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OPPSUMMERING 

Hovedmålet for prosjektet var å kartlegge samhandlingen mellom kommunen og psykiatrisk klinikk 

knyttet til pasientenes boligforhold.. Prosjektet har sett på perioden før pasientene fikk det tilbudet de 

har i dag. Med pasient i dette prosjektet menes de personene som har vært innlagt i psykiatrien i 

Buskerud og mottar nå helsetjenester i kommunen og eventuelt fra spesialisthelsetjenesten. 

Erfaringene fra prosjektet viser at spesialisthelsetjenesten kan bli flinkere i forbindelse med hvor tidlig de 

bør ta kontakt med kommunene. Det er grunn til å tro at man ved å kontakte kommunene tidligere kan 

redusere problemer knyttet til utskrivning av pasientene.  

Kommunene ønsker bedre informasjon ved første kontakt, slik at de får bedre muligheter til å planlegge 

utskrivelse. Mangelfull informasjon kan føre til en forsinkelse i det kommunale systemet, som gjør at 

pasientens opphold blir forlenget, eller at hjelpetjenestene ikke er kommet godt i gang ved utskrivelse. 

Det er også grunn til å tro at kommunene ved å effektivisere saksbehandlingen vil korte ned tiden som 

brukes til å behandle søknader, og dette vil kunne bidra til å bedre samhandlingen. Kommunene er i 

slike saker gitt, frist ”innen rimelig tid”, det vil si ca 4 uker i henhold til veilederen til Forvaltningsloven. 

Det finnes unntak til denne og det er for eksempel ved tilfeller der informasjonen i søknaden er 

mangelfull.  

Individuell plan er en rettighet pasienter/brukere har hvis de er i behov av langvarige og koordinerte 

tjenester. Dette er noe de kan velge selv, så lenge de mottar to eller flere tjenester fra hjelpeapparatet 

(jf forskrift for individuell plan). Enkelte kommuner i Buskerud mener at enn skal ha et vedtak om 

individuell plan for å kunne få denne tjenesten. Forutsetningen for dette er selvfølgelig at de har nok 

tjenester fra hjelpeapparatet. Dilemmaet er når spesialisthelsetjenesten søker om helsetjenester og 

individuell plan. Disse blir i de kommunene som skriver vedtak behandlet av forskjellige organ, og når 

pasienten ikke har tjenester fra før vil pasienten heller ikke få individuell plan selv om pasienten har søkt 

om helsetjenester. Individuell plan utløser ingen ekstra tjenester enn det pasienten allerede har krav på. 

Individuell plan er et planverktøy som skal hjelpe pasienten til å nå sine egne målsetninger med hjelp fra 

hjelpeapparatet, det vil si at individuell plan ikke er en tjeneste. 

Generelt er det anbefalt at spesialisthelsetjenesten og kommunene får en mer åpen kommunikasjon, og 

en bedre felles forståelse av hverandres situasjon. For pasienter med omfattende og sammensatte 

hjelpebehov, er spesialisthelsetjenesten og kommunen enige om at det må mange drøftingsrunder for at 

alle parter skal bli fornøyd. For de pasientene som har vært igjennom disse drøftingsrundene har 

løsningen blitt veldig gode. 
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INNLEDNING 

Avdeling for rus og psykiatri (ARP), Sykehuset Buskerud HF og Husbanken tok initiativet til prosjektet. ARP 

påpeker stadig endringer i spesialisthelsetjenesten. Behandlingstiden ved døgnenhetene blir kortere, 

mens tilbudet og etterspørselen etter dagbehandling, poliklinikk og ambulerende tjenester øker. 

Sykehusbehandling er kostbart. Flere vil få hjelp ved å redusere liggetiden samtidig med en forsvarlig 

og god behandling.  

”Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom 

for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og 

rasjonell måte” 

(St.meld.nr 47, s 13) 

MÅL OG RAMMER 

Bakgrunn 

God samhandling med kommunen og Psykiatrisk klinikk er en forutsetning for god behandling. Psykiatrisk 

klinikk har de siste årene opplevd at det er vanskelig å tilbakeføre pasienter til hjemkommunen på grunn 

av mangel på boliger eller mangel på boliger med tilstrekkelig oppfølging og tilrettelegging. En vil anta 

at en bolig med riktige hjelpetiltak (se under ”forbedringsmuligheter”) vil bedre pasientens tilværelse.  

Med bakgrunn i søknad fra ARP til Husbanken, har Psykiatrisk klinikk blitt innvilget prosjektmidler til ett 

årsverk. 

Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ikke har bolig, eller har uegnet 

boligforhold.  

Prosjektforankring 

Prosjektet har vært forankret i ledelsen i Psykiatrisk klinikk og i Psykiatrisk klinikks strategi- og 

handlingsplan for 2007-2010: 

”Psykiatrisk klinikk har som overordnet mål å hjelpe pasientene, familiene  

og deres nettverk, til økt mestring av sin livssituasjon.” 

Klinikken har bestått av fire avdelinger; Psykiatrisk avdeling, Drammen distriktpsykiatriske senter, Barne 

og ungsdomspsykiatrien og Avdeling for rus og psykiatri. Siden alle barn (under 18 år) i Barne og 

ungdomspsykiatrien har gode ordninger i forbindelse med boligforhold, vil ikke Barne- og 

ungdomspsykatrien være aktivt med i prosjektet. De andre avdelingene har vært viktige bidragsytere i 
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samarbeid med kommunene. Siden prosjektet startet før omorganiseringen, er ikke DPS Kongsberg, DPS 

Ringerike og psykiatrien i Sykehuset Asker og Bærum med i dette prosjektet. 

Offentlige myndigheter påpeker viktigheten ved å ha et sted og bo, og viktigheten av å bekjempe 

bostedsløshet: 

”Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. Bolig utgjør 

sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende elementer i velferdssamfunnet. En god bolig er 

grunnlaget for en anstendig menneskelig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes 

helse og deltakelse i arbeidslivet.” 

(St.meld. nr 23, 2003-2004 s 6) 

Omfang og avgrensing 

Prosjektleder har brukt samarbeidet rundt pasienter som eksempler på samhandling. Dette har vært 

pasienter som har eller har hatt problemer med boligforholdene sine, og har tilhørighet i Kongsberg, 

Nedre Eiker og Øvre Eiker. Disse pasientene har vært innlagt eller får oppfølging fra ARP, 

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) eller fra Psykiatrisk avdeling (Psyk avd).  

Målet for psykiatrisk klinikk er at pasientene skal skrives ut til en god bolig med nødvendig 

oppfølgingstjenester. Forutsetningen for dette er godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene. Prosjektleders ansvar har vært å se på hvordan samhandlingen fungerer på systemnivå med 

utgangspunkt i individuelle pasient-saker, og kartlegge eventuelle behov for utvikle rutiner for å styrke 

samhandling og for å få en forståelse mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten med tanke på 

pasientenes boligsituasjon og oppfølgingsbehov. Det er imidlertid ikke foretatt noen systematisk 

innsamling av data knyttet til enkeltpasienter. 

Med bakgrunn i vedtaket fra Husbanken om innvilgelse av midler til prosjektet, har prosjektleder valgt å 

avgrense prosjektet til å gjelde enkelte kommuner. Dette med grunn i prosjektets varighet. 

Rammer 

Prosjektet har forholdt seg til tidsmessig ramme på 1 år. Arbeidet har i hovedsak blitt utført av 

prosjektleder. Styringsgruppa har møtes 3 ganger. Prosjektet har til en hver tid forholdt seg til 

Husbankens økonomiske ramme 

Målsetning 

Målsetningen har vært å kartlegge samhandlingen mellom kommunene i Buskerud og 

spesialisthelsetjenesten. Dette i forbindelse med boligforhold for pasienter som bor i bemannede boliger 

og pasienter som bor i egen bolig med oppfølgingstjenester. Ved uegnet boligforhold ble det viktig å se 

på samhandlingen rundt oppfølgingstjenester. Dette for å se på mulige problemområder og områder 
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der det er behov for forbedring. En annen målsetning har vært å øke fokuset på, og se på oppfølgingen 

av arbeidet med individuell plan, samt å se på kompetanseoverføring og veiledning mellom nivåene. 

Hypoteser 

I utgangspunktet hadde prosjektleder noen hypoteser om mulige utfordringer i samhandlingen, og tok 

utgangpunkt i disse i prosjektet. Dette med bakgrunn i kjennskap til utsagn og meninger i 

spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten om hvorfor samhandlingen ikke er optimal.  

 Vil samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene blitt bedre hvis 

spesialisthelsetjenesten tok tidligere kontakt med kommunene i et behandlingsforløp av en 

pasient. 

 Tjenestene til pasientene blir mindre grunnet saksbehandlingstiden, og hvorfor må mange 

pasienter vente hjemme på oppfølgingstjenestene rett etter utskrivelse, i stede for at disse er 

klare ved utskrivelse. 

  Kommunene og spesialisthelsetjenesten har forskjellige meninger om individuell plan. 

. 

ORGANISERING 

Prosjektledelse 

Fagsjef for Psykiatrisk klinikk, Therese Brask-Rustad, er prosjektansvarlig, og Bengt Pedersen er 

prosjektleder. 

Styringsgruppe 

Therese Brask-Rustad (leder av styringsgruppen), avdelingssjef for ARP - Olaf Bergflødt, avdelingssjef 

for DPS – Carsten Bjerke, avdelingssjef for Psyk avd – Kirsten Hørthe, representant fra Husbanken - 

Cathrine Nedberg, representant fra Kongsberg kommune – Helene Lippert, representant fra Øvre Eiker 

kommune – Eli Julton, representant fra Nedre Eiker kommune – John H Jakobsen. Styringsgruppa har hatt 

3 møter. 

Referansegruppe  

Referansegruppen i dette prosjektet har vært faggruppen som til en enhver tid arbeider med 

pasientene. Dette er faggruppe fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. Disse kan bidra med 

synspunkter for hva eventuelle endringer kan gjøre for pasientene, og eventuelt hvilke endringer som bør 

gjøres. 
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TEORI 

Sosial boligpolitikk 

Tall fra Husbanken viser at utvidelsen av bostøtteordningen og regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen 

ga et betydelig løft for den sosiale boligpolitikken i 2009. Men det er fortsatt utfordringer. I januar 

2009 ble Husbankens låne- og tilskuddsrammer utvidet betydelig i forbindelse med regjeringens 

tiltakspakke mot finanskrisen. I juli trådte et nytt regelverk for den statlige bostøtten i kraft, som ga 

mange flere med lave inntekter rett til statlig støtte til bo-utgiftene. Tiltakspakken medførte blant annet 

at måltallet for framskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger ble doblet. Rammen for 

investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble utvidet med 150 prosent.  

Husbankens statistikk for 2009 viser at kommunene har gjort en solid jobb, ved å ta vare på den 

muligheten ekstrabevilgningene gjennom tiltakspakken ga til å utbedre det kommunale bolig- og 

omsorgstilbudet.  

Utvidelsen av den statlige bostøtteordningen fra 1. juli førte til at ca. 14 500 flere husstander fikk 

bostøtte i 2009 enn i 2008. De totale utbetalingene økte i 2009 og det er i første rekke barnefamilier 

og unge enslige med svært lave inntekter som har kommet inn i ordningen. 

Statistikken viser at Husbanken ga tilskudd til framskaffelse av over 2 000 kommunalt disponerte 

utleieboliger i 2009, og det er en betydelig økning enn året før. En økende andel av boligene er 

beregnet på beboere med behov for bo-oppfølgingstjenester, som for eksempel personer med rus- 

og/eller psykiatriproblemer. 

Som hovedregel kan Husbanken gi inntil 20 prosent av prosjektkostnaden i tilskudd til kommunalt 

disponerte utleieboliger. Når det er knyttet oppfølgingstjenester til boligen, kan det gis inntil 40 prosent 

tilskudd. Utvidelsen av bostøtteordningen gir kommunene et bedre økonomisk grunnlag for investeringer 

og drift av kommunale utleieboliger. 

Investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger skal gi 12 000 nye omsorgsplasser i perioden fra 

2008 til 2015. I 2008 ga Husbanken tilsagn om tilskudd til 1 140 plasser. I 2009 ble det gitt tilskudd til 

2500 nye plasser i forbindelse med tiltakspakken mot finanskrisen. Dermed økte antall plasser det ble 

gitt tilskudd til med 75 prosent i forhold til året før. I 2010 kan det gis tilskudd til inntil 2 500 nye 

sykehjemsplasser og omsorgsboliger. (Referanse: Husbanken - 2. Tertialrapport 2009) 

Midlertidig botilbud 

I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltning § 15 skal kommunene i arbeids- og 

velferdsforvaltningen medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser 

på boligmarkedet. 
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Dette medvirkningsansvaret gir den enkelte boligsøker ingen rett til å kreve bolig fra kommunen. For den 

som har et akutt boligbehov, følger det av § 27 i samme lov en forpliktelse for kommunen til å finne 

midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Denne plikten begrenses til å skaffe midlertidig 

botilbud i en nødssituasjon. 

Sosialtjenesteloven pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Lov 

om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27. Tjenesten vil være aktuell i akutte 

situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd. 

Opphold i midlertidig botilbud skal ikke strekke seg over lang tid. Kommunene skal, så vidt det er mulig, 

iverksettes tiltak for å sikre permanent bolig til de som trenger men ikke har klart å finne bolig på egen 

hånd. 

Er man i en nødssituasjon uten noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe med å finne midlertidig sted å bo 

dersom personen oppholder deg i kommunen. Det er krav om at personen har forsøkt, men ikke klart å 

finne bolig selv. 

Personen kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom 

personen har midler, skal personen betale selv. Midlertidig husvære kan være tilbud om opphold i 

pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det eventuelt er mulig å finne en mer 

permanent løsning på boligspørsmålet. 

NAV kontoret skal hjelpe til med å skaffe bolig til de som har problemer i boligmarkedet og ikke klarer 

å ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det kan være som følge av vanskelig økonomi, personer med 

fysisk eller psykisk funksjonshemming som trenger boliger med tilpasning, personer med behov for hjelpe- 

og vernetiltak eller bolig til mindreårige. 

For å skaffe en bolig eller et husvære trenger kommunene tid for å skaffe dette. De boligene som er 

tilgjengelige for vanskeligstilte er i de fleste tilfeller bebodd. Kommunene har generelt ikke boliger som 

kan flyttes inn i på kort varsel med oppfølgingstjenester, som er det noen av pasienter med 

døgnopphold i spesialisthelsetjenesten er i behov av. NAV skal ha tilgang på husvære i nødssituasjoner, 

men dette gjelder ikke de som er innlagt i spesialisthelsetjenesten. (referanse: Lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen, Ot.prp. nr. 103 (2008-2009), Ot.prp. nr. 29 (1990-91)) 

Individuell plan 

Individuell plan er betegnelse som brukes om en plan som viser mål, ressurser og behov for personer som 

mottar offentlige tjenester. Formålet med planen er at brukerens behov settes i sentrum uavhengig av 

tilbud og tilbydere på tjenestesiden. Samhandling i forvaltningen er hovedutfordringen i 

samhandlingsreformen. Individuell plan er et verktøy som skal gi brukere som har behov for langvarige 

og koordinerte tjenester det tilbudet de har behov for. Ved å få alle som skal gi et tilbud (eksempelvis 

http://no.wikipedia.org/wiki/Samhandlingsreform
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fastlege, fysioterapaut, hjemmehjelp etc.) til å utarbeide planene i samarbeid med bruker, søker man å 

sikre at det er lik forståelse for mål og behov, samt at det til enhver tid er noen som er ansvarlige for å 

tilby de tjenestene som planen forutsetter. 

Brukeren har rett til å delta i å lage planen (jf brukermedvirkning), men hovedansvaret for utarbeidelsen 

av planen ligger hos tjenesteapparatet. 

Selv om tiltak eller ytelser er beskrevet i planen må det søkes om på vanlig måte. Planen er ikke en 

godkjenning av eksempelvis ytelser fra NAV.  

Hensikten med individuell plan er: 

 at den som har behov for langvarige offentlige tjenester fra mange, ulike instanser får et 

helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. I tillegg skal planen sikre at det til 

enhver tid er én instans som har hovedansvaret for å følge opp brukeren/pasienten. 

 å kartlegge brukerens/pasientens mål, ressurser og behov på ulike områder, og vurdere hvilke 

tiltak som kan dekke disse behovene. 

 å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og bruker/pasient og eventuelt pårørende, og 

mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.  

Forskriften om individuell plan tilsier at de som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller 

sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Pasienten/brukeren har rett til å delta i 

arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. I tillegg kan pårørende delta i å 

utarbeide planen om brukeren ønsker dette. 

Langvarige tjenester betyr at brukeren/pasienten vil trenge dem i et stykke tid fremover. Forskriften sier 

ikke noe om hvor lenge dette er. Koordinerte tjenester betyr brukere/pasienter som mottar ulike 

tjenester, og her er individuell plan et verktøy for å få disse til å henge sammen og gi et best mulig 

tilbud.  

I utgangspunktet er det kommunen eller helseforetaket som har ansvaret for å starte arbeidet med 

individuell plan når brukeren har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Brukeren eller 

pårørende kan også ta initiativet til å få utarbeidet en individuell plan. Både kommunehelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og sosialtjenesten vil ha plikt til at det blir satt i gang et arbeid om brukeren 

krever dette. For brukeren kan det oftest være enklest å ta kontakt med fastlegen eller saksbehandler 

på NAV, da plikter de å videreformidle dette til riktig person.  

Retten til individuell plan ble hjemlet i helselovgiviningen i 2001 og gjelder for både 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. (referanse: Veileder for Individuell plan 2007) 

http://no.wikipedia.org/wiki/Brukermedvirkning
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjemlet
http://no.wikipedia.org/wiki/Spesialisthelsetjenesten
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METODE 

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i samhandlingen med de kommunene, som i oppstarten av prosjektet, 

hadde flest innbyggere til døgnbehandling i Psykiatrisk klinikk,  og der det hadde vært problemer 

knyttet til boligforhold.  Dette uavhengig av diagnose. Kongsberg, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune 

har deltatt i styringsgruppen i dette prosjektet. 

Prosjektleder har i løpet av høsten 09 hatt minimum et dialogmøte og intervju med nesten alle aktuelle 

enheter i Psykiatrisk klinikk. Dette var får å få en oversikt over hvilke kommuner spesialisthelsetjenesten 

har positive og negative erfaringer å samarbeide med. Prosjektleder har i samtaler med 

spesialisthelsetjenesten forsøkt å kartlegge disse erfaringene. Dette for å se om det er noen likhetstegn 

mellom avdelingene i forbindelse med positive og negative erfaringer med samhandlingen med 

kommunene. Møtene har vært uten navngitte pasienter, men situasjoner rundt pasienter har blitt brukt 

som eksempler.  

Prosjektet har også kartlagt samhandlingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten ved at 

prosjektleder har valgt å ha intervju med de personene som er ansatt i systemet, for å se om det har 

vært noen positive og eventuelt negative eksempler på samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene. Det har ikke blitt foretatt kartlegging eller innsamling av data knyttet til enkeltpasienter, og 

det er ikke benyttet noen personopplysninger i prosjektet.  

Prosjektleder har gjennom hele prosjektet hatt flere dialogmøter med helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten, og ansatte i kommunene som har pasient kontakt. Prosjektleder har gjennom disse 

dialogmøtene forholdt seg nøytral i forhold til kritikk av samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunene. 

Prosjektleder har også hatt dialogmøter med ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, dette for 

å få mer bakgrunnsinformasjon om rutiner i forbindelse med søknadsprosesser i tilknytning til 

boligsøknad, individuell plan og/eller oppfølgningstjenester. 

RESULTAT 

Med utgangspunktet i hypotesene har prosjektleder hatt flere dialogmøter og intervjuer med alle 

avdelingene i Psykiatrisk klinikk, samt personalet i bemannede boliger i kommunen. 

Spesialisthelsetjenesten og kommunene er generelt fornøyd med samhandlingen og har mange gode 

eksempler, men de ønsket å belyse noen forbedringsområder. 

Fra spesialisthelsetjenesten 

 Hvor i pasientforløpet søker spesialisthelsetjenesten om tjenester til kommunen? 
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 Er det for lang saksbehandlingstid i kommunen for enkelte tjenester, som eksempel bolig og 

utbedring av boligtilbudet? 

 Møtes fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og kommunene, rundt pasienter, for sjelden? 

 Hva er oppfølgingstjenester sett ifra spesialisthelsetjenesten og fra kommunen? 

 Hvordan er kunnskapen om individuell plan, og hvordan brukes den i spesialisthelsetjenesten og i 

kommunen?  

Fra kommunene 

 Interne utfordringer knyttet til rutiner. 

 Spesialisthelsetjenesten søker om hjelpetiltak som ikke finnes i kommunene, i noen tilfeller er ikke 

kommunene blitt forespurt om hjelpetiltakene. 

 Spesialisthelsetjenesten har sterke meninger i bestemmelser av oppfølgingstjenester og da 

spesielt når det er tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Kommunene har ikke de samme 

rammene som spesialisthelsetjenesten – opplegget til pasientene tar utgangspunkt i rammene som 

finnes i spesialisthelsetjenesten. 

 Individuell plan, det er bedre med tiltaksplan. Kommunene må gjøre om hele individuelle planen 

ved utskrivelse slik at det passer med de tiltakene som er rundt hver enkelt pasient 

 Kommunene har gode eksempler, i noen av de tilfellene har det tatt lang tid og vært igjennom 

mange diskusjonsrunder. 

Forbedringsområder 

Generelt informerer spesialisthelsetjenesten og kommunene at de har gode samhandlingsrutiner. 

Spesialisthelsetjenesten ser at kommunene strekker seg langt med å følge opp sine innbyggere med 

alvorlige psykiske lidelser. Kommunene stiller opp med mange oppfølgingstjenester. 

Spesialisthelsetjenesten og kommunene er enige i at de tilfellene der kommunene har kommet tidlig inn i 

behandlingsforløpet har pasientene fått de oppfølgingstjenestene som trengs for at pasienten skal få et 

meningsfullt liv. I disse tilfellene har begge parter hatt en åpen dialog med hverandre og med 

pasientene. 

Alle parter ønsker at pasienten får det best mulig, får den behandlingen de trenger og får et 

meningsfullt liv. Men spesialisthelsetjenesten og kommunene snakker ikke alltid det samme språket, og 

har ved enkelte anledninger forskjellige oppfatninger av hva som skal til for at pasienten få det best 

mulig. I disse tilfellene blir det mange drøftingsrunder før partene blir enige.  
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Hvis en pasient har flere psykososiale problemområder opplever spesialisthelsetjenesten at kommunene i 

mange tilfeller har lang saksbehandlingstid. Dette gjelder spesielt ved mangel på bolig, omfattende 

tjenester og retten til individuell plan.  For pasienter som trenger flere omfattende tjenester fra 

kommunene, pleier kommunene å kartlegge hva disse tjenestene bør være, og pasienten får ikke vedtak 

på disse tjenestene før kartleggingen er ferdig. Etter at en søknad er registrert i kommunene, kan det ta 

inntil 6 uker før kommunene har kapasitet til å gjennomføre en slik kartlegging. Pasienten vil heller ikke 

kunne få individuell plan før vedtaket om tjenester er gjort siden rett til individuell plan er knyttet til 

behov for langvarige og koordinerte tjenester. Spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å utforme 

individuell plan hvis pasienten er i behov for langvarige og koordinerte tjenester, og ønsker dette. 

Kriteriene for retten til individuell plan endres ved utskrivelse hvis oppfølgingstjenesten fra kommunene 

ikke er vedtatt.  

Det er mange forskjellige begreps fortolkninger i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Dette kan for 

eksempel være ”pasient” i spesialisthelsetjenesten, mens i kommunen er det ”bruker”. Begrepet pasient er 

definert i loven. Pasientrettighetsloven gjelder for både spesialisthelsetjenesten og for 

kommunehelsetjenesten. Når er pasient en bruker og når er en bruker pasient? Mange kommuner bruker 

begrepet ”bruker” siden del delen av kommunen ikke skal drive behandling, eksempel bofelleskap.  

LAR (Legemiddelassistertrehabilitering), enhet i Avdeling for Rus, som driver oppfølging/behandling av 

tunge rusmissbrukere blir ofte trukket frem som et positivt eksempel på samhandling ute i kommunene. 

Dette skyldes at de møter pasientene ofte på hjemmebane, og at de reiser rundt og møter ofte 

kommunene. De møtene LAR har er også i mindre forum, og ikke med mange aktører. De har også 

møtene sammen med personer som kan ta beslutninger. 

Individuell plan 

Individuell plan er et nyttig planverktøy for at pasienter skal kunne få et meningsfullt liv. Planen er en 

rettighet som hver enkelt pasient i spesialisthelsetjenesten får tilbud om. Hvis en pasient i 

spesialisthelsetjenesten får flere enn 2 tjenester og ønsker individuell plan, blir dette igangsatt. Det vil 

teknisk sett si at nesten alle som blir innlagt i spesialisthelsetjenesten har krav på individuell plan og kan 

få dette påbegynt mens de er innlagt. Mange av de individuelle planene som blir skrevet av 

spesialisthelsetjenesten, er skrevet med de rammene spesialisthelsetjenesten kan tilby og ikke med de 

rammene kommunene kan tilby. I noen tilfeller vil kommunene skrive om individuelle planen, mens i de 

fleste tilfelle vil kommunene vurdere å skrive helt nye individuelle planer, og da med spørsmålet om 

pasienten vil ha nytte av en slik plan. I enkelte kommuner kreves det søknad om, og et vedtak for å få 

individuell plan. I noen tilfeller har ikke pasienter som blir innlagt i spesialisthelsetjenesten noen 

oppfølgingstjenester i kommunen. Spesialisthelsetjenesten søker om disse tjenestene og individuell plan. 

Kommunene trenger å få kartlagt hvilke tjenester pasienten trenger før de skriver vedtak om 

oppfølgingstjenester. Siden det i enkelte kommuner ikke er samme innstans som behandler søknad om 
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oppfølgingstjenester og søknad om individuell plan, kan det skje at pasienten får avslag på individuell 

plan med begrunnelse i at pasienten mangler tjenester. Dette selv om pasienten innen kort tid etterpå vil 

få oppfølgingstjenester. Begrunnelsen for å skrive vedtak om individuell plan er at pasienten skal ha rett 

til å klage. I henhold til loven og forskrifter om individuell plan så er ikke individuell plan en tjeneste, 

individuell plan er et verktøy for å planlegge oppfølgingen (samhandling mellom forskjellige instanser), 

og beskrivelse av målene til pasienten. 

Taushetsplikten 

Taushetsplikt skal sikre at gradert informasjon ikke gis til uvedkommende. I noen tilfeller er dette også til 

hinder for samhandlingen. Det vil i noen tilfeller være at pasienten har valgt at spesialisthelsetjenesten 

ikke gir ut informasjon til hjelpeapparatet i kommunen.  I noen tilfeller har spesialisthelsetjenesten bedt 

kommunene ta kontakt siden en av deres innbyggere får døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Når 

kommunene tar kontakt, får de beskjed om at de ansatte i spesialisthelsetjenesten har taushetsplikt og 

ikke kan informere om viktige forhold. Kommune og spesialisthelsetjenesten er underlagt samme lov i 

forbindelse med taushetsplikten og det bør ikke være til hinder for å gi gjensidig informasjon (jf 

Forvaltningsloven §13 til 13e, Kommunehelsetjenesteloven §6-6, Lov om psykiskhelsevern §1-6, Lov  om 

helsepersonell kapitell 5 og Spsialisthelsetjensteloven §6-1). Unntaket er når personen selv ikke vil at 

informasjon gis ut. 

Taushetsplikt er ikke til hinder for at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger 

om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger 

som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller 

oppnevningsgrunnlag (jf forvaltningsloven §13b pkt 5) 

Ved eksempelvis tvangsinnlagte pasienter kan helsepersonell samarbeide, selv om pasienten ikke har gitt 

sitt samtykke. Det må da være til for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp  og være av stor betydning at 

behandlende helsepersonell får slik kjennskap.  

… Opplysningene kan gis i form av muntlig eller skriftlig kommunikasjon, og kan også overføres 

ved hjelp av elektroniske medier. Bruk av elektroniske medier ved kommunikasjon av 

helseopplysninger vil for øvrig bli regulert i fremtidig lov om helseregistre. 

Det må presiseres at det bare er de opplysninger annet helsepersonell trenger for å gi pasienten 

forsvarlig helsehjelp som skal utlevers. Det må med andre ord foretas en konkret vurdering av 

nødvendigheten av å utveksle taushetsbelagt opplysninger. 

Når det gjelder utlevering av epikrise, er utgangspunktet at man følger samme regler som for 

kommunikasjon av andre taushetsbelagte opplysninger. Hovedregelen vil derfor være at utlevering 

av epikrise er nødvendig av hensyn til pasientbehandlingen. 

Utleveringen skal tjene den helsehjelp pasienten gis, og skal vurderes i lys av om pasienten er tjent 

med dette. Det må derfor i utgangspunktet legges til grunn et samtykke fra pasienten før 

utleveringen skjer. Med hensyn til samtykke fra pasienten, vil det i de alt overveiende antall tilfeller 

være riktig å legge avgjørende vekt på dette. I tilfeller hvor pasienten ikke er i stand til å gi noe 

bevisst samtykke, vil det ofte være grunnlag for å forutsette at pasienten ville gi slikt samtykke. 
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Imidlertid kan det tenkes tilfeller hvor journal bør utlånes eller overføres selv om pasienten motsetter 

seg dette. For eksempel i forbindelse med tvangsinnleggelser av psykiatriske pasienter, vil pasienten 

kunne tenkes å motsette seg utlevering av journalopplysninger. Det vil kunne være av stor betydning 

at behandlende personell får kjennskap til tidligere sykdomshistorie eller behandling. I slike tilfeller 

vil man kunne bygge på rettsstridsreservasjonen i § 23 og det vil således kunne åpnes for at 

journalen kan overføres eller lånes ut til tross for at pasienten har motsatt seg det dersom det er av 

særlig stor betydning for helsehjelpen. Dette må i så fall besluttes av det helsepersonell som har 

ansvaret for helsehjelpen. 

                                                      (Jf merknader til Lov om helsepersonell §45) 

Møtevirksomhet 

For å få en god samhandling bør spesialisthelsetjenesten og kommunene møtes for å drøfte hver enkelt 

pasient som er tiltenkt videre oppfølging. Det er også viktig å tenke på hvem som møtes og hvilke emner 

som skal drøftes. Dette er spesielt viktig i tilfeller der det kreves vedtak på tjenester fra kommunene. 

Spesialisthelsetjenesten opplever ofte at de har møte med de ansatte i kommunen som ikke kan ta 

avgjørelser om oppfølgingstjenester, slik at detaljer i forbindelsen med utskrivelse ikke kan diskuteres på 

det møtet. Det er viktig å ha møtene og drøfte tiltak i forbindelse med utskrivelse så tidlig som mulig i et 

pasientforløp. Dette siden kommunene trenger nødvendig tid på å planlegge utskrivelsen. Ved første 

møte med kommunene bør planlegging utskrivelse være et av emnene. Dette vil hjelpe 

spesialisthelsetjenesten og kommunene til å planlegge en god hjemkomst for pasientene. 

Hospiteringer 

Hospiteringer er et nyttig verktøy for kommunene for å få en større forståelse av hvordan 

spesialisthelsetjenesten jobber og visa versa. Kommunene som har hospitert i spesialisthelsetjenesten sier 

at de har lært mye på kort tid, og det beste er at de har fått muligheten til å bli kjent med den 

pasienten de skal følge opp ute i kommunen. Pasienter rapporterer tilbake at de føler seg trygger på å 

komme tilbake til kommunen så lenge de kjenner de hjelperne som er rundt seg. Kommunene savner at 

spesialisthelsetjenesten hospiterer i kommunene. Kommunene mener at det kan hjelpe mye på forståelsen 

av kommunene. 

Utskrivelser 

Kommunene ønsker at spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter i begynnelsen av uken i stede for rett 

før helg. Dette siden kommunene ikke har muligheter eller kapasitet til å følge opp pasientene i helgene, 

og gjør at pasientene føler seg uttrygge rett etter utskrivelse. Utskrivelse av pasienter på fredager er 

alltid en utfordring både for kommunene og for spesialisthelsetjenesten. Dette siden pasienten ikke vil få 

noe nevneverdig oppfølging i helgene.  

Pasienter som er innlagt under frivillig psykisk helsevern kan selv velge å skrive seg ut når som helst i et 

behandlingsforløp. Er en pasient under tvungen psykisk helsevern, så skal denne paragrafen til en hver 

tid vurderes, og når det ikke er grunnlag for å holde pasienter under tvungen psykisk helsevern vil de bli 
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overført til frivillig psykisk helsevern. Det vil si at pasienten kan velge å skrive seg selv ut. Hvor mange 

som skriver seg selv ut, eller hvor mange som spesialisthelsetjenesten skriver ut i slutten av uken er et 

vesentlig spørsmål som prosjektleder ikke har hatt kapasitet til å undersøke i dette prosjektet.  

Kommunene ønsker også tidligere varsel om utskrivelse. Dette siden kommunene blant annet må 

planlegge turnus og at det er nok personell på jobb når pasientene kommer hjem. Dette gjelder spesielt 

for bofellesskap. 

Utfordringer ved bostøtte- ordningen 

Noen kommuner kjøper private helsetjenester fra private aktører. Dette er blant annet aktører som BOI 

og Omsorgspartner AS. Pasientene får bo- og rehabiliteringstjenester fra disse aktørene. Disse aktørene 

har forskjellige typer boligtilbud og forsøker å finne det tilbudet som passer pasienten best. Det vil si at 

pasienten ikke nødvendigvis får bo i den kommunen de er hjemmehørende i. Da vil pasientene 

automatisk få avslag på bostøtte siden de ikke bor i den kommunen de er folkeregistrert i. Pasientene 

kan heller ikke bytte kommune siden den folkeregistrerte kommunen betaler aktørene for det tilbudet 

som gis. Ved bytte av kommune vil pasientene med stor sannsynlighet miste tilbudet. Dette gjelder 

pasienter som er i behov av omfattende og særskilte tjenester. 

Regionskontorene i Husbanken har muligheten til å midlertidig endre bostedsadressen, slik at disse 

pasientene kan få bostøtte. Denne endringen gjelder for kun for intill 6 måneder. For at pasientene skal 

kunne beholde bostøtten bør folkeregistrert kommune og  bostedskommunen inngå en avtale slik at 

pasienten kan bytte kommune, mot at den andre kommunen betaler for oppholdet.  

KRITIKK AV PROSJEKTET 

Sykehuset Buskerud HF, Psykiatrisk klinikk har vært under omorganisering siden prosjektet startet. Etter 1. 

juli 2009 ble Sykehuset Buskerud underlagt Vestre Viken HF, og 1. januar 2010 ble Psykiatrisk klinikk i 

Buskerud, DPS Kongsberg, DPS Ringerike og psykiatrien Sykehuset Asker og Bærum lagt under Klinikk 

for Psykiatri og Rus i Vestre Viken HF.  

Erfaring fra dette prosjektet tilsier at dette prosjektet burde ha vært underlagt FOU i Psykiatrisk klinikk. 

Dette skyldes at det er viktig med bredere fagfelt innen prosjektarbeid og det er viktig at flere har 

eierskap til prosjektet. Hvis hele eller deler av prosjektet skal videreføres bør dette gjøres av FOU, siden 

de har god kunnskap og erfaring med prosjektarbeid. 

Prosjektet har ikke klart definert pasientgruppene. Prosjektet tar utgangspunkt i generell 

pasientbehandling, og har ikke hatt kapasitet til å avgrense til pasientgruppe, som eksempel pasienter i 

alderspsykiatrien eller pasienter i akuttpsykiatrien. Selv om prosjektet ikke har en klar avgrensing til 

pasientgruppe, har prosjektet funnet forbedringsområder. 



Bolig og samhandling 

 

 

Side 15 

VEIEN VIDERE 

Medlemmer fra styringsgruppen ønsker å få til et drøftingsmøte der forbedringsområdene i denne 

rapporten diskuteres. Det anbefales at dette eventuelt gjøres i siste kvartal i 2010, slik at eventuelle 

endringer i systemet er blitt gjort, eventuelt planlagt gjort. 

Prosjektleder har vært opptatt av positive erfaringer knyttet til samhandlingen mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette for å bruke disse erfaringene videre i prosjektet, og for å 

videreutvikle det samarbeidet spesialisthelsetjenesten og kommunene har i dag. Det dette prosjektet har 

avdekket er at det er gode samhandlingsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, men at 

det også er et forbedringspotensial i at speisalisthelsetjenesten tar kontakt på et tidligere stadie i et 

behandlingsforløp. Dette for at kommunene bedre kan planlegge en utskrivelse. I de tilfelle dette er 

gjort har pasientene fått de oppfølgingstjenestene de har behov for. Planlegging av utskrivelse bør også 

nedfelles i behandlingsplanen til hver enkelt pasient.  

Spesialisthelsetjenesten har et ønske om at saksbehandlingstiden på søknader til kommunene går ned. 

Dette for å få planlagt en god utskrivelse. Når saksbehandlingen i kommunene har vært innen rimelig tid 

(jf Forvaltningsloven), har alle parter vært godt fornøyd med oppfølgingstjenesten(e) pasientene har 

mottatt. 

I vanskelige saker der det etterspørres blant annet hjelpetiltak som kommunene ikke kan oppdrive, eller 

spesialisthelsetjenesten og kommunene er uenige om videre oppfølging av pasienten, bør det på et så 

tidlig tidspunkt som mulig kalles inn til et løsningsorientert drøftningsmøte. Dette bør være et møte der 

ledere fra spesialisthelsetjenesten og kommunene med beslutningsmyndig møtes. Dette siden det er viktig 

å få en avklaring om utskrivelse så tidlig som mulig. Hvis de med beslutningsmyndighet uteblir, må all 

informasjon gå igjennom tredje person og prosessen vil utsettes ytterligere. 

Gjensidig hospitering er et nyttig verktøy for at samhandlingen skal bli optimal. Dette for å skape felles 

forståelse av hverandres arbeidsfelt, spesialisthelsetjenesten og kommunene. De ansatte fra kommunene 

som har hospitert anbefaler å jobbe direkte med de pasientene som skal tilbake til den kommunen. Dette 

mener de har skapt en større trygghet og har skapt en bedre plattform for videre arbeid i kommunen. 

Siden prosjektet ikke har kartlagt hospitering av spesialisthelsetjenesten i kommunene, er det vanskelig å 

si noe de erfaringene. Hospitering fra spesialisthelsetjenesten er noe kommunene etterlyser som et tiltak 

for å få en bedre forståelse av kommunene, og hvordan de arbeider. 

Kommunene har utfordringer med bolig til vanskeligstilte, dette gjelder blant annet boligmasse vs antall 

innbyggere som søker. Dette er noe som det jobbes kontinuerlig med for å løse. Kommunikasjon er et 

viktig ledd i behandling av pasienter med behov for bolig. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunene er viktig for at pasientene skal få en god utskrining. Får å få en mye bedre 
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kommunikasjon bør det være mer åpenhet rundt hver enkelt pasient. Ved å arbeide sammen på tvers av 

spesialisthelsetjenesten og kommunene vil alle parter nå felles mål. 
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FORMELT GRUNNLAG 

 Lov om Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
 Lov om Helsepersonell med merknader 
 Lov om Husbanken 
 Lov om Kommunehelsetjenester 
 Lov om Pasientrettigheter 
 Lov om Sosiale tjenester 
 Lov om Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen pr 1.1.10 
 Lov om Spesialisthelsetjenester 
 Forskrift om bustøtte, Husbanken 
 Forskrift om individuelle planer, Helse og omsorgsdepartementet 

 

 St. mld. nr 23, Om boligpolitikken 

 St. mld. nr 47, Samhandlingsreformen 

 

 Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet 

 

Veiledere: 

 Alle skal kunne bo godt og trygt 

 Psykisk helsevern for voksne Distriktpsykiatriske sentre 

 På vei til egen bolig 

 Rom for trygghet og omsorg 

 Veileder om husleieordninger 

 

Andre dokumenter 

 .. og bedre skal det bli ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse – Kunnskapssenteret 

 ”På randen av å bo” – Rokkansenteret, rapport 1 2006 

 ”Endelig hjemme, utforming av boliger for vanskeligstilte” 

 Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre et boforhold 

 
 


