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Prosjektrapport, 
Samhandlingsprosjektet ”Best praksis” 

 
Samhandlingsprosjektet Best praksis har vært et samarbeid mellom Senter for rusforebygging 
(SFR) i Drammen kommune, og avdeling for rus og psykiatri (ARP) i Sykehuset Buskerud. 
Formålet med prosjektet var å styrke samhandling mellom kommunen og 
spesialisthelsetjenesten gjennom etablering av et ”samhandlingskontor” for Senter for 
rusforebygging (kommunale tjeneste) på Avdeling for rus og psykiatri 
(spesialisthelsetjenesten). Hovedmålet var å hindre bostedløshet. Resultatmål var at ingen skal 
måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivning fra behandling i rusinstitusjon.  
 
 
Andre mål for prosjektet var: 

•   Redusere fysisk og mental avstand mellom SFR og ARP  

•   Sikre bedre håndtering av ”de vanskelige sakene”                

•  Gjennomføre felles vurderingssamtaler med pasient / klient 

•  Gi bistand til varig bolig med oppfølging 
   (På vei til egen bolig 2006 – ut av behandlingsinstitusjon til egen bolig) 

•  Forberede bruk av tvang etter lov om sosiale tjenester §§6.2 / 6.2a 

•    Være et bindeledd i forbindelse med individuell plan (IP) 

•  Felles kompetanseutvikling  

•    Gjennomføring av pasient og pårørende undervisning 
    

 
Målgruppen var de vanskelige og ressurskrevende sakene og saker der bruk av tvang etter lov 
om sosiale tjenester §§ 6.2/6.2 a kunne være aktuelt. I løpet av prosjektperioden skulle det 
utarbeides en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Sykehuset Buskerud HF.  
 
Bakgrunn: 
De siste årene har det vært et økt fokus på samhandling mellom offentlige virksomheter og 
mellom ulike forvaltningsnivåer. Stadig flere kommuner og offentlige tjenester organiseres 
med såkalt ”flat struktur” etter en New Public Management-modell. Det gir god oversikt over 
kostnader, men hemmer samhandling og fremmer konkurranse mellom tjenestene. Behovet 
for nye samhandlingsmetoder og samhandlingsfora i offentlig forvaltning er derfor sterkt 
økende.   
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Med ”flat struktur” skjer tjenesteproduksjonen i avgrensede resultatenheter, og antall 
ledernivåer mellom rådmann og enhetene er redusert i forhold til hva som var vanlig tidligere. 
I mange tilfeller fører dette til fragmentering av tjenestene og manglende koordinering. Selve 
omorganiseringen oppløser organer eller sentre for samordning (som tidligere kunne være 
mellomlederne selv). Dersom ikke disse organene umiddelbart erstattes av nye 
samordningsorganer, oppstår domenekonflikter, dvs. at resultatenhetene lukker seg rundt egne 
budsjetter og avgrenser seg skarpt mot oppgaver som ikke anses som kjernevirksomhet.  
Mest utsatt er virksomheter under reorganisering og den første tiden etterpå, men mange 
steder forblir domenekonflikter av varig karakter. 
 NIBR rapport 2002:21; NIBR notat 2005:108; NIBR notat 2006:129 

 
I Drammen/Buskerud har en vært gjennom slike prosesser i flere omganger. Omorganisering 
av sykehusdriften fra å være et fylkeskommunalt ansvar til opprettelsen av helseforetak samt 
gjennomføring av Rusreformen har gjort at gamle samarbeidsorganer, rutiner og arbeidsdeling 
har forsvunnet, og, i hvert fall når det gjelder rus, i liten grad blitt erstattet av nye. Også 
internt i psykiatrisk klinikk og i Drammen kommune finnes det utfordringer i forhold til 
samhandling om rus / psykiatri, men disse problemstillingene har i utgangspunktet ligget 
utenfor prosjektets mandat. 
 

 
Gjennomføring: 
Styringsgruppen har bestått av lederne av de aktuelle tjenestene og en representant for 
husbanken. Halvveis i prosjektet flyttet Husbankens representant etter eget ønske fra 
styringsgruppen til referansegruppen. 
 
Referansegruppen har bestått av bruker- og pårørenderepresentanter (LARnett og 
Landsforeningen mot stoff), samt representanter fra SFR, ARP og Omsorgstiltakene i 
Drammen kommune (kommunal psykiatritjeneste).  
 
En prosjektleder i full stilling har koordinert arbeidet. 
 
Det ble raskt vedtatt at prosjektet skulle fungere på et overordnet nivå, bl a ved å legge til rette 
for samhandlingsstrukturer. To av målene i prosjektet ble dermed uaktuelle: Prosjektleders 
deltakelse i felles vurderingssamtaler og likeledes i pasient/pårørendeundervisning.  
 
Kartlegging 
Prosjektbeskrivelsen adresserer en rekke komplekse problemstillinger. Det ble derfor lagt stor 
vekt på grundige kartlegginger og formuleringer av hvilke behov klienter og ansatte hadde i 
forhold til de forskjellige problemstillingene. Samhandling mellom tjenestene, behovet for 
bolig / oppfølging i bolig, gjentakende konfliktstoff mellom virksomhetene, samt avklaringer 
av ansvarsområder ble kartlagt.  
 
Ut fra kompleksiteten i problemstillingene i prosjektet fant vi at det ikke var hensiktsmessig 
med en kartlegging av klienter på personnivå. Det ville krevd fler og andre ressurser enn 
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prosjektet kunne romme med de økonomiske og administrative rammene som forelå. 
Kartlegging av hvilke problemstilinger som hemmet eller fremmet samhandling og varig 
bosetting for brukerne av tjenestene ble i stedet gjennomført ved å intervjue ruskonsulenter, 
ledere, rehabiliteringsteam, Natthjemmet, ledere og behandlere ved de forskjellige enhetene 
ved ARP, og gjennom drøftinger i referansegruppen.  
 
Det ble laget en egen kartleggingsrapport om samhandlingen mellom SFR og ARP på system- 
og individnivå, med vurderinger og anbefalinger om endringer og tiltak. Tema for kartlegging 
var bl a bruken av formelle samhandlingsverktøy og -arenaer som individuell plan, 
henvisning, inntaksmøte, epikrise og funksjonsbeskrivelse. Det ble lagt spesiell vekt på 
innholdet i og kvaliteten av samhandling om å beholde og/ eller skaffe bolig, samhandling 
som gjelder oppfølging i bolig, og vurdering og formidling av hjelpebehov ved utskrivelse til 
førstelinje.  
 
 
Hva viste kartleggingen? 
 
Samhandling: 
Få felles arenaer, lite formalisert samhandling.  
Kartleggingen av samhandling mellom SFR og ARP viste at det var få møteplasser på alle 
nivåer. Det var mye kontakt mellom enkeltansatte fra sak til sak, men lederteamene i 
virksomhetene møttes bare når samarbeidsproblemer tårnet seg opp, og var blitt for fastlåst til 
å kunne løses på et lavere nivå.  
 
ARP hadde ikke lagt ut noe informasjon om henvisningsrutiner på sine internettsider, og 
heller ikke laget noe henvisningsskjema som sosialtjenesten og fastlegene kunne forholde seg 
til. Det var uklarheter rundt rutiner ved innleggelse, bl a uklarheter i førstelinjen om innholdet 
i prioriteringsforskriften og dermed hvilke momenter i henvisningene det var viktig å få med; 
ansvar for innhenting av ytterligere informasjon dersom ikke tilstrekkelig i henvisningen, 
samt rutiner rundt pasienttransport. 
 
SFR hadde stort sett god informasjon om sine tilbud på sine internettsider, men en del 
informasjon var ved prosjektstart ikke oppdatert. 
 
Informantene i begge virksomheter vurderte at bevisstheten i egen tjeneste rundt IP var lav. 
Det gjaldt kunnskap om hvem som har rett til å få utarbeidet IP, hvem som skulle utarbeide 
den, og hvordan dette praktisk skulle gjennomføres. Dårlig implementering i Drammen 
kommune sentralt og ingen implementering i ARP, gjorde at arbeidet med IP var overlatt til 
hver enkelt saksbehandler/behandler. Flere enheter ved ARP mente at IP var et kommunalt 
ansvar, og var ikke kjent med sitt ansvar i forbindelse med IP. 
 
Tvangssaker etter sosialtjenesteloven hadde medført en del konflikt mellom AFR og ARP, og 
det var ønske om å prøve ut en modell med felles rådslag i forkant.  
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Tiltak:  
Samarbeidsavtalen 
Som en del av prosjektet er det også utformet en egen samarbeidsavtale mellom ARP og SFR 
for å bedre samhandlingen mellom tjenestene på systemnivå og på klient/pasientnivå. Avtalen 
kommer i tillegg til den overordnede avtalen mellom Psykiatrisk klinikk og Drammen 
kommune.   
 
Samarbeidsavtalen har en organisatorisk del, som regulerer ansvar, målsetting og 
implementering av avtalen. I tillegg kommer den praktiske delen, som beskriver partenes 
ansvar for hver del av pasientforløpet. Her er boligspørsmål og tilrettelegging for oppfølging i 
bolig viet stor plass, blant annet som en naturlig del av arbeidet med IP. Mens 
samarbeidsavtalen var under arbeid, ga prosjektet innspill til ARPs strategiplanarbeid om 
individuell plan. Dette har medført nye prosedyrer rundt individuell plan for alle ARPs 
enheter, økt bevissthet om IP og flere individuelle planer initiert av ARP allerede før avtalen 
ble undertegnet. 
 
Som en del av avtalen ble det også opprettet samhandlingsfora/ -arenaer på flere nivå:  
 

- Samarbeidsrådet: Møtes fire ganger pr år for å drøfte kvaliteten på samarbeidet. Årlig 
evaluering og revisjon av avtalen og samarbeidet.  

- Samhandlingsmøtet: Månedlig fagforum for ruskonsulentene og andre som arbeider 
med rus i Nedre Buskerud, med ARP som vertskap. 

- Bistandsteam for tvangssaker: Aktuelle saksbehandlere, ledere samt kommuneadvokat 
drøfter tvangssaker etter LOST §§ 6-2 og 6-2a før evt. iverksetting.  

 
Dette ble gjort for å sikre en arbeidsform som er mer uavhengig av personlige relasjoner, og 
for å fremme en ”samhandlingskultur”.  
 
Prosjektleder ble også invitert inn i ARPs strategiplanarbeid, og kunne under den prosessen 
fortløpende spille inn funnene fra kartleggingene, og forslag til tiltak i forhold til disse 
funnene.  
 
Kvalitetsutvikling og felles kompetanseutvikling  
Prosjektet vil bli gjennomført i 2009/2010 i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten, seksjon for kvalitetsutvikling (GRUK). Prosjektet vil gi metodeopplæring i 
individuell plan for koordinatorer og brukere (klienter/pasienter) i SFR og ARP. Parallelt vil 
ledere og ansatte i virksomhetene få opplæring i brukermedvirkning og kvalitetsforbedrings-
metoder, for ytterligere å samkjøre virksomhetene og forbedre pasientforløp. 
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”De vanskelige sakene”: 
• Manglende plassering av ansvar ved sammensatte problemstillinger rundt klienter / 

pasienter.  

• Svært få av ”de vanskelige sakene” ble i realiteten gjenstand for behandlingssamarbeid 
(utover diskusjoner om ansvarsavklaring) mellom SFR og ARP, grunnet praktisering av 
prioriteringsforskriften. 

 
Gjennom kartleggingsprosessen viste det seg at prosjektets resultatmål var i uoverens-
stemmelse med en av målgruppene. Resultatmålet at ingen skal måtte tilbringe tid i 
midlertidige løsninger etter utskrivning fra behandling i rusinstitusjon ville i liten grad 
omfatte ”de vanskelige sakene”. Disse sakene dreide seg om personer med alvorlig psykisk 
lidelse og varierende grad av rusbruk, en pasientgruppe som i liten grad mottar tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Denne gruppa omfatter imidlertid de fleste i Drammen kommune 
som er bostedløse over noe tid. Det ble derfor en utfordring for prosjektet å favne både 
målgruppene og resultatmålet som var satt. 
 
SFR opplyste under kartleggingen at de brukte svært mye tid og ressurser på en rekke klienter 
som de opplevde hadde større eller andre behov enn hva SFR kunne dekke. Dette bidro igjen 
til at de fikk mindre tid til ”de nest dårligste”, dvs. de som var friske nok til å gjennomgå 
behandling i rusinstitusjon.  

Enkelte i denne dårligste gruppa var noen i perioder sterk suicidale, og ”pendlet” inn og ut av 
akuttpsykiatrisk avdeling. Flere viste dårlig egenomsorg på andre områder, og trass i tett 
oppfølging forfalt de raskt mellom hver gang SFR oppnådde kontakt med dem. Selvskading, 
anoreksi og andre typer atferd som satte klientens liv og helse i fare utgjorde en stor 
bekymring, som SFR ikke klarte å finne ut hvor de skulle ta hen: Psykiatrisk avdeling kunne 
noen ganger ta inn en pasient for et par dager, men ønsket ikke å ta et helhetsansvar. På grunn 
av at disse pasientene ruset seg, mente avdelingen at disse pasientene måtte være et ansvar for 
rusomsorgen, eventuelt for ARP. ARP på sin side var usikre på sitt ansvar overfor disse 
pasientene. Noen ganger ble pasientgruppen ekskludert ut fra bestemmelsene i 
prioriteringsforskriften eller fordi de var for psykisk syke. Andre ganger ble de tatt inn ”på 
prøve”, med ulike utfall. 

I noen tilfeller mente SFR at en døgnbemannet bolig ville være rett tiltak, på grunn av 
personens psykiske lidelse og tilleggsproblematikk. SFR hadde imidlertid ikke selv slike 
boliger, men bisto klientene det gjaldt med å søke om et slikt tilbud via kommunens 
tildelingskontor. Fram til prosjektets begynnelse hadde nesten alle som var søkt inn på dette 
grunnlaget fått avslag på inntak i bemannet botilbud grunnet rusproblematikk. Et par hadde 
fått plass ”på prøve”, men disse ble stort sett raskt skrevet ut på grunn av rusrelatert atferd 
(ramponering av bolig, støy, overnattingsgjester, etc.). Andre viste ingen bedring i forhold til 
forkommenhet/manglende egenomsorg til tross for at det var personell tilgjengelig på 
døgnbasis. Det viste seg at ordningen med personell i baseleilighet som beboerne selv måtte 
kontakte egnet seg dårlig for disse klientene. De kontaktet ikke personalet på basen, og fikk 
derfor ikke den bistanden de hadde behov for ikke å forkomme. 
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Tiltak: 
Oppretting av ACT-team for utredning, behandling og forsterket bo-oppfølging for de 
dårligste. 
I regi av prosjektet ble det gjennomført flere møter der lederne for SFR, ARP, 
Omsorgstiltakene, Drammen psykiatriske senter samt kommuneoverlegen (til sammen kalt  
”Ressursgruppa”) drøftet hvordan de dårligst fungerende klientene skulle kunne ivaretas på en 
bedre måte enn i dag. Her ble det avklart at ”de vanskelige sakene” dreide seg om personer 
med dobbeltdiagnose, evt. alvorlig psykisk lidelse uten problematisk rusbruk, men med annen 
kompliserende tilleggsproblematikk. Det ble også klart for leder av DPS at dette var pasienter 
i DPS’ målgruppe.  
 
Ressursgruppa besluttet derfor i utgangspunktet å opprette nærmere kontakt mellom aktuelle 
klienter og DPS’ ambulante team. Etter en tid viste det seg at dette ikke avhjalp situasjonen i 
tilstrekkelig grad. Samarbeidet i ressursgruppa munnet derfor ut i at en søkte om og fikk 
innvilget prosjektmidler fra Helsedirektoratet til planlegging av et såkalt Assertive 
Community Treatment (ACT)-team for å kunne utrede, behandle og rehabilitere de som er 
vanskeligst å hjelpe med tradisjonelle tiltak. Et ACT-teamet vil ha tilstrekkelige ressurser og 
faglig tyngde til å utrede hvilket bistandsnivå som er tilstrekkelig for at hver enkelt skal kunne 
få en varig, trygg og god bosituasjon. Dersom det er aktuelt yter teamet disse tjenestene selv 
(jf målgruppe for ACT-team), og/ eller de kan gi veiledning til Ambulerende Boteam, 
døgnbemanning eller andre som følger opp klientene per i dag. 
 
Prosjektet var et samarbeid mellom Sykehuset Buskerud DPS, Drammen kommune og Lier 
kommune. Forprosjektperioden nærmer seg nå slutten. Det er besluttet at det vil bli opprettet 
ACT-team under forutsetning av tilskudd til drift fra Helsedirektoratet og at teamet får 
innvilget en ny overlegehjemmel (ACT-teamet må ha en psykiater som faglig ansvarlig lege). 
Søkknad er sendt Helsedirektoratet innen fristen 1. Mai 2009, og svar kan forventes medio 
juni. 
 
I tillegg til å bedre situasjonen for de sykeste, som ACT-teamet skal yte tjenester til, vil 
opprettelsen av ACT-teamet kunne frigjøre ressurser hos SFR, som i stedet kan benyttes til 
bedre ettervern og rehabilitering av rusavhengige med lettere psykiske belastninger / 
symptomtrykk.  
 
Bostedsløshet: 
 
Ingen av de som er kommet ut fra rusbehandling siden 1/1 2009 har vært uten bolig ved 
utskrivning. Resultatmålet er således nådd, men det er vanskelig å si noe sikkert om dette 
skyldes grundigere samarbeid i forhold til bolig fra ARP / SFR sin side, eller om det skyldes 
andre faktorer.  
 
I følge informantene har det i løpet av året 2008 generelt vært tilstrekkelig tilgang til boliger 
for rusavhengige og tidligere rusavhengige med lettere psykiske belastninger ved siden av en 
problematisk rusbruk, , inkludert klienter i LAR. De opplyser at størstedelen av 2008 har det 
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vært en ventetid på opp til 1-2 måneder for denne gruppa for å få tildelt kommunal bolig. 
Denne gunstige situasjonen gjør at det i det siste året i stor utstrekning har vært mulig å ta 
hensyn til de boligsøkendes ønsker om hvor i kommunen de ønsker å bosette seg, nærhet til 
hjelpetiltak, etc. 
 
 Siden rundt årsskiftet 2008/2009 har det ikke vært ventetid på bolig for personer i aktiv rus, 
og det har stått og står fortsatt leiligheter ledig i leiegårdene som er satt av til denne gruppen, 
på grunn av liten etterspørsel.  
 
Flere av informantene har tatt opp problemstillinger rundt bolig for personer med mer 
sammensatt problematikk, samt de med alvorlige psykiske lidelser og / eller psykisk 
utviklingshemning i tillegg til rusproblemer og/eller en utfordrende atferd. Denne gruppen 
rommer de aller fleste av de bostedsløse som SFR har kontakt med. De er sjelden i målgruppa 
for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (jf prioriteringsforskriften), og vil derfor i liten grad 
berøres av tiltakene i Samarbeidsavtalen for å bedre samhandling mellom SFR og ARP i 
forhold til bolig, se nedenfor.  
 
Dette viser at det ikke nødvendigvis er antallet boliger som er utfordringen, men å fremskaffe 
en differensiert boligmasse og ikke minst variert og tilstrekkelig oppfølging i bolig. 
 
 
Tiltak: 
Samarbeidsavtalen. 
Det er en anakronisme at en av de viktigste årsakene til bostedsløshet for rusavhengige er 
opphold i rusinstitusjon. Årsakene varierer: Oppholdet kan være planlagt å vare så lenge at 
den som betaler husleie mener det er mer hensiktsmessig å leie noe nytt når det nærmer seg 
utskrivning; klienten sier opp leieforholdet fordi han ønske å flytte til ny kommune eller ny 
bolig etter oppholdet, eller det kan dreie seg om en bolig som var egnet da klienten var i aktiv 
rus, men er helt uegnet for en som skal forsøke å leve rusfritt. Uansett konkret årsak kan 
bostedsløshet som følge av rusbehandling reduseres betydelig dersom oppmerksomheten 
rettes mot boligspørsmålet ved inn- og utskrivning i rusinstitusjon. 
 
I henhold til Samarbeidsavtalen har ARP nå nedfelt flere tiltak i sitt rutineverk for å hindre at 
pasientene skal oppleve bostedsløshet ved utskrivning eller avbrutt behandling, bl a at det skal 
avholdes samarbeidsmøte ved oppstart av institusjonsopphold der varig, egnet bolig etter 
behandling skal være tema. Det lages også kriseplan der bolig er et viktig tema, med tanke på 
ikke planlagte avbrudd i behandlingen. Dersom ARP vurderer at en pasient kan ha et hjelpe- 
eller oppfølgingsbehov etter utskrivning fra institusjon eller poliklinisk behandling, skal det 
utarbeides funksjonsvurdering og en skriftlig vurdering av hjelpebehov.  Pasienten skal i  
slike tilfeller gis nødvendig bistand til å sende søknad om hjelpetiltak til relevant enhet i 
kommunen i god tid før utskrivning. 
Oppretting av ACT-team 
En av årsakene til å opprette ACT-team i Drammensregionen er at dette også skal kunne 
forbedre boligsituasjonen for teamets pasienter ved å være et forsterket oppfølgings- og 
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behandlingstilbud, evt. i tillegg til døgnbemannet bolig. Har kan ACT-teamet også gi 
veiledning til de ansatte der vedkommende bor. Se også nærmere beskrivelse av dette tiltaket 
ovenfor, i tiltak i forhold til ”De vanskelige sakene”. 
 
Omorganisering av Natthjemmet 
I følge informantene i SFR ønsker enkelte av de som har brukt Natthjemmet over tid ikke å ha 
ansvar for en egen leilighet, men foretrekker enkelheten og fellesskapet som Natthjemmet gir. 
I dag gjelder dette tilbudet kun på kvelds- og nattestid, og brukerne må forlate huset mellom 
kl 8.00 om morgenen og kl 20.00.  
 
Natthjemmet er nå under omorganisering for å kunne gi et heldøgnstilbud for dem som har 
behov for det, og som ønsker å bruke tilbudet over tid. Prosjektet har spilt inn ideer til denne 
prosessen, og det har vært arrangert en studietur til Porsgrunn for å se på hvordan denne 
kommunen har bygget opp sine tilbud til de ”tyngste” klientene. 
 
 
Andre positive effekter av prosjektet: 
Prosjektet har gjennom konkrete kartleggingsfunn kunnet spille disse inn til ledelsen ved 
sykehuset og i kommunen, bl a gjennom ARPs strategiplanarbeid og prosjektgruppen og 
styringsgruppen for ACT. Kommuneadministrasjonen har ved dette fått en bedre forståelse av 
betydningen av oppfølging i bolig for rusavhengige. Bo-oppfølgingstjenesten til SFR er derfor 
blitt utvidet med ett årsverk i løpet av 2008, og det er bevilget midler til ytterligere 1 ½ 
årsverk i 2009. Drammen kommune har også nedfelt i Samordnet Helse- og sosialplan 2007-
2018 at kriteriene for tildeling av kommunal bolig endres, slik at tildelingen målrettes mot 
reelt vanskeligstilte, mot i dag hvor det i hovedsak er dårlig økonomi som er kriterium for 
tildeling. 
 
Samlokalisering av virksomheter: Samhandlingsprosjektet har medført at SFR og ARP nå ser 
seg best tjent med en samlokalisering av rustjenestene i Drammen i fremtiden. Det vil bli 
gjennomført en behovs- og kostnadsanalyse sett i sammenheng med utviklingen av Sykehuset 
Vestviken HF. 
 
Samhandling på tvers 
Møtene i Ressursgruppa (senere kalt Prosjektgruppa på ACT) har muliggjort en bedre dialog 
mellom rustjeneste og psykisk helsevern i første og annen linje, og lagt grunnen for større 
forståelse av hverandres utfordringer og mer utveksling av erfaring og kompetanse mellom 
virksomhetene. 
 
 
Plan for implementering i drift: 
Tiltakene som er gjennomført i prosjektperioden er konsentrert om samhandlingsmetodikk, og 
kan implementeres i vanlig drift uten større organisatoriske eller økonomiske endringer. 
Tiltakene er nedfelt i virksomhetenes rutineverk, i tillegg til at flere av tiltakene er en del av 
Samarbeidsavtalen.  
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ACT-teamet vil bli organisert som et prosjekt i de tre årene med driftsstøtte fra 
Helsedirektoratet. Samarbeidspartnerne er enige om at det er behov for og ønske om å drive 
det videre som et ordinært tilbud etter denne perioden, forutsatt økonomisk og administrativ* 
mulighet (*tiltaket er for eksempel avhengig av en egen overlegehjemmel).  
 
 
Erfaringer: 
Etablering av Samhandlingskontoret (”førstelinje i annenlinjen”) i Avdeling for rus og 
psykiatri har utvilsomt trukket de involverte virksomhetene nærmere hverandre og gitt et 
bedre samarbeidsklima mellom SFR og ARP. Denne plasseringen gjorde det også mulig å 
komme inn i ARPs strategiplanarbeid på et tidlig stadium, noe som medførte at nødvendige 
endringer som senere ble beskrevet i Samarbeidsavtalen kunne implementeres i ARP allerede 
fra medio 2008. Mye tyder derfor på at denne organiseringen av prosjektet har medført en 
raskere positiv endring enn det ville gjort med en annen lokalisering av prosjektledelsen.  
 
Endringene i tenkning og forståelse av samhandling i de involverte virksomhetene har vært 
større enn forutsett. Ambisjonsnivået for samhandling i Samarbeidsavtalen kunne uten 
problemer ha vært noe høyere enn det ble lagt opp til i prosjektet. Samarbeidsavtalen er 
imidlertid et verktøy i endring, slik at alle ønsker om økt samhandling vil kunne legges inn i 
avtalen ved hver revisjon. 



 



 



 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



SAMHANDLING ARP / SFR PR 01.01.2008. 
 

1. På systemnivå  

a. ”Rusforum” – arr. av Fylkesmannen én gang pr år, 

saksbehandlernivå. Gjelder hele fylket, i liten grad en 

samhandlingsarena for SFR og ARP. 

b. ”Ledermøte”. Avholdes ved behov ved samarbeidsproblemer. 

Vanligvis ett til to møter pr år. 

 
 

2. Formell, syklisk samhandling på individnivå:  

a. Individuell plan /  behandlingsplan / ansvarsgruppe  

Klienter  med sammensatte problemer av varig karakter har rett på samordnede 

tjenester fra det offentlige. Individuell plan er et verktøy for å koordinere ansvar og  

strukturere  arbeidsoppgaver i ansvarsgrupper eller  liknende samarbeidsfora rundt  

disse klientene.  

 

Både  SFR og ARP Hauges gt sier de mener  at Individuell plan brukes i alt for liten grad 

hos dem selv. Uklart om antall IP da måles  mot gruppen  ”Brukere som trenger 

langvarige, samordnede tjenester”, eller mot gruppen ”Alle personer med rusproblemer 

som er klienter hos oss”. Begge tjenestesteder sier de ønsker mer samarbeid rundt 

klientene og hyppigere bruk av IP.  

 

I Drammen kommune har man vært hemmet av dårlig implementering og tungvinte 

prosedyrer sentralt: Når det skrives søknad om IP, skal den oversendes  

tildelingskontoret i kommunen for  vedtak. Informanter både i SFR og ARP rapporterer 

om saksbehandlingstid på opptil over ett år. Tidligere ventet SFR på vedtak før 

planarbeidet er blitt igangsatt. SFR søkte  Drammen kommune om å få vedtaksrett i 

”sine” IP-saker, men har ikke fått godkjenning. Ny prosedyre i SFR i fht søknad om IP er at 

dersom SFR vurderer at klienten har rett til IP,  igangsettes planarbeidet samtidig som 

søknad sendes  Tildelingskontoret. Slik ivaretas klientenes rett til  IP selv om det 

forvaltningsmessige  ikke er helt på plass.  

 

IP er ellers fullt implementert i SFR i den grad det er mulig når implementeringen er 

såpass mangelfull sentralt  i kommunen.  

 

IP er mangelfullt nedfelt på systemnivå i ARP Hauges gt. En har ikke lagt inn verken 

veileder eller rutine for IP, IP-mal eller link til statlig veileder  i elektronisk rutinehåndbok 

for sykehuset, Psykiatrisk klinikk,  ARP eller annet sted . De ansatte har heller ikke fått 

opplæring i igangsetting  og koordinering av IP. Tross dette rapporterer enkelte 



behandlere i Ruspoliklinikken og i Utredingsenheten  at de er deltakere i ansvarsgrupper 

/ planer, eller at de selv har startet opp og / eller kordinerer planer.  

LAR opplyser at det ikke er  naturlig  for LAR å opprette eller koordinere en individuell 
plan, da de  i liten grad har pasientkontakt utover ansvarsgruppemøtene. De mener at 
ettersom innsøkende  instans, sosialtjenesten i kommunen, i samarbeid med pasienten 
må utarbeide en tiltaksplan som er en del av søknaden om LAR, vil det være rimelig at 
1.linjen ser en eventuell individuell plan i sammenheng med denne. 
 

Frognerlia  kan sette i gang arbeid med IP dersom klienten ikke har fra før. De  

koordinerer  ikke planarbeid, da de anser IP for å være et kommunalt ansvar. 

 

Tyrifjord opplyser at de færreste har IP ved inntak. Tyrifjord initierer ikke planarbeid, da 

de anser at dette er kommunens ansvar. De avholder imidlertid ansvarsgruppemøter 

underveis, og sier at kommunenes sosialtjenester er flinke til å følge opp. De sier det  er 

mye vanskeligere der lege henviser, da foreligger ”aldri” plan, og det er intet samarbeid 

rundt klienten før innsøkning. 

 

VÅKS opplyser at de normalt kun bruker behandlingsplan, se nedenfor. 

Behandlingsplanen  til VÅKS brukes  imidlertid også som koordineringsverktøy for 

ansvarsgruppemøter, og har  dermed også funksjon som  IP. 

 
VÅKS’  behandlingsplan brukes som et samhandlingsverktøy, og sendes ofte ut til 

samarbeidspartnere.  

Ved Tyrifjord og Frognerlia opplyses at behandlingsplaner  er et dokument til 

internt bruk, men at dersom f eks kartlegging av ADL-funksjoner avdekker et 

behov for booppfølging etter utskrivning, blir dette tatt opp i ansvarsgruppen. 

  

Samhandling med å skaffe bolig 
Pasienter under rusbehandling i institusjon trenger  treningsbolig til 

permisjonsopphold ute, og perm kan fås så tidlig som to uker etter innleggelse. 

Institusjonene bistår med å skaffe bolig under behandlingsoppholdet dersom 

pasienten ikke har bolig ved innleggelse. Boliger på det private markedet 

foretrekkes, dels pga at standarden jevnt over er høyere, men hovedsakelig fordi 

dersom pasienten  får kommunal bolig vil det ofte være i nært naboskap med 

aktive rusbrukere 

 

 Ruspoliklinikken opplyser at der har ”alle” bolig , derfor er dette ikke et aktuelt 

tema.  Frognerlia og VÅKS  tar opp boligspørsmål på første ansvarsgruppemøte, 

dvs ca ved innleggelse. På VÅKS lages på dette møtet  også kriseplan som  bl a tar 

opp spørsmålet om  bolig dersom pasienten skulle avbryte  behandlingen. 

Tyrifjord tar opp boligspørsmålet allerede på forvern. 

 

 

 



Samhandling om oppfølgingstjenester i bolig 
Tyrifjord opplyser at dette aldri har vært  en aktuell problemstilling for dem, da 

deres pasienter er ” for friske”  til å ha behov for oppfølging i fht bolig etter 

utskrivning.  

 

VÅKS har til nå definert dette som et spørsmål om å søke om boligtildeling fra 

kommunens side. Ettersom ingen har lovkrav på bolig, har det ofte tatt lang tid før 

nødvendig bolig med oppfølging ble etablert. VÅKS har dermed i enkelte  tilfeller  

sett seg nødt til å  forlenge  oppholdet for pasienter som egentlig skulle vært 

skrevet ut. Alternativt har de gjort noe oppfølging selv, uten å ta ekstra betalt fra 

kommunen. 

 

På Frognerlia planlegges nødvendig oppfølging i bolig underveis, og 

oppfølgingsbehov formidles i ansvarsgruppa. Det er oftest SFR som blir forespurt 

om oppfølgingsavtaler etter utskrivning fra Frognerlia, kun i svært sjeldne tilfeller 

forespørres den kommunale psykiatritjenesten (”Omsorgstjenestene”).  

 

b. Henvisning og inntak 

Henvisningsskjema m /vedlegg 

 Henvisningsmal er ikke lagt inn i ARPs rutinehåndbok eller på ARPs hjemmesider, 

men skal finnes i papirformat i avdelingen. I flg inntakskonsulentene i ARP mottar 

ARP mange henvisninger  av så dårlig kvalitet at det forsinker inntaksprosessen. ARP 

har ikke mulighet til å avslå eller returnere henvisninger på dette grunnlaget. SFR 

bruker overskriftene  fra eksisterende mal i papirformat når de skriver henvisninger.  

Det skal være  igangsatt arbeid i ARP for å forenkle og forbedre henvisningsmal. 

 

Samarbeidsmøte v inntak  
Frognerlia, VÅKS og Tyrifjord har alle samarbeidsmøter / ansvarsgruppemøte før 

eller rett etter inntak.  I forbindelse med ARPs arbeid med strategiplan er det nå 

vedtatt at også Utredningsenheten rutinemessig skal kalle  inn til samarbeidsmøte 

ved inntak. Det er også foreslått at Ruspoliklinikken skal gjøre det samme innen en 

måned etter behandlingsstart. I dette møtet vil ansvarsgruppe og evt IP initieres 

dersom aktuelt. 

 

c. Utskrivning  

 Epikrise, inkl informasjon om evt behov for videre utredning 

/ behandling i 2. linje  
Sykehusets  nedfelte rutine  er at det skal sendes epikrise til henviser innen 7 

dager etter utskrivning. 

 



Funksjonsbeskrivelse og vurdering av hjelpebehov ved 

utskrivning til 1.linje 
I dag utarbeider  Frognerlia funksjonsvurdering og vurdering av hjelpebehov, og 

funnene formidles i ansvarsgruppen. I henhold til informantene er  ikke slike 

vurderinger formalisert ved de andre institusjonene pr i dag. 

Det forventes  at utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse  blir et myndighetskrav til  

2. linje rus/rehab/psykiatri i løpet av 2008 eller 2009. 

 

 

3. Uformell samhandling: Ad hoc  

• Telefonsamtaler kommune/inntakskoordinator 

• Enkeltstående samarbeidsmøter kommune/ inntakskoordinator 
Antakelig  forholdsvis mye  ad hoc-samarbeid i Buskerud  pga lite formalisert samarbeid. 

Inntakskoordinatorene rapporterer om stor arbeidsbelastning. 

• Gjensidig hospitering  
Gjensidig hospitering fremføres som noe begge virksomheter  sier de ønsker og ser 

nytten av, men det hospiteres ikke pr i dag.  

 

 



Kvalitetsforbedring og samhandling i rustjenesten, versjon 1. 

1. Om prosjektet 

Organisering og forankring: 

Prosjektet er forankret hos Rådmannen i Drammen, og er en del av Drammen kommunes prosjekt  

for opplæring i individuell plan og samhandling.  Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom 

Senter for rusforebygging i Drammen kommune (SFR) og Avdeling for rus og psykiatri ved Sykehuset 

Buskerud (ARP), og styringsgruppen vil bestå av ledelsen i disse to virksomhetene.  Prosjekteier er 

Senter for rusforebygging ved virksomhetsleder John Dutton.  

Planforankring: 

Prosjektet er forankret i samhandlings- og kvalitetsperspektivene for kommunens samordnede helse- 

og sosialplan 2008-2011. Det er også forankret i Opptrappingsplan for rusfeltet, i målene ”bedre 

kvalitet og kompetanse”, ”mer tilgjengelige tjenester”, ”samhandling og kontinuitet i tjenestene” og 

”styrke brukermedvirkning”. 

Kartleggng av russituasjonen: 

Senter for rusforebygging har ca 700 brukere pr år, og  ARP har ca 350 pasienter fra Drammen 

kommune årlig (gruppene overlapper). Det antas at det totale antallet personer med rusproblemer i 

Drammen kommune er betydelig høyere. Det er blitt gjennomført en kartlegging av de unge som er 

inkludert i prosjekt 1824 i Drammen (se dette) som  viste at 33% av disse hadde et rusproblem.   

Drammen har dermed store utfordringer på rusfronten, og det er lange ventelister for å få 

behandling i annenlinjetjenesten. Senter for rusforebygging har bygget ut sine tjenester jevnt over de 

siste 10 årene for å kunne møte disse utfordringene. Etter omorganiseringer i kommunen og de 

endringene som Rusreformen har medført, ser vi at enda bedre samhandling vil kunne gi store 

gevinster for våre brukere. Vi ønsker derfor å bringe inn GRUK (Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten) som er en ledende aktør på dette feltet, for å optimalisere tjenestetilbudet for 

rusavhengige i Drammen. 

Videreføring av tiltaket etter prosjektslutt 

Arbeidsmetodene som medarbeiderne tilegner seg skal videreføres og videreutvikles etter at 

prosjektperioden er over. Det vil ikke medføre større organisatoriske eller økonomiske endringer å 

integrere disse  i tjenestenes ordinære rutiner.  

2. Personell 

I tillegg til innleide ressurser vil det brukes  lokal prosjektleder  og ressurspersoner tilsvarende 100% 

stilling til sammen i prosjektperioden (april  2009 – april 2010). 

3. Beskrivelse av prosjektet. 

Senter for rusforebygging og Avdeling for rus og psykiatri samarbeidet i 2008 om 

samhandlingsprosjektet ”Best praksis”. Dette prosjektet har hatt  som formål  samhandling for å sikre 

varig, egnet bolig etter behandling i rusinstitusjon, og bedre pasientforløp med mer sammenheng i 



behandlingskjeden. For å komme nærmere disse målene er det blitt utarbeidet en samarbeidsavtale 

mellom de to tjenestene. I løpet av prosjektperioden har det utviklet seg et ønske om å få et enda 

tettere og bedre samarbeid tjenestene imellom, til beste for klientene/pasientene. Det søkes derfor 

midler til prosjekt Kvalitetsforbedring og samhandling i rustjenesten. 

Ca 90 ansatte i AFR og ARP skal få opplæring i samhandlingsmetodikk og i kvalitetsmåling og –

forbedring av tjenestene som utføres.  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, seksjon for 

kvalitetsutvikling (GRUK), vil lede prosjektet, og ressurspersoner i psykiatrisk klinikk og Senter for 

rusforebygging vil få opplæring som veiledere i metoder for samhandlingsmetodikk og 

kvalitetsmåling og -utvikling.  

Aktuelle brukerorganisasjoner er forespurt om de kan bidra med ressurspersoner i prosjektperioden. 

Det er ikke klart ennå hvor mange brukerrepresentanter som vil kunne delta, men vi håper på minst 

én fra hver organisasjon.  

For nærmere beskrivelse av arbeidsmåten i prosjektet, se vedlegg 2.   

Vi håper prosjektet vil kunne gi kortere ventelister og bedre behandling. Vi tror at et bedre 

samarbeid rundt klientene/pasientene skal kunne gi bedre rehabilitering for flere. Dette skal skje ved 

at personalressurser benyttes mer effektivt og målrettet, med et større brukerfokus. 

Resultatmål er:  

1. Økt brukertilfredshet hos de klientene hvis individuelle planer inngår i opplæringsopplegget  

2. At alle som får opplæring i kvalitetsmåling og –utvikling skal kunne benytte metoden i sitt 

virke i rustjenesten, og at denne arbeidsmåten implementeres i tjenestenes ordinære rutiner 

3. Signifikant økning i antall individuelle planer hos rusklientene i Drammen i 2010 

sammenliknet med perioden 2006-2008. 

4.  Samhandling 

Se vedlegg 1 og 2. 

5. Kompetanseutvikling 

Se pkt 3. 

6. Erfaringsspredning 

Det vil ikke bli søkt egne midler til kompetansespredning. Arbeidsmetodene som medarbeiderne 

tilegner seg skal videreføres og implementeres i tjenestenes rutineverk  etter at prosjektperioden er 

over, og vil således benyttes av flere enn de som deltar i prosjektet. En beskrivelse av målene for 

prosjektet og gjennomføringen vil bli lagt ut på Internettsidene til Nasjonalt kompetansesenter for 

helsetjenesten, i tillegg til prosjektrapporten som blir tilgjengelig via Helsedirektoratets sider.   

 

 



 


