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Prosjektets hovedmål:

Prosjektets hovedmål er å legge til rette for en permanent oppfølgingstjeneste for mennesker
med lanvarige og alvorlige rus l psykiske problemer fra 010708.
Det at denne målgruppen opplever tettere oppfølging og større trygghet vil kunne forebygge
innleggelser og tilbakefall og gi en mer meningsfull hverdag for den enkelte.



Historikk:

Miljøarbeidertjenesten startet september 2006 . Dette som et resultat av opptrappingsplanen for
psykisk helsearbeid.
Tjenesten ble prosjektorganisert med Tore Ekran som prosjektleder.
I prosjektdirektivet , se vedlegg 1, skulle prosjektperioden være fra 010906 til 311207. Det ble
senere besluttet i styringsgruppa å utvide perioden til 300608.

Organisering :

Styringsgruppe: Tone Holskil, virksomhet sosiale fellestjenester
Lars Are Håkonsen, virksomhetsleder psykisk helsearbeid, erstattet med
ny virksomhetsleder Wenche Øiestad april 2007.
Ottar Hval Blekken, spesialrådgiver 0/0 seksjonen.

Prosjektgruppe: Tom Gunnar Nilsen, avd.leder Sosiale fellestjenester
Lise Mette Paulsen , avd. leder Sosialtjenestens distriktskontor
Kjersti Ingvaldsen , psykiatrisk sykepleier, Psykisk helsearbeid
Einar Larsen, rådgiver Teknisk Drift
Sigve Stubberud, boligavdelingen, Sosiale fellestjenester,
( S. Stubberud sluttet i juni 2007, ikke erstattet. )

Referansegruppe: Jo Inge Meisingseth, Ilaveien Bosenter
Klinisk samarbeidsgruppe DPS - Fredrikstad kommune.

Bakgrunn for prosjektet:

Mennesker med langvarige og alvorlige rus og/eller psykiske problemer sliter med å kunne etablere
seg i egen bolig på en verdig måte. Mange er i praksis bostedsløse. På bakgrunn av kommunens plan
for rusmisbrukere og bostedsløse er det vedtatt en bolig sosial handlingsplan for Fredrikstad
kommune som innebærer etablering av nærmere 200 boenheter for vanskeligstilte i perioden 2006 -
2009.

Kommunen har i samarbeid med stiftelsen Blå Kors etablert i 2003 et lavterskel botilbud med 30
leiligheter for rusmisbrukere. Dette skal være et midliertidig botilbud på vei til egen bolig.

All erfaring fra både Fredrikstad og andre steder viser at dette ikke er nok. Det er behov for en
fleksibel oppfølgingstjeneste som skal fungere på brukerens arena og som tar utgangspunkt i et
verdisyn som ivaretar retten til selvbestemmelse i eget liv.

En slik tjeneste skal bistå den enkelte i alle dagliglivets gjøremål, og ha hovedfokus på at brukeren
skal mestre sin bosituasjon, kunne beholde bolig, og øke livskvalitet, utfra den enkeltes egne
ressurser.

Fredrikstad kommune hadde ikke tilbud innen rusomsorg og psykisk helsearbeid som kunne i vareta
dette.



Tjenesten ble derfor opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom virksomhetene Sosiale
fellestjenester og Psykisk helsearbeid.
Tjenesten skulle administrativt legges til virksomhet Sosiale Fellestjenester

Ansatte:

Prosjektet startet i september 2006 med prosjektleder og 2 ansatte. I dag er det 7,5 årsverk
prosjkektet. Ett årsverk er fagutvikler finansiert av kompetansemidler Husbanken.

Ansatte i tjenesten har lang erfaring fra arbeid med brukere med alvorlige psykiske lidelser og
rusproblemer. Ansatte har helse og / eller sosialfaglig utdanning med videreutdanning innen for
fagområdet.
Fire av stillingene er faste.

Kompetanse:

Det er i prosjektperioden lagt stor vekt på kompetanseheving og utvikling.Det er vesentlig at en slik
tjeneste må ha et faglig fundament, og prosjektet har lagt vekt på følgenede fagperspektiver:

Mestringsperspektivet:
Dette perspektivet har et salutogent syn på mennesket og samfunn. Det forebyggende og
helsefremmende er i fokus.

Relasjonsperspektivet:
Perspektivets ideologiske forankring er at relasjonen mellom bruker og hjelper er en basis for
omsorg,hjelp og behandling. En god relasjon er en forutsetning for en allianse mellom bruker og
hjelper.

Brukerperspektivet:
Brukerperspektivet er et overordnet faglig ståsted som tar utgangspunkt i betraktninger rundt
demokrati og menneskerettigheter. Brukeren skal ha en reell medvirkning i forhold til eget tilbud.

For å sikre at fag og teori ble i varetatt er det i samarbeide med Østnorsk kompetanse gjennomført
et kompetanseutviklingsprogram for rustjenesten i Fredrikstad. Vi har valgt å gi denne opplæringen
til ansatte både i Sosiale Fellestjenester og Sosialdistriktskontorene. Programmet er gitt til ca. 25
ansatte og startet høsten 2007 og avsluttes juni 2008. Kommunen har mottatt kr. 100.000,- til dette
fra Østnorsk kompetansesenter. Se vedlegg 2.

Ansatte i miljøarbeidertjenesten har også hatt gruppeveiledning . Oppstart 2. Halvår 2007.
Tilbudet skal evalueres før evt. viderføring høsten 2008.

Økonomi:

Prosjektet er finansiert med psykiatrimidler og statlige midler.
Lønnsutgifter kr.3.417.000,-
Driftutgifter " 320.000,-
Totalt kr.3.737.000,-



Aktivitet:

Det er for hele prosjektperioden utarbeidet milepelsplaner, se. vedlegg 2

Hovedfokus for prosjektet har vært å bygge opp en tjeneste som skal bistå personer som skal klare
egen bo-og livssituasjon tiltross for alvorlige lidelser og rusproblemer.
Det er prosjektes hovedfokus at personer skal mestre sin bosituasjon. Prosjektet har derfor også hatt
fokus på de nye boligene som bygges for vanskeligstilte. Prosjektet har planlagt innflytting og
etablering av personer i 39 leiligheter.

Prosjektets ansatte har i samarbeid med boligavdeling, sosialkontorets distriktkontorer og teknisk
drift utarbeidet retningslinjer, kriterier for husordensregler, naboforhold intern og eksternt, oppfølging
av den enkelte bruker.
Det er utarbeidet kriterier for tildeling og husleiekontrakter.

Det er gjennomført beboermøte før innflytting, og etter innflytting. Det har vært etablert egen
personalbase i et av boligområdene i ca. 3 mnd. for å ivareta en positiv innflytting og etablering for
den enkelte og for øvrige beboere og naboer i området.

en annet boområde har vi hatt en personalbase siden innflytting januar 2008. Denne må videreføres.

I årsrapporten for 2007 rapporteres det på at 53 brukere har mottatt bistand fra tjenesten. Tjenesten
gis i den enkeltes bolig og har vært tilgjengelig fra kl. 8.00 til 21.00 samt helger.

Det har vært stor pågang til tjenesten både fra andre instanser i kommunen og fra spesialist
helsetjenesten. Tjenesten har ikke resurser til å bistå alle som henvender seg, og det ble i mars 2008
vedtatt inntaksstopp fram til sluttrapport for prosjektet 300608.
Pr. i dag har tjenesten 43 brukere. Det gis tilbud på dagtid fra kl.8.00 - 16.00 , samt 2 kvelder til
kl.21.00 og to helger i mnd.
Omfanget av tjenester til den enkelte er avhengig av behov.

Målgruppa:

Personer med langvarig rusproblemer
Personer med langvarig rus og psykiske problemer ( dobbeltdiagnoser )
Personer med langvarig psykiske problemer
Personer som kommer fra rusbehandling
LAR pasienter

Det er flere menn enn kvinner som mottar tilbudet, ca 60 %. De fleste er i aldersgruppa 30 - 49 år.
70 % har dobbeltdiagnose rus / psykiatri.

Moteaktivitet.

Det ble ved oppstart gjennomført hyppige møter i prosjektgruppa. Dette ble prioritert fordi det var
vesentlig å få på plass retningslinjer, kriterier for tildeling, beboermøter, etablering og oppfølging.
Det finnes ikke dokumentasjon for hvor mange møter som er gjennomført.
Styringsgruppa har hatt 8 møter i prosjektperioden, 3 av disse har vært gjennomført sammen med
prosjektgruppa

Det er gjennomført en dialogkonferranse september 2007 med tema:



Oppfølging av mennesker med langvarig rusmiddelavhengighet og / eller psykiske lidelser.
Hvordan gjør vi det i Fredrikstad.
Hva er utfordringene ? "

Konferransen hadde deltagere fra sosialtjenesten, psykis helsearbeid, åpen omsorg.

Det var stort frammøte og flere innspill på hvordan vi samarbeider og hvordan vi bør tilrettelegger
dette arbeidet videre.

Dessverre har vi lite dokumentasjon fra denne konferransen og andre møter. Dette skyldes i stor
grad at prosjektleder ble langvarig sykemeldt høsten 2007 og senere sa opp sin stilling og sluttet
1.rnars 2008.

Prosjektet har fra samme dato vært ledet av avdelingsleder Tom Gunnar Nilsen , Sosiale
fellestjenester.

Miljoarbeidertjenestens erfaring og utfordring i prosjektperioden september 2006 - juli 2008.

Utfordringer

Mennesker med langvarige psykiatri og/eller rusproblematikk er en marginalisert gruppe i vårt
samfunn. Hjelpetilbudene til for eksempel langtkommende rusavhengige har tradisjonelt bestått i
institusjonsbehandling med varierende resultat. Mange rusavhengige har mange og lange
institusjonsopphold bak seg uten at dette har medført den tiltenkte virkning som rusfrihet og hva man
vil kalle et verdig liv. Det kommunale hjelpeaparatet har stort sett hvert kommunenes sosialtjeneste.
Mye av denne hjelpen og oppfølginga har i stor grad hvert den rusavhengiges ansvar som f.eks
dennes evne til å holde avtaler samt motta hjelp på sosialkontorets premisser. Helst da i form av
samtaler på sosialkontoret samt i noen grad hjemmebesøk. Dette har gitt dårlige resultater for
rusavhengige. De mangler ofte evnen til å ha den struktur det krever å holde avtaler med sin kurator,
være tilstede ved et hjemmebesøk noe som gir fravær av en prosess ut fra den rusavhengiges reelle
hjelpebehov. Vi vet at mangel på boevne, personlig hygiene, evnen til å ha normale sosiale
relasjoner, rusmestring, økonomisk disiplin samt evnen til å følge opp i et omfattende byråkrati
hjelpesystemet etter hvert har utviklet seg til å bli, krever noe helt annet av hjelpesystemet enn dette.

Nye tanker/teori

Mye av ideologien til MAT er teoretisk og metodisk inspirasjon fra New Hampshiremodellen. Den går
ut på at hjelpen skal gis der du bor, uten krav på rusfrihet men med fokus på forbedringsprosesser ut
fra den enkeltes endringspotensiale og en stor grad av brukermedvirkning. En sosialtjeneste som er
praktsk rettet og arbeider på brukerens arena og en hverdagstjeneste som forholder seg til
hverdagssituasjoner. Dette betyr at vi som tjeneste skal forholde oss til hverdagslige hendelser i
brukerens liv. Praktisk bistand i hjemmet, hos legen, i butikken, emosjonell støtte, være tilgjengelige,
ubyråktratiske, gjensidighet med å gi og ta,betone likhet, gjensidig respekt, å utsette seg for
situasjoner hvor brukeren vet best.
Tidligere var den kommunale hjelperen en kontorbyråkrat som i stor grad la et løp hvor det var
forventninger til at brukeren skulle følge dette. Fravær av avtaler ble målt som mangel på motivasjon.
Hvordan brukeren levde sitt øvrige liv var lite kjent og prosessene ble derfor fraværende.
Miljøarbeidertjenestens intensjon er å jobbe sammen med brukeren, der brukeren bor og i den grad
brukeren evner å ha kontakt. Være tilgjengelig og ha evne og ikke minst mot til å møte brukeren på
brukerens arena. Bestrebe seg på endringsprosesser med små eller store målsettinger men hvor
prosessen er midlet og bedre livskvalitet målet. Vi må ha tro på og ha forventninger til at brukere kan
oppnå noe, eller få tilbake noe man har mistet som håp, motivasjon, selvfølelse, mening,
uavhengighet, nå mål, leve lykkeligere og ha et produktivt liv. Det ultimate målet er å støtte brukeren i



deres prosess mot et bedre liv hvor vi kan utvikle bevisthet, håp og motivasjon for endring. Slik
endringsprosess vil kunne hjelpe rusavhengige til å utvikle ferdigheter og finne den støtte som er
nødvendig for å nærme seg bedre livsmestring og kanskje helbredelse av sitt misbruk.
Endringsprosessen må være basert på brukerens ønsker og valg. Miljøarbeidertjenestens rolle er å
være "vedsidenavstøtte" i bestrebelsene å komme forbi taperrollen og å utvikle nye roller for seg selv.

Hvem er vi til for

Målgruppa for Miljøarbeidertjenesten har i prosjektperioden hvert mennesker med tillangtkommet rus
og psykiatriproblematikk. For rusavhengige er dette mennesker hvor ordinær institusjonsbehandlig er
prøvd i stort omfang og ikke fungert og for mennesker med psykiatriproblematikk er det mennesker
med hyppige innleggelser i psykiatrisk sykehus. Det vi har er da en gruppe vanskeligstillte som i
mange sammenheng har utviklet sine egne livsstrategier hvor konsekvensen er et sosialt forfall,
isolasjon og en til dels elendig livskvalitet. Dette er en gruppe som på mange måter ER oppgitt og
HAR gitt opp.
Miljøarbeidertjenestens intensjon er å snu dette til å bli en gruppe som IKKE er oppgitt og som HAR
håp.

Tilnærming

Miljøarbeidertjenesten skal inn på det vi kaller klientens arena. Den defineres som den sfære som er
helt klart klientens private rom og eiendom. Tradisjonelt har våre brukere "invitert" oss inn i konkrete
og tidsavgrensede saker. Nå skal vi inn i livene deres på et helt sentralt område, inn i dagliglivets
rutiner,problemløsninger, adferdsmønstre og skape endring over tid. Vi snakker om mennesker med
en relativt ensporet og fastlåst livsstrategi. Den fungerer for misbrukere i deres misbrukertilværelse.
Relasjonsbygging er et nødvendig og tidkrevende forarbeide for at tilliten til hjelpere og forståelse for
at endring kan føre til et bedre liv, en bedre livskvalitete kan starte. Dette krever en høy kompetanse
om mennesker og endringsprosesser. Uten denne tilliten er vår oppgave umulig å utføre .

Forventninger

Erfaring fra prosjektperiodeen er at det er store forventninger til Miljøarbeidertjnesten. Forventningene
kommer fra andre kommunale tjenster og spesialisthelsetjenesten og dreier seg mye om hva som er
Miljøarbeidertjenestens ansvar og oppgaver. Det kan virke som om alle med noe rus eller
psykiatriproblematikk skal ha tjenester fra MAT. Dette er i utgangspunktet positivt dersom
forventningene ikke overgår mulighetene. Vi har derfor utarbeidet klare inntakskriterier for hvem som
kan få tilbude, aldersgrupper og inntaksprosedyrer. Det er også nødvendig at vi kan kommunisere
dette ut til øvrige kommunale tjenester samt til spesialisthelsetjenesten. Nødvendig for at vi ikke skal
oppleves som en eksklusiv tjeneste men være realistiske på hva som er mulig å oppnå med
tjenesten. Forventningene må også stå i forhold til antall ansatte. Erfaringen tilsir at skal MAT gi
mening må antall brukere være begrenset. Vi arbeider med en tung gruppe. Som hver for seg krever
mye tid. Etablerer vi en MAT med for mange brukere vil meningen og intensjonen bli borte i et noe
hesblesende løp fra den ene bruker til neste. Det må derfor være rom for at tjenesten sjøl kan
definere antall brukere pr. ansatt. Viktig er også at når vi involverer oss i brukeres liv, skaper tillit, håp
og forventninger forplikter dette. Et viktig prinsipp må være at når vi har startet en endringsprosess
hos brukeren må vi også være tilgjengelig i denne prosessen. I den grad den krever vår deltagelse og
ikke ut fra hva vi måtte ha tid til. Vi ser samtidig at behovet er større enn hva vi i dag kan dekke og
antall stillinger bør med fordel økes betraktelig. MAT må også kunne vurdere hvem som trenger andre
tjenester istedenfor eller i tillegg til MAT. Vi har enkelte brukere vi i dag bruker tilnærmet ett årsverk
på. I en avdeling med 7,5 årsverk er dette en uforholdsmessig stor investering i en bruker. På den
annen side har disse brukere et bedre liv og innleggelser i institusjon er nesten fraværende. Dette er
et valg som må tas med konsekvenser i begge retninger når det gjelder ressurser og ressursbruk.



Turnus
MAT er i dag en turnustjeneste. To helger pr mnd og to kvelder pr uke er et tilbud vi kan gi med to

langtidssykemeldinger. Kveldstilbudet er da redusert til to kvelder pr. uke mot før fire samt to helger
pr mnd mot før alle helger.Fordelen med turnus er at vi kan gi tilbud til mennesker som har ulike
dagtilbud men vil profitere på tjenestens tilbud. Samt at helger er vanskelige' for noen og at helger kan
prukes til sosialisering av enkeltpersoner og grupper i form av treff, turer og lignende.
Bakdelen er at vi blir en sårbar tjeneste ved sykefravær. Kvelder og helger med en på vakt er ikke
tilrådelig både ut fra sikkerhet og tilgjengelighet. Ved en større bemanning vil dette løses. Den beste
og mest meningsfyllte tjenesten gis ved at MAT er bemannet til å jobbe 4 kvelder i uka, hver helg
samt 6-7 timer på høytidsdager. En ansvarlig bemanning på kveld, helger/høgtider bør være minimum
3. Dette vil da være mindre sårbart for sykefravær, ferier samt generell trygghet for de som er på
vakt.

Veien videre

Erfaringen fram til i dag er at spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester anser at
rus/psykiatriklienter tilligger MATs ansvar. Det er derfor viktig å understreke at MAT ikke er et
behandlingstilbud til rusklienter. Det er også viktig at MAT blir et tilbud om å forbedre vanskeligstiltes
hverdag og livskvalitet samt å være istand til å beholde boligen og ikke et generelt tilbud til
rus/psykiatriklienter. Dette er viktig fordi MATs tjenester må kunne utformes ut fra en klientgruppe
med et noe endringspotensiale og til mennesker med en relativ brukbar tilgjengelighet. Bemanningen
bør også økes til et nivå som kan gi et godt og bredt tilbud. Antall brukere må MAT selv kunne styre
ut fra å gi en tjeneste som gir mening både for ansatte og brukere. MAT har i enkelte tilfeller strukket
seg for langt for å ivareta mennesker som i utgangspunktet er for syke til at det skal være MATs
ansvar å ivareta deres helsetilstand og livssituasjon. Vi må bli mer bevist på vår begrensning faglig
kvalifikasjoner og ikke minst kompetanse. Likeledes har MAT i noen tilfeller blitt brukt til ren
transporttjeneste. Mennesker som av ulike gruner ikke kan bruke off.transport forventes det MAT skal
transportere. Dette kan forsvares kun dersom det er i tillegg til tradisjonell MAT-tjeneste i forhold til
generell livsmestring. Denne forventningen har både brukere og behandlere i og utenfor kommunens
tjenestetilbud. Dette anser vi er en misforstått bruk av MATs tjenester men opp til MAT og regulere
dette. MAT skal være en praktisk tjeneste og ikke en behandler, samtale eller transporttjeneste. MAT
bør gi tjenester til aldersgruppen fra 23 år og oppover. Dette fordi utsatt ungdom krever en helt
spesiell kompetanse og adskillig mer ressursbruk enn mer etablerte misbrukere. All erfaring viser at
ungdom er generelt mer utilgjengelig for endring og har stort fravær av motivasjon.

Boliger for vanskeligstillte

Fredrikstad kommune har de siste år bygd mange og gode boliger til vanskeligstilte mennesker med
rus/psykiatriproblematikk. De fleste er tette bokomplekser med mange mennesker med eksistensiell
livskriseproblematikk. Dette er særdeles utfordrende. Det skal skapes et bomiljø som fungerer og ikke
forslummes etter få år. Dette krever resurser. Skal gode og nye boliger fortsette å fungere som et godt
botilbud må det være en nær og tett oppfølging fra MATs side. Erfaring fra f.eks botilbud med fast
personalbase og kun base i innflyttingsfasen viser dette. MAT hadde base i en av leilighetene i tre
måneder. Deretter "flyttet vi ut" og har generell oppfølging med den enkelte bruker som bebor stedet.
Med fast personalbase siden innflytting i januar -08 har vi hatt en fast medarbeider i full stilling til å

jobbe med den enkelte bruker samt bomiljøet og se dette i sammenheng. Erfaringen fra denne kontra
kun i oppstart er at med fast base har vi et adskillig mer velfungerende bomiljø, den enkelte beboer



har en bedre nærere og tettere oppfølging med bedre funksjonsnivå, livskvalitet og endring enn der
vi ikke har dette. Dette viser at forbedringsprosessen beboerne i med fast base ligger langt forran
beboere som ikke har dette tilbudet. Det bør derfor være mulig at disse nye boenhetene bemannses
på samme måte med fast personalbase så lenge MAT anser det som nødvendig, muligens
permanent. Bemanningsmessig må dette ikke gå ut over de brukere som har annen type bolig. Men
intensjonen med MAT som en tjeneste for å gi vanskeligstillte et verdig og meningsfylt liv som tjener
alle i form av mindre kriminalitet, åpent rusmisbruk, tigging osv tilsier at det bør være rom for å
eksprimentere mer med hvordan en kan forme tjenesten som en rasjonell og samtidig god tjeneste
som gir mening for alle.

Måloppnåelse:

I prosjektdirektivet er effektmålene knyttet til at brukerne skal sikres en stabil bosituasjon og økt
livskvalitet.
Vi ser allerede at tjenesten har gitt resultater i forhold til dette, og det er beskrevet i rapporten.

Resultatmål:

Resultatmålene skal beskrive de ønskede resultatene i prosjektperioden.

1. Mål: Miljøarbeidertjenesten er etablert som et fast tilbud ved avsluttet prosjektperiode.
Resultat: Dette fremmes som et forslag.

2. Mål: Det er utarbeidet en rapport som beskriver nærmere organisering, budsjett, bemanning
og innhold i en permanent tjeneste.
Resultat : Rapporten inneholder dette.

3. Mål: Det er utviklet en mestrings-/ relasjons -og brukerbasert arbeidsmetode.
Resultat :; Dette er framlagt i rapporten. En nærmere konkret beskrivelse vil komme når
fagutvikler har avsluttet sin oppgave.
Denne stillingen kom ikke på plass før 010108 - og skal avvikle sin oppgave ved utgangen av
2008.

4. Mål: Roller, oppgaver og systemer for tverrfaglig samarbeid i forhold til øvrig kommunalt
tjenestetilbud og spesialisthelsetjeneste er utviklet og klart.
Resultat: Her gjenstår det noe arbeid. Dette grunnet omorganisering i kommunen,
sammenslåing av virksomheter psykisk helse og sosiale tjenester. Arbeidet med dette er
prosjektorganisert og ny organisering skal på plass 010109.



Konklusjon:

Miljøarbeidertjenesten har dekket et behov som kommunen ikke har hatt for målgruppa. Dette er en
suksess, og må videreføres.
Vi har erfart at mennesker som har stor og sammensatt problematikk grunnet sykdom og misbruk ikke
er i stand til å ivareta egne interesser for å få en stabil bosituasjon, et verdig liv og bedret livskvalitet
uten oppfølging, lære å mestre egen situasjon.
For noen av brukerne er ikke miljøarbeidertjenesten tilstrekkelig, for disse må det gis stasjonære
tilbud - bolig med bemanning, heldøgnstilbud. Miljøarbeidertjenesten er en ambulant tjeneste, og
dette tilbudet reduseres hvis tjenesten skal ha ansvar for personer som må ha stasjonære tilbud.

Vi har erfart at mennesker som tidligere hadde mange reinnleggelser i behandlingsinstitusjoner har
fått redusert disse.
Tett samarbeid med spesialist helsetjenesten, spesielt akuttmottaket, har medført at personer som må
ha innleggelse ikke har ventetid.
Men vi ser også at samarbeidet må bedres . Ansatte i miljøarbeidertjenesten sliter med å få hjelp av
bl.a. fastleger og spesialisthelsetjenester til brukere - som er godt kjent både av lege og
spesialisttjenesten som må ha annen hjelp enn det miljøarbeidertjenesten kan gi.

LAR pasienter har bedret livskvalitet fordi de klarer å beholde bolig, og ikke'i perioder som tidligere
sto uten bolig, og måtte benytte midlertidige ordninger, som også medførte brudd i rehabiliteringen.
Personer med rusmisbruk får redusert sitt misbruk fordi de har oppfølging og en mer stabil
livssituasjon.

I perioden miljøarbeidertjenesten har fungert, er ingen av de som tjenesten har hatt ansvar for, kastet
ut av bolig. Vi ser at mennesker får et mer verdig liv, som medfører respekt for seg selv og for
andre.

Vi har erfart at samarbeid med andre instanser er ressursbesparende, dette arbeidet må
videreutvikles, slik at personer som må ha tilbud fra flere instanser kan få dette raskere, uten for
mange byråkratiske hindringer.

Miljøarbeidertjenesten skal være et tilbud til personer med alvorlige og langvarige rus / psykiske
problemer. Vår erfaring er at i forbindelse med opptrappingsplanen for bygging av boliger til
vanskeligstilte er at tjenesten også får ansvar for planlegging / innflytting og oppfølging når nye
boliger er ferdigstilt.
Tjensten skal påta seg ansvar for de som er i målgruppa, men praksis i dag er at tjenesten har tatt
ansvar for alle som blir tilbudt ny bolig for vanskeligstilte . Dette er kommunale boliger som blir
ferdigstilt i forbindelse med boligstrategiplanen.
Det må gjøres en vurdering på hva slags ansvar miljøarbeidertjenesten skal ha. Slik det fungerer nå
skal den også ivareta " ro og orden " i nyetablerte boligere, selv om brukerne ikke er i målgruppa.
En oppfølgingstjeneste i forbindelse med ferdigstilte boliger er nødvendig. Når det samles
mennesker med store og sammensatte problemer må kommunen være tilstede, dette må avklares.



Anbefaling av tiltak:

Tjenesten må implementeres i kommunenes ordinære tjenestetilbud.
Stillingene må gjøres faste. I dag er fire av 6,5 årsverk faste stillinger.
En fast stilling som fagutvikler - ( prosjektet har i dag en slik stilling ut 2008 som lønnes av
statlige midler.)
Personellressursene må økes da det fortsatt er mange på venteliste som har behov for slike
tjenester. I boligsosialhandlingsplan av 2003 viser at 184 personer har behov for oppføling i
bolig, av disse har 52 behov for bolig med døgnbemanning. Det er denne planen som ligger til
grunn for planlegging av boliger til vanskeligstilte. Plan for psykisk helse foreslår 4 årsverk i
tillegg til nåværende bemanning.
Det skal fortsatt bygges nye boliger for vanskeligstilte, det må gis tilbud om oppfølging
til de som'tilbys bolig, dette for å sikre at de kan beholde bolig, ivareta kommunale verdier.
Det må planlegges for en personalbase når nye boliger er ferdigstilt. Erfaring med dette er at
personalbase må opprettholdes. Erfaringer med base kun i 3 mnd.har ikke vært heldig, vi ser
at behovet for stasjonære baser over tid må være løsningen.
For personer som må ha varig og omfattende omsorgstilbud må det gis bolig med varige og
stabile tjenester. Miljøarbeidertjenesten kan ikke påta seg oppgaver som døgnbemannede
boliger skal gi, slik tjenesten har påtatt seg i enkelte saker.
Ungdommer i alderen 18 - 23 år har andre behov, og må ha en tjeneste som er mer tilpasset

deres behov. Unge mennesker har andre erfaringer og forventninger enn mennesker som har
levd med sine problemer over lang tid. Både tilbud og personell bør tilpasses denne gruppas
situasjon og behov.
Det må spesifiseres hva kommunen mener med en booppfølgingstjeneste. Ikke slik det er i

dag at miljøsrbeidertjenesten som er et tilbud til en bestemt målgruppe skal ha ansvar for
alle vanskeligstilte som tilbys bolig, og ha oppgaver både å ivareta ro og orden, sikre
kommunale verdier.

November 2008

Tone Holskil

Vedlegg 1. Prosjektdirektiv
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