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Forord 

 

 

Etter nærmere tre år har jeg nå sett igjennom prosjektbeskrivelser, del rapporter og 

forskningsanalyser fra prosjektet ” Fekjærtunet overgangsboliger”. Mye arbeid er nedlagt, og 

dette er nå sammenfattet i denne rapporten. Noen erfaringer har jeg alene, noen sammen med 

andre og noen erfaringer kommer fram her. 

 

Jeg håper og tror at prosjektet har satt i gang prosesser som kan videreføres og kan gi gode 

resultater. 

 

Jeg takker for tillitten 

 

Prosjekt koordinator 

 

Birgitte Listerud 

 

15.12.11 
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1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

 

Sykehuset innlandet helseforetak/Fekjær psykiatriske senter (FPS) henvendte seg i 2002 

til Høgskolen i Gjøvik for å se om det var mulig å utføre studie av pasienttilfredshet og 

betydningen av det miljøterapeutiske behandlingstilbudet ved FPS. 

Forskningsprosjektet ble godkjent av Forskningsetisk komité og datatilsynet. 

I første fase fikk 175 personer som var innlagt i perioden 1998 – 2002 tilbud om å delta. 

Funn som her ble gjort var blant annet at for en del pasienter var overgangen fra 

utskrivelse til hjemmesituasjonen for stor. Noen trengte en ”mykere” overgang. 

Det ble besluttet å gå videre i forskningen ved FPS ved å: 

- I andre fase gjennomførte de en kritisk gransking av miljøterapeutiske 

      behandlingstilbudet ved FPS, med fokus på faktorer som bør endres og forbedres 

- I fase 2b tok de for seg evaluering av endringstiltakene 

- I tredje fase var en sosiologisk studie med lokalsamfunnsperspektiv. 

De forannevnte studier i forskningsprosjektet ble avsluttet i løpet av 2006. Det vises til 

egne forskningsrapporter for nærmere informasjon til forskningsprosjektet. 

 

Funn i forskningsprosjektet viste at enkelte sier at overgangen til kommunene eller et 

tilnærmet normalt liv etter døgninnleggelse var for stor. Noen få ble raskt dårlige igjen 

med påfølgende reinnleggelser. 

FPS har alltid innlagte unge schizofrene, ofte med tilleggsproblemer i forhold til rus 

(dobbeltdiagnoser), eller andre unge med alvorlige psykiatriske problemer som trenger tett 

oppfølging fra fagteam etter utskriving. Dette er pga at pasienten skal unngå unødvendig 

hyppige reinnleggelser. 

 

I mars 2006 ble det arrangert et møte på FPS for å drøfte hva de kunne gjøre med 

utfordringene som er beskrevet over. Det ble besluttet at ideene som kom fram skulle 

arbeides videre med og det ble et nytt møte i mai, der ideene ble presentert for 

fylkesmannen / fylkeslegen som blant annet mottar alle klagesaker fra mangelfull 

behandling og oppfølginger i kommunene. De var svært positive og kom med innspill til 

videre fremdrift. Det ble også positivt mottatt hos andre sentrale aktorer som NAV, 

Husbanken og Oppland fylkeskommune. 

Derfor ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av ledelsen ved FPS døgnenhet,  

psykiatrisk poliklinikk, representant fra Sør Aurdal kommune og Sykehuset innlandet. 

Det ble etablert prosjektleder i 50% stilling, som ble ansatt på FPS. 

Prosjektgruppen arbeidet med å planlegge en rekke tiltak for å styrke ettervernet for 

utvalgte pasienter. Prosjektgruppen fant det riktig å planlegge bygging av fem 

overgangsboliger for utskrevne pasienter fra døgnenheten ved FPS, men i gangavstand til 

psykiatrisk poliklinikken. 

 

Psykiatrisk poliklinikken skulle yte speialhelsetjenester og  Sør Aurdal kommune skulle 

tilby nødvendige sosiale tjenester som skulle styres ut fra brukerens Individuelle Plan 

(IP)og forpliktende avtale fra beboerns hjemkommune. 

Prosjektgruppen mente at dette tilbudet ville forebygge hyppige reinnleggelser og øke 

pasientens livskvalitet. 

Botiden ble beregnet til maksimalt to år, det skulle være et godt samarbeid med 

hjemkommunen, hvor pasienten gradvis skal tilbakeføres etter endt opphold. 
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1.2 Målsetting for prosjektet 

 

 

1. Prøve ut nye ”metoder” som styrke spesialhelsetjenestens behandlingstilbud til 

pasienter utskrevet fra institusjonen med omfattende behov for videre oppfølging av 

spesialhelsetjenesten for å kunne fungere i hjemkommunene. 

 

2. Etablere og utvikle nødvendige samarbeidsformer og avtaler for alle involverte parter i   

prosjektet for å kunne oppfylle hovedmålsetning 1. 

 

For å lykkes med hovedmålsetningene og konkretisere prosjektet ble det satt ulike 

resultater man ønsker å oppnå underveis - delmål: 

 

1. Bygge 5 overgangsboliger ved FPS i Hedalen innen 01.09.2009. 

2. Opprette tilbud til 5 ettervernspasienter i leilighetene fra 01.09.2009, for opphold med 

inntil 2 års varighet. 

3. Gi pasienten en større mulighet for til å fungere i samfunnet gjennom å yte 

spesialhelsetjenester, tilrettelagt arbeidstrening, ulike fritidstilbud, økt boevne og 

gradvis overføring til hjemkommune. 

4. Opprette ambulant team underlagt psykiatrisk poliklinikken som sammen med 

poliklinikk kunne yte nødvendige spesialistheldetjenester. Operativt fra våren 2009. 

5. Etablere samarbeid, rutiner, ansvarsfordeling og avtaler mellom involverte parter som 

hjemkommune, innleggende kommune, FPS, psykiatrisk poliklinikk, ambulant team, 

NAV, Valdres Kompetanse Vekst (VKV)og bygdesamfunnet for å kunne gi 

pasientene et helhetlig tilbud. 

6. Ansette en prosjektleder i 50 % stilling på FPS over tre år som sammen med nedsatt 

prosjektgruppe skal realisere hovedmål og delmål. 

 

 

1.3 Metode 

 

For å kunne realisere ønskede resultater og målsetninger tok man det sikte på omfattende 

samarbeid mellom en rekke involverte parter. Arbeidet vil bli ledet av prosjektgruppen og 

prosjektleder. 

Involverte parter som Sør Aurdal kommune, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, 

hjemkommuner, Sykehuset Innlandet, FPS,  psykiatrisk poliklinikk, Husbanken, NAV og 

VKV ble delaktige i hele prosessen. Dette for å sikre løsninger og avklaringer fra de 

overordnede juridiske og økonomiske rammer og regler til de små praktiske avklaringer 

og avtaler mellom partene for å få prosjektet til å fungere. 

 

1.4 Prosjektperiodens varighet: 

Oppstart: 01.09.2009 

Avsluttes: 31.12.2011 
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1.5 Vurdering som ble gjort av planlagte tiltak. 

FPS har ofte pasienter som trenger et slikt tilbud om etterbehandling, Men det store 

presset det er ved døgnplassene på FPS og de psykiatriske sykehusavdelingen, ville det 

være samfunnsmessig riktig å sette i gang prosjektet ut fra: 

- økonomiske hensyn 

- flere får tilbud om behandling på døgnenheten 

- høyst sannsynelig vil det lykkes bedre for hjemkommunen å ”ta over” pasienten til et 

vellykket opplegg eller livssituasjon etter en slik overgangsperiode i et dynamisk, 

”vernet” bo/behandlings/aktivitetsopplegg. (sparer resurser til hjemkommunen). 

 

Dette tilbudet ville kunne øke livskvaliteten til pasientene. De blir i bedre stand til å takle 

livssituasjonen i hjemkommunen og helst fungere i en aktivitet / lønnet arbeide. 

 

Nasjonale og lokale samarbeidspartnere og rådgivere beskrev tiltaket som unikt og 

nyskapende innenfor psykiatrien. Vi merket stor interesse for prosjekt. Blant annet har 

Tana kommune vært her for å for å se på prosjektet etter anbefaling fra Husbanken. 

 

På bakgrunn av forskningsresultatene i ”Fekjær – prosjektet” fase 1 utarbeidet av 

Høgskolen i Gjøvik, ble et slikt opplegg vurdert som riktig. Tilbakemeldninger fra 

Fylkesmannen, NAV Oppland, og Husbanken tar alle opp betydningen av en grundig 

oppfølgning, dokumentering og forskning på det arbeidet i hele prosessen rundt 

Fekjærtunet overgangsboliger.  

 

Man mente at det vil være interessant og samfunnsmessig riktig å foreta en nærmere 

undersøkelse på om tilbudene med kjeden: institusjonsopphold og spesielt tilrettelagt 

ettervern i en begrenset tidsperiode, for så å integreres i hjemkommunen igjen, vil gi gode 

resultater og/eller være samfunnsmessig riktig. 

 

1.6  Arbeid og aktivitet 

I tillegg til samtaler i poliklinikken, ville det være avgjørende med et arbeids og 

aktivitetstilbud. Dette skulle tilpasses den enkelte pasient ut fra interesser, ferdigheter og 

sykdomsnivå. Prosjektet er tildelt 5 tiltaksplasser fra NAV. Arbeidstiltakbedriften i VKV 

ledet arbeidet knyttet til de 5 tiltaksplassene. Det ble inngått avtale med den kommunale 

arbeidsplassen ”Kroken” om å disponere lokalene tre dager i uka til arbeidstrening 

Dette lå ikke langt fra Fekjærtunet og poliklinikken, og de har utstyr, innredning og 

fasiliteter som passer godt for denne brukergruppen. 

 

VKV har utarbeidet en grundig rapport som beskriver hva de har i sitt opplegg. 

 

 

2. Gjennomføring av prosjektet.  

Sør – Aurdal kommune ansatte en koordinator i 100 % stilling. 

 

Det ble også ansatt to miljøarbeidere i 90 og 50 % stillinger som jobbet som boveiledere    

og støttekontakt i Fekjærtunet. 

 

I ambulant team Fekjær, ble det ansatt en koordinator/behandler i prosjektet i 100 % 

stilling. 

 

VKV avsatte fast personalressurser i arbeidstiltaket. 
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Samarbeid: 

- Det har vært samarbeidsmøter med VKV, FPS, boveiledere og poliklinikken hver 14. 

dag. Beboerne har vært med på deler av disse møtene også. 

- Koordinator fra kommunen har hatt et tett samarbeid med koordinator i poliklinikken, 

som har vært til stor nytte.  

 

2.1. Koordinators ansvar: 

-  Veiledning og administrasjon av miljøarbeidere, med mye samarbeid med koordinator i  

    Poliklinikken. 

-  Deltar i ansvarsgrupper. 

-  Kontakt med hjemkommuner i forbindelse med innflyttning og utflytning. 

-  Utarbeide prosedyrer for innflytning og utflytning 

-  Bistå beboerne ift søknader til NAV og andre offentlige etater. 

-  Ansvaret for vedtakskriving i forbindelse med bolig, støttekontakt og 

    boveiledning. 

-  Har utarbeidet rutinebeskrivelser for Fekjærtunet. 

 

 

2.2. Miljøarbeidernes ansvar: 

De har som oppgaver å utføre støttekontakttimer, ha boveiledning som er alt fra husarbeid, 

matlaging, økonomistyring, fysisk aktivitet, busstrening, komme seg på jobb, etablere 

struktur i hverdagen og lære seg å bo. Det blir laget ukeplaner ut i fra individuell plan. 

Ukeplanene og den individuelle planen blir gjennomgått jevnlig for å få en oversikt over 

progresjonen i oppholdet. 

 

Koordinator fra kommunen har i samarbeid med boveiledere utarbeidet rutinebeskrivelser 

for hvordan forskjellig ting skal utføres, noen eksempler er: 

- Lage ukeplaner for brukerne i samarbeid med koordinator i poliklinikken og brukeren 

selv, det tas utgangspunkt i den individuelle planen. 

- Bruk av leasing bil. 

- Bruk av støttekontakt timer 

- Aktiviteter Felles / individuelle, deriblant overnattingsturer. 

- Branninstrukser. 

- Innflyttning / utflytning. 

- Samarbeid med FPS i forbindelse med en myk overgang fra institusjon til egen bolig. 

- De har en HMS perm som er gjennomgått og som de har på Fekjærtunet. 

 

2.3. Kommunens organisering. 

Fekjærtunet er underlagt tjenestestedet Helse og Familie. 

Tjenesteleder har det økonomiske, administrative, faglige og personalmessige ansvaret for 

driften i Fekjærtunet. 

Når prosjektperioden avsluttes så går driften av Fekjærtunet over til ordinær drift fra 

1.januar 2012. Koordinatorstillingen avsluttes og alt ansvar fordeles  da mellom  

miljøarbeiderne og tjenesteleder. 
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3. Erfaringer fra prosjektet 

 

3.1. Utfordringer og hva har vi lykkes med? 

Det første delmålet var at leilighetene skulle tas i bruk den 01.09.09, og det lykkes vi med.  

Nå er det seks leiligheter, det som er vaktrom skal ettervert brukes som leilighet, den er 

bygd som leilighet og kan brukes til det, det har vert oppe i kommunestyret. Det er laget et 

annet rom som miljøarbeiderne skal ha som kontor/oppholdsrom. Dette har det vert mye 

frustrasjoner rundt, men det er tatt en beslutning på at det blir leilighet. 

 

Det andre delmålet var å opprettholde et tilbud til fem ettervern pasienter i leilighetene fra 

01.09.09 og inntil to års varighet.  

De første brukerne flyttet inn 01.09.09., det var da fem beboere. Det var veldig positivt 

med at de kjente hverandre fra før og var trygge på hverandre. Overgangen gikk veldig 

bra. Det som var vanskeligst for dem var helgene, da er det liten eller ingen bemanning på 

Fekjærtunet, men dette kom seg etter hvert.  

 

Det tredje delmålet var å tilrettelegge for muligheter til å fungere i samfunnet gjennom å 

yte spesialhelsetjenester, tilrettelegge arbeidstrening, ulike fritidstilbud, økt boevne og 

gradvis overføring til hjemkommunen. 

Tre av disse er tilbakeført til kommunene, med godt resultat, To av dem ble reinnlagt på 

FPS, men det ble funnet ut mye i løpet av oppholdet, og som kan jobbes videre med. Det 

har vert et par korte opphold som ikke har fungert så godt, de har ikke vert helt klare for å 

flytte i egen bolig som det kunne virke som da de flyttet inn, et par sluttet på 

arbeidstilbudet for de hadde god erfaring i å arbeide fra før, og de fant fort ut at de ikke 

hadde behov for akkurat den biten.  

 

Alle har benyttet seg av poliklinisk behandling, som har fungert bra. 

 

Det fjerde delmålet var å opprette ambulant team underlagt poliklinikken som sammen 

med poliklinikk kan yte nødvendige spesialhelsetjenester. Planlegging/forberedelsesfaser. 

Det ble ansatt en koordinator/behandler som ligger under poliklinikken, og det har vert 

tilgang til psykolog som har jobbet noe under poliklinikken, det har fungert ganske bra 

slik, og slik kommer det til å være fremover også i varig drift etter prosjektet. 

 

Det femte delmålet var å etablere samarbeid, rutiner, ansvarsfordeling og avtaler mellom 

involverte parter som hjemkommune, innleggende kommune. FPS, poliklinikk, ambulant 

team, NAV, VKV, og bygdesamfunnet. 

Samarbeidet tverrfaglig går veldig bra, var litt tregt i starten, men en bruker litt tid for å 

forstå hvordan de andre jobber og hvorfor.  

Vi har som nevnt før hatt samarbeidsmøter hver 14. dag, dette har vert veldig nyttig fordi 

at vi har brukt disse møtene til å bli kjent med hverandre, hvordan alle er vant til å jobbe 

og finne ut av hvordan vi skulle fordele oppgaver og ansvar i prosjektet.  

Noen følte at det ble tråkket i andres bedd, noen var frustrerte over at ting ikke ble gjort 

slik vi er vant til osv, men dette ordna seg veldig greit etter hvert.  

 

Ansvarsgruppemøter og samarbeid med kommunene har gått veldig fint, de er interessert i 

å samarbeide om et godt nettverk og gode hjelpetiltak når de skal hjem, det som er 

utfordrende og en tidkrevende prosess er å få underskrevet avtaler før de flytter inn, det er 

noe nytt og det er en kostnad, hjemkommunene betaler for de sosiale tjenestene de får og 
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de ytelsene de får fra nav, dette er en prosess som kan ta flere mnd og komme i mål med. 

Det går som regel greit, og kommunene er mest positive. 

 

Hedalen er en bygd som er flinke til å ta i mot nye innbyggere, det er mange aktiviteter 

her som det går an å være med på. Brukerne har benyttet seg av noen som dametrimmen, 

skyting, bryting, skirenn. Vi har fått lov å bruke trimrommet på Hedalsheimen en gang i 

uka, som har vert flittig brukt. 

 

Med kun to ansatte på Fekjærtunet, det er veldig sårbart hvis en skulle bli sykemeldt og 

ved ferieavvikling. En ide er å etablere en ”miljøarbeiderpool” som skal serve ulike 

brukere i kommunen. 

 

En annen utfordring har vært rapportering i ulike datasystem. 

FPS benytter ”Dips” og er med i  Sykehuset Innlandet sitt datanettverk. Kommunen 

benytter ”Profil” og har sitt eget datanettverk. Det har vært store utfordringer forbundet 

med dette. Etter mye ”fram og tilbake” har miljøarbeiderne fått tilgang til ”Dips” og 

koordinator/behandler i poliklinikken har fått tilgang til ”Profil”. Pga pasientvern og 

taushetsplikt, blir det kun åpnet for beboer på Fekjærtunet. Dette har vært en lang prosess 

og krevende prosess å få til.  

       

       Det har vært en stor utfordring å få hjemkommuner til å inngå avtaler om kjøp av tiltaket             

i Fekjærtunet. Både FPS og kommunen har brukt svært mye tid og resurser for å få 

økonomisk avtaler på plass. Men etter hvert som tiltaket blir kjent så ser det ut til at prosessen 

går enklere. 

 

Det sjette delmålet var at de skulle ansette en prosjektleder i 50 % stilling på FPS som 

skulle vare i tre år framover, det ble utført og har fungert veldig bra. Etter at de tre årene 

var over ble det dannet en gruppe med de overordnede som var i prosjektgruppen, for å ha 

årlige møter for å se hvordan det går, her er daværende prosjektleder også med. 

 

 

4. brukerundersøkelse ved Fekjærtunet overgangsboliger 

FPS tok initiativet til en brukerundersøkelse for å kvalitetssikre det nyetablerte 

overgangsboligene på Fekjærtunet. 

Til å gjennomføre studiene har FPS engasjert førstemanuensis Rannveig Aure Juvkam og 

professor Jan Kåre Hummelvoll. Juvkam kjenner institusjonen fra tidligere 

forskningsarbeid, mens Hummervoll har lang erfaring med forskning og utviklingsarbeid 

innenfor psykisk helsearbeid og helsefremmende prosjekter i lokalsamfunnet. 

 

Studiene er en kvalitativ tilnærming og rapportens resultater er basert på intervjuer med 

seks av beboerne som har hatt opphold ved Fekjærtunet fra oppstart 30.09.2010. 

Resultatene var presentert som seks temaer: 

- Livssituasjon ved innflytting i boligen. Hvor det sentrale funnet var at flertallet hadde 

psykososiale problemer knyttet til å være i en vanskelig overgangsfase. Fellesnevneren 

var at de ikke var klare for en selvstendig tilværelse ute. 

- Beboernes erfaringer med sosialt miljø i boligene. Hvor opplevelsen av 

skjebnefellesskap, kjennskap og nærhet har fremmet trivsel og aktivitet i hverdagen. 

Det sosiale forandret seg med nye beboere. 
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- Mestring av bosituasjonen. Hvor kombinasjonen av trygge rammer, frihet og nærhet til 

miljøtilbudet har gitt økt grad av mestring, for flertallet. Andre fikk problemer med 

angst og depresjon med påfølgende re -innleggelse på Fekjær. 

- Mestring av arbeidssituasjonen. Hvor de yngre som ikke hadde vært i arbeid tidligere 

har opplevd dette som en god erfaring, mens de med tidligere arbeidserfaring ikke 

mente å ha nytte av tilbudet. Flere var kritiske til arbeidstreningsopplegget på VKV. 

- Erfaringer med oppfølginger og behandling. Praktisk hjelp, veiledning og nærhet til 

boveiledertilbudet har vært en viktig trygghetsskapende faktor. Behandlingstilbudet 

som er tilrettelagt fra  poliklinikken og ambulant team har vert tistrekkelig for noen, 

mens andre har hatt behov for mer psykiatrisk behandling og har blitt re – innlagt ved 

Fekjær. 

- Samarbeidet med NAV og beboernes hjemkommuner. Det bekrefter betydningen av 

en langsiktig og nøye planlagt utskrivningsprosess som kan gi trygghet og 

forutsigbarhet ved utskrivning til hjemmesituasjonen. 

 

4.1. Konklusjon  

Målsetningen var å prøve ut nye metoder for å styrke spesialhelsetjenestens 

behandlingstilbud til pasienter utskrevet fra institusjon med omfattende behov for videre 

oppfølging av spesialhelsetjenesten for å kunne fungere i hjemkommunene. 

 

Jeg ser på brukerundersøkelsen og konklusjonen som de kom fram til der :  

 

De seks som ble intervjuet har alle gitt utrykk for å ha vært gjennom en prosess hvor 

forandringene best kan beskrives over en skala fra usikkerhet til mestring og å være i 

bedring. Konklusjonen er at brukerne i varierende grad, har fått økt livskvalitet og bedret 

evne til å mestre hverdagen etter oppholdet i boligene. Tilbudet egner seg best til de 

yngste som ikke tidligere har vert etablerte og som trenger kunnskaper og oppøvelse av 

ferdigheter for å lykkes i en selvstendig bo – og arbeidssituasjon. A lykkes med tilbudet 

ved  Fekjærtunet vil innebære at det gis rom for individuelle løsninger og eventuell 

forskning av behandlingstilbudene i perioder, samt nødvendig tid for den enkelte til å 

forbrede seg på å mestre hverdagen ute. Etter vår mening vil et opplegg som dette ha 

kvaliteter og potensialet til å fylle et manglende mellomledd mellom spesialhelsetjenesten 

og kommunale tilbud for personer med mer varige psykiske vansker.  

 

Dette er slik jeg som prosjektkoordinator også har oppfattet at det har gått, det har vert en 

god utvikling og er et godt tiltak for de pasientene som trenger en slik overgang, og et 

trygt nettverk og komme tilbake til når de flytter hjem. 

 

5. Økonomi 

 Utgiftene i prosjektperioden har gått til lønn, telefon, reise og kurs til kommunens 

koordinator. På grunn av sykdom har man måtte leie inn sykevikarer og kjøpt interne tjenester 

for å utføre oppgaver som f eks inngåelse av avtaler med hjemkommuner, koordinering i 

Fekjærtunet, samarbeidsmøter o.l  

 

Inntektene er refusjon fra NAV på grunn av sykdom og Statstilskudd fra Fylkesmannen i 

Oppland med og Husbanken. 

 

Regnskapet for 2011 er ikke avsluttet, så endelig regnskap kan ettersendes hvis ønskelig. 

 

Vedlagt ligger avsluttet regnskap for 2010 og regnskstall pr 15.12.2011. 


