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Kommunen plikter til å tilby eller yte tjenester til personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder
seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
• Helse og omsorgstjenesteloven §3-2. (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester)
• Enkeltvedtak etter forvaltningsloven (helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, plass i
institusjon, avlastningstiltak)
• Bruker og pasientrettighetsloven
• Kommunale servicetiltak
• Psykososial kriseberedskap - Ivaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser
er en viktig del av kommunenes beredskapsansvar.
Psykisk helse og rustjenester

Målgruppe
• Mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer
• Mennesker med alvorlige rus- og rusrelaterte problemer
• Mennesker med samtidige alvorlige rusproblemer og
alvorlige psykiske lidelser (ROP-lidelser) ofte i
kombinasjon med problemer på andre livsområder
(fysisk helse og sosiale forhold)
• Forløp 2 og 3, jamfør «Sammen om mestring».

Psykisk helse og rustjenester

4 byområder for psykiske helsetjenester

Aktivitetshus

Tilrettelagte
boliger

Individuell
oppfølging
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Tilrettelagte
boliger
Aktivitetshus

356 tilrettelagte boliger til mennesker med alvorlige psykiske
lidelser.

Individuell
oppfølging

Ulike former for botilbud til personer med psykiske lidelser med stort funksjonstap (256)
•

Store variasjoner når det gjelder bemanningsfaktor, og hvordan botilbudet drives.

•

Det finnes alt fra botilbud med bemanning enkelte timer/dager i uken, til botilbud der det er flere ansatte på jobb hele døgnet.

•

Vi bruker flere ulike benevnelser som bofelleskap, fellesbolig eller botilbud.

•

Beboerne har ordinære leiekontrakter og egne leiligheter.

•

Alle har individuelle vedtak om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven

•

I mange av botilbudene er det tilrettelagt for felles aktiviteter, sosialt samvær og felles måltider avhengig av tilbud og målgruppe.

Bosenter (72)
•

Bosenter er boliger med institusjonsrammer, der beboerne har et behov for særlig høyt omsorgsnivå.

•

Institusjonsrammer vil si felleshusholdning (kjøkken) Det er tilknyttet tilsynslege til sentrene.

•

Beboerne er innlagt i institusjon etter vederlag.

•

Å skape forutsigbare, trygge og rolige rammer for beboerne er en viktig del i den miljøterapeutiske tilnærmingen.

•

Bosenter har ofte alternative turnusordninger med langvakter eller døgnvakter.

Sykehjem psykogeriatri (28)
•

Egne avdelinger i sykehjem (Mildeheimen, Landås Menighets eldresenter og Ulset sykehjem)
Psykisk helse og rustjenester
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Aktivitetshus
Tilrettelagte
boliger

6 aktivitetssentre. Omlag 500 brukere

Individuell
oppfølging

Lavterskeltiltak uten vedtak, med stor grad av brukerstyring. Egne ansatte på alle senter med
brukererfaring (MB). Ulik åpningstid, innhold og program
Tilbud
• Matlaging
• Turer
• Fysisk aktivitet. (treningssenter, fotball, klatring, yoga, Zumba)
• Kunst, kultur og psykisk helse
• Kostveiledning «En sunnere hverdag»
• Ulike kurs tilbud, malekurs, skrivekurs, datakurs, gitarkurs, fluebinding, keramikkverksted
• Håndarbeid
• Gruppetilbud (ungdom, eldre, damegruppe, herregruppe, Asperger
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Aktivitetshus

Tilrettelagte
boliger

Individuell oppfølging

Individuell
oppfølging

Hjemmetjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. (psykiatritjenesten/oppfølgingstjenesten)
Bemannet på dagtid Man-fred 08.00-15.00. Individuell oppfølging, vel 1300 individuelle vedtak etter helse og
omsorgstjenesteloven. Tett samhandling med spesialisthelsetjenesten.
• Individuell oppfølging.
• Støttesamtaler
• Eksponeringsbehandling
• Selvmordsforebygging.
• Gruppetilbud
• Ansvarsgrupper, Individuell plan, kriseplan
• Bekymringsmeldinger fra naboer, familie etc
• Råd og veiledning til andre samarbeidspartnere i kommunen (hjemmesykepleie, pu, sykehjem,
sosialtjeneste, ergo/ fysio, barnevern mm)
• Krisearbeid og oppfølging til etterlatte etter brå død.
Stor etterspørsel og press på disse tjenestene.

Psykisk helse og rustjenester
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Tjenestetilbud- Mestringsteam

Målgruppe:
• Bor i tilrettelagt botilbud innen psykisk helse
og ønsker å leie/eie egen bolig
• Bostedsløs og bor midlertidig på DPS eller i
sykehus og ønsker å leie/eie egen bolig
• Bor i privat tiltak

Hva kan de bistå med?
• Til å leie eller kjøpe leilighet og med flytting
• Følge opp den enkelte etter utflytting; praktisk
hjelp/bistand, økonomiveiledning,
nettverkstilknytning og aktivitet
• Individuell jobbstøtte
• Bistå tilrettelagte botilbud som er i prosess
med å flytte ut tjenestebrukere

Mestringsteamet

Tjenestetilbud- IPS

• 4 jobbspesialister + Leder ansatt i EPHRT og EST
• Etat for sosiale tjenester:
•
•
•
•

NAV Årstad sosialtjeneste
NAV Bergenhus sosialtjenesten
NAV Bergen Vest sosialtjeneste
Housing First

• Etat for psykisk helse og rustjenester
•

•
•

Psykisk Helse Bergen Nord,
oppfølgingstjenesten
Mestringsteam
Botreningssenteret

• Arbeider med å utvide til flere tjenester

Byomfattende rustjenester

Ambulant
overdoseteam

Mottak og
oppfølgingssenter
(MO)
•4

Tilrettelagt botiltak
kvinner

Brukerrom

• 5 plasser

Bo og
Tilrettelagt botiltak rehabilitering
• 29 plasser
ROP
• 14 boliger

Psykisk helse og rustjenester
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Bo- og rehabilitering:

Botreningssenteret

Myrsæter bo- og
rehabiliteringssenter

Tjenestetilbud- Avklaringsavdeling
• Byomfattende
tjeneste underlagt Myrsæter bo- og
rehabiliteringssenter
• Personer
over 18 år med samtidig rus og alvorlig
psykisk lidelse, som er utskrivningsklare
fra spesialisthelsetjenesten

• Kortvarig
døgntilbud (4+4 uker) hvor målet er å
kartlegge innbyggeren sitt behov for kommunale
tjenester

• Jobber
sammen med innbyggeren for å kartlegge
behov og ønsker og etablere dette: tjenestebehov,
ADL, bolig, nettverk, aktivitet/arbeid med mer

• Rusfritt tilbud

MO (Mottak og oppfølging)- Sentre
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Kjerneoppgaver i MO-sentrene
• Tjenestene i MO- sentrene skal være
gratis, lett tilgjengelig og uten
timeavtale
• Helsetjenester
•
•
•
•
•

Tilgjengelig helsepersonell.
Sårstell
Råd og veiledning.
HLR opplæring.
Utdeling av reint brukerutstyr

• Overdoseforebyggende tiltak
• Switch
• Folieutdeling
• Nalokson-utdeling

Psykisk helse og rustjenester

• Påkobling til øvrig hjelpeapparat
• Bolig
• Behandling

•
•
•
•
•
•

Sosialfaglig råd og veiledning
Kosthold og ernæring
Individuell oppfølging
Samarbeid med andre instanser.
Arbeidstrening og aktiviteter
Sosial arena for målgruppen
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Brukerrommet
• Åpningstider:
• Alle dager fra 08.00-21.45

• Målgruppe: Personer over 18 år med langvarig narkotikaavhengighet og en
helseskadelig injeksjonspraksis
• Et sted å injisere eller inhalere rusmidler under trygge og hygieniske omgivelser.
• opplæring i hygieniske prinsipper og det veiledes i injeksjonsteknikk, smittevern
og overdosefare.
• Førstehjelp ved overdose
• Helse- og sosialfaglig bistand og hjelp til å settes i kontakt med øvrig
hjelpeapparat.
• Brukerromsloven og –forskriften

Tverrfaglig overdoseteam
• Åpningstider:
• Mandag-fredag: kl. 08.00-22.00
• Helg/helligdager: kl. 10.30-18.00

• Sikre oppfølging av personer som nylig har overlevd en ikke-dødelig overdose og/eller er risikoutsatte for
overdoser.
• å bidra til samtidige og koordinerte tjenester for målgruppen.
• Kontaktsted for pårørende

• Tilstedeværelse på åpne russcener
• Oppsøker andre relevante tjenester

Nasjonal overdosestrategi
Antall narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Bergen
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