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Krisesentertilbud for personer med omfattende 
rusproblematikk:

Eget tilbud til både menn og kvinner med omfattende rusproblematikk som er

• utsatt for trusler og vold i nære relasjoner

• og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud (jf. 
krisesenterloven § 2, første ledd).

Krisesentertilbudet er gratis, og det er ikke behov for henvisning. 

Dersom en ikke har behov for å bo på krisesenteret, kan en fortsatt benytte 
seg av krisesenterets andre tilbud. 

En kan når som helst kontakte Krisesenteret på telefon 55 31 50 50



Sosiale botjenester

Byomfattende tjeneste for rusavhengige med eller uten bolig som har behov for 
støtte for å tilegne seg og beholde egen bolig

• Gir oppfølging til ca. 150 personer i bolig og bistår flere uten bolig

• Samlokaliserte botiltak:
• Grunnane botiltak, Bjørnsonsgate botiltak, Øvsttunvegen botiltak, 

Merkurvegen botiltak

• Ambulant oppfølging:
• Housing first enhet
• Forsterket innsats overfor hjemløse og boligframskaffing

• Ansatte tilgjengelig på dagtid, ikke arbeid helg. Suppleres med bruk av 
vektertjeneste.



Ulike typer booppfølging

Tjenesten er hjemlet i Helse - og omsorgstjenesteloven (HOL)  § 3-2, 6 b 
(praktisk bistand i hjemmet)

• Boorientert oppfølging (økonomi, HMS, vedlikehold, naboskap m.m)

• Rehabiliterende oppfølging (støtte og veiledning)

• Pleie- og omsorgsorientert oppfølging (innkjøp, hygiene, ernæring, tøyvask 
m.m)



Planlagte botiltak i Sosiale botjenester:

• Døgnbemannede botiltak under planlegging:
• botiltak for rusavhengige menn

• botiltak for psykisk utviklingshemmede og rus

• botiltak for personer med kognitivt svikt og rus

• botiltak ROP

• Kommunalt midlertidig botilbud

• Flere «Små hus»

• Hus i «sentralskogen»



Individuelle tjenester for rusavhengige ligger i NAV

• Individuelle tjenester:

• Henvisning til spesialistbehandling (TSB), oppfølging under og etter behandling

• Saker om tvang etter HOL §§ 10-2 og 10-3

• Oppfølging i hjemmet etter HOL (booppfølging)

• Koordinator og IP

• Henvise til rehabiliteringsinstitusjoner vi har avtale med

• Heldøgnsinstitusjoner for bostedsløse rusavhengige (avtale med leverandører) 

• Tilbud til rusavhengige som driftes av sosialtjenesten i NAV: 

• Arna Aktiv, Bergenhus aktiv, Aktiv vest og Aktiv sør (grupperettede tilbud)

• Fritid med bistand (FriBi)- treningskontakt, oppfølging inn i aktiviteter 



Andre tjenester fra NAV:

• Forvaltningskonto

• Råd og veiledning, herunder gjeldsrådgivning ( § 17)

• Økonomisk sosialhjelp

• Midlertidig botilbud (avtale med leverandører for personer med 
rusutfordringer)

• Bistå i søknadsprosessen om ytelser fra NAV Stat, bostøtte fra 
Husbanken m.m



Rehabiliteringsinstitusjoner

Bergen kommune har inngått avtale med 4 leverandører:

• Stiftelsen Guts

• Karmsund ABR senter, avd. Bjørnestad

• Bergen kontaktsenter

• Evangeliesenteret ( oppstartsdato ikke avklart ennå)

Avtalene gjelder fra 1. 7.2021 – 30.6.2023


