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Bakgrunn 

Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med 
bakgrunn i: 

 

• Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020  

• «Sammen om mestring» IS-2076 

• Kartlegging:  

   Brukerplankartlegging 2014,15 og 16 

   Brukerundersøkelse annen hvert år 2011,13 og15 
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Organisering 
Helse og bistand 

Virksomhetsleder 

Vurderingsteam 

Koordinerende enhet 

4,6 årsverk 

 

 

Avd. 

Rus og psykisk 
helse 

 

Rus/psyk  

behandling 

Institusjonskjøp 

Kriseteam 

Solsiden 

Ca 12 årsverk 

 

 

 

Avd. 

Avlastning 

 

Fagerhøy avlastning 

HNV7 avlastning 

Privatavlastning hjem 

Privatavlastning 
institusjon 

Veiledning til familier m. 
funksj.hem barn 

Ca 24 årsverk 

 

 

 

 

Avd.  

Ambulerende 
miljøarbeid 

 

Praktisk bistand til 

hjemmeboende: 

Rusavhengige 

Psykisk syke 

Funksjonshem. 

Ca 25 årsverk 

 

 

 

 

 

Avd.  

Folkehelse, Fysio- og 
ergoterapi 

 

Gladbakk 

Friskliv/Frivillig 

Fysio/ergo 

Hjelpemidler 

Servicevaktmester 

Ca 23 årsverk 

 

 

 

Avd.  

Aktivitet og bistand 

 

Badet opplæring- og 
aktivitetssenter 

Mat. 118 

Mat. 81 

 Dalsliene 

Nordl.vn. 

Torg.B.veg. 

Camilla C 

Fagerhøy A 

Hybelhuset 

Ca 75 årsverk 
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Ressurser til målgruppen 

• Rusarbeid 6,25 faste ansatte: 

 2,85 Ambulerende miljø 

 3,40 Rus og psykisk helse 

• Psykisk helsearbeid 19,45 faste ansatte: 

 10,75 Ambulerende miljø 

 8,70 Rus og psykisk helse 

 + Kommunepsykolog voksne (300.000kr tilskudd) 

Prosjektstillinger: 3 årsverk Kommunalt rusarbeid og 1 
årsverk Jobbmestrende oppfølging, ca 3,6mill kr 

Ressursinnsats fra ordinær rammefinansiering: ca 14 mill kr 
(+ HBT, NAV, fastlege osv) 



Eidsvoll kommune 
- trivsel og vekst i grunnlovsbygda 

 side 5 

Tjenestetilbud 

• Fastlege 

• Friskliv- og mestringssenter  

   KIB (Kurs i å mestre belastninger) 

   (335 deltakere Friskliv i 2016) 

• Selvhjelpsgrupper  (3stk i 2016) 

• Lavterskel brukerstyrt senter Solsiden 
(104 registrerte brukere, hvorav 1393 
besøk i 2016) 

Artikkel på Napha.no: 
http://www.napha.no/content.ap?thisId=14575 

 

 

http://www.napha.no/content.ap?thisId=14575
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Tjenestetilbud i avdelingene 
• Individuelle behandlingstilbud. Gruppetilbud/behandlinger - 

522 pasienter 2016 

• Solsiden dagsenter med 28 pasienter; Miljøterapeutiske 
grupper, aktivitetsgrupper og band 

• Boveiledning og praktisk bistand – 261 vedtak i 2016 

• Boliger med omsorgstilbud i heldøgns bemanning  

• Tvangsvedtak, Hol kap 10 

• Legemiddelassistert behandling (LAR) 

• Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om 
institusjonsbehandlinger/TSB (tverrfaglig spesialisert 
behandling) 

• Samarbeid med NAV om ungdomsteam og tidlig 
intervensjon 

• IP, Ansvarsgruppe, koordinator 
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Faglig retning i avdelingene 

• Recoveryorientert tilnærming med fokus på 
bedringsprosess og brukers egne ressurser 

• FIT (feedback informerte tjenester)  

• KID (kurs i depresjonsmestring, kognitiv terapi) 

• IMR (illness managment recovery) 

• MI (motiverende intervju) 

• HAP (Hasj avvenning program) 

• Åpen dialog i nettverksmøte 

• Målretta miljøarbeid 

• JMO (jobbmestrende oppfølging – 
Arbeidsrehabilitering for psykosepasienter) 
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Prioriteringer 
• Hovedforløp 1: Forebygge sykdomsutvikling til 

personer med milde og kortvarige rusproblemer 
og psykiske lidelser - lavterskeltilbud 

 

• Hovedforløp 2: Redusere skadevirkning til 
personer med kortvarige alvorlige problemer og 
langvarige mildere problemer – lavterskeltilbud, 
tjenestetilbud/vedtak 

    

• Hovedforløp 3: Utredning, behandling og 
rehabilitering for personer med alvorlige og 
langvarige problemer – tjenestetilbud/vedtak 
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Ansvarsforhold 

• Kommunen yter bistand til personer i alle 
forløpene. I forløp 1 satses det på 
tidligintervensjon med kartlegging/ forebyggende 
samtaler for ungdommer på NAV. Det brukes 
mest ressurser på brukere i forløp 2 og 3. 

• Spesialisthelsetjenesten skal prioritere pasienter i 
forløp 3, men de har mange pasienter i forløp 2  

• Retningslinjer for samarbeid med AHUS på 4 
nivå; 

Ansvarsgrupper, Utvidet instansmøte, Klinisk 
samarbeidsforum, Ledersamarbeidsforum 
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Utfordringsbilde 

• Overdose dødsfall 2014, 4 stk (deltar i 
overdosenettverk)  

• Lite oversikt over de som misbruker piller og 
alkohol, god oversikt over de som bruker illegale 
stoffer (brukerplankartleggingen x 1 pr år) 

• Aktive rusavhengige (Illegal rusmiddelbruk),  
oppholder seg svært mye i Oslo og bruker byens 
lavterskeltilbud  

• Boligsituasjonen; ettervern aktive misbrukere og 
sårbare (behov for bemannet etterverns bolig) 

• Innføring av pakkeforløp, medfører nye former 
for samarbeid 
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Prioriterte målgrupper 
• Brukere med rett til nødvendig helsetjenester 

gjennom vedtak 

• Tidlig innsats for å nå brukere i tidlig fase, 
samarbeid med NAV om ungdomsteam (Forløp 1 
og 2) 

• Ettervernsoppfølging rusavhengige 

• Oppfølging ROP (samtidig rus og psykisk 
helseproblematikk) 

• Prosjektene prioriteres gjennom tilskuddsmidlene 
(Kommunalt rusarbeid, JMO, kommunepsykolog) 

Kommunen prioriterer deltakelse KS nettverk for 
felles utvikling av tjenestene på tvers av 
virksomheter 

 


