
Haukeland universitetssjukehus
HELSE BERGEN



2

S E B R A S P Ø R S M Å L

Jeg spurte engang en sebra:
Er du sort med hvite striper eller hvit med sorte striper?
Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider eller svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn eller ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager eller trist med glade dager?
Er du flink med dumme innfall eller dum med flinke innfall?
Og slik fortsatte og fortsatte og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri spør jeg en sebra om striper igjen.

Fra boka Menneskesyn av Shel Silverstein
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KAPITTEL 1 / HVORFOR PROSJEKTSAMARBEID? 

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune hadde fra 1980 tallet hatt ulike 
ordninger og prosjekter for å fremme tilrettelegging av gode kommunale tjenester for 
personer med psykiske lidelser. Fra 1980 tallet var det en økonomisk støtte ordning 
i Hordaland til kommuner som tok ut langtidssyke fra psykiatriske institusjoner.  
Like vel var det en rekke avdelinger i det psykiske helsevernet som hovedsakelig hadde 
en bofunksjon for personer som hadde vært der lenge.

MIDTSEKTORPROSJEKTET 

Fra tidlig på 1990 tallet ble det opprettet et prosjekt som med kalt Midtsektor-
prosjektet, og omfattet det som den gangen var midtsektoren i psykiatrien i 
Hordaland. Dette ble ledet av Bjørn Svenningsen og oppdelt i over 20 mindre  
enkeltprosjekter, som ble finansiert av Hordaland fylkeskommune over tre år. 
Fokus var på utprøving og utvikling av nye tjenester. I dette første prosjektet stod 
dagtilbud sentralt, men også arbeid og botilbud var i fokus. 

Mange av prosjekt ene ble finansiert videre av de første øremerkede midlene til 
kommunene som kom i 1995. 

NORDSEKTORPROSJEKTET 

Fra 1994 til 1996 ble det gjennomført et tilsvarende utviklingsprosjekt i Nord-
sektoren, ledet av Helge Jordal. Her var det helt klart sterkere fokus på bolig og 
botilbud. En rekke nye bofellesskap og samlokaliserte boliger ble etablert – for 
det meste i bygg som ble omdisponert til formålet. Erfaringene fra Nordsektor-
prosjektet ble en svært viktig del av den plattformen Lokalpsykiatriprosjektet ble 
bygget på. 

Ved slutten av Nordsektorprosjektet, i 1996, var det forventninger om en større 
reform innen de psykiske helsetjenestene, med betydelig ressursinnsats fra staten. 
Mange trodde det ville bli en reform på linje med Ansvarsreformen for utviklings-
hemmede, med et fast beløp for hver langtidspasient som flyttet til kommunen. 
Det var mange langtidsinnlagte i Hordaland på den tiden og særlig mange fra 
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var utdannet psykiatrisk sykepleier og hadde lang erfaring fra ledelse av kommu-
nale omsorgstjenester. 

Bjørn Svenningsen fra Hordaland fylkeskommune og Jan Utkilen fra Bergen 
kommune var de sentrale personene i å forhandle frem grunnlaget for prosjektet  
og å lede det gjennom en etablert styringsgruppe. Gruppen hadde i tillegg  
med representant for Mental Helse, Pål Vallevik, boligsjef Olav Ohnstad, samt 
bydelsdirektør Ågot Himle fra Årstad bydel. Geir Lien fra Hordaland fylkes-
kommune har deltatt i gruppen helt fra starten. Bergen Bolig og Byfornyelse 
(BBB) ved Harald Holmås overtok boligsjefens plass i 1998 og har deltatt i gruppen 
helt frem til prosjektslutt. Styringsgruppen har gjennom nesten 12 år hatt en 
stabil stamme av medlemmer som har kunnet være historiebærere og trekke med  
erfaringer fra hele perioden.

Det ble laget noen avtaler som lå i bunnen for prosjektet i startfasen. Bergen 
kommune skulle i perioden 1997–2000 ikke forventes å ta i mot langtidssyke 
som trengte mer enn 0,5 årsverk i tjenester. I praksis betydde det at de måtte 
kunne være alene om natten og deler av dagen/uken. Unntatt fra dette var de 
mange gamle og pleietrengende som skulle søkes til syke- og aldershjem. 

REHABILITERINGSPOLIKLINIKKENE 

En annen del av avtalen var at fylkeskommunen skulle etablere egne polikliniske 
team som skulle følge opp personer med alvorlige psykiske lidelser. Etter hvert 
kom dette på plass i alle de 
fire DPS*-områdene, også 
de to privatdrevne DPS ene. 
Det er ikke for sterkt å si at 
dette har vært helt avgjøren-
de for at kommunen etter 

* DPS: Distrikspsykiatriske Senterområder

Rehabiliteringspoliklinikkene 
rekrutterte en rekke erfarne 
medarbeidere med stor 
entusiasme som søkte å utvikle 
seg gjennom å følge med på siste 
nytt innen forskning på feltet.
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Bergen kommune. Mange av disse kunne klare seg godt med relativt begrensede 
ressurser, dersom disse var godt tilrettelagt.

LOKALPSYKIATRI I BERGEN – PROSJEKTSTART

I en kartlegging fra 1996 var det identi fisert 136 personer som var klar for flyt-
ting til kommunen etter disse kriteriene, 84 til nye botilbud og 52 til sykehjem. 
Disse bodde på 14 ulike institusjoner over hele Hordaland. Målsettingen var at 
alle skulle være flyttet innen tre år. 

I februar 1997 startet Audun Pedersen opp som prosjektleder for Lokalpsyki atri i 
Bergen, med kontor i Planavdel ingen i Bergen kommune, helse og sosialavdeling, 
men lønnet av Horda land Fylkeskommune. Fra 2001 til prosjektslutt har Helse 
Bergen og Bergen kommune delt lønnskostnadene 50-50. Valget om lokalisering 
var styrt av at det var i kommunen utviklingsarbeidet skulle foregå. Prosjektleder 
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OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK SYKE 

I 1998 kom Stortingsmelding 25 Åpenhet og helhet. Dette var en omfattende 
revisjon av alle de psykiske helsetjenestene i Norge utfra en analyse av at det 
var “brist i alle ledd”. Meldingen støttet opp om de målsettinger som prosjektet 
hadde – med en betydelig satsing på kommunale tjenester. 

I statsbudsjettet året etter ble det vedtatt en Opptrappingsplan for psykisk helse 
1999–2006. Planen var fulgt av 24 milliarder øremerkede kroner over åtte år, for 
å realisere målsettingene i planen. I tillegg til en rekke kvantitative mål, var det 
også mange kvalitative mål om økt fokus på mestring, brukerinnflytelse og fri-
villighet, samt en dreining fra innleggelse mot ambulant og poliklinisk behand-
ling. Den økonomisk rammen var imidlertid ikke så forutsigbar at hver kom-
mune visste hva den fikk flere år fremover. Derimot var det et direkte økonomisk 
tilskudd på 750.000 kroner per ny omsorgsbolig som ble bygget til målgruppen. 
Prosjektet tok mål av seg til å etablere 25 nye boenheter per år fra år 2000. 

Disse tilskuddene til bygging, og de øremerkede tilskuddene til driften av kom-
munale tjenester, har vært den økonomiske rammen for hele prosjektet over alle 
10 årene.
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hvert maktet oppgavene med å gi botjenester til dem som flyttet ut. 

Rehabiliteringspoliklinikkene rekrutterte en rekke erfarne medarbeidere med 
stor entusiasme som søkte å utvikle seg gjennom å følge med på siste nytt innen 
forskning på feltet. De arbeidet mye ambulant og gjorde seg tilgjengelige både 
for pasienter og kommunalt ansatte på en måte som ble høyt verdsatt. Særlig  
jobbet de opp mot lavmotiverte alvorlig syke som stod i fare for å miste bolig  
eller sette over styr andre viktige ressurser for seg selv. Det var et mål å unngå 
bruk av tvang og minimalisere bruk av innleggelser i sykehus. Disse poliklinikkene 
ble det sentrale tilknytnings-
punktet for de kommunale 
tjenestene og hadde en mål-
gruppe som omtrent 100 % 
mottok kommunale psykiske  
helsetjenester.

STUDIETUR

Prosjektet var invitert på studie tur til Århus i Danmark, en invitasjon formidlet  
gjennom personlige kontakter. Turen skulle vise seg å bli svært viktig for 
utvik lingen videre. Femten personer fra ulike DPSer og bydeler dro avgårde.  
Del takerne fikk med seg en ressursorientert ideologi og flere konkrete eksempler 
på hvordan tilbudene kunne organiseres, i tillegg til gode kontakter vi kunne 
pleie når vi kom hjem. Vi fikk også et nærmere forhold til hverandre på tvers av 
arbeidssteder og ansvarsnivå, og dette ble en viktig kapital i det daglige samar-
beidet om saker som både kunne utfordre og frustrere. 

Prosjektet har senere arrangert flere studieturer, blant annet to nye til Århus, som 
har en “skattkiste” av kreative ideer og tiltak å studere. 

Prosjektet har senere arrangert 
flere studieturer, blant annet to 
nye til Århus, som har en “skatt-
kiste” av kreative ideer og tiltak 
å studere.



Gjennom Lokalpsykiatri i Bergen er det gjort 
flere omfattende kartlegginger av behov for bo-
liger og botilbud. De fleste er gjort av Bjørn 
Svenningsen. Det er alltid forbundet med stor 
usikkerhet å tolke tall der mange har kartlagt. 
På dette feltet vil den enkelte ansatte sin hold-
ning påvirke resul tatet i stor grad. Derfor er det 
ofte sikrere å dra rundt selv og kartlegge, men 
dette er selvsagt også mer arbeidskrevende. 

Utfra de søknadene de kommunale tjenestene 
mottok til ferdige botilbud, fremkom det klart 
at ulike behandlere hadde helt ulike holdninger til hva som skulle til for å være 
“utskrivingsklar”. Denne mangelen på mer objektive kriterier er et stort savn 
i arbeidet. Behandlere i sykehus vektlegger ofte symptombelastning og i hvil-
ken grad videre behandling vil gi mer nytte – mens de kommunale tjenest ene  
vekt legger hvordan brukeren fungerer i dagliglivet og evne og vilje til sam arbeid 
med hjelperne. Utfra deres erfaring er dette det kritiske for å klare seg. 

Slik kan det oppstå konflikter omkring tidspunktet for å overføre en person til 
kommunale tjenester. Derfor har inntaket til boligene også hele tiden foregått i 
en dialog mellom de to nivåene, hvilket det fortsatt gjør. 
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Tidlig i prosjektperioden startet Lokalpsykiatri i Bergen jakten på gode tomter 
eller bygg som kunne rehabiliteres. Etter hvert ut viklet prosjektet et sett med 
kvalitetskrav som ble lagt til grunn. Det har ikke vært lett å finne verken tomter 
eller aktuelle bygg, men når vi ser tilbake på de boligene som er etablert, har 
de gjennom gående både en god beliggenhet og god funksjo nell og estetisk ut-
forming. 

Det ble tidlig en målsetting å spre boligene til alle bydelene, og la dem ha god 
tilgang til butikker og kollektivtransport. I år 2000 gjorde to studenter fra verne-
pleierutdanningen et prosjekt som handlet om å lage en veileder for etabler-
ing av bo fellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. De gjorde 
det ved å stille samme spørsmål til flere sentrale fagpersoner som var involvert i  
arbeidet. Der det var stor grad av enighet ble dette etablert som kunnskap.  
Svarene ble sammenholdt med erfaringene fra Århus og svarene i en stor kvalitativ 
brukerunder søkelse blant 22 beboere i ni ulike botilbud. 

Denne veilederen – som sist ble revidert i 2007 – brukes fort satt, ikke bare i 
Bergen, men av mange kommuner, Helsedirektoratet og Husbanken. Bergen 

fikk en status i Norge som den 
kommunen som hadde jobbet 
mest grundig og systematisk 
med å kvalitets sikre prosessen 
både omkring bygging og opp-
start av bo tilbudene. 

KAPITTEL 3 / UTVIKLING AV NYE BOTILBUD
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Bergen fikk en status i Norge 
som den kommunen som hadde  
jobbet mest grundig og syste-
matisk med å kvalitets sikre 
prosessen både omkring bygg-
ing og oppstart av bo tilbudene. 
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KAPITTEL 3 / UTVIKLING AV NYE BOTILBUD

HUSBANKEN OG REGELVERK

Boligsatsingen i opptrappingsplanen* ble hektet på samme regelverk som for om-
sorgsboliger for eldre. Det betød at boligene måtte ha full livsløpsstandard med 
store bad, trappefri adkomst osv for å kunne heve tilskuddet på 750.000 kroner 
per bolig. Dette viste seg snart å bli vanskelig å en by som Bergen. Her var det få  
aktuelle tomter, og de som var tilgjengelige var ofte langt fra buss og butikk.  
Derimot fantes det en del kommunale boligbygg som kunne totalrehabiliteres, 
men der det av ulike grunner ikke var mulig å sette inn heis. Etter to år med  
heftige diskusjoner med Hus banken ble kravet til livsløpsstandard myket opp, 
slik at det ble gitt dispensasjon fra kravet ved rehabiliteringsprosjekter. Det gjorde 
at Bergen kommune også kunne etablere botilbud med omsorgsbolig tilskudd i 
sentrums områder. 

ARKITEKTUR

De første prosjektene var preget av mange og lange møter med arkitekter og inge-
niører for at brukernes behov skulle bli rett forstått. Noen arkitekter som hadde 
laget boliger for andre grupper med særlige behov, mente de “kunne det”. Andre 
var svært lydhøre og klarte å bruke vår kunnskap om brukernes behov til å skape 
løsninger som i ettertid har vist seg meget gode. Fokus ble i stor grad rettet mot 
utforming og beliggenhet av fellesarealer og personalbase. 

Lenger ut i prosjektet ble det et krav at arkitekten hadde lest veilederen som 
var laget og gjennom den fikk mer tak i ideen som skulle realiseres. Erfaringene  
gjorde at vi med frimodighet bygget opp til 10 boliger i samme bygg – og  
dette har fått god evaluering fra brukerne. Bergen Bolig og Byfornyelse laget også 
sin egen tekniske kravspesifikasjon, og denne var bygget på en gjennom arbeidet 
enighet mellom ulike fagfelt. Totalt sett gjorde dette at de siste byggeprosjektene 
trengte færre møter innen alle hadde samme fokus.
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*Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2006



Det er ingen forslag om endringer i dagens inntaks system, men det må jobbes mer 
med kvaliteten i arbeidet. Det gjelder både det å forbedre søknadene, gjøre flere 
kvalifiserte avslag og å kvalitetssikre overføringen av prioriterte til det aktuelle 
botilbudet. 

NABOLAGSRELASJONER

Med få unntak har alle boligprosjektene blitt møtt med naboprotester, men bare 
noen få vært begrunnet i hvilke framtidige naboer som ville komme. Det vanlige 
er protester mot økt trafikk på lokal vei eller forringelse av friområder. Der hvor 
det ikke har vært protester, har bygget ofte ligget ved en psykiatrisk institusjon. 
Her er naboene trygge og toleransen for annerledeshet stor. 

Ved en anledning ble det samlet inn over 200 underskrifter mot å få “psykiatriske 
langtidspasienter” i nabolaget. I dette området bodde det rundt 30 med alvorlige 
psykiske lidelser fra før. Begrepet “not in my backyard” passer godt for de aller 
fleste av protestene. “Denne ideen er god, men bør ikke realiseres her.” Heldigvis 
har politikerne i Bergen forstått at slike argumenter vil finnes uansett – og det er 
ingen boligprosjekter som er blitt stoppet grunnet protester. Flere har imidlertid 
blitt kraftig forsinket grunnet all klagesaksbehandling.

Prosjektet har hele tiden hatt en offensiv holdning til dialog med naboer. Det 
har vært arrangert nabomøter sammen med Bergen Bolig og Byfornyelse både 
tidlig i byggesaks fasen og åpent hus med informasjon like før innflytting. Særlig 
invitasjoner til naboer om å komme og se huset og bli kjent med de ansatte har 
vært en god investering. Erfaringene er at det da ikke oppstår noen pro blemer 
når tiltakene kommer i drift, og stort sett har beboerne lite kontakt med naboene 
i det hele tatt. 

KAPITTEL 3 / UTVIKLING AV NYE BOTILBUD
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INNTAKSSYSTEMER 

Vi ble tidlig klar over viktigheten av å sette sammen beboergrupper som hadde  
forutsetning for å ha det bra sammen. I starten – da det var veldig mange kandi-
dater – var dette enklere. Prosjektet startet ut med å la den enkelte søker registrere 
sine behov på et skjema der han/hun fylte inn sin del og ansvarlig behandler eller 
kjent fagperson fylte inn en del. 

Det betød at søkerne ikke fikk en saksbehandling etter forvaltningsloven, men 
at en gruppe fagfolk fra første- og andrelinjen sammen plukket ut de aktuelle. 
I forkant av utvelgelsen var det intervjuer med hver enkelt. I starten var det et 
inntaks team for hvert DPS-område, slik at teamet i det området botilbudet lå, 
stod for utvelgelsen. Fra 2001 ble dette endret til at hver bydel stod for innta-
ket i sine botilbud, fortsatt i samarbeid med andrelinjen. Flere søkere ble inter-
vjuet i ulike bydeler og opplevde det vanskelig å bli forkastet gang etter gang.  
Erfar ingen viser at i en by som Bergen er det tilbudets kvalitet som teller mye 
mer enn adressen. 

Fra 2005 ble systemet lagt om til det som praktiseres i dag. Den enkelte søker selv 
og får sin søknad behandlet etter forvaltningslovens regler. Det skal følge med 
legeerklæring og rapport fra behandler eller hjelper som kjenner søker godt. Ved-
tak skal skje i den lokale forvaltningsenheten, mens et sentralt prioriteringsutvalg 
tildeler ledige plasser. 

Dersom søknaden kommer fra innlagte i spesialisthelsetjenesten, skal den gå 
gjennom en koordinator i Helse Bergen. Han sjekker at søknaden er fullstendig 
og har et klart formål. Han holder også oversikt over alle søknadene som passerer, 
og rapporterer til direktøren i Helse Bergen om status. Denne rollen har vært  
til lagt Tor Pettersen ved Bjørgvin DPS og han sitter også i dagen prioriterings-
utvalg som en av fem medlemmer. 

For nye boligprosjekter er det ofte leder for botilbudet som gjør grunnarbeidet med 
å intervjue alle de aktuelle. Disse kommer nesten utelukkende fra avdelinger i  
spesialisthelsetjenesten. 

18



21

KAPITTEL 3 / UTVIKLING AV NYE BOTILBUD

BOSENTER

Helt fra starten av prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen drøftet vi alternativer til 
bolig med husleiekontrakt, men all veiledning fra staten har gått i retning av 
normal isering og at kommunene kun skulle bruke husleieavtaler. Etter hvert kom  
behovet for alternativer stadig sterkere frem. Noen brukere ønsket ikke den 
formen for selvstendighet. Noen ønsket for eksempel ikke en egen husholdning.  
Andre trengte tettere rammer både øko nomisk og tjenestemessig for å mestre  
dagliglivet. Bergen kommune tok kontakt med Helsedirektoratet i 2001 og spurte  
om å etablere en “Bolig med heldøgns pleie og omsorg” etter Lov om helsetjenester  
i kommunene. Svaret var nei. 

I forbindelse med Storbymidlene i 2005 skulle kommunen søke om prosjekter 
som var bedre tilpasset behovet til alvorlig psykisk syke – en gruppe som tjenes-
tene inntil da ikke hadde nådd med hjelp. Et av prosjektene Helsedirektoratet 
innvilget støtte til, var Kringsjåveien bosenter. Det ble det første kommunale bo-
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PSYKOGERIATRISKE AVDELINGER

Gjennom hele prosjektperioden har det vært flyttet eldre beboere med alvorlige  
psykiske lidelser til ordinære sykehjemsposter i kommunen. Erfaringene er  
blandede. Flere steder ble disse pasientene sett på som feilplassert både av de 
ansatte og medbeboere. Jo større atferdsmessig avvik – desto mindre sjanse for 
å lykkes. I 2003 gjorde styringsgruppen vedtak om å satse på å flytte ut 20 el-

dre langtidsbeboere med betydelige psykotiske 
symptomer i tillegg til somatiske pleiebehov. 
Det ble besluttet å satse på to av de nye, min-
dre enhetene som var under bygging. Valget falt 
til slutt på Mildeheimen og Landås Menighets  
Eldresenter. Gjennom en egen arbeidsgruppe 
ble nye samarbeids partnere kjent med hver-
andre, og et system for vedtak og i formasjon til 
brukere og pårørende ble etablert. Dette er sår-
bare prosesser, og for de fleste av beboerne var 
deres førstevalg å få bli der de var. Mildeheimen 

ble koblet mot Knappen tunet og Landås Menighets Eldre senter mot Bjørgvin 
DPS sin avdeling på Tertnes. 

De to institusjonene kunne rekruttere personale med kompetanse eller interesse 
for målgruppen. Alle de nyansatte fikk i forkant av innflytting – sommeren 2004 
– et kurs fra de to DPSene, og sykehjemmets tilsynslege ble koblet mot over-
legen i DPS. Det ble også etablert en veiledning den første perioden. Det er rett 
og slett imponerende hva disse to sykehjemmene klarte å bygge opp av trygt og  
aksepterende miljø for denne gruppen. Resultatene førte til at Fyllingsdalen by-
del etablerte en lignende avdeling for sin egen bydel ved flyttingen fra Fyllings-
dalen sykehjem til det nye Løvåsen sykehjem i 2006. 

I november 2007 flyttet åtte beboere inn på B-sykehuset på Laksevåg, som en 
forløper til en ny avdeling på Ulset sykehjem i Åsane som ble åpnet i mai 2008.

Det er rett og slett 
imponerende hva 
Mildeheimen og 
Landås Menighets 
Eldresenter klarte 
å bygge opp av 
trygt og aksepter-
ende miljø for 
denne gruppen.
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Fra 2006 ble det et sterkt fokus på korridor pasienter ved det psykiatriske syke-
huset, og Helsetilsynet varslet dagbøter til Helse Bergen om problemet ikke ble 
løst. Helse Bergen ønsket å flytte ut 40 langtidspasienter med behov for heldøgns-
tjenester så raskt som mulig. I perioden fra november 2007 til september 2008 
flyttet alle disse ut ved hjelp av en økonomisk avtal med Bergen kommune. Ved 
avslutningen av prosjektet er det fortsatt et år igjen av denne avtalen. For å frem-
skynde oppstarten av Psykogeriatrisk avdeling ved Ulset sykehjem og Biskops-
havn bosenter mottar Bergen kommune i alt 11 millioner over tre år: 4 mill i 
2007, 5 mill i 2008 og 2 mill i 2009. For Biskopshavn benytter også bosenteret 
Helse Bergen sine lokaler i to år fra oppstart november 2007 frem til innflytting 
i eget hus nyttår 2010. 

STATUS VED NYTTÅR 2009

Status for tilrettelagte botilbud ved avslutningen av prosjektet er at det nå er rundt 
300 boenheter som er i drift i 30 ulike prosjekter. De aller fleste av disse er gjennom  
oppstartfasen og er godt etablert med til dels meget gode til bakemeldinger fra 
beboerne, gjennom ulike evalueringer og bruker undersøkelser. Botilbudene i 
Bergen har hatt et betydelig antall studiebesøk fra andre kom muner og brukes 
som modell for Helsedirektoratet. 

En konsekvens av dette er at det i dag er flere alvorlig psykisk syke som søker til 
disse boligene, også dem som bor i egne boliger eller i foreldrehjemmet. Felles 
for disse er at de ikke mestrer den “vanlige” måten å bo på. Bergen kommune 
har i dag ca 50 godkjente søkere til ulike typer botilbud innen psykisk helse. En 
undersøkelse foretatt av SINTEF i 2007 konkluderte med at det i Norge manglet 
2800 boliger for psykisk syke – av disse manglet Bergen 140. Bergen ligger altså 
på et gjennomsnitt. 40 av de manglende boligene vil ha behov for til dels omfat-
tende tilrettelagte tjenester på døgnbasis mens de øvrige kunne være ordinære 
utleieboliger med ambulante tjenester. 

tilbudet med en møblert bolig, fire måltider 
per dag, tilsynslege og heldøgns helsetjenes-
ter, samt betaling etter vederlagsforskriften. 
Mange av beboerne hadde mange kompli-
serende somatiske lidelser som trengte tett 
oppfølging i tillegg. 

Selv om det første prosjektet slet med en del personalproblemer, ble det vunnet 
verdifull erfaring. Flere som det ikke hadde vært mulig å bosettes tidligere, klarte 
å bo i Kringsjåveien – også noen fra regional sikkerhetsavdeling. I ettertid er det 
etablert to nye bosentra – det ene med såkalt “langturnus”. Dette er et forsøk som 
viser at færre vaktskifter og bedre kontinuitet gir resultater for beboerne. Endel 
kommuner i Nordhordland prøver nå ut denne modellen i et interkommunalt 
samarbeid. 

ØKONOMISK SPLEISELAG

Helse Bergen og Bergen kommune har flere ganger i prosjektperioden inngått 
økonomiske avtaler om å spleise på tiltak som ble etablert. En av grunnene var at 
begge parter syntes den statlige økonomiske opptrappingen gikk for seint, og at 
helseforetaket ville ha en raskere omstrukturering av sin drift. 

I februar 2001 ble Teodorhaugen bofellesskap etablert med heldøgnstjenester.  
Botilbudet ble drevet som en del av Bjørgvin DPS i tre år, med en avtale om 
kommunal overtakelse. Først i januar 2004 ble tiltaket kommunalt ved at  
Bergen Bolig og Byfornyelse kjøpte huset og de ansatte fikk kommunal anset-
telse. I mellom tiden hadde Bergen kommune betalt 1/3 av driften i 2002 og 2/3 
i 2003, slik at det ble en gradvis økonomisk overføring. 

En lignende modell ble benyttet ved etableringen av Wergeland bofellesskap. Her var 
driften kommunal helt fra starten av i september 2003, men Helse Bergen dekket alle 
utgifter i 2003, 2/3 i 2004 og 1/3 i 2005. Utflyttingen av beboerne til Teodor-
haugen og Wergeland muliggjorde etableringen av to nye almenn psykiatriske 
poster på Tertnes og Knappentunet, noe som var nødvendig for å etablere  
komplette Distriktspsykiatrisk sentre (DPS). 
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Botilbudene i Bergen 
har hatt et betydelig 
antall studiebesøk fra 
andre kommuner og 
brukes som modell 
for Helsedirektoratet. 
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Sælenveien bofellesskap
Fyllingsdalen bydel, 9 beboere, etablert som bofellesskap i 2007 etter  
å ha vært samlokaliserte boliger siden 1996.
Møhlenpris bofellesskap
Bergenhus bydel, 7 beboere, etablert i 1998.
Knappenveien bofellesskap
Ytrebygda bydel, 12 beboere, etablert i september 1999.
Fæsteråsen bofellesskap
Laksevåg bydel, 9 beboere, etablert i september 2000.
Åstveitvegen bofellesskap
Åsane bydel, 8 beboere, etablert i september 2001.
Tartargaten bofellesskap
Bergenhus bydel, 9 beboere, etablert i april 2002.
Lilletveit bofellesskap
Fana bydel, 10 beboere, etablert i september 2002. 
Mowinkelsvei bofellesskap
Fyllingsdalen bydel, 10 beboere, etablert i juni 2004.
Lakslia bofellesskap
Arna bydel, 9 beboere, etablert i juni 2007 (Dette botilbudet 
var en flytting og en utvidelse av Hølbekken bofellesskap som 
ble etablert i mars 1996.).

BOFELLESSKAP MED DØGNTJENESTER: 71 BEBOERE

Kolstibotn bofellesskap
Årstad bydel, 7 beboere, etablert i 1996.
Skivebakken bofellesskap
Bergenhus bydel, 6 beboere, etablert høsten 1996. 
Kombinasjon utviklingshemning / alvorlig psykisk lidelse.
Teodorhaugen bofellesskap
Åsane bydel, 9 beboere, etablert i februar 2001 av Helse Bergen.
Kommunal drift fra 2004.
Wergeland bofellesskap
Årstad bydel, 9 beboere, etablert september 2003.

4

3
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SAMLOKALISERTE BOLIGER: 19 BEBOERE

Richard Nordraaksgate samlokaliserte boliger
Bergenhus bydel, 10 beboere, etablert høsten 1996 gjennom 
Nordsektorprosjektet.
Jens Rolfsensgate samlokaliserte boliger
Bergenhus bydel, 9 beboere, etablert i mars 1996 gjennom 
Nordsektorprosjektet.

BOTEAM: 43 BEBOERE

Dikterkvartalet boteam
Årstad bydel, 11 beboere (skal økes til 14), etablert i mars 2002.
Sandvikskvartalet boteam
Bergenhus bydel, 6 beboere (skal økes til 10), etablert i januar 2004.
Toppe boteam
Åsane bydel, 8 beboere (skal økes til 10), etablert i januar 2005.
Fana boteam
Fana bydel, 18 beboere, etablert høsten 2006 etter en sammenslåing 
av tjenestene i Kirkeveien bofellesskap (7 beboere), Hardangerveien 
bo fellesskap (6 beboere) og Lindealeen samlokaliserte boliger 
(5 beboere). Etablert som boteam høsten 2006.

BOFELLESSKAP MED DAGTJENESTER: 104 BEBOERE

Tertnesveien bofellesskap
Åsane bydel, 6 beboere, etablert i november 1993 gjennom 
Nordsektorprosjektet.
Granhaugen bofellesskap
Åsane bydel, 6 beboere, etablert i august 1996 gjennom 
Nordsektor prosjektet.
Vestlundtoppen bofellesskap
Fyllingsdalen bydel, 9 beboere, etablert i 1998.

1

2

De tilrettelagte botilbudene i Bergen er delt inn i seks kategorier med totalt 300 
beboere:
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BOSENTRA: 27 BEBOERE

Kringsjåveien bosenter
Laksevåg bydel, 9 beboere, etablert i juli 2006.
Biskopshavn bosenter
Bergenhus bydel, 9 beboere, etablert i oktober 2007.
Hamrehaugen bosenter
Laksevåg bydel, 9 beboere, etablert i august 2008.

PSYKOGERIATRISKE AVDELINGER: 36 BEBOERE

Mildeheimen
Ytrebygda bydel, 10 beboere, etablert i juni 2004.
Landås Menighets Eldresenter
Årstad bydel, 10 beboere, etablert i august 2004.
Løvåsen sykehjem
Fyllingsdalen bydel, 8 beboere, etablert i 2006 som en 
lokal enhet for Fyllingsdalen bydel.
Ulset sykehjem
Åsane bydel, 8 beboere, etablert i november 2007.

6

5
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Haggardshaugen bofellesskap

Haggardshaugen bofellesskap
Fana bydel, 10 beboere, etablert februar 2006.
Håstein bofellesskap
Laksevåg bydel, 10 beboere. etablert juni 2006. Gir også tjenester 
til Granamarken bofellesskap, 4 beboere, etablert i 1995.
Landåsveien bofellesskap
Årstad bydel, 5 beboere, etablert i november 2006. For beboere med 
psykiatri/rus. Drevet av Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter.
Ortun bofellesskap
Fyllingsdalen bydel, 11 beboere, etablert i august 2007.

Alle disse bofellesskapene, bortsett fra Kolstibotn og Skivebakken, 
er etablert gjennom prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen. 
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annet botilbud, vil det trolig ikke være noe tilbud å finne. 

Knappheten på utleieboliger, inklusive gode tilrettelagte botilbud med tjenester, 
er i dag den største utfordringen i de psykiske helsetjenestene i Bergen kommune. 
Det er samlet mye kompetanse og god tilgang på søkere til miljøstillinger – men 
det mangler boliger og økonomi til nye tjenester. 

I Rapport IS – 1554, fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet, 
anbefales det å lyse ut 10 prosjekter/tiltak som særlig skal rettes inn mot de  
alvorligst syke, for å kunne skape nye tjenester for dem. Byrådet vil sørge for at 
Bergen kommune – sammen med Helse Bergen – er aktiv for å komme i posisjon 
til et av prosjektene. 

28

Boligprogrammet er nå snart avsluttet, men det dekker ikke hele behovet. De 
udekkede behovene kan grupperes i noen hovedgrupper. 

1. Langtidsbeboere fra spesialisthelsetjenesten 
Denne gruppen har hele tiden vært prioritert. Likevel er det nærmere 20  
personer som i dag er i langtidsavdelinger, og som fortsatt trenger et nytt sted 
å bo. Disse trenger en særlig tett og integrert samhandling med andrelinjens  
behandlere for at dette skal lykkes. En arbeidsgruppe har levert et forslag til en 
modell for dette botilbudet. 

2. Personer som nå er i langtids behandling eller under rehabilitering 
Dette gjelder søkere i andrelinjen som vil være klare for utflytting i løpet av noen 
måneder/år. Tilgangen på ledige boliger er nå betydelig mindre enn antall nye, 
godkjente søkere. 

3. Søkere med Aspergers syndrom eller lignende autistiske 
personlighetstrekk

Gruppen gjelder søkere uten utviklingshemning. Flere av disse trenger ekstra 
støtte når de skal etablere seg utenfor foreldrehjemmet – og det har de siste par 
årene vært noen slike saker som har vært svært utfordrende. De fleste i denne 
gruppen trenger vanlige boliger, eventuelt med ambulante tjenester.

4. Unge søkere med multiple vansker innen psykisk helse og rus 
– og noen ganger kriminalitet

Flere av disse har hatt erfaring med psykiatrien i tenårene, og alle faginstanser 
anbefaler at de ikke blir boende hjemme. Gruppen har ikke nødvendigvis en 
alvorlig psykisk lidelse, men er svært umodne og fungerer dårlig i dagliglivet. De 
har derfor problemer med å flytte for seg selv.

I tillegg er det mange som har bolig – noen ganger også bolig de eier selv – der 
det så ofte er alvorlige kriser at de burde bodd under mer skjermede betingelser. 
Noen av disse utnyttes av andre eller er selv til stor sjenanse for sitt nabolag. Noen 
står også i fare for å miste boligen sin, eller har mistet den. Felles for dem er at de 
ofte ikke vil flytte, men det er også slik at om de ombestemmer seg og ønsker et 
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Nært og godt samarbeid forutsetter at det bygges noen relasjoner mellom personer som 
skal sam arbeide. Dette gjelder både i det kliniske arbeidet, på ledernivå og innenfor 
planlegging og prosjekt utvikling. Både Bergen kommune og spesialist helsetjenesten 
har i løpet av disse 12 årene gått gjennom flere omfattende reformer og organisatoriske 
endringer som har fått store konsekvenser for samarbeidet. 

Enhver organisatorisk endring fører til en slags innadvendthet i organisasjonen – og 
relasjonen til andre utenfor blir ofte stående på vent. Nye nøkkelpersoner skal også bli 
kjente og trygge på hverandre, og hver ny endring på dette feltet sinker samhandlings
prosessen. Det kan likevel sies at nettopp dette prosjektet – med sin stabilitet i nøkkel
rollene – har bidratt til at alle organisatoriske endringer har fått mindre negative 
konsekvenser enn det kunne fått. Her kommer en kortversjon av endringer som har 
skjedd.

BYDELSREFORMEN – SAMT AVVIKLINGEN AV DENNE

Da prosjektet ble etablert i 1996/1997 var det 12 bydeler i Bergen kommune 
som hadde stor frihet i hvordan de ville organisere seg. Det førte til at de ble ganske 
ulike i forhold til ledelse og hvilke beslutninger som ble fattet hvor. Bydelene var 
ledet av en administrasjonssjef og omfattet kun helse- og sosialtjenestene. 

I 2000 ble antallet bydeler endret til åtte, men fortsatt med egne bydels - 
admi nistrasjoner med stor lokal selvråderett i organisasjonsspørsmål. Bydelene ble 
enda mer selvstyrte, med politisk oppnevnte bydelsstyrer og egne bydels direktører. 
Nå ble også oppvekst og kultur desentralisert og det ble innført et parlamentarisk 
styringssystem. De psykiske helsetjenestene hadde på 
denne tiden minst tre ulike modeller for ledelse og 
organisering. 
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og felles evaluering og planlegging. Noen deltakere i gruppene skiftet fra tid 
til annen, men gruppene var et lim i hele prosjektet. Alle de fire gruppene var  
aktive og holdt avtalt møtefrekvens tre-fire ganger i året hele perioden. Prosjektet  
gjennom de lokale koordinatorene i rehabiliteringspoliklinikkene stod for inn-
kalling og prosjektleder var referent.

Fra 2005 ble de tverretatlige samarbeidsgruppene erstattet med Distriktspsykiat riske 
råd. Disse var en del av den nye SamKom*-avtalen som ble inngått fra 2005.  
Rådene skulle ledes av leder for det enkelte DPS. Rådene skulle se på det løpende 
samarbeidet innen hele psykisk helsefeltet, og prosjektleder hadde ikke lenger 
noen klar rolle i rådet. Her har bare to av fire råd fungert sammenhengende.  
Ulike endringer i organisasjon og ledelse har ført til dårlig kontinuitet i to av 
rådene. 

Erfaringene fra prosjektet er entydige både når det gjelder behovet for faste møte-
steder, bygging av relasjoner mellom nøkkelpersoner, kontinuitet, felles evalu-
ering og planlegging og felles ansvar. På dette fagfeltet kan ingen bli gode alene 
– bare sammen. 
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* SamKom: Samarbeid med Kommunane
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TO-NIVÅMODELLEN – FORVALTNINGSENHETENE

Fra 2004 ble bydelene avviklet som organisatorisk ledd og den såkalte tonivå-
modellen ble innført. Det utviklet seg en mer standardisert modell for orga-
ni sering og ledelse, men det lokale koordinerende leddet ble svekket. Det ble 
etablert en egen oppfølgingsenhet med lokale helse- og sosialrådgivere, som blant 
annet skulle ivareta det tversgående samarbeidet lokalt. 

Samtidig ble det etablert åtte egne forvaltningsenheter som skulle saksbe handle 
alle søknader om “psykiatrisk hjemmesykepleie” og også søknader til tilrettelagte 
botilbud. Dette representerte en ny samarbeidspartner, men også en kraftig byrå-
kratisering av hele tjenesten. 

FRA FYLKET TIL HELSEFORETAK – OG ETABLERING AV DPSer

Det var Hordaland fylkeskommune som tok initiativet til prosjektet Lokal
psykiatri i Bergen. Fylkeskommunen hadde driftsansvar for psykisk helsevern 
fram til 2001, da det ble etablert statlige helseforetak. Samtidig kom det  
endringer i sykehusenes sektor inndeling, og etableringen av lokale distriks-
psykiatriske sentra (DPS) skjøt fart. Modellen med to statlige og to private –  
eller delvis private – DPSer ikke enkel sett fra kommunenes side fordi det er mer 
enn en statlig instans å sam arbeide med. Utviklingen av DPS har likevel vært et 
stort skritt fremover for samarbeidet med de kommunale tjenest ene, noe som er 
i stadig utvikling. 

Nå er det kommunen som gjerne ønsker at det statlige tilbudet skal være mer likt 
organisert og ha de samme tilbudene. 

FRA TVERRFAGLIGE SAMARBEIDSGRUPPER 
TIL DISTRIKSPSYKIATRISKE RÅD

Helt fra starten av ble det etablert fire lokale tverretatlige samarbeidsgrupper, 
ett for hvert DPS-område. Disse ble viktige redskaper i utveksling av informa sjon 
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Prosjektleder tok allerede våren 1997 kontakt med Aetat med tanke på å etablere et 
samarbeid. Resultatet var nedslående. Det kan kort slås fast at uførepensjonerte med 
alvorlige psykiske lidelser ikke hadde noen høy prioritet. Dette viste seg også å være 
offisiell politikk fra arbeidsdirektoratet. Gjennom opptrappingsplanen ble Aetat til

ført betydelige ressurser, men hadde 
ikke samme detaljerte rapporterings
plikt som kommunene. Det var nok 
å vise til hvor mange med psykiske 
diagnoser som brukte deres apparat. 
Dette førte ikke til noen innovasjon 
og nytenkning, og Aetat fortsatte å 

priori tere de lettere psykiske lidelsene, der mulighetene for tilbakeføring til ordinært 
arbeid var størst. Lenge ble også regelen om å kunne jobbe minst 50 % av full stilling 
praktisert, for å kunne benytte tiltak i Aetat. 

Det var etablert noen arbeidstilbud gjennom de psykiatriske institu sjon ene Knappen
tunet og Sandviken syke hus. Begge disse arbeidstilbudene var primært opprettet for 
inneliggende pasienter, men sysselsatte i 1997 en overvekt av personer som var flyttet 
ut. Begge tiltakene var også truet av nedleggelse, da spesialisthelsetjenesten ikke lenger 
så dette som sin oppgave. 

I tillegg hadde Arbeidsmarkeds avdelingen (ARBA) en rekke enkelt arbeidsplasser i Bergen 
kommune. De fleste ansatte var utviklingshemmede, men en del hadde psykiske lidelser.

ETABLERING AV SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORSKNING (ALF as)

I 1999 var Lokalpsykiatri i Bergen en aktiv medspiller i etableringen av et nytt kom-
munalt aksjeselskap (Alf as), som skulle bli Bergen kommunes verktøy i utbyg-
gingen av arbeidstilbud for mennesker med psykiske lidelser. De nevnte arbeids-
tilbudene ble starten på selskapet, som siden den gang har vokst til å inneholde en 
rekke nye tilbud om arbeidstrening og arbeid for mennesker med psyk iske lidelser 
og/eller rusproblemer. Det nye var også at kontakt med behandlingsapparatet ble 
en forutsetning for arbeid – og at arbeid ble sett på som et redskap i den enkeltes 

Det kan kort slås fast at uføre-
pensjonerte med alvorlige 
psykiske lidelser ikke hadde 
noen høy prioritet hos Aetat.
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STATUS FOR STØTTE TIL ARBEID OG STUDIER VED NYTTÅR 2009

Samarbeidet med NAV arbeid er stadig i en meget positiv utvikling. En rekke 
av de nye tiltakene NAV arbeid i Bergen har utviklet sammen med Bergen kom-
mune, er tatt inn i den nye Strategiplanen for arbeid og psykisk helse fra Arbeids- 
og velferdsdirektoratet. Prosjektene fra Bergen danner nå modell for utviklingen 
i andre fylker, særlig i større byer. 

Dette gjelder tiltak som Studier Med Støtte, kurset Vilje Viser Vei (17 ukers reaktivi-
seringskurs), Vågsbunnen fellesatelier/Galleri VOX og utdanningsprogrammet 
Medarbeidere med Brukererfaring. 

For øvrig er det stadig svært gode tilbakemeldinger fra brukerne av tilbudene  
i Alf as. Denne bedriften har både rekruttert og utviklet god kompetanse på 
dette feltet og også satset mye på å etablere nære relasjoner til de psykiske 
helse tjenestene både på kommunalt og statlig nivå. Bergen kommune bruker 
i 2008 over 9 millioner kroner til dette feltet – i tillegg til en enda større sum 
fra NAV. Fontenehuset, som gir arbeidserfaring gjennom klubbhusmodellen, er 
under etablering i Bergen. De vil etablere enda et nytt tilbud, der brukerdemokrati, 
støtte og opplæring står sentralt for å kunne mestre en utvikling mot arbeid. 

Innen arbeid og psykisk helse er det nå primært bruk for å arbeide mer med  
kvalitetsutvikling og å samle og dokumentere erfaringer. Flere av prosjektene 
NAV har utviklet i Bergen er nå under evaluering fra ulike forskningsmiljøer. 
Prosjektet Medarbeidere med brukererfaring har vært særlig spennende. De 12 
som ble uteksaminert fra første kull (desember 2006) har nå jobbet i to år. Flere 
av dem er klar for å ta nye steg mot studier eller mer krevende arbeid. Disse bidrar  
også til å gi håp om bedring for andre brukere de treffer. Kull nummer tre startet 
opp i august 2008 med 18 deltakere. 

Prosjekt Lokalpsykiatri i Bergen har vært en viktig pådriver og bidragsyter i utvik-
lingen av tilbud innen arbeid og utdanning for personer med alvorlige psykiske 
lidelser i Bergen. Disse tiltakene står nå trygt på egne ben og er i fin utvikling. 
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rehabiliteringsprosess. De første fire-fem årene ble alle til takene i Alf as stort sett 
finansiert ved kommunale midler fra opptrappings planen.

VILJE VISER VEI

Fram til 2002/2003 var det fortsatt lite samarbeid med Aetat, men da begynte 
noe å skje. Asgeir Helle, Aetat Hordaland, ble leder for et nytt prosjekt som het 
Vilje Viser Vei. Prosjektet var nasjonalt og kartla alle erfaringer – både nasjonalt 
og internasjonalt – med arbeidstiltak for mennesker med moderate og alvorlige 
psykiske lidelser. Prosjektleder knyttet kontakter til bruker miljøer, og hadde også 
mye uformell kontakt på treffsteder og dagsentra. Dette ble starten på en kraftig 
endring av fokus, og et helt nytt grunnlag for samarbeid med Lokalpsykiatripro-
sjektet.
 

STORBYSATSINGEN

I statsbudsjettet for 2005 ble det satt av 50 millioner kroner til de fire største 
byene i Norge. Byene deltok i en arbeidsgruppe i helsedirektoratet og skulle der-
etter søke på prosjekter som var rettet inn mot dem med de alvorligste psykiske 
lidelsene, som tjenestene ikke nådde frem til. 

Samtidig ble det satt av 6 millioner til arbeidstiltak i hver av de samme byene, 
der kommunen og Aetat skulle samarbeide om prosjektene. Nå kom kunnskaps-
innhentingen fra Vilje Viser Vei til 
sin rett. Aetat i Bergen ble en virke-
lig pionerer i å hente ideer fra andre 
byer og andre land, og benytte seg 
av en bred med virkning fra brukere 
og ulike fagmiljøer. Ideene og sam-
arbeidet blomstret. Etter hvert kom en egen storby koordinator på plass, samt en 
egen psykiatrikoordinator for Horda land. Det ble bygget opp en spisskompe-
tanse som fikk mulig heter til å utvikle feltet på en spennende måte. Dette har gitt 
mange flotte og synlige resultater. 
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Aetat i Bergen ble en virkelig 
pionerer i å hente ideer fra 
andre byer og andre land.



KAPITTEL 6 / KUNST OG KULTUR SOM EGET FOKUSOMRÅDE
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Fram til år 2000 var tilbud innen kunst og kultur i de psykiske helsetjenestene 
sett på som “noe hyggelig å drive med”. Bevisstheten om mulig hetene som lå i 
disse virkemidl ene var begrens et.  
Etableringen av Amalie Skrams 
Hus i 2000 endret dette. 

Prosjektleder for Lokalpsykiatri-
prosjektet ble valgt til å lede en 
styringsgruppe med fem bruker-
organisasjoner, for å utarbeide en 
modell for etableringen av et Fontenehus i Bergen. Denne prosessen endte ut 
med Amalie Skrams Hus. Her ble det tilrettelagt for en kreativ utfoldelse på egen 
premisser – tilrettelagt av profesjonelle kunst- og kulturarbeidere. Responsen fra 
brukermiljøet var overveldende. Ikke bare gav denne typen aktiviteter gode opp-
levelser og utfoldelsesmuligheter, men mange brukere tilbakemeldte også at de 
har funnet nye redskaper for sin egen rehabiliteringsprosess. 

Trenden smittet over på de kommunale aktivitetssentrene også. Det ble et stadig  
sterkere fokus på betydningen av kunstneriske og kulturelle tilbud innen de  
psykiske helsetjenestene over hele byen. Fredheim kurs og aktivitetshus tilbyr nå 

en rekke kortere kurs innen maling, 
keramikk, litteratur og har også både 
kor og teatergruppe. 

Bevisstheten om mulighetene 
som lå i kunstnerisk utfoldelse 
var begrenset før år 2000. 
Etableringen av Amalie 
Skrams Hus endret dette. 
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En kort periode i 2000 var Byrådsavdeling for  
kultur lokalisert i samme etasje som Byrådsavdeling 
for helse og sosial i Neumannsgate 1 i Bergen. Dette 
gav støtet til en ny type samarbeid. Prosjektet Kunst, 
kultur og psykisk helse ble etablert i 2001, også med 
midler fra opptrappingsplanen som viktigste finans-
iering. Her ble ett av målene å knytte satsingen opp 
mot det ordinære kulturlivet i Bergen og å starte opp nye prosjekter, evaluere og 
dokumentere dem og å spre kunnskap. Alle disse ulike nysatsingene har gjensidig 
stimulert hverandre. Ny og felles kunnskap er skapt, mange møteplasser etablert 
og mange brukere har et tilbud der innholdet har et mye sterkere fokus mot 
kunst og kultur enn mot “helse og sosial”. 
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Alle disse ulike 
nysatsingene 
har gjensidig 
stimulert hver-
andre.



KAPITTEL 7 / RUS OG PSYKISK HELSE
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En sterk internasjonal trend er å se tjenester til psykisk 
syke og rusmisbrukere i sammenheng. Del vis er bruker-
gruppene sammenfallende, og delvis er metodikken i 
tjenestene beslektet. I Bergen har ikke dette hatt sterkt 
nok fokus så langt. Integrer ingen av behandlingen på 
andrelinje nivå er for svak og de kommunale tjenestene 
bør også samhandle tettere. Men noe har skjedd i den 
tiden prosjektet har pågått. 

Sosialtjenesten i Bergen har gjennom Prosjekt Bo stedsløse etablert en ambulant 
oppfølgings tjeneste for rundt 200 personer som har problemer med å skaffe og 
beholde egen bolig. De fleste av disse har tunge rusproblemer, og også psykiske 
problemer. Det er likevel vanlig at der det er en alvorlig psykisk lidelse, vil opp-
følgingen ligge under Avdeling psykisk helse. De to tjenestene har mange steder 
etablert god samhandling, og bistår hverandre. Noen bydeler har også egne team 
for rus og psykisk helse i Avdeling psykisk helse. 

Botreningssenteret på Gyldenpris (BOT) og Myrsæter bo- og rehabiliteringsenter  
har inngått et samarbeid for å sikre at de som skal gjennomgå rehabilitering 
ikke faller mellom stoler, der det er Myrsæter som tar i mot de alvorlig psykisk 
syke. Myrsæter etablerte i 2006 et bofellesskap med fem leiligheter på Landås for  
personer med rus/psykose. Slike vil vi trenge flere av. Noen av søknadene til  
kommunale botilbud kommer nå fra personer som ruser seg aktivt og destruk-
tivt. Disse bør ikke bo sammen med andre sårbare, fordi problemene lett kan ha 
en smitteeffekt. Noen ganger søker også personer som en innlagt på sengeposter 
i andrelinjen og der behandleren anbefaler “begrensninger i fri utgang”. Så langt 
ligger dette utenfor kommunens oppdrag. Kommunen ikke har lovhjemmel for 
slik frihetsbegrensning – om den måtte være aldri så godt begrunnet. 

Helse Bergen etablerer i disse dager en egen post i sykehuset for rus og psykiatri, 
noe som har vært sterkt savnet. Alt tyder på at utfordringene innen rus og psykisk 
helse bare vil øke i årene fremover. Pr. dato er det mest prekære på dette området 
det mangelfulle tilbudet innen akutt avrusing og behandling for rusproblemer.
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KAPITTEL 7 / RUS OG PSYKISK HELSE

I oktober 2008 lyste Helsedirektoratet ut stimuleringsmidler til oppstart av 10 
ACTteam (Assertive Community Team – eller på norsk: Aktivt Oppsøkende 
Behandlingsteam) på landsbasis. Helse Bergen søkte sammen med Bergen kom-
mune om å bli en av 10 som får 500.000 kroner for å utrede behovet for slike 
team i Bergen. ACT er en spesialisert, ambulant oppfølging over tid av perso-
ner med alvorlige psykiske lidelser, og vil være en god komplettering av dagens 
behandlingstilbud. Søknaden ble innvilget og forprosjektet startet opp i januar 
2009. 
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KAPITTEL 8 / KONTAKT MED ANDRE STEDER I NORGE OG VERDEN
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Prosjektet har helt fra starten vært opptatt av å lære av andre. Den første studie turen 
til Århus i Danmark gav en kick offeffekt vi raskt oppdaget. Både det vi lærte der, og  
det at folk fra ulike deler av tjenesten ble “rystet samme”, var viktig for fortsettelsen. 
Dette stimulerte også til å knytte nye kontakter andre steder. 

KOMMUNENETTVERKET

Norske kommuner er på svært ulikt nivå når det gjelder å utvikle psykiske helse-
tjenester. To andre kommuner som tidlig pekte seg positivt ut var Sandnes og 
Bærum. De hadde også mye av samme filosofi og til dels nokså lik organisering 
som Bergen. Disse tre kommunene tok initiativ til å etablere et nettverk av store 
byer/kommuner. Asker, Trondheim, Porsgrunn, Stavanger, Kristiansand, Bodø 
og noen bydeler i Oslo har deltatt størstedelen av tiden, mens noen andre kom-
muner har vært litt til og fra. Verdien av et slikt nettverk er vanskelig å over-
vurdere. 

Nettverket møtes to dager per semester og besøker de ulike byene etter tur. I til-
legg er det utstrakt utveksling av spørsmål og svar gjennom e-post resten av året. 
Selv om nettverket aldri har hatt noen formell status, har det blitt kontaktet flere 
ganger både av Helsedirektoratet, Husbanken og Kommunenes Sentralforbund, 
for å gi uttalelser og synspunkter. Bergen 
har hatt en sentral rolle i dette nettverket 
og har blitt valgt ut til å delta i en rek-
ke arbeidsgrupper og referansegrupper i 
Helsedirektoratet. 

KONFERANSE I FEBRUAR 2000

Prosjektet arrangerte en erfaringskonferanse i februar 2000. Den skulle vise frem 
de erfaringer som var høstet gjennom prosjektet. Opprinnelig var den tenkt som 
en konferanse for Hordaland fylke, men mange av kommunene og institu sjonene 
som hadde vært på studiebesøk til Bergen og prosjektet ville også gjerne komme.  

Verdien av nettverks-
samarbeid med andre 
kommuner er vanskelig 
å overvurdere. 
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Bergen har også vært invitert til å presentere deler av prosjektet på fire ulike 
kongresser. Prosjektleder har deltatt på alle disse presentasjonene. I Paris i 2000 
ble boligprogrammet presentert, sammen med en evaluering utført av Høg-
skolen, ved høgskolelektor Kjersti Alsaker. I 2002 ble Kunst- og kulturprosjektet  
presentert på en kongress i Barcelona, der prosjektleder Berit Bareksten også  
bidro. Året etter ble samme presentasjon gjort i New York av prosjektleder alene. 
I 2006 deltok psykiatrikoordinator i NAV Ingjerd Sørheim og prosjektleder ved 
WAPRs verdenskongress i Aten for å presentere en del av de nye tilbudene innen 
arbeid og studier. I ettertid er det også laget en artikkel som ble tatt inn i WAPR 
internasjonale Bulletin (mai 2008). 

I tillegg til oppdateringer om siste nytt innen forskning og ulike internasjonale 
trender, gir slike samlinger gode muligheter for å knytte verdifulle kontakter. 
Flere av prosjektene i Bergen har hatt stor nytte av de kontaktene som er blitt 
knyttet, særlig innen de temaene som har vært presentert fra Bergen. Et tiltak 
som Studier Med Støtte ble etablert etter at prosjektleder inviterte en nederlandsk 
psykolog til seminar i Bergen, og ved at NAV senere ble med på en omfattende 
studietur til Nederland. 

Den foreløpig siste studieturen gikk til Stockholm, der Bergen kommune, Helse  
Bergen og NAV sammen besøkte en sentral forsker og lærebokforfatter. Det er 

til enhver tid noen ideer fra slike  
turer som “står i banken”, og som 
kan realiseres senere når det byr seg 
muligheter.
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Her ble samhandlingsmodellen – samt flere ulike botilbud – presentert, og det 
var mange brukere som deltok fra scenen. Den gangen var denne formen for 
brukerinvolvering ny, og den fikk en overveldende mottakelse fra de ca 200 
deltakerne fra hele landet. Alf as deltok også med informasjon om de ulike  
arbeidstilbudene de hadde på den tiden. 

STUDIEBESØK

Allerede i 1997 kom de første kommunene til Bergen på studiebesøk for å se på 
botilbud innen psykisk helse. Noen kom med store delegasjoner med opp mot 
20 deltakere. Det var mest resultatene fra Nordsektorprosjektet som kunne vises 
frem, samt hvordan vi tenkte oss å videreføre arbeidet. Etter hvert ble denne  
besøksvirksomheten svært omfattende, og en god del av prosjektleders tid gikk 
med til å legge til rette for besøk. Flere møter, seminarer og konferanser arrangert 
av andre ble også lagt til Bergen, fordi de ville tilby besøk i ulike tiltak. I løpet av 
2004 passert antall besøkende kommuner 100. 

Siden har det ikke vært fullt så intenst med besøk, men fortsatt er det en del  
grupper per semester som tar kontakt for studiebesøk. Slike besøk er ikke 
bare ekstra arbeid, de gir også mye tilbake gjennom diskusjoner og deling av  
erfaringer. En skal heller ikke undervurdere den “indremedisinske” effekten for 
de ansatte som får slik positiv oppmerksomhet utenfra. 

WAPR – HAMBURG, PARIS, BARCELONA, NEW YORK OG ATEN

De fleste internasjonale kongresser innen det psykisk helsefeltet har ofte et sterkt 
medisinsk fokus, og er til dels finansiert av legemiddelindustrien. Et unntak er  
organisasjonen World Association of Psychosocial Rehabilitation (WAPR). Denne 
har et sterkt fokus på det å fungere i dagliglivet, og har stor temabredde på sine  
kongresser. Kongressene har også stor grad av tverrfaglighet – samtidig som brukere  
og pårørende er godt representert. Organisasjonen har verdenskongresser hvert 
tredje år og prosjektet har deltatt siden i Hamburg 1998. 
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Mental Helse Bergen har hele tiden hatt brukerrepresentant i styringsgruppen, 
Pål Vallevik. Han har deltatt i alle 12 årene og har også bidratt til kontinuitet og 
erfaringsoverføring.

I det enkelte boligprosjekt 
har det vært prøvd ut ulike 
former for bruker med virk-
ning, uten at vi helt har funnet den ene rette måten. Noen ganger har fremtidige 
beboere deltatt i planfasen, men som oftest vet vi ikke hvem disse er når en  
bygning tegnes ut. Beboere i eksisterende botilbud – som har erfaring med denne 
bo formen – har bidratt i noen prosjekter, som en form for referansegruppe. 

Det som har fått størst betydning er likevel en kvalitativ brukerundersøkelse 
utført av Høgskolen i Bergen. Her ble 22 beboere og seks ansatte fra ni ulike 
botilbud intervjuet. Deres tilbakemeldinger var så entydige at mye av det som 
fremkom ble etablert som kunnskap. Verdien av slike undersøkelser er stor, og 
det er utvilsomt noe prosjektet burde satt av mer ressurser til. 

Husmøter og andre former for brukermedvirkning på gruppenivå er gjennomført 
i noe forskjellig grad. Her har noen satset på formelle strukturer med møte leder 
og referater. Noen steder har beboerne vært lite interessert, og da har det vært  
viktig å benytte felles måltider og andre sosial sammenkomster til å lytte etter 
ønsker og behov fra beboerne. Det aller viktigste for å lykkes med brukermed-
virkning er at beboerne opplever at deres synspunkter betyr noe, og ikke bare er et 

demokratisk spill. 

Også på individnivå har det 
vært satset på dialog med den 
enkelte bruker. Ved etablering-
en av nye boligprosjekter har 
beboere fått ønske seg en leilig-
het i byg get de skulle bo i, og 
velge farge på vegger og golv-
belegg. I tillegg er det etablert 
en individuell avtale om tjenester 

Det som har fått størst betydning er 
en kvalitativ brukerundersøkelse.
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og tilsyn, fortrinnsvis i forkant av innflyttingen. Det er også i de fleste botilbud-
ene benyttet såkalte kriseplaner, der beboeren selv er med å definere sine tegn på 
forverring av symptomer, og bestemme tiltak som i så fall skal forsøkes. Dette har 
vist seg som er særlig nyttig redskap. 

Gjennom støtten til Amalie Skrams Hus og MB-prosjektet har en ny dimensjon 
ved brukerkompetansen kommet i fokus, der brukere deltar mer direkte både i 
drift og ansettelser. Det å selv få ansvar for beslutninger og drift har for mange 
blitt et viktig redskap til personlig vekst og utvikling, og har tilført kvalitet til 
tjenestene. 
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Bergen kommune har rimelig god tilgang til medarbeidere med høyskole -
utdanning og også videreutdanning i psykisk helsearbeid. Omtrent alle relevante 
utdanningstilbud innen psykisk helse finnes i Bergen og lar seg ofte kombinere 
med jobb ved siden av. Trolig handler det også om at de kommunale tjenest ene  
har fått et godt faglig renommé og mulighetene for faglig utvikling hos de  
ansatte. Det er heller ingen alarmerende turnover, om en ser hele byen under ett. 
Likevel har enkelttiltak hatt problemer med dårlig kontinuitet i perioder. 

Seminarprogrammet Tverrfaglig forum er et samarbeid mellom flere kommuner 
i Hordaland og spesialisthelsetjenestene lokalt, som ble startet i 1993. Det arran-
geres tre seminarer i året og disse er nødvendige for å sette fokus på det som til 
enhver tid er viktig og må forbedres og utvikles både i de kommunale og statlige 
tjenestene. Seminarene er meget rimelige og tilgjengelige for de ansatte. Prosjekt 
Lokalpsykiatri i Bergen synes derfor dette har vært et naturlig forum å bidra til og 

sette sitt preg på. 

Et av de aller viktigste bidragene til faglig  
utvikling og felles fagforståelse på tvers har 
vært de mange SEPREP-programmene som 
har gått i Bergen. SEPREP står for Senter 

for psykoterapi og psykososial rehabili tering ved psykoser. Senteret har arrangert en 
rekke toårige videreutdanninger i Bergen, med tverrfaglig og - etatlig deltakelse. 
Flere hundre ansatte i Helse Bergen og Bergen kommune, sammen med de to 
private DPSene, har deltatt i disse utdanningsprogrammene. Her har alle typer 
fagfolk – inklusive psykologer og leger – utdannet seg sammen, og lært hver-
andres hverdag å kjenne gjennom kollokvie- og veiledningsgrupper.

For tiden pågår et program om psykose og rus med 40 deltagere. Denne kompe-
tansen vil være uhyre viktig i det videre arbeid både i kommunale og statlige 
psykiske helsetjenester. Et viktig tiltak vil også være i gi mer kunnskap om de 
juridiske og faglige rammene de ulike tjenestene arbeider innenfor. Her vil både 
undervisning og gjensidig hospitering kunne være gode virkemidler. Det å ha 
realistiske forventninger til hverandre gir reduserte konflikter. De som arbeider 
klinisk må også vite hvor de skal adressere prinsipielt vanskelige saker som ikke 
lar seg løse med vanlige virkemidler.

I SEPREP-programmene 
har alle typer fagfolk 
utdannet seg sammen.
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KAPITTEL 11 / OPPSUMMERING
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Bergen kommune har – ved avslutningen av prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen – 
etablert et omfattende tjenestetilbud for mennesker med alvorlige psykiske  
lidelser. Tjenestene har en god rekruttering av fagfolk og mottar gode tilbake-
meldinger fra brukerne. Det er etablert tilrettelagte botilbud for mer enn 300 
personer i et nært samarbeid med Helse Bergen sine ulike institusjoner, Betanien 
DPS og Solli sykehus. Det er ved nyttår 2009 rundt 1700 personer som bruker 
de psykiske helsetjenestene. Av disse mottar over 1400 individuell oppfølging 
over tid. 

Innenfor arbeid og utdanning har Bergen kommune de siste årene samarbeidet 
med NAV arbeid om å utvikle nye modeller for tiltak og utviklet flere inter-
nasjonale prosjekter i Norge. Disse er nå en del av den statlige satsingen på arbeid 
og psykisk helse. 

Likevel er det fortsatt utfordringer som gjenstår. Innenfor tilrettelagte botilbud er 
kvaliteten god, men det er det fortsatt mangel på plasser, og noen pasienter som 
er klar for utskriving fra institusjoner må vente lenge på et egnet tilbud. 

Prosjektorganiseringen har vært tjenlig i den omfattende omstillingen som alle 
deler av tjenesteapparatet har vært gjennom. I tiden som ligger foran vil det fort-
satt være utfordringer knyttet til særlig ressurskrevende brukere, rus/psykiatri,  
ungdomsproblematikk, psykiske problemer hos personer med Aspergers syndrom 
og brukere med farlighetsproblematikk. 
Alle disse feltene krever at kommunen 
og spesialisthelse tjenesten sam  handler 
tett og smidig, og er kreative i bestreb-
elsene på å finne felles løsninger. 

Utfordringer i tiden frem-
over er knyttet til særlig 
ressurskrevende brukere, 
rus/psykiatri, ungdoms -
problematikk, psykiske 
problemer hos personer 
med Aspergers syndrom 
og brukere med farlighets-
problematikk.
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SUMMARY 
Bergen Council and The Bergen Hospital Trust (Helse Bergen) have collabo-
rated on an extensive project during 1997-2008. Based on people suffering severe  
mental illnesses, the work has focused on providing about 300 long-term patients 
in institutions with their own residence.The project has also devised new tasks 
and services in connection with NAV (Norwegian Employment and Welfare  
Services) and developed a number of arts and leisure activities. Most of the  
financing has come from the National Action Program for Mental Health (1999-
2008).

A key aspect of the project has been to emphasize the user’s own skills and  
resources, and several user surveys have been conducted. Liaison has been 
set up with other cities and centres of competence both at home and abroad.  
Accordingly, the project group has been invited to present its experience at a 
number of congresses and conferences. From 2009 a new agreement has been 
established and new collaborative models will be implemented in the mental 
health services. 
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OPPSUMMERING
Bergen kommune og Helse Bergen har i perioden 1997-2008 gjennomført et 
omfattende prosjektsamarbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser. 
Hovedfokus har vært på utflytting fra langtidsopphold i institusjon og etabler ing 
i bolig for nærmere 300 personer. Prosjektet har også utviklet nye tjenester innen 
arbeid og studier i samarbeid med NAV, og har også utviklet en rekke nye kultur- 
og fritidstilbud. Prosjektperioden har falt sammen med Opptrappingsplanen for 
psykisk helse 19992008, og det meste av finansieringen av nye tiltak kommer fra 
staten. 

Prosjektet har hatt et klart fokus på å vektlegge brukernes egen kompetanse og 
ressurser, og har gjennomført flere brukerundersøkelser. Det er etablert kontakter 
med en rekke andre byer og fagmiljøer i inn- og utland, og prosjektet har også 
blitt invitert til å formidle erfaringer på en rekke kongresser og konferanser. Fra 
2009 vil Prosjekt Lokalpsykiatri i Bergen bli avløst av nye samarbeidsmodeller 
innen de psykiske helsetjenestene.
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Utstillinger
 
Njardalog Kunstlag, Årbakka, Tysnes                                   2002
Galleri Gallo Århus, DK. Gruppeutstilling                                 2003
Galleri Gallo Århus, DK, Separatutstilling                                2004
Pygmalion galleri og økokafe, Bergen                                   2004
Åsene kulturhus                                                                      2004
Raw Art festival, group exhibition, London                           2005
Galleri VOX                                                                          2005
Galleri VOX 2007
Utsmykking ved Kalfaret Tannklinikk 2008

Pål Akerø har dessuten deltatt med bilder på ulike kongresser og arrangementer i 
Bergen – så som i Grieghallen, ved Den Nasjonale Scene og på Bryggen museum 
i Bergen, og ved lignede arrangementer i Oslo. 60

KUNSTNERISKE ARBEIDER I RAPPORTEN 

Pål Akerø er kunstneren bak bildene i denne rapporten. Akerø er født i Bergen i 
1958 og begynte å male ved Amalie Skams hus i 2001. Han er autodidakt og har 
jobbet mer eller mindre sammenhengene med maleri de siste åtte årene. I løpet av 
denne tiden har maleriene hans vært stilt ut blant annet i Århus, London, Oslo 
og Bergen.

Pål Akerøs bilder har et særegent utrykk. De er nærmest surrealistiske. Mennesker, 
dyr og blomster går igjen. Han overlater til betrakteren å tolke. Noen ser de  
sammenstilte bildene som metaforer for hendelser, eller tillegger bildene et sym-
bolsk innhold, alt etter betrakterens opplevelse av gjenkjenning.  

Inspirasjonen henter han i hovedsak fra hverdagslige hendelser, som i møte med 
lerretet får et imaginært utrykk. Fantasien får fritt spillerom. Han snur bildene i 
prosessen, maler over uten å ta hensyn til om noe i bildet allerede fungerer. Han 
merker når bildet ”sitter,” og er i balanse. Underveis i maleprosessen fernisserer 
han med kvistlakk. Det gir overflaten og fargene et preg av forgangen tid.  Et 
annet virkemiddel er forskyving og kutt i figurer og billedflate. Dette kan i noen 
bilder gi en urovekkende følelse. 

Drivkraften til Pål Akerø er gleden ved å skape. Han har plass til humor og alvor, 
og tilstreber en form for orden og balanse i de tilsynelatende kaotiske bildene.

Folk fascineres av Akerøs bilder. Det er ikke bilder du uten videre bare passerer. 
Noe i dem lokker deg til å ønske å finne ut hva som er så fascinerende. Er det 
fargene, figurene eller måten han bruker billedflaten? 
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