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 Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse  

    - sliter ofte med flere alvorlige problemer av ulik karakter 
samtidig. 

    - trenger ofte tjenester fra både kommunale tiltak og 
spesialisthelsetjenesten samtidig og ofte over lang tid. 

 

 Mange pasienter og pårørende opplever at de ikke passer 
noen steder, at ansvar skyves fram og tilbake i 
tjenestesystemet. Dette kan bidra til at mulighetene til et 
bedre liv og bedring forspilles.  

 

  

 

 

 

 

 

Problembeskrivelse 



     ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for 
særlig tilrettelagte tilbud” (2008): 

 

 stadig flere grupper risikerer å falle utenfor 
behandlingstilbudene fordi;                                           
     

  de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse 

  er i behov av sammensatte tjenester 

  befinner seg i en gråsone  

  

  Grunnlaget for rapporten er hentet fra St. meld 25 (1996-  
1997) 

 

Hdirs IS-1554 



Mennesker som kasteballer 
  

  

 ”Ikke vårt ansvar” 

 ”Hvem skal betale?” 

 ”Slik gjør vi det her!” 

 

 Oppstykket organisering, tradisjonelle  

 kulturer og arbeidsmåter  

   står i veien for gode tjenester 
 



Målgruppe 

 Personer i Bærum kommune som har: 

 

 Alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet 

  

 Stor funksjonssvikt 

  

 Svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet 

 

 



Målgruppe 

 De som har behov for tjenester, men mangler forankring i 
tjenesteapparatet 

 

 Diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for 
inntak i teamet 

 

 Alder er uvesentlig 

 

    De som ”faller mellom alle stoler” og som ikke passer noen 
steder. 

 

 



DPS:  4 psykologer          

   1 vernepleier          

   1 psykiatrisk sykepleier    

   1 psykiater     

   1 erfaringskonsulent 

Kommune:  1 psykiatrisk psykepleier - psykisk helse      

   1 sosionom - sosialfaglig tjeneste     

   1 familieterapeut - rustjenesten     

   1 vernepleier - rustjenesten     

   1 psykiatrisk sykepleier - boligkontoret      

NAV:     1 konsulent 

Målrettet en del av ordinær stilling til arbeid i teamet 
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Til sammen 5,2 stillinger 



Arbeidsmål 

 Etablere brukeren i det ordinære tjenesteapparatet i 
kommunen og spesialisthelsetjenesten 

 

 Motvirke brudd i behandlingsrelasjoner 

 

 Bidra til at brukeren blir i stand til å beholde kontakten med 
hjelpeapparatet 

 

 Gjøre hjelpeapparatet i stand til å holde stabil og langvarig 
kontakt med brukeren 



Arbeidsmåter 

3 nivåer av innsats: 

 

    Innskrevet i teamet 

 

    Skulder ved skulder 

 

 Veiledning 

 

 

Felles lokal etterutdanning 



Arbeidsmåter 

 Etablere kontakt/relasjon. Oppsøkende og pågående 

  

 Alltid en fra kommunen og en fra spesialisthelsetjenesten 
som arbeider sammen 

 

 Supplerer den kompetansen som evt er inne fra før 

 

 Åpen time for samarbeidspartnere  



Hva hjelper? 

 

 Kompetansen må være der folk er og der livet leves 

 

 Ikke svikte – ikke klandre. Folk gjør så godt de kan 

 

 Det mest utslagsgivende for positivt resultat er langvarig 
kontakt 

    (Drake & Mueser) 



 

 

 Undersøke effekten av etableringen av samhandlingsteamet 
på målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet, psykiske helse, 
misbruk og kriminalitet 

 

 betydning for tjenesteapparatets praksis 

 

 Finansieres av RKDD, Hdir og DPS 

 

 
 

Effektevaluering 



Forankring i det øvrige tjenesteapparatet 

 

 Godt forarbeid! 
 

   I utgangspunktet forankret i toppledelsen både i kommunen 
og i spesialisthelsetjenesten. Problemet var erkjent og ble 
sett på som et felles ansvar å løse. 

 

 De som jobber i teamet jobber også i det ordinære 
tjenesteapparatet. Kunnskap, arbeidsmåter, kultur og 
holdninger spres ut i organisasjonene. 



Kontaktinformasjon 

 

 

Samhandlingsteamet i Bærum: 

Telefon 67814300/91380512 
 

Prosjektleder: 

Anne-Grethe Skjerve 

skjera@vestreviken.no 

telefon 47307237 
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