
 

Bolighelse 

Et interkommunalt boligtiltak rettet mot spesielt ressurskrevende brukere med 

alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med vold og annen 

farlighetsproblematikk. 
Prosjektperiode 2012 - 2015 

 

 

Kommunene i Drammensregionene opplever store utfordringer med å tilby 

egnede bo- og behandlingstilbud til en gruppe brukere med alvorlig psykisk 

lidelse med vold og annen farlighetsproblematikk. Dette er en liten gruppe 

innenfor befolkningsgruppen som har psykiske lidelser, og kommunene ønsker å 

samarbeide om et interkommunalt botiltak for målgruppen. Kommunene 

Drammen, Lier, Røyken, Hurum og N. Eiker mottok i 2009 prosjektmidler til et 

”Bolighelseprosjekt”, der hensikten har vært å utvikle en plan for etablering av 

et interkommunalt boligtiltak rettet mot spesielt ressurskrevende brukere med 

alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med vold og annen 

farlighetsproblematikk.  

.Målgruppe 

Brukere av tjenester innen psykisk helse fra kommunene Øvre 

Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Hurum, Røyken, Sande og 

Svelvik. 

 

Prosjektleder Liv Elisabeth Havnerås – liv.havneras@drmk.no  
 

 Et prosjekt i regi av www.kommunehelsesamarbeid.no  

 

Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet 

Kommunene i Drammensområdet (Drammen, Lier, Nedre 

Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik) har, i 

samarbeid med Vestre Viken Helseforetak (VV-HF) og 

Høgskolen i Buskerud (HiBu), etablert et omfattende felles 

prosjektarbeid knyttet til Samhandlingsreformen.  

Kommunehelsesamarbeid - Drammensområdet (KHS-DO) er 

en faglig og administrativ arbeidsmodell med følgende 

deltakere:  

- Helse- , sosial-, omsorgsleder / direktør fra hver 

kommune 
- samhandlingssjef ved Vestre Viken HF, Drammen 

sykehus  
- dekan fra Høgskolen i Buskerud (HiBu), Fakultet for 

helsevitenskap.  
Det er, og vil bli, etablert konkrete interkommunale 

prosjekter og utviklingstiltak der både helseforetaket og 

høgskolen inngår i samarbeidet. 
KHS-DO har gjennom å etablere møtesteder som inkluderer 

prosjektledere og medarbeidere i andre 

samhandlingsprosjekt innen psykisk helse og somatikk, 

bidratt til samhandling på tvers utover 

kommunehelsesamarbeidet. 

 

Fokusområder 2013 
 

- Samhandling mellom offentlige 
tjenester og private 
tjenesteutøvere, 

- Samhandling mellom kommuner, 
spesialisthelsetjenesten, NAV og 
politiet 

- Samhandling mellom 
spesialisthelsetjeneste og 
kommuner opp mot nasjonale 
helsemyndigheter 

 

Status høst 2013 

Kommunehelsesamarbeidet 

arbeider sammen med andre 

kommuner med å belyse 

utfordringene med bosetting 

og oppfølging av brukere 

med psykisk sykdom og 

farlighetsproblematikk 

Det arbeides med 

rammeavtaler med private 

tjenestetilbydere. Ramme-

avtalene skal være klare til 

bruk fra januar 2014. 

spesialisthelsetjenesten og 

politiet deltar i samarbeidet 
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