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1.0

INNLEDNING

I 2014kom den første nasjonaleveilederfor lokalt rus og psykiskhelsearbeid,som beskriverkrav og
forventningertil dette arbeidet. Denneplanener søkt laget i tråd med gjeldendelovverkog statlige
veiledereog retningslinjer.

1.1

Visjon – sentrale begreper– forståelsesramme

Oskommuneskal forebyggerus- og psykiskehelseproblemeruavhengigav alder,kjønn og
sosioøkonomisk
status.
Rustjenesteog psykiatritjenestei kommunener lavterskeltilbud.Det vil si at de er gratistilbud til alle
kommunenesinnbyggere,det krevesikke henvisningfra legeeller andre.Alle er velkommentil å ta
kontakt.

Rusmiddelproblemer:
Problematiskbruk av rusmidlerog avhengighetav rusmidlerer en av de mest utbredte og
kostnadskrevendelidelservi har i dag (Nakken,2007).ROP-lidelseromhandlerpersonermed alvorlig
psykisklidelsekombinert med ruslidelse.

Psykiskehelseproblemer/lidelser:
Omkringhalvpartenav ossvil i løpet av livet erfare en psykisklidelse.Enav fire uføretrygdedehar
psykiskeplager som årsak.Mangeav disseskalbehandlesi førstelinjetjenesteni kommuneni
henholdtil statlige føringer(«Sammenom mestring»).Psykiskehelseproblemerkan beskrivesut fra
symptomenesart, gradog varighetog kommer av ulike årsaker.Alvorlighetsgrad
en av lidelsen
bestemmesav hvordansymptomenepåvirkersosialerelasjoner,hverdagslivetsaktiviteter og den
enkelteslivskvalitet.(Helsedirektoratet,2014).

1.2

Planprosess

Planenbyggerpå den tidligere InterkommunalRusmiddelpolitiskHandlingsplanfra 2007-2010,og
skalgjeldefor perioden2016 – 2020.Representanterfor 8 kommunersrus/psykiatritjenesterdannet
en referansegruppe.Referansegruppa
har bestått av Stor-Elvdal,Rendalen,Engerdal,Alvdal,Folldal,
Tynset,Tolga,Oskommuner.Referansegruppa
drøftet om vi skullerevidereden Interkommunale
rusmiddelpolitiskehandlingsplanen(2007-2010).Det ble konkludert med at planenikke revideresi
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henholdtil føringer i prosjektrapporten,men det fortsettes regionaltsamarbeidrundt felles mål og
rammeverk for rus/psykiatriplan.Kommunenehar ulik organiseringav tjenestetilbudet,og hver
enkelt kommunelagerderfor lokaleplaner, hvor de regionaletiltakene flettes inn. Det er første gang
det lagesen felles rus- og psykiatriplani kommunen.Bakgrunnenf or dette, er ønsketom å
synliggjøresammenhengenmellom dissefagfeltene.Planenskalvedtasi kommunestyret.

Rus- og psykiatriplanener ingenstatiskplan. Behovenevil endre seg,og det leggesopp til at planen
evalueresårlig i begynnelsenav september; dette for å få med eventuellejusteringeri budsjettet
påfølgendeår.

2.0 STRUKTURELLE
FORHOLD

2.1 Oskommune - situasjon
Oskommunehadde1956innbyggereper 01.01.16,fordelt på 5 bygderog grender.Snittalderenpå
befolkningenvar i 2015på 44 år. Kommunener utstrakt i areal,og kommunenstjenester skaldekke
et stort geografiskområde.Næringsliveter konsentrertrundt landbruk,industri og
salg/tjenesteyting.25%av befolkningener sysselsatti primærnæringene,men størstearbeidsgiverer
Oskommune. Gjennomsnittligbruttoinntekt per innbyggeri Osvar på kroner 343.500,- i 2014.4,5 %
av befolkningener uføretrygdede,hvoravdennegruppeni aldersspennet18-66 år utgjør 7,3 %.
Andel uføretrygdedeliggernoe under landsgjennomsnittet.
Oskommunekart la deler av tjenestemottakernei kommunensom har en rus- og/eller psykisklidelse
i Brukerplan2016.Det ble gjennomførtkartleggingav personersom mottar tjenester fra NAV,
Tjenesterfor funksjonshemmede
, Hjemmebaserte tjenester,sykehjemog psykiatrit jenesten.Det ble
kartlagt 75 personertil sammensom mottar tjenester som følgeav omtalte lidelser.Av dissehadde
55 personeren psykisklidelse,og 20 haddeen primær ruslidelse. Av disse20 hadde15 en kombinert
rus- og psykisklidelse.Det må antasat det er flere personeri kommunensom har rus-/ og eller
psykisklidelse,men de mottar i så tilfelle ikke tjenester fra de tjenesteområdenesom har deltatt i
kartleggingen.

Rus- og psykiatriplan for Os kommune 2017-2020

Side 3

2.2 Organisasjonskart

2.3 Rus- og psykiatritjenester
I dag følgesi hovedsakpersonermed rusproblemeropp av NAV,og personermed psykiskelidelser
følgesopp av psykiatritjenesten i Oskommune. Det er glidendeovergangeri forhold til
oppfølgingsansvar.
Psykiatritjenestendisponerer pr desember2016til sammen190 %
stillingsressurs:
•

1 psykiatrisk sykepleieri 100%stilling og en i 90%stilling.
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NAVhar hovedansvarfor oppfølgingav rusområdet,og disponererpr. desember2016 til sammen
550%stillingsressurs:
•

1 ruskonsulenti prosjekt (midlertidig) i 50%stilling.

•

5 NAV-veilederei 100%stilling

Det samarbeidesmed hjemmebasertetjenester, legekontoretog helsestasjon, samt skolenei
forebyggingsperspektiv
. Det er ønskeligå fokuserepå å øke samarbeidetpå tvers av tjenestene.
Barnog ungeivaretasav barnehage,skoleog skolehelsetjenesten.Fritidsklubbener ogsåen viktig
forebyggendearena.
•

•
•
•

Skolehelsetjenesten
har ansatt helsesøsteri 100%stilling. Helsesøsterhar fra våren2017
50%stilling som helsesøster,og 50%stilling som prosjektlederfor BedreTverrfagligInnsats.
Det er ansatt vikarierendehelsesøsteri 50%.
Det er ansattmiljøterapeuti 70%stilling ved Osskole.
OskommunesFritidsklubbdisponerer50%stillingsressurs,fordelt på to ansatte.
Det er opprettet MOT-koordinator i 10%stilling ved Osskole.

Det leggessærligvekt på:
•

Tjenesteneorganiseresog utformes i et bruker- og mestringsperspektiv

•

Tjenesteneog tjenestenivåenesamarbeiderfor å sikrehelhetligeog koordinerte
tjenester

•

Psykiskhelseog rus sesi sammenheng

Aktiv involveringav brukereni valgav behandlingog tjenester er en demokratiskrettighet, og en
politisk fagligmålsetting,som vi stiller ossbak. Samtidighar tjenesteutøverenet selvstendigansvar
for at brukerengis et likeverdig, frivillig og forsvarligtilbud med anledningtil å medvirke.
Tjenesteutøverenmå ha nødvendigkompetansefor å imøtekommede ulike problemene
(Helsedirektoratet,2014).

2.4 Tjenestemottakeren
Tjenestemottakerenav rustjenester og psykiatritjenester i Os, er i hovedsakvoksneover 18 år bosatt
i Os,som henvisesfra lege,NAV,spesialisthelsetjeneste,
eller tar kontakt selv.Barnog ungeivaretas
av skolehelsetjenesten.Ogsåungdomhar tilbud om oppfølgingfra psykiatritjenesteni påventeav
tilbud fr a spesialisthelsetjenesten
ved behov.I planperiodener det ønskeligmed et sterkt fokus på
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forebygging,og med bakgrunni dette tett samarbeidmellom rustjenestenog psykiskhelsetjenesten,
skoleneog barnehagene.
3.0

MÅL OGTILTAK2017-2020

Referansegrup
pa har foretatt en gjennomgangav nasjonaltdefinerte mål i gjeldende
styringsdokumenterog kom frem til fem felles mål for kommunensrustjenester og psykiatritjenester:

MÅL

TILTAK

1.
Gi rusmiddel-politikken
og rus/psykisk
helsearbeidet
tydeligere
folkehelseperspektiv.
Forebygging.

o

Ungdatagjennomføreshvert tredje år av skolenei Os– kartleggersituasjoni
forhold til rusbrukog psykisk helseblant elevenepå ungdomsskolen,

o

Fysiskaktivitet som en del av behandlingen.Det er godeforskningsresultater på
at det er like bra som medisineringspesieltopp mot lettere depresjoner,men
har en generellgod effekt på psykiskhelse

o

Tjenestemottakeremotiverestil å benytte aktivitetstilbud som finnes i
nærområdet,eksempelvisFrivillighetssentralen,Brukerstøtten ved
Distriktspyskiatrisksenter (DPS), Mental Helse.Tirsdagsgruppe
med sosiale
aktiviteter og bassengi psykiatritjenesten.

o

Alle tjenesteområderskalsikre at barn i sårbarefamilier får ekstraoppfølging.
Sendebekymringsmeldingtil barnevernetved behov.Modell BedreTverrfaglig
Innsatsinnarbeidesi kommunenfor å sikre oppfølgingen.

o

Psykososialtkriseteamer operativt og kan bistå ved alvorligetraumatiske
hendelser.

o

Fastlegeskalha rutine på å spørreom rusbrukog psykiskhelse,og vurdere
førstelinjetjenesterfør eventuellhenvisningtil spesialisthelsetjeneste.

o

NAVhar rutine på å spørreom rusbrukog psykiskhelseved første gangs
henvendelse.

o

Samarbeidmed lag og foreningerom aktivitetstilbud

o

Rustjenestenog psykiatritjenestendeltar i OppsøkendeBehandlingsteam(OBSteam)

o

Alkoholpolitiskhandlingsplaner iverksatt.

o

Gjennomføreprogrammet«Utsett» i foreldremøterpå skolenfra 2017.Dette er
et forebyggendeprogramsom retter segmot foreldrene

o

Ruskonsulenter inne i ungdomsskolenog underviserom rusmidlerårlig, samt på
foreldremøteri skolen.
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o Oskommuneer MOT-kommune,og det er opprettet MOT-koordinator i 10%
stilling. MOTer et programsom kjøresi ungdomsskolenfor å gjøre
ungdommenrobuste og tryggepå segselv.
o Skolenei Oskommunehar flere tiltak for å fremme aktivitet og trivsel,
som er av forebyggendekarakter,herunderFYSAK
(handlerom å gi
eleveneen mer fysiskaktiv hverdag), og Trivselsprogrammetder målet er
å skapemer fysiskaktive friminutt på skolen.
o

Kommunen har AKAN-kontakt (ArbeidslivetsKompetansesenterfor Rus- og
Avhengighetsproblematikk),
som kan bistå ledere og medarbeideremed å
forebyggeog håndtererus- og avhengighet.

2.

o

Sørgefor å arrangereog delta i samarbeidetom RusforumØsterdalenx 2 pr år.

Hevekvalitet og
kompetansepå rus- og
psykiatrifeltet.

o

Rustjenestenog psykiatritjenestenbruker veiledningstilbudeti interkommunalgruppepå
DPSTynset.

o

Alle ansattemå sørgefor å holde segoppdatert på nye lover, retningslinjer,veiledere
osv,for det som gjelderegentjeneste.

o

Delta på konferanser,seminarer,kurs i regi av KoRusog Fylkesmannen,da disseer
kostnadsfrieog fagliggode.

o

Ved behovsøkepå midler som lysesut fra Fylkesmannentil
videreutdanning/kompetanseheving.

o

Videreføreden interkommunaleROP-gruppader de som jobber med rus og psykiatrii
Nord- Østerdalenmøte sogdrar vekslerpå hverandre.

o

Interkommunalpsykologer opprettet i samarbeidmed Rørosog Holtålen, og har
arbeidstidpå Osen dag i uka.

o

Melde segpå nyhetsbrevfor tilgangtil oppdatert faginformasjonfra feltet (NAPHA,
Helse- og omsorgsdirektoratet, Fylkesmannen,KoRus,Fagrådet,Forebygging)

o

Redegjørefor rus- og psykiatriplan,samt redegjørefor Brukerplan- og Ungdataresultater
i kommunestyret.

3.

SOSIAL
INKLUDERING:

Bidra til sosial
inkludering, og
tilgjengeligetjenester.

o

Det er etablert en boligsosialhandlingsplani kommunen.

o

Tilgjengelige og tilpassedeboliger til de som trenger det.

o

Boveiledningstjeneste
til personersom trenger bistandtil å bo, gjennomføresav
psykiatritjenestenog ruskonsulentpå NAV

o

Hjemmetjenesterog hjemmesykepleiekan søkesved behov
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o

Etablere/ motivere til deltagelsei aktuelletilbud, møteplasserog arbeid/aktivitet

o

Motivere og følgeopp i forhold til jobb/skole,arbeidsrettetetiltak. Følgefysiskved behov.

o

Tilbystøttekontakt ved behov.

o

Ta i bruk / formidle Husbankensstøtteordninger(startlån,bostøtte, tilretteleggingav bolig,
bygging/oppussingav kommunaleboliger). Dette liggeri NAV.

o

Alle skalkunnebeholdeboligen sin selvom de er innlagt i langtidsdøgnbehandling

o

Sørgefor tydeligeleiekontrakterved tildeling av kommunalbolig. Bruk av klausuler om for
eksempelrevidering/fornyelse,hjelp til å bo, ikke miste bolig ved institusjonsbehandlingosv.

o

Motivere bruker til å delta i aktivitets-/arbeids tilbud i samarbeidmed NAV.

TILGJENGELIGE
TJENESTER:
o

Psykiatritjenestenog ruskonsulenti NAVer lavterskeltjenester. Det vil si at det er et gratis
tilbud til alle kommunenesinnbyggere,og det krevesikke henvisningfra legeeller andre.

o

Alle flyktninger som kommer til Osfår helsesjekkved legekontoretrett etter ankomst.De får
ogsåavtalemed tannhelsetjenesten.Barnefamilierfår rask avtalemed helsesøster.
Flyktningenefølgesopp av egenflyktningekonsulentved NAVOsi forhold til å opprette
kontakt med helsetjenester,skolegangog aktivitet, samt oppfølgingi bolig og øvrig
integrering.Ved behov får ogsåflyktningenetilbud om oppfølgingfra psykiatritjenestenpå
lik linje med andreinnbyggere.

o

Ensligemindreårigeflyktninger følgesopp av personaleved Sundmoenbofellesskap.

o

Psykiatritjenestenbruker behandlingsplanerog kriseplaneraktivt

o

Sørgefor fortløpendeoppdateringav hjemmesidermed informasjonom tjenestetilbudog
kontaktinformasjon.

o

Informasjonsfolderom rus- og psykiatritjenestenskalutarbeidesog liggetilgjengeligpå
kommunenshjemmeside,samt på kommunaleventeromog servicetorget.

o

Brukepressenfor å formidle positive hendelsersom for eksempelforebyggendevirksomheti
skolen.Ogsåbruke lokal pressetil å informere om tilbud og tilgjengelighet.

o

Søkegratis tannbehandlingfor brukere med rusproblemerog for pasienteri
psykiatritjenesten

4.

o

Tilbybrukere individuell plan (IP)og personligkoordinator (PK).

Tilretteleggefor
samordningog
samhandlingav
tjenesteyting.

o

Fortsatt aktiv bruk av ansvarsgrupperog samarbeidsgrupperrundt bruker.

o

Tilbyindividuelt tilpassedekriseplaner.

o

BrukerPlan gjennomføresårlig i psykiatrit jenesten,omsorgstjenesten,NAVog
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legekontoret, med oppfølgingav resultater.

5.

o

Systematiskbruk av kartleggingsverktøyfor psykiskhelseog rusbruk(MADRS,Audit og
Dudit) ved inntak i rustjenesteeller psykiatritjeneste..

o

Henvisetil spesialisthelsetjeneste
(Distriktspsykiatrisksenter TynsetDPS,Barne- og
ungdomspsykiatriBUPTynset, døgnbehandlingrus og/eller psykiatri)ved behov. Følge
opp pasienterfør-, under og etter behandling.

o

Bruk av tverrfaglig Rehabiliteringsteam for behandlingav søknaderom Individuellplan og
personligkoordinator.

o

Ta initiativ til avtale/rutine i forhold til innskrivning,behandlingsperiode,utskrivningog
epikrisermed DPS.

o

Utvikle nødvendigesamarbeidsarenaer
(for eksempel med helsestasjon,barnevern,osv.)

o

Bidratil økt samarbeidmed ideelle og frivillige organisasjoner.

o

Ta initiativ til mer detaljert samarbeidsavtalemellom DPSog kommunene.

o

Sørgefor gjenopplivingav kommunikasjon/informasjons
arenamellom DPSTynset og
kommunenesrus/psykiatritjenester(Kommunelunsjen)

BRUKERMEDVIRKNING

Sikrebrukere
innflytelse på tjenester,
og pårørendebedre
ivaretakelse.

o

Delta på de åpnemøtenei regi av AA Tynset.

o

BenytteIP og PK,presentereog benytte dette som nyttig verktøy for brukeren.

o

Benytteansvarsgruppesom bruker selvadministrerer.

o

Delta på Brukerstøtten(TynsetDPS)ved behov.

o

Tjenesteneutformes individuelt i samarbeidmed bruker.

IVARETAKELSE
AV PÅRØRENDE:
o

Lagerutine for pårørendearbeid

o

BrukeE-læringsprogrammet«Pårørendeprogrammet»

o

Opprett tidlig initiativ til kontakt med pårørende,og tilby pårørendesamtaler.

o

Gi informasjonom taushetspliktensbegrensingerog muligheter.

o

Ha fokus på pårørendesbehov.

o

Gi tilpassetinformasjontil bruker og pårørende,etter samtykkefra bruker.

o

Sikreat informasjonener forstått.
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4.0

o

Ha fokus på familien som helhet i behandlingen.

o

Vurderebehovfor planer om samarbeid.

ØKONOMISKE
GEVINSTER
/ KONSEKVENSER

Psykiatrimidleneer nå inkludert i overføringenetil kommunenog ikke lengerøremerkettilskudd.
Folkehelsearbeidog forebyggendearbeid er på sikt samfunnsøkonomisk
besparende.
Utgangspunkteti kommunener, at de ordinæretjenesteneskalivareta brukeremed rusproblemer
og psykiskeproblemer på lik linje som alle andre grupper.Flestepartenav de foreslåtte tiltakene vil
derfor ikke medføreøkonomiskekonsekvenserutover dagensrammer.

5.0

IMPLEMENTERING
OGREVIDERING

Implementeringsansvaret
leggestil hver enkelt kommunesrus/psykiatritjenestesleder. Planperioden
er 3 år, 2017-2020.Lederfor rus/psykiatritjenestentar initiativ til årlig rullering internt i kommunen,
samt til et møte årlig i referansegruppaetter følgendeplan: 2017:Rendalen,2018:Stor-Elvdal,2019:
Folldal,2020:Tynset(revidering).
6.0

REFERANSER
- linker
Helse- og omsorgstjenesteloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q
Pasient- og brukerrettighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q
Alkoholloven
https://lo vdata.no/dokument/NL/lov/1989
-06-02-27?q=alkoholloven
Folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
Forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
«Frabekymringtil handling»
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til -handling-en-veileder-om-tidligintervensjon-pa-rusomradet
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«Sammenom mestring»
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen
-om-mestring-Veileder-ilokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pd
«ROP-retningslinjen»
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-ogoppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser
«Mestring,samhørighetog håp»
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mestring
-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale
tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer
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