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Videreføring av prosjekt "Samhandling for kommunalt ettervern Rus og psykiatri"

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune tilslutter seg til en videreføring av prosjektet «Samhandlingsplan for
kommunalt ettervern Rus og Psykiatri» gjennom Salten Regionråd i samarbeid med
kommunene i Salten.
Bakgrunn for saken:
Salten Regionråd - Samhandlingsprosjekt

Samhandlingsreformen pålegger at behandlingstilbudene i kommunen og
spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og styrkes. (Lovpålagt gjennom
samarbeidsavtalene) Målsetningen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle
bedre. Tjenestene skal være kostnadseffektive og av bedre kvalitet. Pasienter og brukere skal
få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor. Dette gjelder også for
brukere innen rus og psykiske helsetjenester i kommunen.
Salten regionråd gjennomgikk i 2013 kommunale utfordringer og erfaringer knyttet til
samhandlingsreformen. I SR – sak 01/13 ble det frem mot 2016 blant annet vedtatt å sette
spesiell fokus på følgende elementer i reformen:
o
o
o

Organisatoriske endringer – interkommunale samarbeid må prioriteres
Rus /psykiatri
FoU omkring helse/omsorg/samhandling

I tråd med Samhandlingsreformen og foreliggende nasjonale mål og forventninger på helse
og omsorgsområdet (2015) igangsatte Salten Regionråd et forprosjekt knyttet til kommunal
samhandling om ettervern rus og psykiatri. I SR – sak 22/ 15 har Regionrådet vedtatt

utarbeidet prosjektplan for «Samhandling for kommunalt ettervern Rus og Psykiatri (ROP)»
(se vedlagte prosjektplan)
Hensikten med prosjektet er å utrede hvordan samhandle om rus og psykiatri (ROP) i de ni
Salten kommunene. Prosjektet vil kunne gi en avklaring på dagens situasjon for ROP tilbudet
i kommunene, herunder;
-

Hva som fungerer
Hvilke områder det kan vurderes samhandling rundt
Hvordan løse utfordringene

Målsetningen for prosjektet er å få en faglig fundert anbefaling til en samhandlingsplan
mellom kommuner i Salten for behandlingsforløp til personer med ROP lidelser.
Prosjektfinansiering: Prosjektet finansieres i hovedsak av Salten regionråd. Budsjettramme
mellom 300.000,- - 500.000,-.

Vurdering:
Rus og psykisk helse- tilbudet i kommunen er retningsledet fra Helsedirektoratet. Nye
veiledere og retningslinjer; «Rop – retningslinjen» (2012) og «Sammen om mestring» (2014)
gir anbefalinger for mandat og organisering av psykisk helse og rusarbeid, herunder:
pasientforløp, involverte instanser, roller og ansvar, brukermedvirkning, pårørendearbeid og
kompetanse mm. Gjennom St. meld. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste –
nærhet og helhet, vil regjeringen blant annet innføre kommunal øyeblikkelig hjelp døgn for
psykisk helse- og rusområdet fra 2017, samt innføre betalingsfrist for utskrivningsklare
pasienter innen psykisk helse og rus (tidligst fra 2017). Det er i november 2015 utarbeidet
forslag til stortingsvedtak for ny opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) Kort
oppsummert settes det gjennomgående svært store krav til det kommunale
tjenesteapparatet.
Kommunene i Saltenregionen har betydelige utfordringer med å utvikle et godt og robust
tjenestetilbud for psykisk helse og rus. Spesielt er tjenester til brukere med samtidig
ruslidelse og psykisk lidelse («ROP») krevende. Gjennom det skisserte arbeidet med
samhandlingsplanen for kommunalt ettervern rus og psykiatri, vil kommunene i Salten få et
forskningsbasert kunnskapsgrunnlag i et utfordrende fagfelt (som også er i tråd med
Helsedirektoratets anbefalinger). Denne kartleggingen vil være viktig for videre
tjenesteutvikling i de enkelte kommuner. En samhandlingsplan mellom Saltenkommunene for
behandlingsforløp til mennesker med ROP- lidelser vil kunne bidra til et bedre og mer
optimaliserte tilbud for en gruppe brukere som i mange år har vært kasteballer mellom ulike
tjenestenivå.

Konklusjon:
Prosjektplanen som er utarbeidet er grunnlaget for videreføring av arbeidet «Samhandling for
kommunalt ettervern Rus og psykiatri». En arbeidsgruppe med representanter fra de ni
Salten kommunene vil gjennomføre en utredning for mulige samhandlingsområder for Rus og
psykiatri. Deres anbefalinger og konklusjon blir beskrevet i en samhandlingsplan som
fremlegges Regionrådet.
Rådmannen tilrår at Gildeskål kommune tilslutter seg en videreføring av prosjektet.

