
Gjennomgang av Prindsen 

mottakssenter 



Mandat for arbeidet 

 

• I hvilken grad har Prindsen mottakssenter oppnådd de mål som er                                      

satt for virksomheten? 

 

• Utgangspunkt: Sentrumsplanen, andre sentrale dokumenter og 

Handlingsplan for Prindsen 
 

• Vurdere måloppnåelse for senteret 

 

• Ressursutnyttelse 

 

• Sammenheng mellom de mål som er satt, organisering og metodisk 

innretning for senteret.  
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Tre hovedmål: 

 
1. Lav terskel og høy tilgjengelighet 

 

• Fysisk tilgjengelighet, tilgjengelighet til spisskompetanse, akuttovernatting, 

reduksjon i smitterisiko, lavterskel helsetiltak, akuttoppdrag, hjemreise, lavterskel 

tannhelsetjeneste 

 

2. Samlet og koordinert helse- og sosialfaglig innsats 
 

• Helse- og sosialfaglig kartlegging og videreformidling, tett oppfølging av 

enkeltpersoner og IP, overføring til ordinært helsetilbud, samarbeid ved Prindsen 

mottakssenter, samarbeid i Velferdsetaten, samarbeid med øvrige instanser, 

ressurssenter for utvikling av helse- og sosialfaglig metodikk 

 

3. Kartlegging og systematisk oppfølging av gjengangere 
 

• Kartlegging og systematisk oppfølging av gjengangere, samarbeid mellom 

Prindsen og LASSO  
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«Datafangst» 

 

• Gjennomgang av foreliggende rapporteringer og tallmateriale fra 

fagsystemet, tertialvise og årlige rapporteringer + brukerundersøkelsene  

 

• Intervjuer med ledere på Prindsen (4 intervjuer) 

 

• Fokusgruppeintervju med ansatte (6 intervjuer – 31 deltagere) 

 

• Fokusgruppeintervjuer med samarbeidspartnere internt i Velferdsetaten (3 

intervjuer) 

 

• Intervjuer med ansatte fra NAV i tre bydeler 

 

• Intervju med Legevakten ved SAA/AMK, ideelle organisasjoner, politi og 

brukerorganisasjon 

 

• Intervju med brukere  
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Overordnet funn 

• Intervjuene har gitt et sammensatt bilde av hvordan de ulike aktørene 

ser på tjenestetilbudet ved Prindsen mottakssenter 

 

• Mange samarbeidspartnere er fornøyd med tilbudet som gis! 

 

• Kjennskap til tilbudet som gis er ulik for samarbeidspartnere, best 

kjennskap til overnatting – minst kjennskap til innhold i mandat for AT 

 

• Mange ansatte mener det er «skott» mellom teamene, men ulik 

oppfatning av behov for ytterligere samordning av tjenestene 

 

• Flere ansatte er skeptisk til omorganisering/endringer 
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Oppsummering av funn – hovedmål 1 

• Den fysiske tilgjengeligheten er ikke tilfredsstillende, - behov for felles 

mottak/resepsjon? 

 

• Tilgjengeligheten av psykolog- og legetjenester oppleves ikke som god nok 

 

• Fleksible og tilpassede løsninger tilbys ved døgnovernattingen. Til tross for 

lavere belegg er det bekymring ift tilstrekkelig mange akuttplasser 

 

• Plasseringen av smittevernluka er uheldig pga støy, reduserte muligheter for 

kontaktetablering/kommunikasjon og fare for trafikkulykker 

 

• De fleste er fornøyd med Feltpleien, men det kan være ønskelig å tilpasse 

åpningstidene utfra behov, dvs mer ressurser på kveldstid 

 

• Samarbeidspartnere er usikre på hva som er mandatet til AT – det er behov 

for klargjøring, og deretter informasjon om målgruppe og mandat 

 

• Bistand til hjemreise oppleves som viktig og fungerer godt 
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Oppsummering av funn – hovedmål 2 

• Ulik faglig tilnærming for kartlegging og videreformidling - ulike målgrupper.  

 

• Behov for bedre samordning mellom ulike hjelpeinstanser for oppfølging – hvem har 

behov for oppfølging?  

 

• Individuell plan: mange mangler føringer i fagsystemet. Svært få har IP 

 

• «Skott» mellom teamene, - samorganisert men ikke samordnet.  

 

• Samarbeidet mellom PM og andre tiltak i VEL er ikke tilfredsstillende – det mangler 

felles definisjoner, felles rutiner og samarbeidsfora 

 

• Samarbeidet med øvrige instanser er gjennomgående bra, men bør samordnes og 

videreutvikles. Mer informasjon! 

 
• Det er vanskelig å hente ut data om hvor mange brukere Prindsen har hjulpet til å få et 

mer permanent helse- eller sosialfaglig tilbud 
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Oppsummering av funn – hovedmål 3 

 

• Flere har inntrykk av nedgang i antall gjengangere – pga tilbud i bydel? 

 

• Behov for felles definisjon av gjengangere - som omfatter brukere som 

jevnlig og over tid oppsøker lavterskel helsehjelp, smittevern og 

Sprøyterommet 

 

• PM bør, - i samarbeid med andre aktører, utarbeide en løpende oversikt over 

gjengangere for på denne måten å rette koordinert innsats overfor den 

enkelte bruker/gjenganger (unngå dobbeltarbeid) 

 

• Mer permanent helsetjenestetilbud for gjengangere:  

 

• Videreutvikle samarbeidet mellom PM og øvrige tiltak i VEL for gjengangerne 

 

• Det bør vurderes om brukere av LASSO skal prioriteres for sosialfaglig 

kartlegging og videreformidling. 
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Anbefalinger 

• Målgruppe:  «Rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i i rusmiljøene i Oslo 

sentrum og har akutte behov for bistand». 

 

• Prioritering av funksjoner: 
• Sprøyterom 

• Akuttovernatting 

• Feltpleie 

 

• Oppgaver andre har ansvar for (ikke-prioritert): 
• Hjemmebesøk 

• Medisinutdeling 

• Akuttoppdrag 

• Oppsøkende virksomhet 

 

• Felles mottak – smittevern en del av dette: «En dør inn» 
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Felles definisjoner og faglig tilnærming 

• Uklart skille og faglig tilnærming ift akutt og/eller korttidsopphold 
(behov for akuttplasser, faglig tilnærming, egenandel etc) 

 

• Felles faglig forståelse og verktøykasse: 
• Observasjon 

• Kartlegging 

• Videreformidling 
 

• Helhetlig helse- og sosialfaglig tilbud 

 

• Individuell plan 

 

• Gjengangere  
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Samordning og samarbeid internt 

• Handlingsplan må speile prioriteringer 

 

• Samorgansiering – avvikle «skottene» 

 

• Lege- og psykolog tjenesten – direkte klientarbeid 

 

• Kartlegging og videreformidling, eget team eller i alle team? 

 

• Gjennomgang og kvalitetssikring av hvordan fagsystemet benyttes. 

Avklaring ift Sprøyterom  
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Samarbeid og samordning eksternt 

• Samarbeid IBA  
• Kjennskap og forståelse 

• Videreformidling 

 

• Tydeliggjøring av mandat og funksjoner  
• Hva skal PM tilby? 

• Hvordan samarbeide om gjengangere? 

• Ansvarsdeling 

• Ansvar IP? 

 

• Videreformidling - helseoppfølging fra Feltpleie 
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