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Sammendrag
Prindsen mottakssenter ble åpnet i april 2012. Hensikten var å samorganisere og samlokalisere
lavterskel- og akutte tjenester for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum. I Oslo
kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet utgjør Prindsen mottakssenter et
hovedinnsatsområde: «Mottakssenteret skal være bærebjelken i koordineringen av det arbeidet
som kommunen skal gjøre». Koordinering og samarbeid mellom ansvarlige tjenesteutøvere i
sentrum, ble trukket frem som en viktig komponent for å bidra til forbedringer i livssituasjonen
til personer som oppholder seg i rusmiljøene i Oslo sentrum.
Ved opprettelsen ble det besluttet at det skulle gjennomføres en gjennomgang av Prindsen
mottakssenter en tid etter opprettelsen. Direktørteam utarbeidet et mandat og nedsatte en
arbeidsgruppe og en partssammensatt referansegruppe i oktober 2014. Mandat er som følgende: I
hvilken grad har Prindsen mottakssenter oppnådd de mål som er satt for virksomheten?
I Sentrumsplanen og andre grunnlagsdokumenter er det formulert tre hovedmål som er
gjennomgripende for tjenestetilbudet ved Prindsen mottakssenter:
•
•
•

Lav terskel – høy tilgjengelighet
Bidra til en samlet koordinert kommunal innstas, - danne bærebjelken i en koordinert innsats
Intensivere arbeidet med gjengangere i akuttapparatet

For å vurdere i hvilken grad disse målene er nådd er følgende data innhentet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomgang av foreliggende rapporteringer og tallmateriale fra fagsystemet, tertialvise og
årlige rapporteringer og brukerundersøkelser
Intervjuer med ledere på Prindsen (4 intervjuer)
Fokusgruppeintervju med ansatte (6 intervjuer)
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 av Prindsen mottakssenter
Dialogkonferanse med alle ansatte

Rapporteringer, tallmateriale og intervjuer har gitt et sammensatt bilde av hvordan de ulike aktørene
oppfatter tjenestetilbudet ved Prindsen mottakssenter.
Sammendrag av funn
Samarbeidspartnere opplever generelt at Prindsen mottakssenter gir et godt tilbud til brukerne, men
det er forskjell i hvor god kjennskap de har til de ulike tjenestetilbudene ved senteret. De fleste har
god kjennskap til Døgnovernattingen, mens de først og fremst kjenner Feltpleie og Sprøyterom
gjennom hva brukerne forteller om disse tjenestene. Samarbeidspartnerne kjente minst til
tjenestetilbudet som gis av Ambulant team.
De ansatte opplever at det er «skott» mellom teamene. De opplever at det er godt samarbeid, men
at teamene ikke samordnet.
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Når det gjelder mål om lav terskel – høy tilgjengelig kan funnene sammenfattes som følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Den fysiske tilgjengeligheten er ikke tilfredsstillende, - det er behov for felles
mottak/resepsjon
Tilgjengeligheten av psykolog- og legetjenester oppleves ikke som god nok
Det tilbys fleksible og tilpassede løsninger til beboere ved døgnovernattingen. Til tross for
lavere belegg, er det bekymring til om det er tilstrekkelig antall 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 til
behovene, dvs mer ressurser på kveldstid
Samarbeidspartnere er usikre på hva som er mandatet til Ambulant team, det er behov for
klargjøring og informasjon av målgruppe og mandat
Bistand til hjemreise oppleves som viktig og fungerer godt

For mål om samlet og koordinert kommunal innsats kan funnene oppsummeres slik:
•
•
•
•
•
•

Ulik faglig tilnærming for kartlegging og videreformidling.
Behov for bedre samordning mellom ulike hjelpeinstanser, og å målrette tilbud til de som
trenger det mest
Arbeid for å utarbeide Individuell plan må prioriteres
Samarbeidet mellom Prindsen mottakssenter 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.
Det er vanskelig å hente ut data om hvor mange brukere Prindsen mottakssenter har hjulpet
til å få et mer permanent helse- eller sosialfaglig tilbud. Det er behov for kompetanseheving
og internkontroll for korrekte og kvalitativt gode føringer i fagsystemet.

Følgende funn oppsummeres for mål om å intensivere arbeid med gjengangere i akuttapparatet:
•
•

•
•

Behov for felles definisjon av gjengangere, som omfatter brukere som jevnlig og over tid
oppsøker lavterskel helsehjelp, smittevern og Sprøyterommet
Prindsen mottakssenter 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, for på denne måten unngå dobbeltarbeid
Det må arbeides systematisk for å at gjengangere tilbys mer permanent helsetjenestetilbud
Det bør vurderes om brukere av LASSO skal prioriteres for sosialfaglig kartlegging og
videreformidling.

Anbefalinger for veien videre
Arbeidsgruppen anbefaler at målgruppen til Prindsen mottakssenter skal omfatte;
«Rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i rusmiljøene i Oslo sentrum og som har akutte behov for
bistand».
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Ut fra grunnlagsdokumentene, forventninger fra samarbeidspartnere og brukere har Prindsen
mottakssenter et særlig ansvar for å tilby lavterskel tjenester og bidra til samlet og koordinert helseog sosialfaglig innsats. Det betyr at akuttovernatting, drift av sprøyterom og feltpleie samt
kartlegging og videreformidling er funksjoner som bør prioriteres.
Enkelte av oppgavene Prindsen mottakssenter gjennomfører i dag er overlappende med det andre
instanser har i sitt mandat. For å sikre mer effektiv ressursutnyttelse bør følgende oppgaver ivaretas
av andre instanser: hjemmebesøk, medisinutdeling, akuttoppdrag og oppsøkende virksomhet.
Det er behov for felles definisjoner og faglig tilnærming, der brukerne av senteret kan motta et
samlet helse- og sosialfaglig tilbud. Gjengangere bør prioriteres, og arbeid for at brukere har en
«levende» individuell plan bør intensiveres.
Både internt ved senteret og overfor eksterne samarbeidspartnere er det behov for økt samordning
og samarbeid. Ved Prindsen mottakssenter må det utarbeides et tydelig mandat og på bakgrunn av
dette lages en handlingsplan som speiler prioriteringene. Samarbeid innad i Velferdsetaten må
styrkes, og samarbeidspartnere må få oppdatert informasjon om tjenestetilbudet ved Prindsen
mottakssenter.
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1 Innledning
Ved opprettelsen av Prindsen mottakssenter besluttet direktørmøte at det skulle gjennomføres en
gjennomgang av senteret en tid etter opprettelse. På bakgrunn av dette ble mandat for
gjennomgangen utarbeidet og lagt frem for MBU i september 2014, der saken ble behandlet og tatt
til etterretning.
I mandatet fra direktørmøte er bestillingen å se på; I hvilken grad har Prindsen oppnådd de mål som
er satt for virksomheten? Det er bedt om at arbeidsgruppen tar utgangspunkt i de mål som
fremkommer i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet, handlingsplan for Prindsen
mottakssenter og andre aktuelle dokumenter. Videre er det bedt om at det skal undersøkes i hvilken
grad eksterne og interne samarbeidspartnere samt brukere og ansatte opplever at mål for
virksomheten nås. Det er også bedt om at det vurderes i hvilken grad ressursene utnyttes effektivt.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer;
•
•
•
•

Kari Fauchald (leder)
Ragnhild Audestad
Alf Mørkrid
Mari Kjølberg

Espen Freng ved Korus Oslo har gjennomført intervju med brukere, og analysert og drøftet funnene
knyttet til brukernes erfaringer med kontakten til Prindsen mottakssenter.
Arbeidsgruppen ble bedt om å etablere en partssammensatt referansegruppe, og følgende
representanter har deltatt;
•
•
•
•
•
•
•

SSA, Anne Katrine Sivesind
Fredensborg bosenter, Aksel Misje
LASSO, Jon Aksel Jacobsen
Uteseksjonen, Børge Erdal
FO, Ingolfur Sigurdbjørnsson
Sykepleierforbundet, Lucia Talseth
Fagforbundet, Anders Burdal

Direktørteam er styringsgruppe for prosjektet.
Bakgrunn for opprettelse og målsetting for Prindsen mottakssenter
Prindsen mottakssenter ble opprettet 01.04.2012, og følgende institusjoner ble samorganisert og
samlokalisert: Døgnovernatting Prindsen, Ambulant team (tidligere oppsøkende tjeneste), Feltpleie
og lavterskel tannhelse, Sprøyterom og Smittevern og forsøksprosjekt med koordinerende
tillitsperson (KTP). Sprøyterom flyttet imidlertid ikke inn i lokalene til Prindsen mottakssenter før
januar i 2014.
Prindsen mottakssenter har ansvar for samordning av helse- og sosialfaglig hjelp til personer med
rusmiddelmisbruk som oppholder seg i sentrumsmiljøene. Prindsen mottakssenter består i dag av
fem team:
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•
•
•
•
•

Døgnovernatting, 17 plasser for menn og kvinner
Kartlegging, videreformidling og oppfølgingsteam (KVO)
Ambulant team og smittevern,
Feltpleie og lavterskel tannhelse
Sprøyterom

I presentasjonen av Prindsen mottakssenter på Velferdsetatens nettsider fremgår et senteret skal
bistå med følgende; «Alle som henvises til Prindsen mottakssenter skal tilbys helse- og sosialfaglig
kartlegging. Det skal gis hjelp til kontakt med eller henvisning til relevante hjelpetiltak av ulik art,
koordinering og oppfølging for å forhindre vagabondering mellom ulike hjelpetiltak og bistand til
oppstart av utarbeidelse av individuell plan. Sosialfaglig personell er ansvarlig for koordinering av
arbeidet med bistand etter behov av psykiater, psykolog, lege og sykepleiere».
Målgruppe
Målgruppe for Prindsen mottakssenter er personer med rusmiddelmisbruk som oppholder seg i
sentrumsmiljøene. Mottakssenteret skal fange opp mennesker som ikke i tilstrekkelig grad får
kontakt med eller klarer å nyttiggjøre seg av hjelp fra de etablerte hjelpetiltakene (jfr presentasjon
nettside).
I Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet 2012 – 2015 beskrives målgrupper som særlig
skal ivaretas av Prindsen:
•
•
•
•

« … de som er i det åpne rusmiljøet»
«… mennesker som ikke i tilstrekkelig grad får kontakt med og hjelp av de etablerte
hjelpetiltakene»
«.. rusmisbrukere som oppholder seg i sentrumsmiljøene»
«.. at gjengangere i akuttapparatet får mer varige og stabile tilbud»

I Sentrumsplanen nevnes også oppgaver knyttet til brukere fra andre kommuner. Virkemidlene er
kontaktetablering til hjelpeapparat i hjemkommune, bistand til hjemreise og ved behov
akuttovernatting i forkant av hjemreise.
Målgruppen for Prindsen mottakssenter er sammensatt. De politiske forventningene tilsier å
prioritere brukere i det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum, gjengangere, utenbysboende og mennesker
som faller utenfor andre hjelpetiltak.
Prindsen mottakssenter er også et lavterskeltiltak for personer som oppsøker Smittevern,
Sprøyterom og Feltpleien. Noen av brukerne faller inn under målgruppen foran, men ikke
nødvendigvis, fordi disse tiltakene også benyttes av brukere som har egen bolig og har etablert
kontakt med mer permanente hjelpetiltak i egen bydel.
Majoriteten av brukerne av Prindsen mottakssenter oppsøker tiltaket på eget initiativ. Et unntak er
deler av målgruppen til Ambulant team. I 2012 ble det utarbeidet eget mandat for Ambulant team.
Dette mandatet innbefatter at Ambulant team skal arbeide på oppdrag eller ut fra meldinger om
bekymring for rusmiddelmisbrukere som befinner seg i en situasjon der de har et hjelpebehov.
Akuttoppdrag fører i en del tilfeller til avtaler om oppfølging, noe mandatet tilrettelegger for. Det
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ligger i gjeldende mandat et krav om dreining av ressursinnsatsen fra hjemmeboende brukere, til en
innretning inn mot de brukergrupper som er definert som primær målgruppe for Prindsen.
Målsettinger for Prindsen mottakssenter
Gjennom Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet, grunnlagsdokumenter, tildelingsbrev
og handlingsplaner er målene for Prindsen mottakssenter formulert. Oslo kommunes plan for
sentrumsarbeidet omfatter flere etater og tjenester, blant annet politi, legevakt, Uteseksjonen,
frivillige og ideelle organisasjoner. Enkelte av målsettingene fra sentrumsplanen er direkte knyttet til
virksomheten ved Prindsen mottakssenter, mens andre målsettinger har andre aktører ansvar for.
Sentrumsplanen understreker at nøkkelen til suksess ligger i samarbeid, samordning og
ansvarsfordeling mellom tjenestene/ virksomhetene.
I sentrumsplanen og andre grunnlagsdokumenter er det formulert tre mål som er gjennomgripende
for virksomheten ved Prindsen mottakssenter. Under hvert av disse hovedmålene er delmål
plassert 1.

Hovedmål

Delmål

Høy tilgjengelighet og lav
terskel for bistand

Sprøyterom/smittevern skal bidra til høy tilgjengelighet og reduksjon
av smitterisiko samt forebygge overdoser.
Tilby akuttovernatting for utredning og korttidsoppfølging med helseog sosialfaglig personell som skal jobbe målrettet og systematisk med
brukerne.
Feltpleien skal bidra til lavterskel helsetjeneste
Styrke kontaktarbeid til hjemkommunene til utenbysboende og tilby
aktiv hjelp til hjemreise
Tannhelsetilbudet skal bidra til at rusmiddelmisbrukere får tilgang til
nødvendig akutt tannbehandling

Hovedmål

Delmål

Bidra til samlet og
koordinert kommunal
innsats, og danne
bærebjelken i en
koordinert innsats

Sosial- og helsefaglig kartlegging av den enkelte rusmiddelmisbrukers
situasjon skal bidra til kartlegging av russituasjon og videreformidling.
Samarbeid mellom teamene på Prindsen skal bidra til utnyttelse av
kompetanse på tvers
Samarbeid med andre tiltak i VEL skal bidra til riktig tilbud til rett
bruker
Samarbeid med andre aktører skal bidra til god utnyttelse av de
samlede ressursene i Oslo
Samarbeid med ideelle organisasjoner skal bidra til bedre
koordinering av tilbudene
Bidra til at langtidsbrukere av feltpleien overføres til ordinært
helsetilbud
Individuell plan skal benyttes i arbeidet med ledelse i tverrfaglige
prosesser
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Dette er en noe annen måte å organisere mål for virksomheten enn det vi har funnet i
grunnlagsdokumentene, men hvert av målene er i samsvar med det nevnte dokumentet og fremkommer som
mål knyttet til virksomheten ved Prindsen mottakssenter.
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Tilby tett oppfølging av enkeltpersoner dersom bydelene ønsker det
Prindsen mottakssenter skal utgjøre et ressurssenter for utvikling av
helse- og sosialfaglig metodikk, og bistå fagmiljøer i Oslo og på
landsbasis

Hovedmål

Delmål

Intensivere arbeidet med
gjengangere i
akuttapparatet

Kartlegging av gjengangere og systematisk oppfølging skal bidra til at
klienter kommer ut av «den onde sirkelen».
Videreføre tiltak overfor gjengangere i akuttapparatet, i tett
samarbeid med Helseetaten og bydelene
Samarbeid mellom Prindsen og LASSO skal både bidra til at motiverte
brukere får tilgang til LASSO og bidra til å redusere omfanget av
brukere som injiserer

Prindsen mottakssenter har i perioden fra oppstart og frem til nå operasjonalisert målsettingene for
sin virksomhet (jfr handlingsplan 2013 og 2014). I handlingsplanen for Prindsen for 2014 er det
formulert ett hovedmål og 10 delmål:
Hovedmål:
•

Kartlegge, videreformidle og sikre etablering til det ordinære hjelpeapparatet av personer
med rusmiddelmisbruk med tilhold i Oslo sentrum.

Delmål:
1. Redusere antall personer med rusmiddelmisbruk med tilhold i de åpne rusmiljøene i Oslo
sentrum.
2. Redusere antall personer med rusmiddelmisbruk med behov for akuttovernatting.
3. Forebygge nysmitte og sikre oppfølging og behandling for blodbårne infeksjoner hos
personer med rusmiddelmisbruk.
4. Redusere helseskader av injeksjonsmisbruk.
5. Bistå til å redusere antall overdoser og overdosedødsfall.
6. Bidra til å bedre kompetanseoverføring til bydelene for helseoppfølging av personer med
rusmiddelmisbruk.
7. Bedre dokumentasjon av brukergruppens sosiale og helsemessige situasjon.
8. Sikre brukermedvirkning og at tjenestene er tilpasset brukernes behov.
9. Skape et godt og trygt arbeidsmiljø som reflekterer Oslo kommunes verdigrunnlag.
10. Sikre god økonomistyring og ressursdisponering
Handlingsplanen følger et annet mønster og struktur sammenlignet med målene skissert i
Sentrumsplanen. I Handlingsplanen er det for eksempel ikke er satt opp egne mål for gjengangere,
utenbysboende eller samordning og samarbeid. Mål om å redusere antall personer med
rusmiddelbruk med tilhold i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum vil imidlertid omfatte både
utenbysboende og gjengangere. Samtidig er et mål om å «redusere antallet…» omfattende, og
vanskelig å operasjonalisere for Prindsen mottakssenter alene. Målene beskriver behov for
dokumentasjon av brukergruppens sosiale og helsemessige situasjon, men ikke hvordan
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dokumentasjonen skal bidra til et samordnet og helhetlig tjenestetilbud i et felles samarbeid med
andre aktører.
Ledelsen ved Prindsen mottakssenter kommenterer dette på følgende måte:
Prindsen mottakssenter sin målsetting er utarbeidet som et kompromiss slik at alle teamene kan enes
om noe som er felles for tjenestene. Målsettingen må være annerledes og mer brukerrettet enn
Sentrumsplanens målsetting, da Prindsen er et av tiltakene i planen og har den rammen og
myndigheten som Prindsen har.
Handlingsplanen gir en noe annen retning for arbeidet, enn mål beskrevet i Sentrumsplanen. I
gjennomgangen vil vi ta utgangspunkt i de mål som ble satt ved opprettelsen og drøfte disse
målsettingene opp mot operasjonaliseringen av målsettingene som er gjort i handlingsplanen.
Problemstillinger
Gjennomgangen av Prindsen mottakssenter skal vurdere måloppnåelse for senteret. Det skal drøftes
i hvilken grad og på hvilken måte man ved gjeldende organisering og metodisk innretning bidrar til å
nå de målsettinger som er satt for senterets virksomhet, og identifisere barrierer for måloppnåelse.
Overordnet problemstilling for gjennomgangen er; I hvilken grad har Prindsen mottakssenter
oppnådd de mål som er satt for virksomheten?
I hvilken grad bidrar tilbudet ved Prindsen mottakssenter å gi brukerne et tilbud som er tuftet på:
•
•
•

Lav terskel – høy tilgjengelig
Samlet og koordinert helse- og sosialfaglig innsats
Kartlegging og systematisk oppfølging av gjengangere

Ut fra helhetlige drøftinger skal gjennomgangen munne ut i vurderinger og forslag om
forbedringsområder, inklusiv eventuelle organisatoriske endringsforslag for optimal måloppnåelse. I
denne sammenheng er det viktig å understreke at samarbeid med andre instanser er avgjørende for
å gi et godt samlet og koordinert tilbud til den enkelte, og det er derfor viktig å se Prindsen
mottakssenter som en del av et samlet tilbud til målgruppen.
Metodisk tilnærming
For å belyse virksomheten ved Prindsen mottakssenter har vi valgt å benytte foreliggende
rapporteringer og tallmateriale fra fagsystemet. Det er gjennomført intervjuer med ansatte og ledere
ved Prindsen mottakssenter, interne og eksterne samarbeidspartnere samt brukere. Ved å ha en
bredspektret empirisk tilnærming, vil drøftingene omfatte vurderinger av virksomheten sett fra ulike
ståsted.
Tertialvise og årlige rapporteringer er gjennomgått fra oppstart og frem til årsavslutning 2014. Videre
er føringer i fagsystemet Rusdata gjennomgått i perioden 01.04.12-30.09.14. Ved å benytte disse
kildene fremkommer tall for antall brukere og tiltak, gjengangere og bydelstilhørighet. Kvaliteten på
disse dataene er avhengig av kvaliteten i føringene, og vi ser at det ikke alltid er samsvar i
opptellingene rapportert fra Prindsen mottakssenter og tall hentet fra fagsystemet.
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Alle ansatte er invitert til fokusgruppeintervju, med ett fokusgruppeintervju for hvert av teamene.
Det ble gjennomført to fokusgruppeintervjuer for Ambulant team og smittevern. Grunnen til dette er
at dette teamet har det høyeste antall ansatte, og det var for oss viktig at alle som ønsket å delta
hadde mulighet til å være tilstede. Antallet som møtte til fokusgruppeintervju varierte mellom 4 og 7
ansatte. Til sammen deltok 31 ansatte på fokusgruppeintervjuer.
Hver av de tre teamlederne har blitt intervjuet individuelt. I tillegg har vi intervjuet en teamleder som
pr i dag er i annen stilling ved Prindsen mottakssenter. Det vil si til sammen 4 intervjuer med
teamledere.
Vi har gjennomført fokusgruppeintervjuer med samarbeidspartnere internt i Velferdsetaten.
Lavterskelhusene inkludert videreformidlere og Lasso-prosjektet deltok på et fokusgruppeintervju
som samlet til sammen 9 deltagere. For rehabiliterings- og omsorgsinstitusjonene ble det avholdt ett
fokusgruppeintervju, der deltok 4 ansatte. For Uteseksjonen ble det også avholdt eget
fokusgruppeintervju, der deltok 3 ansatte. Villa MAR og MAR Oslo ble invitert til intervju sammen
med Uteseksjonen, men de rapporterer at de har lite samarbeid og kjennskap til Prindsen
mottakssenter. Det er ikke dermed ikke gjennomført intervju med Villa MAR og MAR Oslo.
Videre har vi gjennomført intervjuer med ansatte fra NAV i tre bydeler, to bydeler innenfor
sentrumsområde og en utenfor. Alle tre bydelene benytter tjenestetilbudet ved Prindsen
mottakssenter hyppig. Det var noe ulik deltagelse fra bydelene, både med tanke på antall og hvilke
oppgaver de hadde i NAV. Til sammen 11 informanter fra NAV bydel deltok på
fokusgruppeintervjuene.
Videre har vi intervjuet politi, Legevakten ved SAA/AMK, ideelle organisasjoner samt
brukerorganisasjoner, i alt fire intervjuer.
Vi inviterte brukerorganisasjoner som er representert i brukerrådet ved Prindsen mottakssenter til
fokusgruppeintervju. Det var kun en brukerorganisasjon som møtte, til tross for at invitasjon ble
sendt til fem organisasjoner.
Til sammen ble det gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med interne samarbeidspartnere, tre med
NAV ansatte i bydel og fire intervjuer med andre eksterne samarbeidspartnere.
Det ble utarbeidet intervjuguide for individuelle intervju og fokusgruppeintervju, se vedlegg. Ved
intervjuene ble det skrevet fyldige referater med direkte sitater. Disse blir benyttet i kapittel fire til å
belyse de ulike synspunkter og vurderinger av tilbudet ved Prindsen mottakssenter.
Et tilfeldig utvalg brukere av Prindsen mottakssenter ble intervjuet. Intervjuer var tilstede ved
Prindsen mottakssenter tre halve dager og snakket med brukere og beboere som benyttet tilbudet
ved Prindsen mottakssenter disse dagene. To av informantene ble påtruffet utenfor inngangspartiet.
Alle informantene samtykket til intervju. Enkelte hadde ikke lyst til å bli intervjuet, mens andre ikke
var i form til det – og dette ble selvsagt respektert. Det er ikke er representativt utvalg brukere som
er intervjuet, men det har vært viktig å få innspill og synspunkter på tjenestetilbudene fra de som
benytter det. Sammenholdt med resultatene av brukerundersøkelsen gjennomført ved Prindsen
mottakssenter gir dette et riss av hvordan brukerne opplever å bli møtt og benytte tilbudene.
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Alle ansatte ble invitert til dialogkonferanse 28 januar 2015. Arbeidsgruppen informerte om status
for gjennomgangen og hovedfunn, og inviterte til drøftinger og faglige innspill til hvordan Prindsen
mottakssenter kan gi et best mulig tilbud til brukerne. Det var satt av tid til gruppediskusjoner, og
innspillene ble oppsummert på slutten av konferansen. For arbeidsgruppen har innspillene vært med
og lagt føringer for de vurderinger og anbefalinger vi presenterer i siste kapittel av rapporten.
Metodiske begrensninger
Arbeidsgruppen har valgt en bredspektret tilnærming, der tall for virksomheten oppsummeres og
analyseres og et stort antall aktører har blitt intervjuet.
De ulike teamene rapporterer nøkkeldata tertialvis og på årsbasis. Det er avgjørende at styringstall
enkelt kan hentes i opptellinger i fagsystem. Pr i dag ser det ut til at deler av styringsdataene må
føres separat, noe som både er uhensiktsmessig og som fører til redusert kvalitet på dataene.
I rapportene fra Ambulant team er det uoverensstemmelser i de rapporterte tallene. Antall oppdrag
ut fra oppdragstype, hva som er utført og resultatet av aktiviteten skulle vært likt, men avviker fra
hverandre. Aktiviteten til Ambulant team er ikke ført i fagsystemet slik at det er mulig å sammenligne
dette med rapporterte tall.
Ut fra hvordan brukerdata føres i fagsystemet, er det ikke mulig å finne opptellinger som gir
opplysninger om antall videreformidlinger. Det er derfor ikke samlet tall for videreformidling.
Sprøyterommet har sin egen database, og informasjon om deres brukere kan ikke settes i
sammenheng med de av brukerne som også bruker andre tjenester ved Prindsen mottakssenter.
Til tross for disse begrensningene gir analysen av tallmaterialet et bilde av virksomheten, og som sier
noe om aktivitet og endringer over tid.
Det er gjennomført intervjuer med mange aktører, - ansatte, ledere, samarbeidspartnere i VEL og
utenfor VEL samt brukere. Dette har gitt et bredt og komplekst bilde av virksomheten ved Prindsen
mottakssenter. Arbeidsgruppen vurderer at informantenes ulike syn på virksomheten, til sammen gir
et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad Prindsen mottakssenter når de mål som er satt for
virksomheten.
Gangen i rapporten
I kapittel 2 beskrives organisering, arbeidsoppgaver og budsjett ved Prindsen mottakssenter. I
kapittel 3 oppsummeres bruk og utviklingstrekk i bruk ved Prindsen mottakssenter. Kapittel 4 drøfter
i hvilken grad Prindsen mottakssenter når de mål som er satt i grunnlagsdokumentene. Drøftingene
baserer seg på hvordan informantene opplever tilbudet, det vil si ansatte, teamledere, brukere,
eksterne og interne samarbeidspartnere. Siste kapittel oppsummerer anbefalinger for videre drift av
Prindsen mottakssenter, - og fremmer med dette forslag til «veien videre».
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2 Organisering, arbeidsoppgaver og budsjett
Vi vil i dette kapittelet redegjøre for organisering av teamene der arbeidsoppgaver blir presentert,
deretter vil budsjettutvikling beskrives før vi til slutt ser på bygningsmessige forhold som har
betydning for tilgjengelighet.

2.1 Organisering og arbeidsoppgaver
Fem enheter ble samorganisert og samlokalisert ved opprettelsen av Prindsen mottakssenter;
Prindsen akuttovernatting, Feltpleie og smittevern, Sprøyterom 2, Oppsøkende tjeneste (som i dag
heter Ambulant team) og Koordinerende tillitsperson (KTP). Prindsen mottakssenter er i dag
organisert på følgende måte:
Institusjonssjef

Kartlegging
og videreformidling (KVO)
psykolog, leger,
fagkonsulent

Teamleder

Døgnovernatting og
sosialfaglig ansatte
ved KVO

Teamleder

Sprøyterom

Teamleder

Ambulant team og
smittevern

Feltpleie og tannhelse

Figur 1 Organisasjonskart over Prindsen mottakssenter.

Vi vil i det følgende gi en kort presentasjon av teamenes organisering og bemanning, der også
arbeidsoppgaver blir beskrevet.
KVO teamet
KVO teamet har 10 årsverk, og består av 2 legestillinger, 1 psykolog, 2 fagkonsulenter og 5
miljøterapeuter/sosialfaglige. De fleste ansatte har treårig helse- og sosialutdanning eller mer,
foruten to av sosialkonsulentene som ikke har høyskoleutdanning, men har lang arbeidserfaring.
Den ene legestillingen er organisert i KVO teamet, men har oppgaver knyttet til hele Prindsen
mottakssenter. Overlegestillingen ble overført til Prindsen mottakssenter fra
seksjons/avdelingsnivået januar 2014. Overlegen har medisinsk faglig ansvar for avdelingen, og har
oppgaver knyttet til prosjekter og forskning. Overlegen har lite direkte pasientrettede oppgaver.

2

Sprøyterommet flyttet først inn i lokalene i januar 2014.
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I utgangspunktet var alle de ansatte ved KVO teamet organisert som eget team, direkte underlagt
institusjonssjef. I dag er de 5 miljøterapeutene underlagt teamleder for Døgnovernatting, mens en
jobber fast på Sprøyterommet med KVO oppgaver. Det betyr at teamet er delt i to, der leger,
psykolog og fagkonsulenter er i det opprinnelige teamet, mens de sosialfaglig ansatte hører inn
under Døgnovernattingen. Grunnen for endringen er at det er behov for at KVO ansatte tar ansvar
for deler av driften av Døgnovernattingen på dagtid.
Før opprettelsen av Prindsen mottakssenter var Velferdsetaten deltager i KTP prosjektet
(Koordinerende tillittspersoner) med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. KVO er en videreføring av
KTP, men det er gjort faglige tilpasninger i tråd med målsetting for Prindsen mottakssenter. Flere av
de ansatte ved KVO teamet var ansatt i KTP-prosjektet, og kompetanse og erfaringer fra dette
prosjektet er videreført. Oppfølgingsarbeid utenfor huset har imidlertid ikke vært mulig å
gjennomføre grunnet bemanningssituasjon ved Døgnovernattingen, som ikke har dagpersonale.
Hovedarbeidsoppgavene til KVO teamet er knyttet til kartlegging og videreformidling, både brukere
som overnatter ved døgnovernatting og andre som oppsøker Prindsen mottakssenter. Dette
innbefatter etablering av kontakt og samarbeid med hjelpeapparat i bydel, spesialisthelsetjeneste
og/eller andre relevante aktører. Den enkelte beboer ved døgnovernatting blir ifølge KVO teamet
kartlagt i tre omganger. På telefon med bestiller i forkant av inntak, kartlegging med beboer ført i
Rusdata ved inntak samt eventuell en mer omfattende kartlegging som bestilles av NAV kontoret i
bydel. Kartleggingen legger grunnlaget for videreformidling av klientene.
For å sikre sosialfaglig kartlegging og videreformidling på Sprøyterommet har en av de ansatte ved
KVO fast arbeidssted der. Feltpleien, Ambulant team og smittevern kan henvise brukere til KVO
teamet for kartlegging og videreformidling. Dette kommer vi nærmere tilbake til i drøftingene.
Døgnovernatting
Døgnovernattingen har 14 årsverk, og er ledet av teamleder. Om lag halvparten av de ansatte ved
Døgnovernatting har treårig sosialfaglig utdanning, mens den andre halvparten er verneassistent
eller miljøarbeider. To årsverk er avsatt til rengjøring og forefallende arbeid. De ansatte har i all
hovedsak vakter på kveld og/eller natt, og helg.
Det er 17 plasser ved overnattingen, i tillegg til tre lenestoler 3. Syv av plassene samt liggestolene
disponeres av Sosial ambulant tjeneste (SAA) for å sikre akuttovernattingsplasser på ettermiddag,
kveld, natt og helg. Beboere på disse plassene har kun plass frem til neste virkedag. Da tar SAA
kontakt med og overfører ansvaret for bruker til NAV i bydel. For de øvrige ti plassene tar NAV
kontakt med Felles inntak for plass. Det er NAV i bydel sammen med mottakssenteret som avgjør
lengden på opphold ved disse plassene.
Døgnovernattingen tar imot akuttplasseringer frem til kl 02.00 på natten. På mandager og fredager
må alle beboere ut klokken 11.00 grunnet renhold. Andre dager kan beboerne bli inne, men det er
kun om de har gyldig plass til dagen etter. De som ikke lenger har plass må ut klokken 11.00. De som
har sovet i liggestoler må ut klokken 09.00.
3

I måltallet er det kun de 17 sengeplassene som inngår.
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I det en klient ankommer blir han/hun tatt imot, og de blir kartlagt via kartlegging i Rusdata. I enkelte
tilfeller er dette ikke mulig fordi klient ikke er i form til det. Etter kartleggingen får beboer en
matpakke før de henvises til rommet de er tildelt. Matpakken er eneste mattilbud ved
døgnovernattingen. Det er et mål at tilbudet skal gi beboerne ro og bidra til at de får sove i trygge
omgivelser. Døgnovernattingen har ingen fellesarealer der beboere tilbringer tid sammen
Sprøyterommet
Ved Sprøyterommet er det i dag 14 årsverk, og teamet har egen teamleder. Alle ansatte har helseeller sosialfagligutdanning. Sprøyterommet skal tilby trygge og hygieniske rammer rundt
sprøytesettingssituasjonen for mennesker med langvarig heroinavhengighet. Tilbudet skal bidra til
økt verdighet for brukergruppen, forebygge infeksjoner og smitte, gi raskere hjelp ved overdoser og
øke mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet.
Virksomheten ved Sprøyterommet er regulert av Sprøyteromsloven samt forskrift om ordning med
lokaler for injeksjon av narkotika. Sprøyteromsloven angir at brukere skal registrere seg, og dette kan
kun gjøres etter samtykke fra vedkommende. For å bli registrert som bruker av sprøyterommet må
personen ha langvarig heroinavhengighet, helseskadelig injeksjonspraksis og ha fylt 18 år. For å
benytte Sprøyterommet må bruker være Oslo-tilhørende. Kommunen skal angi regler for brukerens
opptreden i sprøyterommet, og dette skal fremlegges departementet før godkjenning. Brukere som
ikke overholder reglene kan bli bortvist for en tidsavgrenset periode.
Det skal alltid være minst fem ansatte tilstede, derav en helsefaglig ansvarlig, for å holde
Sprøyterommet åpent, for å sikre nødvendig trygghet for brukere og ansatte. Sprøyterommet har
åpent mandag-fredag 09.00-21.30 og lørdag-søndag 10.00-16.00
Feltpleie
Feltpleien har 7,5 årsverk, og har felles teamleder med AT og smittevern. Alle ansatte har helsefaglig
utdanning.
Feltpleien tilbyr lavterskel helsetjenester til pasienter i aktiv rus med hovedfokus på sårbehandling og
infeksjonsmedisinske problemstillinger knyttet til rusmiddelmisbruk. Det er ikke nødvendig med
timebestilling og tilbudet er gratis. Feltpleiestasjonen er åpen mandag-fredag 0900-2200 og lørdagsøndag 1000-1800.
Feltpleien hadde tidligere driftsansvar for tilbudet ved lavterskelhusene Dalsbergstiens hus, Ila
hybelhus, Marcus Thranes hus, Thereses hus og Bryn. Ansvaret for drift av disse stasjonene ble
overført Institusjons- og boligavdelingen sommeren 2014. Fire sykepleierstillinger ble overført fra
Prindsen mottakssenter til Ila hybelhus, Marcus Thranes hus, Dalsbergstiens hus og Fredensborg
bosenter. Feltpleien ved Prindsen mottakssenter har fremdeles et ansvar for tilbud ved Thereses hus,
i tillegg til at de har et faglig ansvar for alle feltpleiestasjonene.
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Ambulant team, smittevern og Feltpleie har felles lokaler i 1. etg ved senteret. Ambulant team og
smittevern tar imot pasienter til Feltpleien, der mottaksområdet fungerer som venterom for
pasientene.
Ambulant team og smittevern
Ambulant team og smittevern har til sammen 14,75 årsverk. Smittevern var tidligere en del av
Feltpleien før innflytting i lokalene i Storgata 36C. Halvparten av de ansatte ved Ambulant team og
smittevern har sykepleiefaglig utdanning, de andre er miljøterapeuter med enten treårig
høyskoleutdanning eller som verneassistent. Ambulant team og smittevern har åpent mandag-fredag
0900-2200 og lørdag-søndag 1000-1800.
Ambulant team og smittevern har ansvar for utdeling av smittevernutstyr i luken, akuttoppdrag,
oppfølging, bistand ved hjemreiser, metadon utdeling ved private og kommunale institusjoner. I
tillegg har de ansvar akutt- og vakttelefonen ved senteret 4. Ambulant team skal bidra med akutt
sosial- og helsefaglig ivaretakelse av rusmiddelmisbrukere i Oslo gjennom oppsøkende virksomhet,
de skal bistå bydelene i forhold til hjemmebesøk, råd og veiledning, samt gi oppfølging til brukere
med spesielle behov.
Som det fremgår av grunnlagsdokumentene om målgruppen, har Prindsen mottakssenter et særlig
ansvar for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum. I mandatet for Ambulant team
fra 2012 er målgruppen noe utvidet og omfatter å gi akutt, praktisk, sosial og helsefaglig ivaretagelse
av rusmiddelavhengige i Oslo. Ambulant team gir i dag et akuttilbud etter henvendelse fra
privatpersoner og offentlige instanser. Dette er i første rekke oppdrag knyttet til personer i det
offentlige rom som ikke klarer å ta hånd om seg selv, men som ikke har behov for akutt helsehjelp.
Det kan også være personer Ambulant team treffer når de oppsøker parkeringshus, parker eller
andre steder der rusmiddelmisbrukere samles. Videre får Ambulant team en del oppdrag fra de
andre teamene på huset, fra institusjoner i Velferdsetaten og andre. Dette er oppdrag som transport
for hjemreise, kjøre bruker til NAV, til behandling eller andre tjenestetilbud eller kjøre bruker hjem.
Andre tjenestetilbud
Feltpleien, Oslo kommune, og Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ahus, inngikk i 2012 et samarbeid om å
etablere en desentralisert klinikk for utredning og behandling av hepatitt C i Feltpleiens lokaler ved
Prindsen mottakssenter. En viktig samarbeidspartner i arbeidet er Gatehospitalet (Frelsesarméen),
som tar i mot pasienter for innleggelse under behandling og som henviser pasienter til HCV-klinikken
for poliklinisk oppfølging. Kirkens bymisjons lavterskeltiltak 24sju har siste året blitt en sentral
samarbeidspartner, særlig i oppfølging av de mest sårbare av pasientene.
Hepatitt C-klinikken på Prindsen mottakssenter tilbyr drop-in testing og samtale samt fullstendig
utredning med fibroscan, individuell rådgivning og behandling for pasienter i aktiv rus. Pasienter kan
møte uten timeavtale for samtale med sykepleier/lege hver tirsdag kl 10-15 og for testing hver
4

Døgnovernattingen og Sprøyterommet har direktenummer, og alle som ringer blir informert om via
telefonsvarer slik at de kan ta direkte kontakt dit.

15

tirsdag kl 12-14. Hepatitt C-klinikken holder til i Feltpleiens lokaler på Prindsen mottakssenter.
Tilbudet er gratis.
Hepatitt C klinikken er eget prosjekt finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet.
Akutt lavterskel tannhelse
Tilbud for Rusmiddelmisbrukere med Oslo tilhørighet. Det kreves henvisning fra
lavterskelrusinstitusjon eller Feltpleie. Tilbudet er lokalisert på Tannklinikken Sentrum i Galleri Oslo.
Åpent torsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00.
Etablerte samarbeidsfora
Det er etablert en rekke samarbeidsmøter. Sentrumssamarbeidsmøte er initiert i tråd med
Sentrumsplanen. Enkelte møtefora ble etablert i forkant av opprettelsen av Prindsen mottakssenter,
mens andre er etablert som et resultat av Prindsen mottakssenters nye mandat og rolle.
•
•

•

•
•
•
•

Sentrumssamarbeidsmøte annen hver mandag (politi -både Sentrum og Grønland, SSA, SAA,
Uteseksjonen, FHN, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Er lik Oslo, Fransiskushjelpen: SPH)
Gatenær har månedlige møter med lavterskelinstitusjoner (Frelsesarmeen Urtegata og
Fagerborg, MTH, Dalsbergsstien, Ila, Kirkens bymisjon: Møtestedet og 24sju, Bydel St.
Hanshaugen: Flexbo)
Lavterskelhelse forum annen hver måned (Prindsen, SPH, Frelsesarmeen: Feltpleien,
lavterskelhusene representert av sykepleieren ved MTH, Kirkenes bymisjon 24sju, SAA,
Legevakta og Overdoseprosjektet)
Brukerråd månedlig
Lavterskel psykologmøter (ROP) ca. en gang /måned (Kirkens bymisjon 24sju, Frelsesarmeen,
Uteseksjonen, Prindsen)
SKA fora (Ila, Thereses hus, MTH, Dalsbergsstiens hus, Felles inntak, Prindsen)
Egne samarbeidsmøter med Uteseksjonen, SAA, RAM
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Bemanning og årsverk
Under er en oversikt over antall ansatte i faste stillinger samt antall årsverk. Mange ansatte har delte
stillinger. Oversikten over antall ansatte og antall årsverk (nederste kolonne) er forskjellig.
Stillingsbetegnelse
Sykepleier
Hjelpepleier
Helsesekretær
Overlege/Lege
Miljøterapeut 5
Verneassistent
Vernepleier
Fagkonsulent
Psykolog
Sosialkonsulent
Renholder
Institusjonssjef
Teamledere
Antall årsverk

Døgn

Ambulant

8
10

Sprøyterom
Feltpleie KVO
8
10
7
1
1
8

2

5
1
3

2
1
5

2

14

14,75

14

Leder

7,5

1
3
4

11 6

2.2 Budsjett
Nedenfor vises budsjettutviklingen på Prindsen i perioden 2012 – 2014 for lønnskostnader inklusive
feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd.
Budsjettutvikling 2012 – 2014: Personalkostnader
Kostnadssted/prosjekt

2012

2013

2014

13007 Døgnavdelingen

8 824 000

9 780 000

10 448 000

13031 Ambulant tjeneste

7 826 000

12 134 000

12 147 000

13040 Seksjon Prindsen

3 630 000

13041 Prindsen mottakssenter

4 797 000

13041 – 33152803 Sprøyterom

9 144 000

13087 Sprøyterom og smittevern
13083 Feltpleie og tannhelse

3 303 000

13083 - 33152813 Feltpleien

7 881 000

13083- 33152703 Tannhelse

135 000

13083- 33152823 Ernæring, rus og tannhelse

600 000

13083 Smittevern

8 960 000

735 000
10 278 000

11 910 000

8 533 000

9 179 000

208 000

2 421 000

Totalt budsjetterte personalkostnader

40 134 000

5

50 095 000

52 644 000

Ansatte som har gjennomført verneassistent 1 og 2 kursene har stillingsbetegnelsen miljøterapeut, noe også
ansatte med tre-årig høyskoleutdanning har.
6
5 sosialfaglig ansatte ved KVO er i dag er organisert i Døgnovernatting med egen teamleder.
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Kommentarer til budsjettet og budsjettutviklingen
Som forklaring på noen av endringene i budsjett og budsjettoppsett fra 2012 til 2014 kan det nevnes
følgende:
•

•
•
•

•
•
•

I forbindelse med opprettelse av Prindsen mottakssenter ble flere tiltak og prosjekter
nedlagt. De ansatte ved koststedet 13041 Prindsen mottakssenter kommer fra KTP
prosjektet
Kostnadssted 13041 inkluderte i 2012 Sprøyterommet som et prosjekt. Fra 2013 er
budsjettet for Sprøyterommet og Smittevern samlet under 13087.
Kostnadssted 13040- Seksjon Prindsen ble avviklet 01.01.2014 og personalressurssene ble
flyttet over til kostnadssted 13041.
I og med at Døgnovernatting fikk utvidet mandat med flere plasser og større lokale, ble det
opprettet en ekstra nattvakts stilling.Det ble opprettet to renholderstillinger, for å dekke opp
tjenester som tidligere ble kjøpt av private/kommunale aktører.
Ambulant tjeneste ble styrket med to metadonstillinger i.f.m. opprettelse av senteret.
De ansatte i 13041: 3 stillinger fra KVO prosjektet, 2 stillinger fra Døgnovernatting, en av
stillingene kom fra Sprøyterommet, og institusjonssjef stillingen var nyopprettet
Prindsen mottakssenter fikk tildelt 5 mill. kr i forbindelse med opprettelse av senteret 2012.
Disse midlene skulle brukes til investeringer, det var ikke lønnsmidler. Midlene har blitt brukt
til å pusse opp lokalene og deler av utearealene i Storgata 36C. I tillegg ble Sprøyterommet
bygget.

2.3 Bygningsmessige forhold av betydning for tilgjengelighet
Storgate 36c gjennomgikk en del bygningsmessige endringer og tilpasninger før Prindsen
mottakssenter flyttet inn i bygget. Bygningen er verneverdig, og dette setter en del begrensninger i
forhold til hva som er mulig av bygningsmessige endringer.
Det er opprettet en inngang for besøkene til Sprøyterommet. For brukere som skal til Feltpleie,
Døgnovernatting eller samtaler er det en felles inngang, men med ulike ringeklokker. Ambulant team
har ansvar for at besøkene til Feltpleien blir tatt imot, mens Døgnovernatting og KVO har ansvar for å
ta imot beboerne.
Smittevernluken er plassert på langsiden av bygget, ut mot Storgata. Besøkene som kommer for å få
utdelt smittevernutstyr må opp en liten trapp til luken, og luken er kun skjermet av en midlertid vegg
som er festet i porten.
Av sikkerhetsmessige årsaker er det satt opp porter og kameraovervåkning rundt bygget.
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3 Brukere og utviklingstrekk ved Prindsen mottakssenter
På bakgrunn av registreringer i fagsystemet Rusdata og rapporteringer fra Prindsen mottakssenter,
vil vi oppsummere bruk og utviklingstrekk ved utnyttelsen av tilbudet ved Prindsen mottakssenter fra
oppstart 01.04.12 og frem til 30.09.14 7. Vi vil først se på tall for døgnavdelingen, deretter
sprøyterom, feltpleie, smittevern og ambulant team. Til slutt vil vi oppsummere resultatene fra
brukerundersøkelsene 2014.
Prindsen døgntilbud
I perioden 01.10.12 – 31.09.13 hadde lavterskelhusene 8 til sammen 4143 inntak, av disse var det
2444 inntak på Prindsen døgntilbud og 430 på beredskap Prindsen. Inntakene ved Prindsen
mottakssenter utgjorde 74 prosent av alle inntakene ved lavterskelhusene.
I perioden 01.10.13 – 30.09.14 var det en relativt stor nedgang i antall inntak i lavterskelhusene, fra
4143 året før til 3108 i perioden 01.10.13 – 30.09.14. Det er en nedgang på over 1000 inntak
sammenlignet med året før. For Prindsen mottakssenter var det en nedgang på over 900 inntak i
denne perioden, mens på de andre lavterskelhusene til sammen var det om lag hundre færre inntak.
På Prindsen døgntilbud var det 1855 inntak, mens på beredskap Prindsen var det registrert 87 inntak.
Dette utgjør 67 prosent av antall inntak.
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Figur 1 Inntak på lavterskelinstitusjonene i VEL i perioden 1/10.12 til 30/9.14.

Ved Prindsen mottakssenter var det en liten økning i antall inntak fra første halvårsperiode til neste
halvårsperiode (jfr figur 2). Deretter har det vært en nedgang i antall inntak gjennom hele perioden.
Totalt sett hadde Prindsen mottakssenter 1514 inntak i perioden 01.10.12-31.03.13, mens i perioden
01.04.14-30.09.14 var det 935 inntak. Det har vært ulik praksis i føring av inntak, der Prindsen
mottakssenter tidligere registrerte nytt tiltak ved forlengelse av opphold, mens de nå kun forlenger
7

Sprøyterommet har sin egen database. Tall hentet fra fagsystemet Rusdata omfatter dermed ikke brukere av
Sprøyterommet, annet enn der det er spesifikt oppgitt.
8
Her regnes inntak ved VELs kommunale tiltak med akutt- og korttidsfunksjoner, dvs Prindsen mottakssenter,
Fredensborg bosenter nr 7, Dalsbergstien hus, Ila hybelhus, Marcus Thranes hus og Thereses hus.
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eksisterende tiltak. Dette er sannsynligvis noe av årsaken til nedgang i antall inntak, men uavhengig
av registreringspraksis har det vært en reell nedgang i antall inntak.
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Prindsen døgntilbud

Figur 2 Antall inntak Prindsen mottakssenter i perioden 1 /4 2012 til 30/9 2014

Nedgangen i fordelingen av inntak til Prindsen beredskap versus Prindsen døgn kan være et resultat
av en endring i vurdering og praksis av om tilbudet den enkelte beboer blir tilbudt, føres inn som
beredskap eller døgntilbud i fagsystemet. En annen mulig årsak kan være at man vinteren 2013 satt
inn ekstra senger i de kaldeste månedene, noe som ikke var nødvendig vinteren 2014.
Døgnovernatting
2012
2013
2014
Antall plasser tilgjengelig
5949
6205
6205
Antall plasser benyttet
6082
5886
5670
102 prosent
95 prosent
91 prosent
Beleggsprosent
Figur 3 Belegg ved Prindsen mottakssenter 2012, 2013 og 2014

I det Prindsen mottakssenter flyttet inn i Storgata 36c 9 økte antall plasser fra 5949 mulige
overnattingsdøgn i 2012 til 6205 mulige overnattingsdøgn. Til tross for økning i antall plasser har
antall benyttede plasser sunket (jfr figur 3).
Prindsen døgnovernatting er et tilbud for både menn og kvinner. Det var kun 12 prosent av
overnattingsplassene som ble benyttet av kvinner i 2012, mens det var 15 prosent i 2013.
Botid Prindsen døgnovernatting
Prindsen døgnovernatting er et akutt tilbud og det er bestemt at botid skal være 1-3 døgn. Det er
mulig å søke om forlenget botid. Det kan gjøres for beboere som venter på inntak ved annet tilbud i
VEL eller behandlingsinstitusjon, enkelte beboere er utestengt fra andre tiltak i VEL og derfor ikke har
annet botilbud, eller at beboers helse er i en slik tilstand at man finner det formålstjenlig at beboer
får et forlenget opphold på Prindsen mottakssenter pga nærhet til helsepersonell.
Som det fremgår av figur 4 har majoriteten av beboerne ved Prindsen mottakssenter kun en
overnatting ved senteret ved det enkelte inntaket. Av nærmere 2900 inntak høst 2012 til vår 2013

9

Døgnovernattingen flyttet inn i Storgt 36c i april 2012 og har siden dette tidspunktet hatt 17 senger pluss tre
liggestoler. Kun sengene utgjør antall plasser i rapporteringene fra Prindsen mottakssenter. Det settes inn
ytterligere senger på rommene i kuldeperioder for å ivareta behov for akuttovernatting.
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hadde 66 prosent av inntakene en varighet på en natt, mens 60 prosent av inntakene hadde varighet
i en natt i perioden høst 2013 til vår 2014.
Mer enn 60 døgn
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20 - 39 døgn
10 - 19 døgn
5 - 9 døgn
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1 døgn
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Figur 4 Botid på Prindsen mottakssenter

Det er om lag 100 beboere i begge periodene som har bodd fra 10 til over 100 døgn ved Prindsen
mottakssenter. 2 beboere i 2012/2013 og 6 beboere i 2013/2014 bodde ved Prindsen mottakssenter
mer enn 100 døgn.
Gjengangere ved døgnovernattingen
I perioden fra oppstart av Prindsen mottakssenter og frem til og med september 2014 har 1609
klienter hatt døgnovernatting ved senteret.
Figur 5 viser fordeling av antall inntak, der 4 prosent (dvs 64 beboere) står for 27 prosent av
inntakene ved Velferdsetatens lavterskelhus (dvs 2471 inntak) i perioden 01.04.12 - 30.09.14. De
resterende 96 prosentene av beboerne benytter 73 prosent av inntakene (1545 beboere hadde 6563
tiltak i perioden 01.04.12-30.09.14).

Fordeling av inntak i perioden 2012-2014
4% av antall
beboere = 27% av
inntakene

96% av antallet
beboere = 73% av
inntakene
Figur 5 Fordeling av inntak mellom de med mer enn 25 inntak og de med 24 eller færre inntak i perioden 20122014, omfatter inntak på VELs kommunale lavterskelhus.

For å få en bedre oversikt over antall beboere med mange inntak, har vi gjort en opptelling av antall
inntak for alle beboere med mer enn 25 inntak i perioden fra oppstart og frem til og med september
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2014 (64 beboere). Det er viktig å presisere at disse inntakene ikke bare er ved Prindsen
mottakssenter, men omfatter inntak ved Velferdsetatens kommunale lavterskelhus.
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Figur 6 Antall inntak for klienter med 25 inntak eller flere på lavterskelhusene i perioden fra 01.04.12-30.09.14

Som det fremkommer i figur 6 utgjorde antall inntak for disse 64 klientene, 570 inntak i perioden
april 2012- september 2012. For neste halvår er det en liten økning i antall inntak til 608 inntak for
dette halvåret, mens det deretter er en nedgang i antall inntak for denne beboergruppen. Det er om
lag halvparten så mange inntak for denne gruppen i siste halvår sammenlignet med inntak fra høst
2012 til vår 2013. Det er flere inntak på vinterstid enn i sommerhalvåret, så dette utgjør nok noe av
forskjellen, men som det fremgår av figur er det en nedgang i antall inntak for denne brukergruppen.
Det er stor variasjon i antall inntak for den enkelte beboer, og vi har derfor gjort en opptelling for å få
en oversikt over hvor mange inntak den enkelte har fordelt over tid 10.
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Figur 7 Antall inntak fordelt på halvår for beboere med mer enn 25 inntak i perioden

Som det fremkommer av figur 7 er det mellom 7 og 13 av de 64 beboere som ikke har hatt noen
inntak i de ulike halvårsperiodene. Det er et økende antall av de 64 beboere som har hatt 1 – 5 inntak
i halvårsperioden, mens det kan synes som det er en liten nedgang i antall beboere med fra 6 – 15
inntak. De tre første halvårene har 27 – 29 klienter så mange inntak, men 18 – 22 beboere hadde 6 -

10

Dette omfatter de 64 klientene som i perioden har 25 inntak eller mer på lavterskelhusene.
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15 inntak de to siste halvårene. Det er ikke er noen beboere med mer enn 21 inntak eller mer de
siste to halvårene.
Bydelstilhørighet til beboere ved Prindsen mottakssenter
Det er store variasjoner i antall inntak pr bydel. I figur 8 vil en beboer kunne ha for flere inntak, slik at
figuren oppsummerer ikke antall beboere fordelt på bydel, men antall inntak.
De aller fleste bydelene har færre inntak siste periode, sammenlignet med perioden før. Det kan
være særlig grunn til å legge merke til den store nedgangen i antall inntak for Gamle Oslo og Sagene
fra høst 2012-2013 sammenlignet med perioden høst 2013-2014. Til tross for nedgangen er det
allikevel flest inntak for beboere med bydelstilhørighet i Gamle Oslo og Sagene, i tillegg til
Grünerløkka. Søndre Nordstrand og Vestre Aker er de eneste bydelene med en økning i antall inntak
ved Prindsen mottakssenter..
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Figur 8 Bydelstilhørighet ved inntak ved Døgnovernattingen

Sprøyterommet
Sprøyterommet rapporterer antall besøk, antall individer, kjønn, nye brukere og antall overdoser.
Som det fremgår av figur 9 har sprøyterommet fra 10.600 til 13.200 besøk pr tertial, fordelt på 870 til
950 ulike personer. I gjennomsnitt har hver enkelte person 13 besøk på sprøyterommet pr tertial.
Ifølge Sprøyterommets ansatte varierer antall besøk, noen kommer kun en eller et fåtall ganger,
mens andre i en periode kan komme flere ganger daglig. Sprøyterommet har ikke rapport som tilsier
hvor mange som kun er innom en gang/får ganger, og hvem som er regelmessige
brukere/storbrukere.
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Figur 9 Antall besøk og antall individer som har benyttet Sprøyterommet 2013 og 2014.

Som det fremkommer av figur 9 er antall besøk noe lavere i 2013 sammenlignet med 2014. Dette til
tross for at åpningstidene til Sprøyterommet ble utvidet ved innflytting i Storgata 36 c.
Om lag 20 prosent av de besøkene ved Sprøyterommet er kvinner.
Antall nye brukere er ganske lavt, og varierer mellom 14 og 25 personer pr tertial. I 2014 har det til
sammen kommet 48 nye brukere til Sprøyterommet, tilsvarende tall for 2013 var 63.
1.tertial
2.tertial
3.tertial
Til sammen
Overdoser 2013
56
79
86
221
Overdoser 2014
74
102
94
270
Figur 10 Antall overdoser ved sprøyterommet

Ingen av overdosene ved Sprøyterommet har hatt dødelig utgang, siden oppstart av Sprøyterommet
for 10 år siden og frem til i dag. Det er relativt stor variasjon i antall overdoser, fra 56 i 1. tertial 2013
til 102 som er det høyeste antallet 2. tertial 2014. Som det fremgår er det et høyere antall overdoser
i 2014 sammenlignet med 2013.
Feltpleien
Feltpleien ved Prindsen mottakssenter rapporterer antall pasienter og antall konsultasjoner pr tertial.
Som det fremgår av figur 11 er antall konsultasjoner lavere i 2014 enn i 2013. Det er variasjon i antall
pasienter, men antall pasienter er samlet sett høyere i 2014 enn i 2013.
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Figur 11 Antall konsultasjoner og pasienter ved Feltpleien på Prindsen mottakssenter i perioden 2013 - 2014
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Feltpleien i Storgata 36C er et dropp inn tilbud hvor brukere oppsøker stasjonen. Som de fremgår av
figur 12 omfatter de fleste konsultasjoner enkelt og avansert sårskift. Avansert sårskift kan
tidskrevende behandling (opp til to timer), mens enkelt sårstell er mindre omfattende.
Arbeidsoppgavene er sykepleiefaglige, men konsultasjonene gir mulighet til kontaktetablering og
gode samtaler.
Innføring av lengre åpningstider ved innflytting i Storgata 36C førte til at det ble bemanningsmessig
vanskelig å holde åpent ved flere av feltpleiestasjonene ved lavterskelhusene, og drift av disse ble
overført til lavterskelhusene i 2014 11. Denne endringen gjør at antall konsultasjoner er lavere enn
tidligere år, samtidig som pasienter ved lavterskelhusene i noen grad oppsøker feltpleien ved
Prindsen mottakssenter dersom feltpleiestasjonen på husene ikke er åpen.
I 2014 var 16 prosent av konsultasjonen pasienter med utenbys tilhørighet. Ut fra rapporterte tall
finnes ikke oversikt over fordeling ift kjønn, men gjennomsnittsalder for klienter er 44 år, der over
1100 av konsultasjonene har pasienter i aldersgruppen 35 – 54 år.
I fagsystemet Rusdata 12 journalføres behandlingen pasientene får ved Feltpleien, og som det fremgår
av figur 12 er avansert sårstell det tilbudet flest pasienter gjennomgår når de oppsøker Feltpleien.
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Figur 12 Sårstell og utlevering av medikamenter i perioden 01.10.13 – 30.09.14

Det er en økning i antall konsultasjoner fra 1. halvår (1373 konsultasjoner) til 2. halvår (1663
konsultasjoner). I samlebetegnelsen «annet» inngår blant annet videreformidling.
Som vi ser av figur 13 har 124 pasienter fått helserelatert videreformidling 1. halvår, mens 161 fikk
dette i 2. halvår. Henholdsvis 16 og 18 pasienter ble sosialfaglig videreformidlet i periodene.
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Fig 13 Helserelatert og sosialfaglig videreformidling av pasienter fra Feltpleien i perioden 01.10.13 – 30.09.14
11

Sykepleierne på lavterskelhusene har som regel mange konsultasjoner for en pasient, da de har mulighet til å
oppsøke beboere og ha en samtale med brukeren, måle blodtrykk eller annet.
12
Feltpleien fikk ny modul for føring i Rusdata i 2013, og vi har dermed ikke sammenlignbare tall før og etter
installering av den nye modulen.
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Lavterskel tannhelse
Prindsen mottakssenter tilbyr lavterskel tannhelsetilbud, og som det fremgår av figuren under er det
et større antall pasienter enn konsultasjoner. Det kan synes som det er noe økning i antall
konsultasjoner, mens antall pasienter er noe lavere i 2014 sammenlignet med 2013.
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Figur 14 Antall pasienter og konsultasjoner ved lavterskel tannhelsetilbud i perioden 2013 - 2014

Ambulant team 13
Ambulant team har ulike oppgaver: oppfølging, hjemmebesøk, medikamentutdeling, bistand til
hjemreiser, akuttoppdrag og utdeling av smittevernutstyr.
En gjennomgang av rapporteringer fra 2013 til 2014 viser at Ambulant team samlet sett har hatt fra
2900 (2. tertial 2013) oppdrag pr tertial til 1600 (2. tertial 2014). Tidsbruk pr oppdrag er ikke
ensartet, noen oppdrag tar lang tid mens andre er av kortere varighet. Det har det vært nedgang i
antall oppdrag i tidsperioden, med unntak av 3. tertial 2014 der det har vært en liten økning.
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Figur 15 Oppdrag utført av ambulant team i 2013 - 2014

De fleste oppdragene er akuttoppdrag, deretter følger medikamentutdeling og oppfølging. Det er
disse oppgavene som har hatt nedgang i antall. Når det gjelder hjemreiser og hjemmebesøk er
antallet rimelig stabilt. Ambulant team rapporterer at de bidrar ved fra 35 til 64 hjemreiser pr tertial.
13

I rapporteringen fra Ambulant team er det oppsummert ulike tall for oppdrag, summering av type oppdrag
og fordeling av hvem som har henvendt seg. Det skal være samsvar mellom disse tre tallene. I og med at
Ambulant team ikke registrerer dataene i fagsystemet slik at det er mulig å ta ut opptellinger, kan derfor ikke
rapporteringene tas ut av fagsystemet. Det er derfor usikkerhet på hvor korrekte tall som fremkommer i figur
15 og 16.
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Det er ut fra disse tallene ikke mulig å se om dette er unike personer, eller om det er noen som får
bistand til flere hjemreiser.
Ambulant team får henvendelser fra ulike aktører, og som det fremgår av tabellen nedenfor er det
mange henvendelser som kommer fra brukeren selv og MAR/ Villa MAR/fastleger. De fleste
henvendelser kommer fra «Andre» – uten at det er spesifisert nærmere hvem dette er. Ifølge
rapporteringene ble 246 oppdrag i 2013 avvist, tilsvarende tall for 2014 er 321.
Henvendelser fra:
2013
2014
Egen henvendelse
1006
1051
Internt - Prindsen
270
236
AMK
301
354
Politi
93
115
MAR/Villa/Fastlege
1686
1071
Annet
2035
2892
Totalt
6217
5719
Figur 16 Opptelling av hvem som henvender seg for oppdrag til Ambulant team 2013 og 2014

Utdeling av smittevernutstyr
I 2013 og 2014 deler Smittevern ut mellom 406.000 til 500.000 kanyler hver tertial, mens returnerte
kanyler utgjorde mellom 19.000 – 20.000 hver tertial 14. Antallet innbefatter utlevering og innlevering
til alle Velferdsetatens tjenestesteder.
30000
25000
20000
15000

Kvinner

10000

Menn

5000
0
1.tertial 2013 2.tertial 2013 3.tertial 2013 1.tertial 2014 2.tertial 2014 3.tertial 2014
Figur 17 Antall besøk ved smittevern i perioden 2013 – 201. Disse tallene omfatter både Prindsen mottakssenter
og de andre lavterskelhusene som deler ut og mottar utstyr.

Hjemreiser
Som det fremkommer av forrige avsnitt bidrar Akutt team ved hjemreiser. Prindsen mottakssenter
som helhet rapporterer på hjemreiser. Som det fremgår av figur 18 er antall hjemreiser Prindsen
mottakssenter som helhet rapporterer, lavere enn antallet Ambulant team rapporterer. Grunnen til
dette er at Ambulant team rapporterer alle oppdragene der «bestilling» er hjemreise, men ikke alle
«bestillinger» om hjemreise fører til at aktuell bruker reiser hjem. Antall hjemreiser rapportert av
Prindsen mottakssenter er det faktiske antall hjemreiser.

14

Ifølge rapportene fra smittevern registreres antall besøk og utdeling på ulik måte og antall personer er
underrapportert da ikke alle «stasjonene» registrerer dette. Tallene må derfor leses med dette for øye.
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Figur 18 Antall hjemreiser ved Prindsen mottakssenter i 2013 og 2014.
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Individuell plan
Gjennom fagsystemet Rusdata kartlegges om bruker har Individuell plan (IP). Som det fremgår av
figuren 19 har det vært en nedgang i antall brukere med IP fra oppstart av Prindsen mottakssenter og
frem til høst 2014. For majoritet av brukerne er ikke data med status for IP fylt ut, eller bruker oppgir
ukjent status for IP. For en liten andel er IP avsluttet.
I perioden april – september 2012 hadde 212 av om lag 2200 brukere Individuell plan, mens
tilsvarende tall for april til september 2014 er 62 av om lag 1500 brukere.
Individuell plan foreligger
Arbeid med individuell plan påbegynt
Ønsker ikke individuell plan, eller har…
Arbeid med individuell plan ikke startet
Ukjent med status for individuell plan
Individuell plan er avsluttet
Oppfyller ikke kriteriene
Ikke oppgitt
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1/4.14-30/9.14
1/10.13-31/3.14
1/4.13-30/9.13
1/10.12-31/3.13
1/4.12-30/9.12
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Figur 19 Rapporterte tall ift Individuell plan for klienter/beboere ved Prindsen mottakssenter. Dette inkluderer
ikke brukere av Sprøyterommet, da de har egen database.

Resultater fra brukerundersøkelser 2014 ved Prindsen mottakssenter
Prindsen mottakssenter har gjennomført brukerundersøkelse både for beboere ved
Døgnovernattingen og for brukere av Feltpleien, Sprøyterom og Ambulant tjeneste. Undersøkelsene
er ulike. Døgnovernattingen har flere spørsmål, og noe forskjell i spørsmålstillinger. Resultatene fra
de to undersøkelsene er derfor ikke sammenstilt.
Ved Døgnovernattingen er det kun 10 beboere som har besvart undersøkelsen. Resultatene må
derfor tolkes med forsiktighet. Undersøkelsen viser at beboerne opplever at personalet møter dem
med respekt, de er tilgjengelige, stabile og er forutsigbare. Personalkompetanse skåres til 3.2 15, noe
som tilsier at de beboerne som har besvart er relativt godt fornøyd. Når det gjelder samarbeid med
eksterne samarbeidspartnere/ nettverk, er dette det området beboerne i snitt skårer lavest. Det er
særlig samarbeid i ansvarsgruppe, bistand du får til å etablere/vedlikeholde nettverk utenfor tiltaket
som skåres lavt, dvs under 2.
I kommentarene til undersøkelsen skrives blant annet følgende:

15

Skalaen er fra 1 (Ikke i det hele tatt) til 5 (I svært stor grad).
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«Kunne vært mer samtaler om hva man trenger fremover, og skrevet en form for individuell plan for
de som trenger det»
«Prindsen har blitt veldig hyggelig, man kan være i fred på rommene uten kontakt med andre, så man
får ro. Bare hyggelige og forståelsesfulle mennesker».
I brukerundersøkelsen gjennomført ved Feltpleien (26 besvarelser), Sprøyterommet (117
besvarelser) og Ambulant tjeneste (69 besvarelser) var det til sammen 221 brukere som hadde fylt ut
spørreskjemaet. Brukerne som har besvart skårer personalkompetanse høyt, og der alle tre teamene
skåres om lag på samme høye nivå (gjennomsnitt 3.8). Også organisasjonskultur blir skåret høyt, med
unntak av på spørsmålet «Dine muligheter til å påvirke tjenestetilbudet» som skåres 2.6. Også for
disse brukerne skåres området samarbeid med eksterne samarbeidspartnere/nettverk lavest, men
dog noe høyere enn ved Døgnovernattingen.
Mange har skrevet kommentarer til undersøkelsen, og i hvilken grad de uttrykker tilfredshet med
Prindsen mottakssenter er varierende. Noen er svært fornøyd med hvordan personalet opptrer,
andre opplever de ikke har blitt møtt med respekt, mens atter andre opplever at hvordan de blir
møtt er avhengig av hvem som er på jobb. Flere trekker frem at personalet bør vise mer autoritet og
søke å skape mer ro:
«Kan bli bedre til å opprettholde regler, ro og orden. Virker som de ansatte er redd for å si i fra om
forstyrrelser og uro.»
«Meget fornøyd med hyggelig personalet. Hjelpsomme. Når man prøver å komme ut av dette
møkkalivet er det fint noen bryr seg. Takk.»
Gjennomgående viser brukerundersøkelsene at flertallet av de som har besvart opplever å bli møtt
med respekt, av ansatte med god kompetanse og som er engasjert og forståelsesfulle. Bistand til å få
kontakt med andre hjelpeinstanser og ansvarsgruppe, er de i noe mindre grad fornøyd med.
Oppsummering
Dersom man ser på utvikling fra oppstart og frem til høst 2014, har det vært en relativt stor nedgang
i antall inntak på døgnovernattingen, og beleggsprosenten er lavere enn tidligere. Til tross for
nedgang, er beleggsprosenten over 90 prosent. Behov for akuttovernatting er klart tilstede.
Det har vært en liten nedgang i andel beboere med svært mange inntak på lavterskelhusene. På
grunn av manglene føringer i Rusdata kan man dessverre ikke si noe om dette er fordi disse brukerne
har fått et mer varig botilbud og oppfølging, eller om det er andre årsaker til nedgangen.
Et lite antall beboere står for om lag en fjerdedel av alle inntak, og faller dermed inn under
definisjonen av gjengangere som blir benyttet for rapportering til EST 16. Dersom gjengangere også
henspiller til problemomfang og hyppig kontakt med hjelpeapparat, bør definisjon av gjengangere
også omfatte de andre tjenestene ved Prindsen mottakssenter.

16

I Velferdsetatens rapporteringer til EST benyttes følgende definisjon av gjengangere: bruker som har mer enn
ti inntak ved Velferdsetatens institusjoner siste år.
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Det har vært en nedgang i antall oppdrag ved Ambulant team, der det særlig er nedgang i
akuttoppdrag. I tillegg er det en nedgang i antall hjemmebesøk og oppfølging. Informasjon om
oppdragenes karakter og omfang kan man pr i dag ikke føre i fagsystemet, for å sikre enkle
opptellinger i fagsystemet. Resultatet nedfelles i den enkelte klients journal.
Føringene som foretas gir ikke tilgjengelige tall for hvor mange av klientene som er videreformidlet,
dette gjelder både for arbeid utført ved Ambulant team og ved KVO.
Ved Feltpleien er det en nedgang i antall konsultasjoner, men et økende antall pasienter.
Sprøyterommet og smittevern har relativt stabile tall, men det kan synes som at det er en viss økning
i antall besøk.
Det er en reduksjon i antall brukere med Individuell plan. For majoriteten av brukere ved Prindsen er
opplysninger om dette ikke ført i fagsystemet.
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4 Måloppnåelse
Mandat for gjennomgangen er å se i hvilken grad Prindsen mottakssenter har nådd de målsettinger
som ble utarbeidet ved opprettelsen av senteret. Som vi redegjorde for i kapittel 1 har vi organisert
målsettingene under tre hovedmål. I dette kapittelet vil vi drøfte i hvilken grad våre informanter
anser at Prindsen mottakssenter gir brukerne et tilbud som er tuftet på:
•
•
•

Lav terskel – høy tilgjengelig
Samlet og koordinert helse- og sosialfaglig innsats
Kartlegging og systematisk oppfølging av gjengangere

Det er det helhetlige tilbudet brukerne av Prindsen mottakssenter som belyses, ut fra hvordan
ansatte, ledere, interne og eksterne samarbeidspartnere samt brukere opplever at tilbudet fungerer i
dag. Det enkelte hovedmål drøftes separat, der delmålene som faller inn under det enkelte
hovedmål analyseres sammen med hovedmål.
Det kan være vanskelig å skille mellom hovedmål to og tre. Et samlet og koordinert helse- og
sosialfaglig innsats gjennomføres overfor gjengangere, - på den andre side omfatter samlet og
koordinert helse- og sosialfaglig oppfølging flere brukere enn de som betegnes gjengangere. Vi har
valgt å se dem hver for se for å sikre at tilbudet til gjengangere, som er en målgruppe som særlig blir
løftet frem i grunnlagsdokumentene, blir grundig belyst.
Teamene ved Prindsen mottakssenter har ulike funksjoner, der enkelte team i hovedsak har
oppgaver knyttet til lavterskeltiltak, andre team har oppgaver knyttet til videreformidling og
oppfølging mens andre har «både-og» oppgaver. I dette kapittelet er det funksjonene som er
utgangspunktet for drøftelsene, og hvordan teamene utfører oppgavene vil fremkomme ut fra hvilke
funksjoner de har.

4.1 Lav terskel – høy tilgjengelighet
I grunnlagsdokumentene er det understreket at tilbudene ved Prindsen mottakssenter skal ha lav
terskel og høy tilgjengelighet for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i sentrumsmiljøene.
Mottakssenteret skal fange opp mennesker som ikke i tilstrekkelig grad kommer i kontakt med, og får
hjelp av eksisterende hjelpetiltak. Brukeren skal få et helhetlig helse- og sosialfaglig tilbud ved
mottakssenteret, og skal slippe å oppsøke en rekke steder for å få hjelp.
4.1.1 Fysisk tilgjengelighet
Både ansatte, ledere, brukere og samarbeidspartnere opplever at den fysiske tilgjengeligheten til
Prindsen mottakssenter er vanskelig på grunn av høye gjerder og porter samt to innganger. En ansatt
sier det slik;
«Burde ha litt lavere terskel, være litt nærmere gata. Burde være et mottakssenter med en resepsjon
hvor folk kunne komme rett fra gata og be om hjelp. Vi har ingen mottaksfunksjon eller resepsjon
hvor klienter kan få hjelp fra alle avdelinger.»
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Enkelte av samarbeidspartnerne opplever at bygget ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for å motta
besøkende, og de er usikker på om brukerne får samme mottagelse:
«Vanskelig tilgjengelig å komme inn i bygget. Det er frustrerende, og bygningen kan nesten betegnes
som et fort. Mulig at brukerne ikke blir sluppet inn på samme måten? Men alle må jo presentere seg
med navn ute på gaten.(…) Enklere å komme inn på sprøyterommet enn resten av huset. Går man inn
på den andre siden tenker man det er en resepsjon, men det er det ikke. Det sitter noen der, men de
snakker ikke med besøkene.»
Det stilles spørsmål ved om personvernhensynet ivaretas ved at man må oppgi navn for å komme
inn. Det råder også usikkerhet på hvordan brukerne blir mottatt i resepsjonen som er betjent.
En av brukerne forteller at han har opplevd å stå å ringe på ringeklokken litt for lenge. Så lenge at folk
fra miljøet han ikke ville treffe, plutselig sto bak ham.
Ved å ha to innganger og ulike ringeklokker kommer bruker direkte inn til den tjenesten han/hun
oppsøker senteret for, noe som kan være hensiktsmessig forutsatt at bruker på forhånd vet hva
han/hun trenger hjelp til. For brukere som har behov for flere tjenester, må disse følges fra et tilbud
til neste.
Enkelte ansatte mener det vil være hensiktsmessig å ha en felles inngang og mottak for alle brukere
av mottakssenteret. Andre mener det er hensiktsmessig å ha to innganger, slik at de ulike
brukergruppene ikke møtes inne på mottakssenteret eller i inngangspartiet. De som ønsker en
inngang sier at brukerne møtes utenfor allikevel, mens de som vil ha to innganger mener det er viktig
at brukergruppene ikke møtes mer enn nødvendig når de oppsøker Prindsen mottakssenter. Det siste
utsagnet støttes av enkelte brukere vi har snakket med.
4.1.2 Tilgjengelighet til spisskompetanse
Det er flere ansatte som mener at tilgjengelighet til lege- og psykologtjenester er for liten. Ved
etableringen av Prindsen mottakssenter hadde de forventninger om at somatiske og psykiske
vurderinger skulle være en tjeneste som enkelt kunne tilbys brukerne av huset. Flere opplever at
dette ikke er en realitet. Dette gjelder særlig legetjenesten, som flere mener verken er tilgjengelig
nok eller blir benyttet på en mest mulig ressurseffektiv måte. KVO teamet, der psykolog- og legestillingene er organisert, beskriver dette slik:
«Veldig uklare forventninger hva legen i KVO skal brukes til. Det er mye behov for akutt legehjelp f.eks
i Feltpleien, og legen må følge opp dette. Føler også at helsehjelpen ikke blir verdsatt. Bør legges en
tydeligere plan om hvordan helse og det sosiale skal sees i sammenheng. Bør være tydeligere
forventninger til dette. Den andre legen, jobber ikke med klienter på Prindsen. Hun har andre
oppgaver».
Det er to legestillinger ved Prindsen mottakssenter, men ut fra beskrivelsene fra de ansatte ser det ut
til at kun den ene stillingen har oppgaver direkte knyttet til brukere ved Prindsen mottakssenter. Det
uttrykkes et ønske om at legefunksjonen rettes mot pasientnære aktiviteter, bidrar med psykiske og
somatiske vurderinger og ved innleggelser i spesialisthelsetjeneste.
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«Lege og psykolog som lavterskeltilbud er noe som mangler. Mange brukere er psykisk dårlig. Skulle
ønske de hadde fått bistand til dette fra lege og psykolog».
Det er flere ansatte som påpeker at psykologtjenesten burde ha ansvar knyttet til vurderinger og
akutthjelp overfor brukere av hele mottakssenteret. Flere opplever at psykologtjenesten kun tilbys
beboere ved Døgnovernattingen, men ønsker at kompetansen kommer hele senteret til gode.
4.1.3 Akuttovernatting
I kapittel 2 ble det beskrevet at det er 17 plasser ved døgnovernattingen pluss 3 liggestoler. Som
tidligere beskrevet har beboere med vedtak fra SAA kun overnatting frem til neste virkedag, mens
beboere med vedtak fra NAV bydel kan ha lengre opphold. De ansatte ved døgnovernattingen mener
det er avgjørende å skape trygghet og ro, og beskriver rammer for den jobben de gjør slik:
«Vi jobber bevisst med en hyggelig tone, samtidig som vi gir klare beskjeder. Bevisst på å gi dem nok
søvn og ro, og få en pustepause fra rusmiljøet. Vi har mulighet til noe skjerming. Vi ønsker at de
henvender seg til personalet og ikke til naboen. De er ofte stressa når de kommer, ofte kastet ut fra
andre steder. Vi skal gi dem god mottakelse når de kommer. Legger mye i å få de til å slappe av, og
balanserer myndighet og omsorg. Ser litt forbi første utagering, noen har en utblåsning når de
kommer og så roer de seg ofte. Ansatte jobber med å være blide og positive. Proaktiv tenkning.
På natt er en ansatt oppe og to nede. På kveld er det to på jobb.(…) Vi er kjent for å ha en rolig
avdeling og dette er kjent blant de som har vært her. Legger vekt på rolige rammer. Vi tar oss tid til
kartlegging som kan ta cirka 30 min, dette er RUSdata kartleggingen. Vi skal ha forutsigbare regler.»
Samtlige av brukerne som ble intervjuet beskrev fraværet av felles arena som en meget positiv side
ved Døgnovernattingen. Dette ga dem mulighet til å finne ro i en svært utfordrende hverdag.
De ansatte mener at balansering mellom omsorg og klare rammer er en viktig suksessfaktor for å
skape ro for beboerne. De benytter skjerming ved behov, og søker å være i forkant for å forhindre
negative hendelser. De ansatte opplever at de i stor grad klarer å skape ro, til tross for at beboerne
kan ha store utfordringer og utagerende atferd. De beskriver imidlertid at det kan være utfordrende
å få tid til både å skape ro, ta imot henvendelser, ta imot nye beboere og kartlegge ved inntak. Dette
gjelder særlig på kveldstid, da de kun er to ansatte på vakt.
NAV ansatte i bydelene vi har intervjuet er godt fornøyd med overnattingstilbudet Prindsen
mottakssenter gir;
«Vi har mest kontakt med døgnovernatting på Prindsen, og opplever at de fungerer bra. Det er
mange andre som ikke kan ta de vanskelig plasserbare.»
«Prindsen er den som samler opp de vanskeligste. Vi får veldig gode avtaler med Prindsen, de er
veldig kreative og på tilbudssiden. Kvalifisert personalet med høy kompetanse. (…) Største
utfordringene er at det er for få plasser på Prindsen, det er ofte fullt. Det er jo bra at noen får bo der i
lengre tid, men dette er vanskelig ift få plasser. Spørsmålet er om det er for få steder å sluse til? Er
det en propp? Det er bra med de plassene som er satt av som beredskapsplasser.»
NAV ansatte i bydelene vi har intervjuet er bekymret for om det er tilstrekkelig antall akuttplasser,
særlig med tanke på at Ila hybelhus nedlegges sommeren 2015.
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Ved Døgnovernattingen kan det i perioder være fullt, det gjelder særlig i perioder med kaldt vær. I
kuldeperioder settes det inn to senger på hvert rom, slik at kapasiteten økes. Dette skaper ifølge de
ansatte en del uro og kan være en sikkerhetsrisiko. Det er slik sett ikke en særlig god løsning, men er
med og sikrer tilbud til de med akutte overnattingsbehov.
Som det fremkommer av kapittel 3 er beleggsprosenten noe lavere i 2014 enn tidligere år, noe som
kan tilsi at det er behov for færre akuttovernattinger. Botid på Prindsen mottakssenter er 1-3 døgn,
men som det fremkommer i kapittel 3 har om lag 100 personer bodd utover 10 døgn fra oktober
2013-september 2014, seks har bodd mer enn 100 døgn ved senteret. At enkelte beboere får utvidet
sine opphold over lang tid, betyr at akuttplasser blir benyttet som korttidsopphold.
Ideelle organisasjoner vi intervjuet mener at terskelen for å få plass ved døgnovernattingen ikke er så
lav som den burde:
«Terskelen er egentlig ikke så lav som den burde ha vært, dette fordi de må ha kontakt med legevakta
for å få plass (….) En del vil ikke på legevakta, og da mister man en god del brukere. Vi får de som
nekter å gå på legevakta. Politi og Ambulant team kjører folk som ikke vil til legevakta. Dersom
Prindsen mottakssenter hadde skapt relasjoner og så tatt kontakt med legevakta, så hadde det vært
bedre for brukerne.»
De ansatte ved Døgnovernattingen anser derimot at det er hensiktsmessig at det må gjøres vedtak
ved SAA før inntak på døgn på ettermiddag, kveld, natt og helg:
«Vi har et godt samarbeid med SAA, og det er hensiktsmessig med innsøking derfra. Mange må
innom psykiatrisk legevakt før de kommer, men noen ganger kan det være litt lite informasjon når de
kommer hit. Men veldig greit at døgnklientene vurderes først fra SAA.»
Perspektiv knyttet til prosessen frem til inntak på Døgnovernattingen ansees som tungvint for
enkelte brukere. Dette samtidig som samme brukere påpeker at denne prosessen også øker deres
følelse av trygghet. Dette fordi de kan få en oversikt over om medbrukere som de har vært i konflikt
med, har vedtak om inntak ved Døgnovernattingen.
Det synes som en oppfatning av flere at Døgnovernattingen gir et tilbud til beboere som har
sammensatte problemer.
«Prindsen er den som samler opp de vanskeligste. (….) Forskjell mellom Prindsen og de andre
lavterskelhusene er at Prindsen er roligere fordi beboerne ikke har lov til å ha besøk. Dette setter også
beboerne pris på. Det kan også være fordi de ikke bor der over tid. Det gir mer trygghet enn på de
andre lavterskelhusene. Dessuten flere tjenester enn på de andre husene. »
Døgnovernattingen har færre plasser enn de andre lavterskelhusene. De har ingen fellesrom, det er
ingen fasiliteter for laging eller servering av mat, og personalet søker å motvirke kontakt mellom
beboerne. Til sammen kan dette være med å bidra til at det er mer ro, og at en del beboere som
ellers kan komme i klammeri med medbeboere unngår dette. Et perspektiv som i stor grad blir
støttet av brukere som ble intervjuet.
Uteseksjonen mener akuttovernattingen fungerer bra, også for unge brukere:
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«Akuttovernattingen fungerer bra. Beboerne blir ivaretatt på en god måte. Fornøyd med skjerming av
unge, de er veldig fleksible og tilpasningsdyktige.»
Uteseksjonen stiller spørsmål ved om det er nødvendig at de som har behov for å benytte
liggestolene skal ha vedtak fra SAA. Ved 24 SJU kan deres liggestoler benyttes uten vedtak, og
Uteseksjonen opplever at det er enklere å henvise til dette tilbudet fordi brukerne ikke først trenger
å ta kontakt med SAA.
Muligheter for skjerming og fleksible løsninger understrekes som viktige faktorer av innsøkende
instans. Det understrekes at skjermingsmuligheter ved inntak av unge beboere og beboere med
særlige behov, er avgjørende.
NAV ansatte i bydelene mener det gir et godt tilbud at tjenestene er samlet, og understreker
betydningen av at ansvar for akutt- og lavterskeltiltak ikke ligger til bydelen:
«Veldig viktig at VEL har ansvar for lavterskel og at dette skal være sentralisert. Fint med flere
tjenester på et hus. Flere tjenester og tilbud under samme tak, der man også kan få veiledning.
Opplever det som et hus – der man kan få flere ting samtidig. Det tror vi brukerne også har fått med
seg.»
Samtidig som de mener det er bra å ha samlet tjenester under samme tak, understreker de også at
det er viktig å motvirke sentralisering av lavterskeltilbud i sentrum 17.
4.1.4 Reduksjon av smitterisiko
Sprøyterommet skal bidra til å redusere smitterisiko og sikre bruker trygg injeksjonspraksis. Det kan
forekomme kø for å komme inn til Sprøyterommet. Dette skjer i første rekke når de må stenge i
forbindelse med overdoser.
De ansatte mener at tilgjengeligheten til Sprøyterommet er god, men at den enkelte bruker bør få
mer bistand fra de ansatte for å sikre god injeksjonspraksis. De opplever at på grunn av lav
bemanning har de reduserte muligheter for helsefaglig veiledning av brukerne.
Smittevernluken beskrives som lite egnet for kommunikasjon. Den fysiske plasseringen påvirkes av
støy fra trafikk, forbipasserende på fortauet og kødannelse. Dette totalbildet vanskeliggjør
kommunikasjon mellom bruker og ansatt. Plasseringen av luken ut mot trafikkert vei og smalt fortau,
fører til fare for ulykker. I intervjuet med politiet uttrykte også de en bekymring for plassering av
smittevernluken ut mot trafikkert vei.
Ansatte forteller at man i lokalene til smittevern i Tollbugata hadde mulighet til kontaktetablering,
råd og veiledning i luken. På grunn av plasseringen av smittevernluken i Storgata er dette i liten grad
mulig. Det understrekes også at den enkelte brukers rett til personvern ift personlige opplysninger
brytes ved at andre i køen og forbipasserende kan høre hva som blir sagt. Ansatte forteller at de har
vært nødt til å kaste ut brukerutstyr fra luken til personer i rullestol eller andre som er dårlig til beins,
fordi de ikke kommer opp trappen.
17

Behovsplan for rusinstitusjoner i et fem-årsperspektiv (2015) har gjennomført en spørreundersøkelse blant
bydelene. De fant at bydelene i overveiende grad var fornøyd med lavterskeltilbudet, og at bydelen mener drift
av lavterskelhus bør være en av Velferdsetatens prioriterte oppgaver videre.
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«Mange brukere henvender seg første gang i luka. Før kunne vi ha fått de inn for vaksinering og
kartlegging. Dette er vanskeligere nå, det er vanskelig å føre samtaler i luka, mye støy og det fører til
kø. (….) Dette har ført til høyere terskel.»
I en del tilfeller oppfordrer ansatte i luken brukere til å gå til inngangsdøren for å få hjelp, men de
tror at de fleste som oppfordres til dette ikke oppsøker videre bistand. Årsaken til dette kan være at
enkelte opplever at terskelen for å gå inn er høyere enn å henvende seg i luken. Dette i tillegg til at
noen brukere vegrer seg fordi han/hun vil møte andre ansatte enn i luken.
Både ansatte, mange brukere og samarbeidspartnere hevder at smittevernluken slik den er plassert i
dag ikke fungerer etter intensjonen. Det er både vanskelig å føre samtaler med brukere samtidig som
luken ikke er tilgjengelig for brukere som er fysisk redusert. I tillegg er den plassert ved et trangt
fortau, der biler, buss og trikker passerer, og er således et trafikksikkerhetsproblem.
Enkelte ansatte sier i intervjuet at de mener det vil være en god løsning å etablere et mottak inne,
der smittevernutstyr deles ut. Andre mener at luken bør flyttes til et mer egnet sted, der brukere kan
hente brukerutstyr uten å måtte gå inn. De mener at flere brukere vegrer seg for å gå inn for å hente
brukerutstyr og at det er viktig at alle opplever at man kan være anonym ved henting. Andre
løsninger som foreslås er å plassere automater utenfor der brukerne kan forsyne seg med
brukerutstyr eller etablere mobile utdelingstilbud (f.eks. sprøytebuss).
4.1.5 Lavterskel helsetiltak
Det er personalet ved Ambulant team som tar imot pasienter til Feltpleien, og som har ansvar for køordning inn til behandling. Konsultasjonene varierer i tid ut fra kompleksitet for behandling. De
ansatte ved Feltpleien opplever at mottagelse av pasientene fungerer godt, selv om det i perioder
kan være noe kødannelse. Som det fremkommer av sitatet nedenfor tar de aller fleste pasientene
selv kontakt med Feltpleien;
«Flest brukere som kommer fra gata, drop in. Alltid også noen som bor på huset som kommer, og litt
fra Sprøyterommet. Men disse er i mindretall.»
Enkelte samarbeidspartnere sier at brukerne hos dem forteller at det er lang ventetid før pasientene
får behandling ved Feltpleien, og at senteret mangler et venterom:
«Det er ofte lang ventetid på feltpleien. Brukerne har kort tålmodighet, og det finnes ikke venterom.»
De ansatte opplever at de mangler informasjon om pasienten når de kommer fra Sprøyterommet 18.
De gir uttrykk for at dette gjør det utfordrende å gi et godt lavterskel helsetilbud til brukere som
kommer fra Sprøyterommet.
Flere ansatte på Feltpleien mener at tilbudet om legekonsultasjon er for dårlig. Legen har
legekonsultasjon mandag fra 17.00 – 20.00, i tillegg kan de ansatte ringe legen ved behov. De ansatte
sier at det ofte skjer avvik fra den faste legetiden, og at tre timer en gang i uken er for lite i forhold til
behov for legetjenester.
18

Sprøyterommet har egen database, og denne kommuniserer ikke med databasen til de andre tiltakene ved
Prindsen mottakssenter og de kommunale rusinstitusjonene i Velferdsetaten.
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Ansatte ved KVO mener at legefunksjonen er for mye bundet opp i arbeid ved Feltpleien og at de
dermed har begrenset tilgang til legetjenester.
Brukerorganisasjonen henviser mange til Feltpleien, og har inntrykk av at de fleste brukerne er
fornøyd med den hjelpen de får der. Ut fra tilbakemeldingene fra brukerne oppsummerer de at
legetjenesten fungerer bra:
«Synes det er veldig bra, mange av de som kommer til oss trenger sårstell, når det kommer aktive
brukere til oss henviser vi dem til Prindsen – mye til legen. Virker som legetjenesten fungerer bra.
Virker som det er god kontakt mellom Prindsen og legevakten.(…) de er fornøyd, sier de får god hjelp,
særlig ift sårstell.»
Feltpleien har lengre åpningstider enn da de var i Tollbugata, og har i dag åpent på dag- og kveldstid.
Ansatte Feltpleien sier følgende:
«Det hadde vært bedre og hatt de gamle åpningstidene, det vil si kun åpent kun på kveldstid. Det er
mange andre tilbud åpent på dagtid. De største besøkstallene er på kveldstid.»
Som det fremgår av dette sitatet mener ansatte ved Feltpleien at det hadde vært hensiktsmessig å
beholde åpningstidene slik de var tidligere. Samtidig understreker de at åpningstider på dagtid gir
muligheter for utvidet samarbeid med andre samarbeidspartnere som ofte kun har åpningstider på
dagtid.
Ansatte ved Feltpleiestasjonen i Urtegata er også opptatt av åpningstidene, og mener det bør
vurderes om feltpleietilbudet de gir på dagtid er tilstrekkelig:
«Vi har åpent hver dag på dagtid, med fire sykepleiere på vakt hver dag og lege to ganger i uken. Det
er litt sløsing med ressurser at Feltpleien på Prindsen også har åpent på dagtid. Vi har kapasitet til å
ta flere pasienter.»
4.1.6 Akuttoppdrag
Både interne og eksterne samarbeidspartnere gir uttrykk for at de er fornøyd med muligheten for å
ta kontakt med Prindsen mottakssenter for å få utført oppdrag. Dette gjelder i første rekke oppdrag
med å kjøre brukere til avtaler med andre tjenesteytere eller å kjøre dem hjem.
Som vi viste i kapittel 3 har antall akuttoppdrag blitt redusert de seneste årene. De ansatte ved NAV i
bydelene vi har intervjuet, har begrenset kunnskap om muligheten til å ta kontakt med Ambulant
team.
«Ambulant tjeneste er bra, men vi er ikke flinke nok til å bruke dem. Men de få gangene vi har bedt
om bistand har vi fått hjelp. Tror de er mye i sentrum i forhold til overdoser og har sikkert mye å gjøre
der. Vi kunne ha bedt dem om å komme på kveldstid dersom man har en dårlig bruker. Vi ringer da
heller hjemmetjenesten, men de er stort sett redde for brukeren og vil ikke dra dit.»
Ansatte ved Ambulant team forteller at de i noen tilfeller må avvise akuttoppdrag, samtidig
understreker de at det er behov for ambulant tjeneste for personer som ellers ikke ville ha kommet i
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kontakt med hjelpeapparat. Dette er ofte personer som har egen bolig, men som har et rusproblem
som ofte ikke er kjent for andre.
«Vi må ofte avvise akuttoppdrag fordi vi er ute og leverer medisiner. Det undergraver de akutte
oppgavene. (…)Unikt tilbud, fanger opp veldig mange folk som ellers ikke kommer i kontakt med
bydel. (…) Patruljering gjøres på eget initiativ der vi oppsøker rusmiljøet i og utenfor sentrum, men
ikke så systematisk som tidligere.»
Uteseksjonen har oppsøkende virksomhet som hovedoppgave gjennom systematisk feltarbeid i Oslo
sentrum. Feltarbeidet følger en fast turnus med daglige patruljer fordelt på dagtid, kveldstid samt
natt i helgene. Turnusen sikrer i snitt 35 patruljeøkter ute i Oslo sentrum per uke. Ifølge informanter
fra Uteseksjonen er det fra overordnet nivå gjort flere tiltak for å samordne samarbeid mellom
Ambulant team og Uteseksjonen. Siste større grep var å samle kommunens gatebaserte oppsøkende
arbeide i Oslo sentrum i Uteseksjonen høsten 2009. Siden da har Uteseksjonen ikke hatt noen øvre
aldersgrense og det helsefaglige fokuset på voksne er styrket.
«Ambulant team har slik vi oppfatter det en annen fagtilnærming enn det vi har i Uteseksjonen. De
arbeider etter en oppdragsbasert tilnærming til oppsøkende arbeid, og de har hatt et sterkere
helsefaglig fokus. Og så de har drevet med hjemmebesøk. Vårt oppsøkende arbeid tar utgangspunkt i
det systematiske feltarbeidet på gata. Oppfølgingen følger ut fra brukernes kort- og langsiktige behov
og tar sikte på videreformidling».
Samordningen i 2009 har samlet sett sikret og styrket kommunens oppsøkende arbeid ute i utsatte
miljø i Oslo sentrum. Arbeidet overfor voksne ble ytterligere styrket gjennom at Uteseksjonen ble
tilført 2 ekstra oppsøker stillinger i 2013.
SAA er usikker på hvilke akuttoppdrag Ambulant team påtar seg, og hvilket mandat de har knyttet til
dette arbeidet. De stiller imidlertid spørsmål ved behovet for to akutte team:
«Vi har et ambulant team, - er det hensiktsmessig med to ambulante team? Det er overlappende
oppgaver. Vi vet ikke hva deres Ambulant team gjør, før var det mer oppsøkende. Vi driver lite
gatelangs, men vi plukker opp personer som ikke kan ta vare på seg selv. Ambulant team kan si nei,
men det kan ikke vi.»
Det kan være grunn til å vurdere behov for arbeid med akuttoppdrag, og dersom Velferdsetaten
velger å prioritere disse oppgavene videre må mandat og samordning med andre aktører drøftes.
4.1.7 Hjemreise
Som det fremkommer i kapittel 3 varierer antall hjemreiser noe. Noen av oppdragene kommer fra
SAA, mens andre kommer fra andre aktører eller bruker selv.
Utenbysboende kan ved behov få vedtak fra SAA om overnatting ved Døgnovernattingen for en natt.
De får da hovedsakelig tilbud om å benytte liggestol. Døgnovernatting tar som oftest kontakt med
Ambulant team dagen etter, som bistår bruker og sikrer at han/hun kommer seg til aktuelt
transportmiddel hjem. SAA beskriver oppdragene de gir Prindsen mottakssenter med hensyn til
hjemreiser slik:
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«Vi har absolutt flest hjemreiser, vi vurderer om lag 700 hjemreiser i året, der Prindsen bistår noen og
Uteseksjonen noen. En typisk sak for Prindsen er at det kommer en sliten bruker på kvelden,
overnatter i liggestol og blir hjulpet av Ambulant team til bussen neste dag.»
De andre teamene på Prindsen tar også kontakt med Ambulant team dersom de har behov for
bistand til hjemreiser. Rutinemessig tas det kontakt med hjelpeapparat i hjemkommunen ved alle
hjemreiser.
Det synes som at de ansatte ved Prindsen mottakssenter opplever at bistand til hjemreise er en viktig
del av tilbudet, og at arbeidsdelingen knyttet til slike oppdrag fungerer godt. Det kan være grunn til å
se på rutiner for å ta kontakt med hjemkommune for de brukerne som har vedtak fra SAA, da også
SAA tar kontakt med hjemkommune.
4.1.8 Lavterskel tannhelse
Lavterskel akutt-tannhelsehjelp tilbys gjennom et samarbeid mellom Helseetaten og Velferdsetaten.
Tannbehandlingen skal tilpasses pasientens egen kapasitet, mulighet til å gjennomføre behandlingen
og beholde en akseptabel oral helse over tid. Målet er å gi akutt og nødvendig hjelp til smerter,
betennelsestilstander, tyggeproblemer og ubehag i munn- og slimhinner for rusmiddelmisbrukere i
aktiv rus. Pasienten skal videreformidles til sin lokale tannklinikk for mer omfattende behandling.
Tilbudet holdes åpent 1 dag per uke. Dette tilbudet skal ikke gis til de som oppfyller kriteriene for
stønad til dette formål etter Lov om sosiale tjenester.
Brukere må ha henvisning fra Prindsen mottakssenter. Det er helsesekretær ved Prindsen
mottakssenter som koordinerer tilbudet, og følger brukeren til tannbehandlingen. Ifølge ledelsen
ved Prindsen mottakssenter er det i første rekke brukere ved Feltpleien og lavterskelhusene som
benytter seg av tilbudet. Lavterskelhusene er derimot usikker på hva tilbudet omfatter pr i dag;
«Er tannhelseprosjektet noe av tilbudet ved Prindsen? Vi får ikke tak i dem.»
Det er ifølge Prindsen mottakssenter ventetid for å få akutt tannhelsebehandling. Med begrenset
åpningstid, lang ventetid og andre akutte tannhelsetilbud til målgruppen, bør dette tilbudet
vurderes.
4.1.9 Oppsummering og vurdering
Til tross for at den fysiske tilgjengeligheten ikke er så god som den burde ha vært, synes det som at
de fleste informantene mener at terskelen for å få hjelp har blitt lavere etter at Prindsen
mottakssenter ble åpnet. Forlengede åpningstider og en samling av flere tjenester på et sted, utgjør
samlet sett et bedre tilbud.
Tilgjengeligheten til spisskompetanse som lege- og psykologtjenester oppleves ikke som tilstrekkelig.
Det bør både vurderes om begge legestillingene bør ha direkte klientrettede oppgaver, samtidig som
man vurderer hvordan spesialistkompetansen kan benyttes mest mulig effektivt.
På grunn bygningsmessige forhold, med flere innganger og dørklokker samt gjerder rundt bygningen,
er tjenestene vanskelig tilgjengelig. Det bør drøftes om det skal etableres en felles inngang og mottak
for brukerne.
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Alle informantene uttrykker bekymring for hvordan smittevernsarbeidet fungerer. Dette handler om
redusert mulighet for kontaktetablering, trafikksikkerhetsproblemer, ikke tilrettelagt for
rullestolbruker eller andre med fysiske utfordringer.
Ved å etablere et felles mottak inne, med ansvar for utdeling av smittevernutstyr, vil muligheten for
samtaler og kontaktetablering styrkes. Samtidig er det en fare for at det kan medføre at deler av
brukergruppen som ønsker å hente utstyr uteblir. Hvor mange dette gjelder, er ikke mulig å anslå.
Ved innstallering av automat bortfaller muligheten for kontaktetablering, men man vil samtidig
frigjøre personalressurser. Hvor kostnadskrevende det vil være å kjøpe og drifte automat er ikke
kartlagt.
Å flytte luken til et annet sted på bygget, vil kunne bidra til at brukerne lett får tilgang til brukerutstyr
og samtidig styrke muligheten for kontaktetablering. Det er imidlertid ressurskrevende å ha luken
åpen, og det bør vurderes om dette er hensiktsmessig bruk av ressurser. Andre løsninger kan være å
etablere en mobil enhet, eller desentralisere utdelingen ytterligere. Slike løsninger vil i så fall bety at
Prindsen mottakssenter i begrenset eller liten grad deler ut brukerutstyr. Det må vurderes om dette
er innenfor mandatet og kan anses å være formålstjenlig.
Samarbeidspartnere uttrykker bekymret for at lang botid for enkelte beboere på Døgnovernattingen,
reduserer kapasiteten for akutt plasser. Det er viktig at Velferdsetaten opprettholder tilstrekkelig
antall akuttplasser, og samtidig holder oversikt over behov og belegg for å sikre at funksjonen
fungerer slik forutsatt.
Prindsen mottakssenter mottar akuttoppdrag og gjennomfører i en viss utstrekning oppsøkende
arbeid. Dette er oppgaver som henholdsvis SAA og Uteseksjonen utfører. Det bør derfor vurderes om
dette er oppgaver Prindsen mottakssenter skal prioritere videre.

4.2 Samordning og samarbeid
I grunnlagsdokumentene blir Prindsen mottakssenter beskrevet som bærebjelken for samordning og
koordinert innsats. Det forutsettes at god kompetanse- og ressursutnyttelse for senteret som helhet,
og samarbeid i VEL, bydel, ideelle organisasjoner samt andre aktører skal sikre god utnyttelse av de
samlede ressursene i Oslo. Før vi ser nærmere på samarbeid, vil vi drøfte Prindsen mottakssenters
bistand knyttet til kartlegging, videreformidling og oppfølging.
4.2.1 Helse- og sosialfaglig kartlegging og videreformidling
Et av målene for Prindsen mottakssenter er at brukerne får helse- og sosialfaglig oppfølging og
videreformidling. Uten tallmessig belegg, antar man at flere brukerne har lite eller ingen kontakt med
øvrig hjelpeapparat. Oppfølging fra de ansatte ved Prindsen mottakssenter kan være et steg videre
for å få nødvendig helse- og sosialfaglig hjelp. Det er imidlertid slik at mange allerede har kontakt
med øvrig hjelpeapparat. For noen vil arbeide bestå i å samordne tiltakene eller bistå med ytterligere
kartlegging og observasjon, og bidra til at bruker får et egnet tilbud.
I intervjuene med ansatte synes det som det er ulik forventning og mening om hvilke brukere og
hvordan kartlegging og videreformidling skal foregå. KVO teamet uttrykker dette under intervjuet:
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«Tenkte ved start at KVO teamet lå over huset og at alle avdelinger kunne henvise klienter inn til KVO.
Dette var planen. KVO skulle være frigjort fra de andre teamene og kunne drive oppfølging av klienter
fra hele huset. Ambulant team er oppdragsbaserte og ikke proaktive. KVO skal være proaktive.
Ambulant team sitter og venter på en telefon. KVO gir Ambulant team oppdrag, hjemreise, medisin
og lignende. Oppdrag om å kjøre til NAV m.m.»
Som tidligere nevnt er sosialfaglig ansatte ved KVO-teamet organisert sammen med
døgnovernattingen, og har ansvar for drift av Døgnovernattingen på dagtid. De opplever og i liten
grad å ha mulighet til å følge opp klienter og delta på møter utenfor huset. De mener at de ikke har
mulighet til å gjøre oppgaver knyttet til kartlegging og videreformidling slik forutsatt, og at det i dag
kun er psykologen som utfører disse oppgavene. De ansatte ved KVO sier at det i første rekke er
beboere på døgnovernattingen som får tilbud om kartlegging og videreformidling. De andre teamene
gir også uttrykk for at KVO i liten eller ingen grad kan tilby dette overfor brukere av de andre
tjenestetilbudene.
Ansatte ved Ambulant team har også oppgaver knyttet til kartlegging og videreformidling, men sier
de ikke benytter de samme kartleggingsverktøyene som KVO benytter, og at de i en viss utstrekning
har annen målgruppe enn KVO.
«Forskjellen mellom KVO og Ambulant team er hvor klienten oppstår. For Ambulant team oppstår
klienten akutt og ender i oppdrag, vi har fokus på det helsefaglige perspektivet. KVO har ikke det
blikket på det helsefaglige som vi har. KVO starter på huset. Vi jobber forskjellig. Vi har brukere som
har bolig, men et rusproblem. Men vi har også en del av de samme brukerne. (…)Bruker ikke skjema i
samme grad som KVO. Kunne nok blitt bedre på å strukturere arbeidet.»
Ambulant team mener selv de bør være mer systematiske i oppfølgingen. I intervjuene med
Ambulant team fremgår at de sjelden benytter kartleggingen i fagsystemet. En gjennomgang av
journalføring i fagsystemet viser at for den enkelte bruker er journalnotatene i en del tilfeller svært
kortfattet og lite informativ. Dette gjør det vanskelig for øvrige tiltak i Velferdsetaten å vite hva som
er gjort og hvilke avtaler som er inngått for den enkelte, samtidig som rapportering vanskeliggjøres.
Ved Feltpleien anser de ansatte at akutt helsefaglig bistand er en av de viktigste arbeidsoppgavene.
De opplever at pasientene har akutte behov for pleie, og da særlig knyttet til sårpleie. De mener at
dette er oppgaver de er særlig kompetente til å ivareta, og at mange pasienter ikke ønsker å oppsøke
fastlege eller få tilbud gjennom hjemmesykepleien. Helsehjelp ved Prindsen mottakssenter er gratis
og pasienter kan komme innom uten timebestilling. Dette er to sentrale faktorer som både brukere
og ansatte mener er viktige for å nå denne brukergruppen.
Samarbeidspartnere mener følgende er betydningsfulle faktorer:
«Folk bruker feltpleien både fordi det er trygt og godt og fordi det er gratis. Noen har utestående
egenandel hos fastlegen og det kan bety at bruker ikke oppsøker fastlege.»
NAV ansatte i bydel sier de ikke kjenner så mye til Feltpleien, annet enn fra omtale brukerne gir. De
forteller at brukerne som benytter Feltpleien opplever å få nødvendig og god hjelp:
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«De aller fleste har fastlege, men mange vil ikke benytte fastlegen. De blir vant til å få sårstell på
feltpleien, og da vil de benytte det.»
Når det gjelder helsefaglig oppfølging mener ansatte ved Sprøyterommet at de ikke har mulighet til å
bistå i den grad som er ønskelig, fordi de er lavt bemannet.
Feltpleien mener de innenfor dagens rammer kan gir et godt akutt helsefaglig tilbud til pasienter som
oppsøker dem. De har i mindre grad mulighet til å arbeide for at pasientene skal få et mer permanent
helsetilbud i egen bydel.
KVO og Ambulant team har ulik tilnærming til oppfølging, - og det er også uklart i hvilken grad den
ulike bruker får helse- og sosialfaglig oppfølging som et samordnet tilbud. Både ansatte ved NAV
bydel og SAA forteller at enkelte brukere de kjenner godt blir kartlagt, uten at det er avklart med det
er nødvendig. Informantene fra NAV i en bydel sier dette:
«Todelt, vi har både de som er utfordrende som vi kjenner og de som dukker opp fra "intet" som vi
trenger å få kartlagt. (….) De vi har fått en grundig tilbakemelding på, det hjelper oss til videre arbeid.
Godt dokumentert på veldig kort tid, presist og grundig. I andre tilfeller trenger vi ikke dette, fordi vi
kjenner klienten godt. (…) Har ikke dialog med Prindsen der bydel gir bestilling for hva vi trenger av
kartlegging og informasjon. Det er noe vi trenger. Vi har merket forandring de to siste årene, med at
det skal være plan og de skal videre. Men det gjelder også de andre tiltakene i VEL»
NAV ansatte opplever at de ved forespørsel får nyttig informasjon om beboeres behov, men mener
det vil være hensiktsmessig at det er en dialog mellom bydel og Prindsen omkring hvilke beboere
man har behov for å kartlegge ytterligere.
KVO teamet forteller at det er tre nivåer for kartlegging for beboere ved Døgnovernattingen:
«Tre nivåer på kartlegging, på telefon, når klienten kommer og kartlegging som er KVO teamets
kartlegging. Kun opplysninger fra de to første ligger i Rusdata. Alle klienter skal gjennom kartlegging
en og to. Bydelen bestiller kartlegging tre. Begynner ikke med dette før bydelen kommer på et
samarbeidsmøte. Kartlegger ikke for opplysninger som ikke skal brukes til noe».
Slik KVO teamet ser det, er det helt nødvendig med dialog med NAV bydel før utvidet kartlegging og
videreformidling foretas. De forteller at de alltid er i dialog med NAV bydel i forkant av at dette
foretas.
NAV i bydel gir tilbakemelding om at de har sett en endring i tilnærming, der rusinstitusjonene i
Velferdsetaten, inkludert Prindsen i større grad enn tidligere arbeider målrettet og planmessig for at
beboerne skal få et mer permanent tilbud. Dette gjøres i samarbeid med bydel. SAA opplever også
endring i tilnærming, og ønsker at samarbeid med bydel styrkes ytterligere for å sikre at bruker på
sikt får tilbud om mer permanent karakter.
SAA mener det vil være formålstjenlig at Prindsen har en koordinerende funksjon, men understreker
at NAV bydel har ansvar for brukerne. Således er det viktig at innsatsen koordineres.
«Vi har sannsynligvis mye av de samme brukerne på døren, uten at vi helt vet om hva de andre gjør.
Kartlegging er det bydel som gjør, det er mer en observasjon som gjøres på Prindsen. (…) Prindsen bør
være en koordinerende virksomhet, og dette bør utvikles videre. Prindsen må gi gode
42

tilbakemeldinger til bydel, og det det bør både vi og Prindsen bli flinkere til. Må kanskje være mer
opptatt av samle opp eller fange opp de som er i sentrum, og så sende dem over til bydel for mer
permanent opphold.»
Ut fra føringer i Rusdata er det i liten grad mulig pr i dag å finne frem til hvor mange brukere Prindsen
mottakssenter har hjulpet til å få et mer permanent helse- eller sosialfaglig tjenestetilbud 19.
4.2.2 Tett oppfølging av enkeltpersoner og Individuell plan (IP)
I grunnlagsdokumentene fremgår at Prindsen mottakssenter skal tilby tett oppfølging av
enkeltpersoner dersom NAV i bydel ønsker det.
Brukerne av Sprøyterommet, Feltpleien, Smittevern og Ambulant team oppsøker i hovedsak
tjenestene på eget initiativ. Unntaket fra dette er i de tilfeller andre tjenester, ideelle organisasjoner,
privatpersoner eller andre tar kontakt fordi de er bekymret for en person og ber om hjelp. Brukere
kan be om oppfølging, eller bruker og ansatt kan lage en avtale. I hvilken grad NAV er kjent med eller
har bedt om oppfølging varierer. I enkelte tilfeller er de informert, i andre tilfeller vet de ikke om
oppfølgingen som foregår, i andre tilfeller er målet med oppfølgingen å etablere kontakt med bydel
eller andre instanser. Det betyr at oppdragene om oppfølging i liten grad kommer fra bydel, og
representantene fra NAV i bydelene vi intervjuet er sjelden informert om oppfølging som Ambulant
team forestår.
SAA stiller spørsmål ved oppfølgingen av de beboerne de har gitt plass på akuttovernattingen:
«Vi har en ulik tenkning på en del ting, og de har ikke jobbet etter Lov om sosiale tjenester i NAV
(LOST) slik vi har. (….) Når vi har fattet et vedtak er vi nødt til å følge opp ift eier, dvs bydel. Vi har de
lovmessige forpliktelsene som er nødvendig, og tar kontakt med bydel dagen etter. Det gjør Prindsen
også. To personer som ringer bydel to ganger. Dette er dobbeltarbeid, der Prindsen starter
oppfølgingsarbeid til tross for at de vet at SAA er inne. (….)Vi må sikre brukerne ikke blir i
akuttapparatet. Hjelpen må koordineres riktig. Bydel må ta ansvaret, det hjelper ikke at SAA og
Prindsen mottakssenter kjenner brukeren best, for bydel har ansvar. Det har skjedd en endring, der
Prindsen har mye større fokus på ansvaret bydel har.»
De ansatte ved Prindsen mottakssenter forteller at det er beboer selv som tar kontakt med NAV i det
vedtak fra SAA utgår. I noen tilfeller ønsker beboer at også ansatte snakker med saksbehandler.
Også de ideelle organisasjonene mener at bedre samordning og koordinering vil kunne gi et bedre
tilbud til den enkelte klient. Det foregår noe dobbeltarbeid overfor enkelte der hjelpeinstanser kan
arbeide med ulike mål for øye. Flere aktører mener arbeidet med å koordinere hjelpen til den enkelte
ikke er god nok i dag. SAA understreker at bydel har ansvar, men at andre aktører kan koordinere
arbeidet dersom det i forkant er enighet om dette. Ideelle organisasjoner mener det er viktig at
brukeren selv avgjør hvem som skal ha koordineringsansvar.
I grunnlagsdokumentene fremgår at Individuell plan (IP) skal benyttes i arbeidet med ledelse av
tverrfaglige prosesser. De fleste brukerne av Prindsen mottakssenter har behov for sammensatte
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Dette gjelder ikke pasienter ved Feltpleien, men som det fremgår i kap 3 er det et ganske lite antall pasienter
som der står oppført som videreformidlet.
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tjenester der IP kan være et verktøy for koordinering av tjenester. Bydel har et særlig ansvar for at
den enkelte bruker har IP, men det er naturlig at Prindsen mottakssenter ut fra sitt mandat bidrar i
denne prosessen, - særlig overfor brukere der det arbeides med videreformidling eller oppfølging.
Majoriteten av brukerne ved Prindsen mottakssenter har i kartleggingen i Rusdata oppgitt status for
IP som «ikke oppgitt» eller «ukjent». I perioden 01.04.14 – 30.09.14 var det kun 62 av 1564 brukere
som hadde føringer der det fremgår at de har en IP. I denne sammenheng er det viktig å understreke
at for mange brukere er ikke kartlegging foretatt, og i noen tilfeller er det usikkerhet med hensyn til
om det finnes en IP eller ikke. På den andre side er det nærmere 150 brukere i denne perioden der
arbeidet er «påbegynt» eller «ikke startet», noe som indikerer at bruker er motivert for å utarbeide
IP.
4.2.3 Overføring til ordinært helsetilbud
Som det fremgår av kap 3 ble om lag 300 pasienter helserelatert videreformidlet fra Feltpleien i
perioden oktober 2013 til september 2014. Helserelatert videreformidling viser til videreformidling
både til spesialisthelsetjeneste, fastlege, private og kommunale helsetjenester. Ansatte ved
Feltpleien mener arbeidet med videreformidling burde struktureres bedre, samtidig som de synes
det er noe uklar ansvarsfordeling mellom bydel og Velferdsetaten:
«Vi videreformidler til ordinær helse der det er mulig. Vi har opplevd noen ganger at bydel opplever at
disse ikke skal formidles til bydel. (…)Overføring til bydel er kun et overordnet mål uten at det er lagt
føringer, det bør være mer struktur for videreformidlingen. (…)Bør være et eget team som jobber med
formidling til bydel, en utvidet KVO funksjon hvor helse også blir ivaretatt.»
Det er imidlertid et dilemma at man på den ene siden har behov for gratis lavterskel helsetilbud,
samtidig som lav terskel for hjelp kan bidra til at brukerne vegrer seg for å benytte de ordinære
tjenestene som fastlege og hjemmesykepleie, noe sitatet nedenfor beskriver:
«Mange pasienter har ikke råd til å betale slike tjenester i bydelene eller på legevakta. (….) Feltpleien
er gratis og man trenger ikke bestille time i forkant. Går da heller på Feltpleien.»
Kommunale helsetjenester gir et mer permanent tilbud. Dette er tilbud brukergruppen har behov
for. Det er derfor grunn til å vurdere om arbeid for overføring av pasienter til ordinære
helsetjenester skal prioriteres høyere.
Det bør drøftes nærmere hvordan overføring til ordinært hjelpeapparat skal gjennomføres, hva som
skal til for å lykkes i dette arbeidet internt samt samordningsrutiner med bydel.
4.2.4 Samarbeid ved Prindsen mottakssenter
Mange ansatte opplever at det er «skott» mellom teamene, og i varierende grad etterspør samarbeid
og felles arenaer for utveksling av fagkompetanse. Enkelte mener at arbeidsoppgavene er såpass
forskjellige at det er naturlig at det bare i noen grad er samarbeid på tvers av teamene, mens andre
mener det er nødvendig med samordning av tjenestetilbud og fagkompetanse.
«…samarbeid på huset kunne vært bedre og mer helhetlig. Det er for tette skott og for sterk
teamfølelse, i stedet for å tenke at vi er Prindsen. En slik prosess tar tid. Det er fremdeles en lang vei å
gå for dette. Bør jobbe mot huset Prindsen, og hva vi kan få til for brukerne.»
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«Vanskelig å se helheten. Selv om alt henger sammen på en måte, er det fortsatt for ulike oppgaver,
og delvis målgrupper, mellom tjenestene. Målgruppen for Ambulant team er fremdeles de som er ute
på gata, i parken eller hjemme og som ruser seg i en slik grad at de ikke klarer å ta vare på seg sjøl.
Mye alkohol. (…) For at Prindsen skal bli det det var tenkt som, må det noen overordnede
tydeliggjøringer, både for hva senteret skal drive med, for hvem og hvordan».
Som det fremgår av sitatene ovenfor er det ulike meninger om hvor samordnet Prindsen skal være,
der noen mener det Prindsen må fungerer mer samordnet, mens andre mener at oppgaver og
målgruppe tilsier at man bør samarbeide, men ikke samordnes ytterligere.
Flere uttrykker i intervjuene behov for en felles helhetlig plan for Prindsen mottakssenter. Flere
understreker at det finnes en handlingsplan for Prindsen mottakssenter, men mener de ansatte bare
i noen grad er bevisst denne.
«Mangel på struktur må opp på ledernivå i VEL og Sentrums- og storbyavdelingen. Vi har ikke
inntrykk av at det foreligger en helhetlig plan. Det bør utarbeides en helhetlig plan som er klar for
alle, hva som er mandatet og hvem som har ansvar for hva.»
«Målene ligger i handlingsplanen, men de er ikke godt nok innarbeidet. De er ikke langt nok fremme
hos alle. Klarer ikke å utnytte ressursene bra nok for hele Prindsen.»
I tillegg til en felles og helhetlig plan understreker flere ansatte at det er behov for kontinuitet i
ledergruppen ved Prindsen mottakssenter. Flere ansatte ved Sprøyterommet og Feltpleien mener
det er behov for en helsefaglig leder.
Ifølge de ansatte har Prindsen mottakssenter morgenmøte som ledes av døgnovernatting/KVO, der
de andre teamene er representert og der døgnovernattingens beboere blir presentert og
arbeidsoppgaver knyttet til disse blir diskutert og fordelt. Videre er det også etablert et møtepunkt
på onsdager der koordinering og videreformidling av aktuelle klienter skal drøftes. Noen mener at
disse møtepunktene fungerer etter intensjonen, mens andre mener møtepunktene ikke
imøtekommer alle teamenes behov. Flere ansatte gir uttrykk for at de mangler eierforhold til disse
møtene, ved å omtale dem som «Døgn og KVO sine møter».
Døgnovernatting og Sprøyterom opplever at de har godt samarbeid med Feltpleie og Ambulant team,
men opplever bare i noen grad at de har behov for å samarbeide seg imellom. KVO blir av de andre
teamene oppfattet som en del av døgnovernattingen, noe som gjør at de tror at KVO teamet i liten
grad har mulighet til kartlegging og videreformidling av klienter som ikke har tilbud om overnatting.
Sprøyterommet har sin egen database, det vil si at klientinformasjon og arbeid som utføres ved
Sprøyterommet ikke kommuniserer med det øvrige fagsystemet til Velferdsetaten. Samarbeid om
den enkelte bruker vanskeliggjøres, og de ansatte ved Sprøyterommet ber om en avklaring om egen
database er nødvendig ut fra personvernhensyn. Det skal i denne sammenheng sies at det ikke er alle
ansatte ved Sprøyterommet ser det nødvendig å ha felles database. Flere mener det er svært
betenkelig dersom andre team og avdelinger kan se at en bruker har oppsøkt Sprøyterommet, og
ønsker således at dagens system for journalføring opprettholdes.

45

4.2 5 Samarbeid i Velferdsetaten
Både lavterskelinstitusjonene og omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjonene etterspør tettere
samarbeid med Prindsen mottakssenter. Noen har god oversikt over tilbudet på Prindsen, mens
andre gir uttrykk for at de har behov for mer kjennskap til tjenestetilbudene og den faglige
tilnærmingen.
«Vi har godt samarbeid knyttet til enkeltpersoner, ellers ikke noe særlig samarbeid (…) Vi hadde en
del felles møter i starten, kanskje var forventninger for store for hva som er realistisk. Føler det er lite
samarbeid, og ganske tette skott. Samarbeidet er lite.»
Noen av de ansatte ved Prindsen opplever at de har for lite informasjon om rusinstitusjonene:
«Vi får aldri direkte informasjon fra Velferdsetaten om nye tiltak, og blir ikke opplyst om endringer. Vi
er ikke koblet på godt nok. Hvordan skal informasjon fra IBA gå til KVO?»
Uteseksjonen ønsker mer strukturert samarbeid med Prindsen:
«Vi hadde sterke forventning om samarbeid fra begynnelsen.(…) Har nå satt i gang faste
samarbeidsmøter, men det har vært mye ombygging og interne prosesser og problemer som har tatt
fokus bort fra de faglige oppgavene. Vi må få på plass en mer systematisk overføring og samarbeid.»
Ut fra intervjuer med ansatte ved Prindsen og samarbeidspartnere i Velferdsetaten ser det ut til at
mer systematisk informasjonsdeling og samarbeid bør opprettes. Felles definisjoner av begreper som
akutt, kartlegging og videreformidling må foreligge, og man må i større grad trekke veksler på
hverandres kompetanse og faglige tilnærming:
«Vi definerer ikke akutt likt. Akutt på Prindsen er noe annet enn på Thereses hus. Vi må definere hva
som skal ligge i hovedbegrepene. Vi er avhengig av Prindsen ift feltpleie. Vi skulle ønske at vi kunne
bruke tilbudene bedre enn nå, både lege, psykolog og feltpleie. Det er godt samarbeid med Ambulant
team. Oppfølgingsteamet skjønner vi ikke hva gjør? Mulig det ikke eksisterer lengre. De hadde vi
forventninger til, men de synes ikke ut mot IBA. (…)Vi får ikke tak i dem. Prindsen er så mange
enheter. Vi hadde samarbeidsmøter, men samarbeidsmøtene var ikke helt enkle.»
Flere trekker frem fordelen ved felles fagsystem, der informasjon om den enkelte bruker
fremkommer. Et dilemma som trekkes frem er at Sprøyterommets føringer i fagsystemet ikke kan
sammenholdes med informasjon fra de øvrige tjenestestedene.
Sprøyterommets ansatte forteller at de ikke tar kontakt med rusinstitusjonene i Velferdsetaten ved
overdoser på Sprøyterommet, selv om bruker har fortalt at de bor på en av institusjonene. Unntak
for dette er dersom samme bruker har mange overdoser over kort tid, da kan de i enkelte tilfeller ta
kontakt for å melde sin bekymring. Det bør vurderes om denne praksisen er i henhold til det beste
for den enkelte bruker og om hva som skal til for å ivareta personvernhensyn.
Rusinstitusjonene i IBA gir uttrykk for at Prindsen mottakssenter i liten grad videreformidler beboere
til dem. Dette gjelder både lavterskelinstitusjonene og omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjonene:
«Jeg aner ikke hvem som bor på Prindsen nå, men vi får ikke noen henvendelser derfra, tror faktisk
ikke vi har fått det i hele år.»
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«Det er få beboere som kommer fra Prindsen. (…..) Synes de er dårlig kartlagt, men det kan jo komme
av at de har kort oppholdstid.»
Flere informanter fra institusjonene i IBA stiller spørsmål ved om det er mulig å gjennomføre
kvalitetssikrede kartlegginger og observasjoner ved Prindsen når bo-oppholdene er av kort varighet.
Flere informanter fra lavterskelinstitusjonene mener samarbeidet og videreformidling ikke fungerer
helt slik det burde:
«Intensjonen var at vi skulle samarbeide mye mer, det har det blitt mindre og mindre av. Avstanden
blir større og større. Mindre kontaktpunkter. Samarbeidet burde ha vært ift hvordan vi samarbeider
rundt klienten. Ser ut til at botiden på Prindsen blir lengre og lengre. Prindsen skulle være et
akuttmottak, og så skulle man søke seg videre i IBA. Bor folk for lang tid der? Prindsen bør være
kortere tid, og bør ta inntak hele døgnet slik vi gjør.»
«Vi får stadig vekk høre at de som bor på Prindsen var utestengt fra IBA. Det er rykter som går, men
det er feil.»
Prindsen mottakssenter mener de har beboere som ikke får plass andre steder eller som er kastet ut
av andre lavterskelhus:
«Noen brukere kommer for en natt, men mandatet sier opptil tre virkedager. Enkelte blir mye lengre.
Kan være problematikk som demens, psykisk problematikk, hvor man ikke får annen plass. (…) Noen
går i sirkel i lavterskel tiltakene. Vi har folk som ikke fungerer på store hybelhus.»
De ansatte ved Prindsen forteller i intervju at mange av deres beboere er utestengt fra
lavterskelhusene. Lavterskelhusene mener at dette ikke er helt korrekt. De oppgir at enkelte beboere
blir utestengt over en gitt periode, men ikke i det omfang som det blir hevdet.
Utestengelser blir ikke i alle tilfeller ført i fagsystemet på en måte som gjør at man kan få oversikt
over hvor mange som er utestengt, hvilke tiltak de er utestengt fra og hvilken periode det gjelder.
Dette gjør at vi ikke har en fullstendig oversikt og dermed vanskelig å avgjøre hva som er korrekt. Det
må arbeides for å sikre korrekte føringer av dette. Det viktigste er imidlertid at Prindsen og
lavterskelhusene snakker sammen slik at brukerne får et tilbud som er i tråd med behov, og at
samarbeid er tuftet på gjensidig respekt og korrekt informasjon.
Lavterskelhusene har inntak hele døgnet, mens Prindsen har inntak frem til kl 0200. Brukere med
behov for plass etter kl 0200 må dermed få akuttplass ved andre tiltak. Beboere ved Prindsen betaler
ikke egenandel, slik beboere ved de andre rusinstitusjonene i Velferdsetaten gjør. Både ansatte og
samarbeidspartnere sier at enkelte brukere ønsker å bo på Prindsen, slik at de slipper å betale
egenandel.
I intervju med KVO sier de dette om videreformidling av beboere internt i VEL:
«Prøver å ikke viderehenvise til lavterskel. Vi har fått viderehenvist flere klienter, men gjør det helst
utenfor VEL, helst til bydel eller spesialisthelsetjenesten.»
De ansatte mener det kan være flere grunner for at beboere ikke skal viderehenvises til lavterskel. En
av dem er at beboer ikke er i målgruppen. En annen kan være at kartlegging og viderehenvisning
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foretas overfor beboere der situasjonen er uavklart. Dersom beboer er i målgruppen til VEL sine
institusjoner, er ofte ikke utvidet kartlegging og viderehenvisning nødvendig.
Til tross for dette er grunn til å vurdere om Prindsen mottakssenter i større grad bør viderehenvise
beboere internt i VEL. Dette for å sikre at Døgnovernattingen har tilstrekkelig akuttplasser, og fordi
særlig omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjonene representerer et mer stabilt botilbud for brukere.
Også korttidsplasser har mulighet til å tilby et mer langvarig opphold, der oppholdene innbefatter
blant annet oppfølging, botrening og mattilbud. Behov for tilgjengelige akuttplasser vil i enda større
grad bli aktualisert i det Ila hybelhus legges ned sommeren 2015.
Rusinstitusjonene er særlig fornøyd med samarbeid om utfordrende beboere som kan få
avlastningsopphold ved Døgnovernattingen. Ved å gi avlastningsopphold kan en unngå utskrivninger
med øyeblikkelig virkning. I tillegg er de fornøyd med oppdrag de gir som omhandler
medisinutlevering eller bistand til å frakte beboer til behandling eller andre steder.
«Ambulant team stiller opp i forhold til medisinering, slik at de kan bo på hos oss før bydel har fått
dette iverksatt. De har vært veldig på tilbudssiden, og vi er veldig fornøyd med samarbeid med
Ambulant team. (….) Noen beboere som har svingende psykisk og somatisk helse, og det tar lang tid å
etablere system for utlevering. Vi vet at vi kan ordne det fordi vi har Ambulant team, og de kommer
når vi trenger dem, og det er ubyråkratisk. (….) Når folk er for syke til å gå ut å hente medisinen
kommer Ambulant team og bringer dem til sykehus.»
Som vi har bemerket tidligere mener Ambulant team at de bruker mye tid på medisinutlevering på
rusinstitusjoner. Dette går utover både mulighet til å påta seg akuttoppdrag og oppfølging. Det bør
vurderes om Prindsen skal ha ansvar for medisinutlevering på rusinstitusjonene.
Rusinstitusjonene er fornøyd med mulighet for å benytte avlastningsopphold for enkelte klienter for
en avgrenset periode:
«Passe på at vi ikke bruker 48 timers utestengelse som eneste mulighet. Noen ganger har vi mulighet
til å ha skjerming på egen institusjon, og da bør vi benytte dette. Det er ikke uproblematisk å benytte
48 timers utestengelse, blant annet fordi beboer da opptar to plasser i VEL samt at bydel må betale
for to plasser. Men det er et viktig virkemiddel når det er nødvendig, for å få beboer til å beholde
plassen.»
Brukerne som ble intervjuet mener det er viktig å ha mulighet til avlastningsopphold. Noen kan ha
behov for å skjermes fra andre beboere de er i konflikt på de respektive institusjonene.
Avlastningsopphold fyller denne funksjonen.
Noen institusjoner benytter Prindsen mottakssenter som «avlastnings-overnatting» for beboere som
ellers står i fare for miste plassen pga vold, trusler om vold eller rus. Dette gjelder både tiltak som
drives av bydel og Velferdsetatens institusjoner. Institusjonene som benytter seg av tilbudet, mener
at avlastningen fungerer godt. De sier at avlastningsopphold er med å bidra til at beboere som
tidligere ville ha blitt kastet ut av institusjonen, kan komme tilbake til institusjonen etter oppholdet
og således beholde plassen.
Sentralt i dette er at slike avlastningsopphold kan bidra at beboer kan beholde plassen, men bydel
må betale for begge plassene i denne tidsperioden. Det er i samarbeid mellom beboer, bydel,
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beboers institusjon og Prindsen at avtale om avlastningsopphold gjøres, og ansatte på Prindsen
understreker at slike opphold må ha konkrete mål og følges opp for å ha ønsket virkning.
4.2 6 Samarbeid øvrige instanser
Flere ansatte vi intervjuet fra NAV bydel opplever at de ikke kjenner tilstrekkelig godt til det
tjenestetilbudet Prindsen mottakssenter tilbyr. Enkelte kjenner til enkeltpersoner og opplever at de
har relativt god kjennskap til senteret, og at det er enkelt å ta kontakt ved behov. Andre kjenner
ingen av de ansatte utover at de har snakket men noen på telefon, og de er noe mer usikker på hva
de kan be Prindsen mottakssenter om hjelp til utover akuttplasseringer. En av informantene fra NAV
bydel sier det slik:
«Vi vet ikke så godt hvem som jobber på Prindsen og hva de kan hjelpe til med. Men det er jo bare å
ta en telefon ned og spørre.»
Politiet vi intervjuet forteller at de er mye rundt i området, men har lite samarbeid med Prindsen
mottakssenter utover samarbeidsmøter i forbindelse med sentrumssatsingen som avholdes hver 14.
dag. Dette er møter som ifølge politiet ikke er på «gate-nivå», og det etterspørres mer konkrete
samarbeidsmøter for de som jobber direkte for brukerne. Informanten mener det vil være gunstig å
ha samarbeidsmøter med ansatte på Prindsen, for å presentere arbeidsoppgaver/ tjenestetilbud,
drøfte samarbeid, der blant annet politiets tilstedeværelse i områdene rundt Prindsen mottakssenter
bør være tema:
«Vi opplever at Prindsen mottakssenter i mindre grad enn andre institusjoner har behov for bistand
fra politiet. (…) Det er sjelden vi får en telefon fra Prindsen. Vi holder en viss avstand til Prindsen, vi er
i området rundt, men vi står ikke ved sprøyterommet og ransaker. Sånn er det bare. For ett par
måneder siden var det litt skurring (….).»
Ansatte i NAV bydel opplever at tilbakemeldingene etter opphold ved Døgnovernattingen er
formålstjenlig, men at de av og til får muntlige tilbakemeldinger på beboere de kjenner svært godt
fra før.
«De krevende brukerne kjenner vi, vi er ofte mer oppdatert enn Prindsen. For dem er det ofte Prindsen
som tar kontakt med oss for å få informasjon.»
Tilbakemeldingene og vurderingene er hovedsakelig muntlige, men i noen tilfeller skriftlige dersom
dette er bedt om i forkant. De vi intervjuet syntes dette var greit, og mente det er: «viktigere å være
samarbeidspartnere enn at de skriver rapporter». Ut fra brukers ståsted kan det være grunn til å
vurdere om faglige uttalelser som legger føringer for videre tilbud enten bør skriftliggjøres for å sikre
brukers personvern, eller sikres ved at bruker er tilstede ved overlevering av disse vurderingene.
Ansatte i NAV bydel opplever at de ikke i tilstrekkelig grad har kjennskap til mandatet til Ambulant
team. Det er også uklart for de ideelle organisasjonene hva de kan be teamet om bistand til:
«Vi strever med å finne ut av Ambulant team, når vi kan bruke og ikke bruke. Har inntrykk at det er
forskjell på hvem som tar telefonen om oppdraget blir tatt eller ikke. Burde ha vært tydeligere, for
dette gjør at noen hos oss gruer seg å ta telefonen. Vi ønsker å kunne bruke dem for å frakte folk
tilbake til behandling eller at det er folk som er svært forkomne eller ikke klarer å ta vare på seg selv.
Vi vet at de skal på SAA, og vi skulle gjerne ha fulgt dem selv, men det har vi ikke mulighet til.»
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Sett bort fra at det er uklart for de ideelle organisasjonene hvilke oppdrag de kan forvente at
Ambulant team kan påta seg, er de godt fornøyd når oppdraget blir gjennomført. Det er i første
rekke oppdrag knyttet til å følge og frakte brukerne til andre tjenester de ønsker Ambulant tjeneste
skal utføre. De mener at dersom de hadde økonomi til å betale taxi, eller hadde tilgang til egen bil på
tjenestestedet, kunne dette vært oppdrag de selv kunne ha utført:
«Vi kan jo følge dem i en taxi, men det har vi ikke penger til å betale.»
Ideelle organisasjoner forteller at de i samarbeid med blant annet Prindsen mottakssenter har
utarbeidet felles samtykkeerklæring som medfører at tiltakene kan utveksle informasjon om
brukerne som har undertegnet erklæringen. Dette fungerer ifølge de ideelle organisasjonene fint, og
de mener dette er viktig for å samordne tjenestene til brukerne.
SAA gir uttrykk for at samarbeidet med Prindsen mottakssenter er godt, og understreker at
sentrumsarbeidet har vært med å avklare rollefordeling og ansvar:
«Har kommet langt på vei, og det som ligger i sentrumsarbeidet med å lytte til bydeler og mer avklart
hva som er hva. Vi kommer ikke til å tenke likt i alle sammenhenger. Det er veldig frittstående arbeid i
sentrum. Det er tett oppfølging av brukerne i NAV, uten at vi kjenner til hva de andre tjenestene har
gjort. Vi hjelper brukerne der og da, men det må være et mål at vi hjelper dem videre. Vi må bruke all
kunnskapen og kjennskapen til brukeren slik at de kommer seg videre.»
Som det fremgår mener SAA at samarbeid og samordning bør frontes ytterligere, først og fremst for
å sikre at tjenesteutøverne har felles mål. Målet er at brukerne skal få et mer permanent og verdig
tilbud utenfor lavterskeltiltakene.
4.2.6 Et ressurssenter for utvikling av helse- og sosialfaglig metodikk
I sentrumplanen fremheves at Prindsen mottakssenter skal utgjøre et ressurssenter for utvikling av
helse- og sosialfaglig metodikk, og bistå fagmiljøer i Oslo og på landsbasis. Prindsen mottakssenter er
relativt nystartet, og det synes som at aktivitetene frem til nå har rettet seg mye mot å gi brukerne et
tilbud i tråd med skissert mandat. Ressursene har i første rekke har vært rettet mot å gi brukerne et
tilbud i tråd med de føringer som er lagt, etablere samarbeidsfora og informere brukere og
samarbeidpartnere om tilbudet. Prindsen mottakssenter har også tatt imot studenter og ansatte som
ønsker økt kjennskap til tjenestetilbud og arbeidsmetodikk.
Utover dette er det blant annet utarbeidet en metodebok for sprøyterom og Feltpleien har bistått
helsepersonell med tanke på deres særlige kompetanse knyttet til behandling av kompliserte skader
etter langvarig rusmiddelmisbruk. I denne sammenheng kan også nevnes opprettelsen av HCV
klinikken, samt at Prindsen mottakssenter har ansvar for overdoseprosjektet.
4.2.7 Oppsummering og vurdering
Prindsen mottakssenter skal gjennomføre både helse- og sosialfaglige kartlegginger og
videreformidling. Feltpleien opplever at arbeidet med videreformidling til mer permanent
helsefaglige tjenester i bydel ikke er tilstrekkelig systematisert. Dette er et arbeid som må samordnes
med bydel, både for å klarlegge ansvarsfordeling og hva Feltpleien eventuelt kan bidra med ift
kompetanseoverføring for å sikre at brukerne får et godt tilbud.
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I hvilken grad det helse- og sosialfaglige arbeidet overfor enkeltpersoner sammenstilles er noe uklart.
Det er opprettet et møtepunkt i uken der kartlegging og videreformidling er tema. Det vil være
ønskelig at et slikt møtepunkt bidrar til at brukerens helhetlige behov blir vurdert. Ut fra intervjuene
synes det som at Prindsen mottakssenter pr i dag ikke i tilstrekkelig grad samordner det helsefaglige
og det sosialfaglige tilbudet den enkelte bruker får.
Det er et mindretall av Prindsens brukere som har oppgitt at de har en Individuell plan. IP er et
verktøy som kan benyttes for å samordne og koordinere tiltak ut fra brukers ønsker og behov.
Prindsen mottakssenter bør arbeide systematisk for å motivere og bidra til at brukere har en
«levende» og operativ IP, i samarbeid med NAV bydel og andre aktuelle aktører.
Det avgjørende er at ressurser til kartlegging og videreformidling rettes mot de som har behov for en
slik tjeneste. Det vil si brukere som har behov for ytterligere tiltak, og der andre tjenesteutøvere ikke
har igangsatt et slikt arbeid. Gjennom arbeid med IP kan gjennomførte og planlagte tiltak klargjøres,
og samordning drøftes slik at brukeren får et helhetlig og kvalitativt godt tilbud. For beboere ved
Døgnovernattingen er det i dag et system for å fange opp behov, mens for brukere av Feltpleien og
Sprøyterommet er det ikke laget rutiner slik at de med behov for kartlegging og videreformidling
fanges opp.
Det er etablert samarbeid med de øvrige tjenestestedene i Velferdsetaten, men det er behov for å
styrke samarbeidet. I de etablerte møteforaene (jfr kapittel 2) bør samarbeid diskuteres, samtidig
som man kan trekke veksler på hverandres kompetanse.
Prindsen mottakssenter har i stor utstrekning godt samarbeid med eksterne aktører, men det kan
synes som at ytterligere informasjon om tjenestetilbudet er nødvendig. Dette gjelder særlig
informasjon om mandat til Ambulant team. Dersom Velferdsetaten beslutter å endre mandat,
klargjøre målgrupper og/eller funksjoner ytterligere, bør informasjonsarbeid avvente til dette er
avklart.
For å avklare roller og mandat bør det opprettes møtepunkter med ansatte ved politiet som arbeider
på «gate-plan» - for å sikre at Prindsen mottakssenter og Politiet har en felles forståelse av
hverandres mandat.
Det bør vurderes om Ambulant team skal bistå andre tjenester med å følge og bistå med transport av
brukere fra ett sted til et annet. På den ene siden kan dette være med å knytte kontakt med brukere
og sikre at brukerne nyttiggjør seg de tjenester de har fått tilbud om, samtidig som det synes
ressurskrevende for Ambulant team å ha en slik funksjon. Det bør vurderes om dette er funksjoner
som skal prioriteres ved Prindsen mottakssenter videre.

4.3 Gjengangere i akuttapparatet
Gjengangere blir trukket frem som prioritert målgruppe for Prindsen mottakssenter. Gjengangere
skal kartlegges og få en systematisk oppfølging som skal bidra til at klienter kommer ut av «den onde
sirkelen». Dette skal gjøres i tett samarbeid med Helseetaten, bydelene og LASSO-prosjektet.
Samlet og koordinert innsats som ble drøftet 4.2 omfatter tjenestetilbudet overfor gjengangere så
vel som andre målrgupper. Drøftingene her vil omhandle hvilke særskilte tilbud gjengangere tilbys,
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og hvordan Prindsen mottakssenter sammen med andre aktører samarbeider for å nå mål om å få
gjengangerne ut av «den onde sirkelen».
I grunnlagsdokumentene er ikke «gjengangere» definert eksplisitt. I Velferdsetatens rapportering til
EST er gjengangere definert som brukere som har ti eller flere inntak ved etatens institusjoner i løpet
av ett år. Denne definisjonen omfatter ikke brukere som jevnlig benytter seg av Feltpleiens- eller
Sprøyterommets tjenester. Dette er en avgrensing som kan synes noe uhensiktsmessig, i alle fall
dersom livssituasjon og problemomfang skal være rådende for om man faller innenfor definisjonen
av gjenganger eller ikke. I intervjuene ser det ut til at flere definerer gjengangere ut fra
problemomfang snarere enn ut fra hvor mange inntak den enkelte har på institusjon.
4.3.1 Kartlegging og systematisk oppfølging av gjengangere
Så langt arbeidsgruppen er gjort kjent med har ikke Prindsen mottakssenter i dag laget en oversikt
over hvilke brukere som kan defineres som gjengangere, og som ut fra dette bør få en særskilt
oppfølging. Snarere er det slik at KVO retter sitt arbeid i første rekke mot beboere ved
Døgnovernattingen, mens Ambulant team påtar seg oppdrag om oppfølging ut fra
bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner, familie, brukeren selv eller tjenesteutøvere.
Det er grunn til å anta at ansatte ved Prindsen mottakssenter har kjennskap og oversikt over
brukergruppen. Sannsynligvis har de et bilde av hvem som kan falle inn under definisjonen
gjengangere, og kan dermed gi tilbud om kartlegging og systematisk oppfølging av gjengangere.
NAV i bydelene uttrykker at kartlegging og observasjon i noen grad gjøres overfor brukere som de
kjenner svært godt til, og som således ikke har behov for dette (jfr 4.2.1). Dette skjer til tross for at
KVO uttrykker at de gjør utvidete kartlegginger kun etter samtale med ansvarlig saksbehandler i
bydel.
De ansatte ved døgnavdelingen og KVO mener økt botid blant noen av beboerne er et resultat av at
de vanskeligste klientene får plass ved døgnenheten ved Prindsen mottakssenter. Dette er ifølge dem
brukere som er kastet ute fra andre lavterskeltiltak og som ofte har samtidig rusavhengighet og
psykiske lidelser. Bydelene støtter opp om dette og uttrykker at:
«Prindsen tar mange gjengangere. Det er en del som utagerer på andre institusjoner som må inn dit.
Noen ganger vet vi ikke hvor de kan plasseres, men mandatet for Prindsen er jo at de skal kartlegge
og videreformidle. Opplever at de tar det på alvor. De er raske på å gjøre observasjoner på de tyngste
brukerne og foreslå og nyttig input for dem.»
Ansatte i bydel opplever i stor grad at observasjoner og kartlegginger som utføres ved Prindsen
mottakssenter er nyttige, der vurderinger er med å legge føringer for videre tiltak for den enkelte.
De ideelle organisasjonene opplever at samarbeidet om gjengangere fungerer godt, men at
koordinering av tjenestene er særlig viktig for disse brukerne:
«Gjengangerne samarbeider vi godt om, og den lange jobben det er å finne mer permanente tilbud.
Når de har vært på Prindsen akutt, er vi litt usikre på hva de har gjort for å få sendt inn søknader etc ,
og da kan det være behov for bedre koordinering. Det bør være mer koordinering om gjengangere.»
«Noen ganger glipper det ift kartlegging og videreformidling der det ikke blir tatt videre kontakt. Det
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med koordinering og å kommunisere om hva som skjer hvor - der bør det være mulig å få til et bedre
samordning.»
Som det fremgår av sitatet ovenfor mener ansatte ved ideelle organisasjoner at det er grunn til en
bedre samordning mellom tjenestene, slik at brukerne får et mer helhetlig tilbud der ulike aktører
«trekker i samme retning».
«På væresteder får vi ofte god kontakt med brukerne. Vi har arena som samler mange, og å ha møter
hos oss gir potensial for godt arbeid. Uteseksjonen har møter med brukere hos oss. Det kan være med
å skape tillit og vi ser at brukerne setter pris på dette.»
Møtestedet mener at en komponent i samarbeid kan bestå i at møter mellom brukere og hjelpere
kan gjennomføres på væresteder.
Ansatte ved Feltpleien opplever at det er behov for mer systematisk arbeid for gjengangere som
oppsøker dem:
«Ingen struktur for storforbrukerne av Feltpleien. Men de har muligheten for det, men lite føringer for
hva de skal gjøre med dette. Ikke snakket om hvordan dette skal gjøres. Vet ikke helt om vi har
redskapene?»
«Vi har mye samarbeid med hjemmesykepleie, de trenger bistand. Men det er ikke mange bydeler
som etterspør dette. Kunne gjort mer av dette hvis målet er å få færre gjengangere. Det er ikke et
gode for brukeren at de oppsøker lavterskel over lang tid. De kan ha det bedre med mer oppfølging av
bydel og hjemmesykepleie.»
Som det fremgår mener Feltpleien at overføring av gjengangere til ordinær helsetjeneste er viktig,
men at det i dag ikke er laget god nok struktur for arbeidet.
4.3.2 Samarbeid mellom Prindsen og LASSO
LASSO opplever at de har et godt samarbeid med Prindsen mottakssenter, særlig er det knyttet til
Feltpleien. Samarbeidet med KTP prosjektet var imidlertid tettere og omfattet i større grad den
sosialfaglige oppfølgingen av brukere ved blant annet at de ansatte ved KTP «holdt tak i» den enkelte
bruker, arbeidet fleksibelt og ambulerende for å kunne nå den enkelte når han/hun selv opplevde at
de hadde behov for hjelp:
«Vi i LASSO har godt samarbeid i forhold til helsebiten med Prindsen. Vi har vært der nede litt, og har
en god dialog. Det vi savner, det er den sosialfaglige oppfølgingen for gjengangerne. Vi opplevde godt
samarbeid med KTP, men det ser ut til at KVO ikke har mulighet til å videreføre dette. Mange har
problemer med å bo, med betaling, de sirkulerer mye rundt, og behov for tilbudet til Prindsen. Men
det har ikke KVO mulighet å gi i dag.»
Som vi tidligere har drøftet opplever KVO at de i liten grad har mulighet til å arbeide «utenfor huset»,
og de prioriterer i første rekke kartlegging og videreformidling av beboere ved Døgnovernattingen.
Dette var forhold KTP ikke trengte å ta høyde for. Om LASSO brukere bør prioriteres for en ekstra
innsats for å sikre kartlegging og videreformidling bør vurderes. Dette er brukere som er
«storforbrukere» av tjenesten og som har sammensatte og uttalte problemer. De fleste vil falle inn
under definisjonen «gjenganger» og skal i følge Sentrumsplanen være en prioritert målgruppe.
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4.3.3 Oppsummering og vurdering
Det er underskrevet en samarbeidsavtale mellom Helseetaten, Velferdsetaten og Bydelene
Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo om arbeid med fellesbrukere (gjengangere) i prosjektet
"fra lavterskel til varig bolig". Det er ansatt to medarbeidere ved hver av bydelene for å arbeide med
gjengangere. Vi har ikke intervjuet noen av disse medarbeiderne og samarbeidet er ikke nevnt i
intervjuer med ansatte ved Prindsen mottkassenter. Vi vet lite om det er etablert et samarbeid og
hva dette samarbeidet i så fall omfatter.
Det er behov for en felles definisjon av gjengangere som omfatter brukere som jevnlig og over tid
oppsøker lavterskel helsehjelp, smittevern og Sprøyterommet, i tillegg til de som allerede blir
omfattet av definisjonen.
Prindsen mottakssenter bør, i samarbeid med andre aktører, utarbeide en løpende oversikt over
gjengangere for på denne måten å rette koordinert innsats overfor den enkelte bruker. IP er et godt
verktøy for å koordinere innsatsen, og bør derfor benyttes aktivt overfor denne målgruppen.
Som vi tidligere har drøftet er det sannsynligvis flere grunner til at brukere velger Feltpleien fremfor
fastlege eller hjemmesykepleie. For å sikre gjengangere mer permanente tjenestetilbud, er det
nødvendig både å etablere oversikt over gjengangere ved Feltpleien samt arbeide mer systematisk
for at pasienter overføres helsetjenesten i bydelen.
Det bør vurderes om brukere av LASSO skal prioriteres for sosialfaglig kartlegging og
videreformidling.
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5 Veien videre - anbefalinger
Prindsen mottakssenter har en viktig funksjon i sentrumsarbeidet. Mottakssenteret skal gi nødvendig
lavterskel helse- og sosialfaglig bistand og søke å hjelpe brukerne til mer permanente hjelpetiltak.
Samtidig er det viktig å understreke at Prindsen mottakssenter er en av flere viktige aktører i dette
arbeidet, og er dermed en av flere bærebjelker i Sentrumssatsingen.
Prindsen mottakssenter blir av samarbeidspartnere og brukere vurdert som en viktig instans der
brukere med behov for bistand enkelt kan få nødvendig hjelp. Samtidig som de aller fleste er fornøyd
med tilbudet som gis, bør det arbeides videre for å sikre godt samarbeid, samt koordinert og
samordnet tilbud til brukerne. Dette gjelder for samarbeidspartnere til mottakssenteret, men aller
viktigst ser det ut til at ytterligere samarbeid og samordning mellom teamene er avgjørende for å
sikre et helhetlig og godt tilbud.
Prindsen mottakssenter ble opprettet for snart tre år siden, der fem ulike team ble samlokalisert. Å
utvikle et felles faglig og organisatorisk rammeverk for virksomheten kan ta tid. Det er imidlertid
viktig at Prindsen mottakssenter arbeider for å samordne virksomheten for å sikre at brukerne får et
så godt tilbud ved senteret som mulig.
Ut fra rapporterte tall for virksomheten, empiriske funn og innspill fra dialogkonferansen med de
ansatte vil arbeidsgruppen fremme forslag til endringer. Dette er anbefalinger knyttet til hvordan
Prindsen mottakssenter i enda større grad kan nå de mål som er satt for senteret. I budsjett for 2015
ligger føringer for budsjettkutt. Det er avgjørende at anbefalingene gir retning for prioritering av
funksjoner, oppgaver og målgruppe, i tråd med de mål som er satt for virksomheten og politiske
føringer.
Sentrumsplanen og Handlingsplan for Prindsen mottakssenter
Som tidligere beskrevet i kapittel 1 er det forskjeller mellom mål beskrevet i Sentrumsplanen og
Handlingsplanene for Prindsen mottakssenter. Handlingsplanen 2014 har ikke målsettinger knyttet til
samordning, koordinering og samarbeid, noe som er uttalte mål i Sentrumsplanen. Handlingsplanen
har hovedmål som tilsier; «Kartlegge, videreformidle og sikre etablering til det ordinære
hjelpeapparatet av personer med rusmiddelmisbruk i Oslo sentrum». Hjemreiser og bistand overfor
gjengangere er ikke nevnt i delmålene. Delmålene i Handlingsplanen tilsier blant annet at Prindsen
mottakssenter skal: «Redusere antall personer med rusmiddelmisbruk med tilhold i de åpne
rusmiljøene i Oslo sentrum, Redusere antall personer med behov for akuttovernatting, Forebygge
nysmitte og sikre oppfølging og behandling for blodbårne infeksjoner, Redusere helseskader av
injeksjonsmisbruk og Bistå til å redusere antall overdoser og overdosedødsfall».
Sentrumsplanen og Handlingsplanen definerer lik målgruppe. Begge planverkene legger føringer for
at Prindsen mottakssenter skal rette sin virksomhet mot rusmiddelmisbrukere med tilhold i Oslo
sentrum/ i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum. Det synes imidlertid som at Sentrumsplanen legger
flere føringer for samarbeid med øvrige instanser enn det Handlingsplanen gjør. Handlingsplanen er i
så måte mer rettet mot det «indre liv» ved Prindsen mottakssenter, og har ikke mål som tilsier at
arbeidet skal samordnes med andre som også har ansvar og/eller bidrar til innsats overfor den
enkelte bruker.
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5.1 Målgruppe
Målgruppen til Prindsen mottakssenter omfatter ulike grupper. I Sentrumsplanen er målgruppen
rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum og som har tilhørighet til det åpne
rusmiljøet. Gjengangere og utenbysboende blir særlig nevnt i disse dokumentene. Dette er langt på
vei målgrupper som benytter seg av Sprøyterommet, Smittevern, Døgnovernattingen og Feltpleien.
Ved Feltpleien rapporteres det om at en del av pasientene har kontakt med tjenester i bydel, og at
behandling bør overføres til mer permanente tjenester i bydel. I mandatet for Ambulant team er
målgruppen videre og omfatter rusmiddelmisbrukere i Oslo generelt. Dette omfatter rusmisbrukere
med egen bolig, som ikke oppholder seg i rusmiljøet i Oslo sentrum og som i større eller mindre grad
har kontakt med hjelpeinstanser i bydel.
Arbeidsgruppen foreslår at Prindsen mottakssenter snevrer inn målgruppen, der prioritert målgruppe
bør være rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i rusmiljøet i sentrum, og som på bakgrunn av
akutte behov tar kontakt med Prindsen mottakssenter for å få bistand.
For Døgnovernattingen bør innsøking skje gjennom bydel og SAA. Opphold skal være akuttopphold,
og bør ikke strekke seg over tid. Eventuelle forlengelser av opphold bør skje i samarbeid med Felles
inntak, slik forutsatt også i dag. Dette for å sikre at Døgnovernattingen tilbyr akutte og kortvarige
opphold, og slik bidrar til at Velferdsetaten har tilstrekkelig akuttovernattingsplasser.

5.2 Prioritering av funksjoner og oppgaver
For å sikre at Prindsen mottakssenter gir best mulig tilbud i henhold til foreliggende ressurser, må
enkelte funksjoner prioriteres fremfor andre. Ut fra grunnlagsdokumentene, forventninger fra
samarbeidspartnere og brukere har Prindsen mottakssenter et særlig ansvar for å tilby lavterskel
tjenester og bidra til samlet og koordinert helse- og sosialfaglig innsats. Det betyr at
akuttovernatting, drift av sprøyterom og feltpleie samt kartlegging og videreformidling er funksjoner
som bør prioriteres.
Enkelte av oppgavene Prindsen mottakssenter gjennomfører i dag er overlappende med det andre
instanser har i sitt mandat. For å sikre mer effektiv ressursutnyttelse bør følgende oppgaver ivaretas
av andre instanser: hjemmebesøk, medisinutdeling, akuttoppdrag og oppsøkende virksomhet.
Oppfølging i hjemmet er en oppgave som ligger innenfor bydels ansvarsområde, og for å sikre at
oppfølging kan bestå over tid er det hensiktsmessig at oppgaven utføres av tjenester i bydel.
Medisinutdeling i institusjoner innenfor og utenfor Velferdsetaten tar i dag store ressurser, og bør
kunne utføres uten bistand fra Prindsen mottakssenter.
SAA har gjennom sitt mandat ansvar for akuttoppdrag, og har et lovpålagt ansvar for å ivareta
personer som ikke kan ta vare på seg selv. SAA bør derfor ivareta dette ansvaret, og man kan heller
tenke seg at Prindsen mottakssenter bistår SAA i vurdering og videreformidling dersom det er behov
for akutt helse- og sosialfaglig kartlegging, videreformidling eller oppfølging.
Ambulant team oppsøker i en viss utstrekning arenaer der det er sannsynlig å påtreffe
rusmiddelmisbrukere med behov for hjelp. Dette gjøres til tross for at verken handlingsplanen eller
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mandat for Ambulant team legger til rette for dette. Uteseksjonen har oppsøkende virksomhet i sitt
mandat, og vil ivareta denne funksjonen.
Smittevern har to funksjoner, både utdeling av rent smittevernutstyr og kontaktetablering. I dag er
smittevernluken plassert slik at kontaktetablering, informasjon og rådgivning er vanskelig. Det er
nødvendig å vurdere om man skal ha en egen luke plassert annet sted på bygget, opprette et felles
mottak inne i bygget som også deler ut smittevernsutstyr eller om man heller skal sentralisere deler
av tilbudet og kun dele ut brukerutstyr på Sprøyterom, Feltpleie og Døgnovernattingen.
Velger man å flytte luken vil personalressurser for å betjene luken måtte opprettholdes og eventuelt
styrkes. Dersom man velger å etablere et felles mottak inne, vil personalressurser kunne benyttes
både til smittevern, ivaretagelse og veiledning av brukere. Det bør også vurderes om det vil være
hensiktsmessig med mer desentralisert utlevering, slik at brukere ikke trenger å oppsøke Prindsen
mottakssenter for å hente rent brukerutstyr.
For å sikre lav terskel og høy tilgjengelighet bør det etableres et felles mottak, som kan veilede
brukere og henvise dem til rett tjenestested – og således ha «en dør inn» til tjenestene inkludert
smittevern. Om dette også skal omfatte Sprøyterommets brukere må man vurdere. Det kan synes
som at det kan være hensiktsmessig å opprettholde egen inngang for Sprøyterommet, men dette bør
også vurderes i henhold til bygningsmessige forhold.

5.3 Felles definisjoner og faglig tilnærming
Prindsen mottakssenter må ha felles mandat og handlingsplan, og dette må være godt kjent blant
alle de ansatte.
Det er viktig at de ansatte ved Prindsen mottakssenter og samarbeidspartnere har en nogenlunde lik
definisjon av begreper. Videre bør de ansatte ha et felles faglig fundament, som innebærer at man
har felles forståelse av faglig og metodisk tilnærming.
Akutt og/eller korttid?
I dag er det uklart skille mellom akuttopphold og korttidsopphold ved Velferdsetatens institusjoner.
Når går et opphold fra å være akuttopphold til å bli korttidsopphold? Har beboere og NAV i bydel
ulike forventninger til hva som kan oppnås avhengig av om det er et akuttopphold kontra et
korttidsopphold? Er det behov for ulik faglig tilnærming avhengig av akutt- eller korttidsopphold?
Skal Døgnovernattingen tilby korttidsopphold, eller bør dette ivaretas av lavterskelhusene?
For Prindsen mottakssenter er det i ulike sammenhenger sagt at akuttopphold strekker seg fra 1- 3
døgn. For en del opphold er dette tilstrekkelig, men for de beboerne som skal kartlegges og
videreformidles kan dette være noe knapp tid. I praksis ser vi også at en del opphold strekker seg
over 14 dager, og enkelte utover 3 måneder. På den andre siden er det behov for akuttplasser, og
lengre opphold for enkelte må nødvendigvis føre til begrenset antall akuttplasser. I tillegg er det ulik
praksis med hensyn til egenbetaling, der akuttopphold ved de andre institusjonene i Velferdsetaten
forutsetter at beboer betaler egenandel, mens dette ikke er praksis ved Prindsen mottakssenter.
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Det er viktig at tilbudet ved Prindsen mottakssenter sees i sammenheng med det helhetlige
institusjonstilbudet i Velferdsetaten. Drøftinger, definisjoner og beslutninger må drøftes på
overordnet nivå i Velferdsetaten, slik at Direktør og Avdelingsdirektører legger nødvendige føringer
for å sikre at tjenestetilbudet er i samsvar med politiske føringer, brukernes behov og slik sett bidrar
til helhetlig tjenestetilbud.
Observasjon, kartlegging og videreformidling
Kartlegging og videreformidling gjennomføres på noe ulikt vis avhengig av teamtilhørighet. Noen
team har et helsefaglig fokus, andre et sosialfaglig. Hvem som får tilbud om kartlegging og
videreformidling er også noe forskjellig, ut fra hvilken tjeneste bruker oppsøker ved Prindsen
mottakssenter. I enkelte tilfelle blir arbeid gjennomført til tross for at dette også er gjort av andre
aktører. Det er avgjørende at kartlegging og videreformidling gjøres på oppdrag og i samarbeid med
NAV i bydel, og evt andre aktører som har kontakt med bruker. Videre bør Prindsen mottakssenter
vurdere prioritering av brukere, for å sikre at de som i første rekke har behov for ekstra innsats, får
dette.
Det bør benyttes felles kartleggingsverktøy, og arbeidet må dokumenteres i fagsystemet.
Kartleggingen må følges opp med tilpassede tiltak/videreformidling, ut fra den enkelte brukers
behov. Det må være et samarbeid mellom faggruppene på Prindsen, slik at brukere med behov for
helse- og sosialfaglig kartlegging og videreformidling får dette av kompetente fagfolk innen
fagområdene.
Skille mellom observasjon og kartlegging er ikke klart. Begrepene bør klargjøres, og felles faglig
tilnærming må understøttes.
Gjengangere
Det er behov for en nærmere definisjon av gjengangere, og denne bør avspeiles i forhold til hvilke
brukere som får et utvidet tilbud om kartlegging og videreformidling. Definisjonen bør omfatte
brukere som regelmessig benytter Feltpleie, Smittevern og Sprøyterom, og bør knyttes mot
problemomfang til brukerne.

5.3 Samordning og samarbeid internt
Det er behov for å bygge ned «skottene» mellom teamene ved Prindsen mottakssenter. Slik
arbeidsgruppen ser det, er det ikke tilstrekkelig kun å styrke samarbeidet, – tjenestene som tilbys
brukerne må samordnes. Det må sikres en felles forståelse der mål og arbeidsoppgaver samsvarer
med metodisk innretning og prioriteringer. Handlingsplanen må «inn under huden» - og det må lages
målbare mål som er retningsgivende for arbeidet.
Det er behov for å vurdere hvordan lege- og psykologfunksjonene kan benyttes mer ressurseffektivt.
Det er to legestillinger knyttet til Prindsen mottakssenter, men kun den ene har direkte brukerrettede oppgaver. Det meldes behov for medisinskfaglige vurderinger, utredninger og
tilstedeværelse i det daglige arbeidet ved Prindsen mottakssenter. Det meldes også om behov for
vurderinger ved innleggelser i spesialisthelsetjeneste, vurderinger av psykisk helse og oppfølging av
brukere av ansatte med kompetanse innen psykisk helsevern.
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Det er grunn til å vurdere hvordan arbeid med kartlegging og videreformidling skal foregå. Enkelte
hevder det er best dersom det er et eget team som får en bestilling fra de andre teamene – og så
utfører kartlegging og videreformidling. Andre mener dette er funksjoner som best ivaretas av
ansatte ved den tjenesten den enkelte bruker har oppsøkt. De ønsker at det etableres en felles
møtearena der arbeid med kartlegging og videreformidling drøftes slik at man påser at arbeidet har
god kvalitet.
Det er gode argumenter for begge disse måtene å organisere arbeidet. Et eget team for kartlegging
vil bygge opp spesialistkompetanse for å utføre oppgavene. Dersom man velger dette alternativet
bør det utvides med sykepleiefaglig kompetanse.
Dersom man velger at kartlegging og videreformidling gjennomføres ved den tjenesten bruker
oppsøker, vil flere ta del i arbeidet og man sikrer større kompetansespredning og mangfold i
arbeidsoppgaver for den enkelte ansatte. Bruker vil få oppfølging av personer de allerede er kjent
med, og det er grunn til å anta at allerede etablert relasjon vil være et godt utgangspunkt for
arbeidet. En slik organisering vil medføre at personalressurser må omdisponeres. Det siste
alternativet ble fremmet som forslag i dialogkonferansen i den ene sesjonen, men ble ikke foreslått i
den andre sesjonen.
For å understøtte arbeidet må de ansatte benytte de mulighetene som pr i dag ligger i fagsystemet,
samtidig som det arbeides for at fagsystemet ivaretar behov som er særlig viktig for arbeidet ved
Prindsen mottakssenter. Alle tilganger bør gjennomgås, for å sikre at ansatte har den tilgang til
informasjon som de har tjenstlig behov for. Avklaring av ansvarsforhold og internkontroll av
fagsystem må gjøres, og det må sikres korrekte føringer slik at korrekt datamaterialet legges til grunn
for styringsdata.
Det må foretas en juridisk avklaring av om Sprøyterommet må ha egen database, eller om deres
føringer i fagsystemet skal foretas i felles database, eventuelt hva dette vil medføre i forhold til
utvidet tilgangskontroll.

5.4 Samarbeid og samordning eksternt
Det er behov for bedre samarbeidsrutiner. Dette gjelder særlig for samarbeid med IBA. Ytterligere
samarbeid bør medvirke til at forventninger er klarlagt, at misforståelser oppklares og at man har en
felles forståelse av utfordringer og løsninger. Beboere ved Døgnovernattingen som er innenfor
målgruppen til Velferdsetatens institusjonstilbud, bør raskt videreformidles til korttidsplasser
og/eller mer langvarige opphold på omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjonene. Dette kan være i
påvente av behandlingsplass, frem til egen bolig er fremskaffet eller for å bidra til at beboer kan
nyttiggjøre seg av tilbud i bydel, behandling etc. For enkelte beboere ved Prindsen mottakssenter er
ikke videreformidling til IBAs institusjoner i henhold til brukers behov, og da må det målrettet
arbeides for andre tilbud.
For samarbeidspartnere utenfor Velferdsetaten er det behov for å tydeliggjøre mandat og funksjoner
til Prindsen mottakssenter, og styrke koordinering av tjenestetilbudet for den enkelte bruker.
Ansvarsdeling og drøfting er avgjørende for å minimere dobbeltarbeid, og ikke minst for å sikre at
den enkelte bruker får et kvalitativt godt tilbud.
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I Sentrumsplanen understrekes at IP skal benyttes i arbeidet med ledelse av tverrfaglige prosesser.
Det er behov for å styrke arbeidet internt på Prindsen mottakssenter, og i samarbeid med andre
aktører for å sikre at brukere med ønske og behov for samordnete tjenester får utarbeidet «en
levende» IP. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at NAV bydel har et særlig ansvar for
dette arbeidet, men det er også slik at Prindsen mottakssenter gjennom Sentrumsplanen har fått
oppgaver knyttet til samordning og koordinering. Det betyr at Prindsen mottakssenter sammen med
NAV bydel må arbeide for å sikre den enkelte brukers rett til å ha en IP.
I samarbeid med bydel må det arbeides for å sikre videreformidling til ordinær helseoppfølging i
bydel, for å sikre at langtidsbrukere av Feltpleien overføres til mer permanente tilbud. Det kan være
behov for bedre samarbeidsrutiner, klargjøring av ansvarsdeling og kompetanseoverføring.
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Vedlegg
Intervjuguide ansatte og teamledere
Bolk 1 Her og nå – suksesser?
Hva er en god arbeidsdag på Prindsen mottakssenter – hva har dere fått til da?
Hva kjennetegner arbeidet ved Prindsen mottakssenter?
Interne forhold/samarbeid
Rammebetingelser/ressurser
Forhold knyttet til brukere
Eksterne forhold/samarbeid eksternt
Kan dere fortelle om en «suksesshistorie»? (hva kjennetegner dette arbeidet?)

Bolk 2 Her og nå – barrierer?
Hva kan forhindre dere i å nå målet?
Interne forhold/samarbeid
Rammebetingelser/ressurser
Forhold knyttet til brukere
Eksterne forhold/samarbeid eksternt

Bolk 3 Fremtid
Hva tenker dere er viktig å prioritere? (målgruppe, arbeidsoppgaver, tid, ressurser)
Hva er det «ideelle Prindsen» for brukere og ansatte?
På egen avdeling, og hvordan kan dette benyttes til det beste for hele virksomheten?
Samhandle best mulig internt?
Samhandling best mulig eksternt?
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Intervjuguide samarbeidspartnere (interne og eksterne)

Bolk 1 Kjennskap
Kort om egen kjennskap og/eller samarbeid med Prindsen mottakssenter – fokus på målgruppe,
målsetting og faglig innretning på Prindsen?
Hvor god kjennskap har du til de ulike teamene ved Prindsen mottakssenter? Hvilke har du
samarbeidet med?
Hva oppfatter du som målgrupper som bør prioriteres/blir prioritert ved Prindsen mottakssenter?
Hvilken rolle mener du/dere Prindsen har knyttet til målsettingene:
•
•
•

Høy tilgjengelighet – lav terskel
Samlet og koordinert innsats
Gjengangere

Bolk 2 Erfaringer med samarbeid – suksesser?
Suksesshistorier med samarbeid. Hva kjennetegner et godt samarbeid mellom Prindsen
mottakssenter og dere?
Erfaringer med arbeid med denne målgruppen?

Bolk 3 Erfaringer med samarbeid - barrierer?
Hvilke utfordringer ligger i samarbeidet?
Erfaringer med arbeid med denne målgruppen?

Bolk 4 Hva er det ideelle tilbudet for brukerne
Smidige overganger
Ideelt akuttapparat?
Samarbeid
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