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1.0 Innledning – videreformidling på Husene  
 

Prosjekt videreformidling ble opprettet juni 2003 etter tilførsel av statlige midler til oppfølging av 

”Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum”. Det ble opprettet 6 

prosjektmedarbeiderstillinger med ansvar for videreformidling av klienter fra lavterskel- 

institusjonene Dalsbergstien Hus (DH), Marcus Thranes Hus (MTH) og Ila Hybelhus (IHH). 

Prosjektstillingene ble i 2009 omgjort til faste stillinger og stillingsbetegnelsen ble endret fra 

videreformidler til sosialkonsulent 

 

Husene er gatenære midlertidige botilbud for bostedsløse over 18 år i aktiv rus, med tilhørighet til 

Oslo. Målsettingen var og er å videreformidle minimum 50 % av beboerne til mer varige tiltak..  

Husene legger vekt på tilgjengelighet, fleksibilitet og omsorg. Helse- og sosialfaglig oppfølging og 

motivasjonsarbeid skaper mulighet for endring og dermed videreformidling. Institusjonene tilbyr 

også skadereduserende tiltak som mat og smittevernsutstyr. Feltpleien
1
 er stasjonert på samtlige av 

tiltakene.  

 

2.0. Organisering og struktur  

 
2.1.  Felles for Husene 

 

Brukergruppen er aktive rusmiddelmisbrukere med ulik døgnrytme, og formen varierer sterkt fra 

dag til dag. Det er viktig å være tilgjengelig der og da, når beboerne er motivert og ønsker å 

diskutere egen fremtid. Ved å være noe fristilt fra andre rutineoppgaver kan sosialkonsulentene i 

samarbeid med primærkontaktene bistå beboere når behov måtte oppstå.  

 

Alt videreformidlingsarbeid foregår i tett samarbeid med ledelse og beboernes primærkontakter på 

Husene. Sosialkonsulentene har månedlige møter og hver tredje måned deltar husenes 

institusjonsledere på møtene. Sosialkonsulentene har oversikt og kjennskap til hva som finnes av 

andre tiltak, slik at den enkelte beboer lettere kan få et tilbud tilpasset egne ønsker og behov.  

 

Sosialkonsulentene er henholdsvis primær- eller sekundærkontakt for beboerne. Oppsøkende 

arbeid og uformelle samtaler er av stor betydning i forhold til å skape tillit og opparbeide en 

relasjon til den enkelte beboer. Mange brukere har ingen planer om endring ved innflytting, men 

finner motivasjon under oppholdet og begynner da å utarbeide en plan. Sosialkonsulentene har en 

oversikt over samtlige beboeres planer og fremgang i forhold til disse.  

 

Foruten å ha et overordnet oppsyn med samtlige beboere, er sosialkonsulentene ansvarlige for en 

del dokumentasjon, sikring av registrering, statistikk og diverse rapporteringer. I perioder 

tilkommer andre merkantile og administrative oppgaver med korte tidsfrister. Det kan også være 

behov for å avlaste ledelse, både merkantilt og når det gjelder møtevirksomhet.  Sosialkonsulentene 

leverer rapporter månedlig, hvert halvår og en mer utfyllende rapport som denne årlig. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Helsetilbud for rusmisbrukere, underlagt Velferdsetaten, Oslo kommune. 
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2.2.  Dalsbergstien Hus (DH) og Lasso 

 

På Dalsbergstien Hus fungerer sosialkonsulentene som teamkoordinatorer for husets to 

primærkontakt-team. Teamene har jevnlige møter hvor også LASSO
2
 deltar. Slik innehar 

sosialkonsulentene oversikt over alle beboerne, hva som er igangsatt av tiltak samt søknader som 

er sendt. Motiverende Intervju som metode er sentralt i miljøterapiarbeidet på huset. Dalsbergstien 

Hus har 45 plasser og har lik inntaksprosedyre som de andre husene, men prioriterer inntak av 

pasienter i LASSO.  

 

LASSO har vært i drift som poliklinikk ved DH siden september 2010 og er et samarbeidsprosjekt 

mellom Oslo kommune ved Velferdsetaten og Spesialist-helsetjenesten ved Senter for Rus og 

avhengighet. Det tilbys Suboxone til opioidavhengige som betegnes som forkomne med høy risiko 

for helseskade og død. Målet og hensikten er å redusere risiko for helseskade forårsaket av 

injeksjon av opioider, og overstadig rusbruk og overdosedødsfall. Man har videre en mulighet for å 

gi en utredning og behandling av sykdom slik at deltakerne får en bedre helsesituasjon fysisk og 

psykisk. Dette kan igjen redusere antall opplevde krisesituasjoner i deltakerens hverdag, bidra til å 

bedre eller opprettholde boevne, og til at deltakerne ikke behøver å skaffe og injisere illegale 

rusmidler ved kriminell virksomhet og prostitusjon. Tilbudet skal ikke utestenge noen deltagere 

annet enn av strenge forsvarlighetsgrunner (fare for alvorlig komplikasjoner/død dersom fortsatt 

gitt medikament). En del av pasientene bor på DH mens de er i behandling, men mange bor andre 

steder og flertallet kommer fra ulike lavterskeltiltak i kommunen.  

 

Målgruppen viser ambivalens og det er mange konkurrerende prioriteringer i forhold til oppstart. 

Tanker om endring har likevel raskt dukket opp hos de som har startet opp, blant annet ønsker 

mange seg mer rusfrie omgivelser. Man kommer i en annen posisjon til brukeren og kan lettere 

fokusere på veien videre fra lavterskel. Det er tett samarbeid mellom LASSO, sosialkonsulentene 

og primærkontaktene ift. oppfølging og videreformidling av beboerne på huset.  

   

 

2.3.  Marcus Thranes Hus (MTH) 

 

Marcus Thranes Hus har 40 plasser for kvinner, menn og par. Sosialkonsulentene fungerer som 

sekundærkontakter og er koordinatorer for de tre etasjeteamene som for øvrig består av 

primærkontakter, psykisk helsearbeider og fagkonsulent. Det er tett samarbeid om kartlegging av 

den enkelte beboers behov, samt oppfølging av disse. Personalet har hatt særlig fokus på 

Motiverende Intervju og alle er kurset i dette, i tillegg til at det er fast tema på veiledning og 

fagdager i løpet av året.  

 

 

2.4.  Ila Hybelhus (IHH)  
 

Ila hybelhus har 58 plasser for menn i aktiv rus, hvor 20 plasser fungerer som akuttplasser og 38 

som korttidsplasser. Vi har stort fokus på at oppholdene skal være så kort som mulig. Vi legger 

stort press på bydelene og legger frem ønske om at sosialtjenesten har møte med beboerne i løpet 

av de tre første ukene av et opphold. Vi deltar på de fleste av disse møtene og har et godt 

samarbeid med bydelene og beboerne. Vi jobber med at videre plan raskt blir lagt og fulgt opp. 

Dette mener vi gir gode resultater. Ila hybelhus har god gjennomstrømning av beboere, noe som 

viser effektivitet i henhold til videreformidling, samt å få gjort rom klart i stand til å ta i mot nye 

beboere. Et slikt fokus på rask videreformidling ønsker vi å opprettholde fremover.   

 

                                                 
2
 Legemiddel-Assistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo 
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3.0. Aktivitetsmål  
 

3.1.  Målsetting for aktivitetsmål 

 Øke kontakten med klientenes sosialsenter for å få oversikt over deres totale situasjon og 

eventuelle søknader.  

 Etablere kontakt med passende botilbud, avklare hvilke oppfølgingsmuligheter som finnes, 

og bidra til å sette sammen tiltakspakker. 

 Opprettholde direkte og kontinuerlig kontakt med avrusnings-, rehabiliterings- og 

behandlingsinstitusjoner for å sikre at rett bruker får rett tilbud. 

 Gi tilbud om poliklinisk kontakt til klienter som flytter ut for å gi støtte og hjelp i 

etableringsfasen. 

 Gi tilbud om kontakt også utenfor institusjonen, for eksempel ved hjemmebesøk eller følge 

til aktiviteter for klienter i utflyttingsfase. 

 

3.2.  Tabell aktivitetsmål                                                                                                                                     

Tabellen er ment å illustrere aktivitetene som nevnt over  
 

Aktivitetsmål 2013 DH IHH MTH samlet 

Aktivitet M K Totalt Tot. (m) M K Totalt M K Totalt 

Gjennomførte møter med 

NAV/sosialtjenesten 50 28 78 92 48 44 92 190 72 262 

Møter med øvrig hjelpeapparat 26 15 41 26 21 10 31 73 25 98 

Påbegynt Individuell Plan og Plan 

og Resultatmål 27 11 38 11 16 10 26 54 21 75 

Følge til lege og tannlege 

 53 16 69 94 23 13 36 170 29 199 

Inntakssamtaler og besøk på andre 

tiltak med beboere 27 6 33 23 16 8 24 66 14 80 

Øvrig oppfølging utenfor 

institusjonen, inneboende 64 31 95 36 50 22 72 150 53 203 

Øvrig oppfølging utenfor 

institusjonen, utflyttede 20 2 22 30 12 7 19 62 9 71 

Totalt 267 109 376 312 186 114 300 765 223 988 

 

3.3.  Spesifisering av den enkelte aktivitet: 

Gjennomførte møter med 

NAV/sosialtjenesten 

Samarbeidsmøter med sosialtjenesten, eventuelt også andre 

samarbeidspartnere, hvor personalet deltar.   

Gjennomførte møter med 

øvrig hjelpeapparat 

Møter (med f. eks MAR, LAR, DPS, ROP, lege, psykolog, andre 

institusjoner) uten sosialtjenesten til stede, hvor personalet deltar.   

Opprettet ind. plan og 

Plan- og Resultatmål 

Opprettelse av IP sammen med brukeren under brukerens opphold på 

institusjonen, og/ eller PoR 

Følge til lege og tannlege Med følge av personalet til tannlege eller fastlege, legevakt eller 

sykehus. Gjelder også tilkalling av lege til huset og følge til avrusning.  

Inntakssamtaler/besøk på 

andre tiltak med beboere 

Formelle besøk på andre botiltak/institusjoner hvor personalet deltar. 

Hensikten kan være motivasjonsarbeid eller planlagt inntakssamtale. 

Øvrig oppfølging utenfor 

institusjonen, inneboende 

Oppfølging utenfor inst. av beboere som fortsatt er innskrevet, f.eks 

sykehusbesøk, følge til posten, kafé -besøk, turer og ulike aktiviteter. 

Øvrig oppfølging utenfor 

institusjonen, utflyttede  

Besøk, møter, tlf. samtaler og annen kommunikasjon mellom personal 

og utflyttede beboere på ny inst., i egen leil., på sykehus, i fengsel m.v. 
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3.4.  Kommentarer til Aktivitetsmålene. 

 

 Vi har justert noe på aktivitetsmålene i år fra i fjor utfra hensiktsmessighet og bestilling fra 

lederne. Tallene skal likevel være nokså sammenliknbare da vi kun har fjernet noen variabler, 

ikke redefinert noen av aktivitetsmålene. DH har inkludert booppfølging og oppfølgings-

samtaler som i utgangspunktet er registrert under poliklinisk oppfølging/lokal registrering, 

under punktet «øvrig oppfølging utenfor institusjonen, utflyttede» 

 

 Det har vist seg å være utfordring å få opprettet individuell plan (IP) under opphold på våre 

hus, noe tallene viser. Plan og resultatmål (PoR) blir benyttet i større grad. Dette er et metodisk 

arbeidsverktøy som skal sikre den enkelte beboer god oppfølging ved at beboer selv er aktivt 

med å sette realistiske mål for oppholdet ved institusjonen. Tanken er at planen og de mål 

beboer setter seg under oppholdet skal følge vedkommende ved flytting til en annen institusjon. 

Vi vil intensivere arbeidet med PoR i 2014, men det vil nok ta noe tid å implementere dette i 

daglige arbeidet og før vi ser resultater. 

 

 Ansvarsgrupper og øvrige samarbeidsgrupper er essensielt for at beboere skal få den 

oppfølging de har krav på. Sosialkonsulentene bistår beboere og deres primærkontakter i 

arbeidet med å etablere gode samarbeidsgrupper og deltar hvis det er ønskelig. Foruten 

sosialtjenesten er LAR, MAR, fastlege og DPS, eventuelt også andre instanser innen 

hjelpeapparatet og pårørende. Det finnes Feltpleie og psykisk helsearbeider på Husene. Dette 

gir et godt utgangspunkt for en mer helhetlig oppfølging. Å skape gode allianser og nært 

samarbeid med øvrige instanser i hjelpeapparatet er helt avgjørende for å kunne utføre et godt 

videreformidlingsarbeid.  

 

 Oppsøkende arbeid er vesentlig for å bygge og ivareta relasjoner. Både sosialkonsulenter og 

øvrige personal gir oppfølging på et tidlig tidspunkt og bistår i søknadsprosesser. Ved å følge 

beboere til samarbeidsmøter, inntakssamtaler og andre tiltak i hjelpeapparatet kan vi hjelpe 

dem med å følge opp avtaler som er viktig for deres videre fremdrift. Ved avslutning av 

boforholdet kan kontakt opprettholdes dersom det er ønske og behov for videre oppfølging. Vi 

besøker beboere på andre institusjoner, leilighet, sykehus og i fengsel. I en overgangsfase kan 

personalet fortsatt fungere som kontaktpersoner, noe som gir en økt trygghetsfølelse. 

Relasjonens betydning er ofte undervurdert i behandlingsøyemed, men vi har tro på at en slik 

overgangsordning kan redusere tilbakefall.  

 

 Mange av beboerne, både nåværende og tidligere innlagte, har mangelfulle nettverk. De fleste 

har liten eller ingen kontakt med familie. Oppfølging, også etter utflytting, viser seg å gi 

stabilitet og følelse av trygghet. Deltagelse i det såkalt normale samfunnsliv er også av stor 

betydning, og mange beboere har behov for sosial trening. Oppfølging utenfor institusjon gir 

økende grad av normalitetsfølelse og selvfølelse, og mestringsevnen i ulike sosiale situasjoner 

øker. Samtidig gir denne type oppfølging et godt grunnlag for videre relasjon, samt fremdrift i 

forhold til motivasjon og endring av livssituasjon. Oppfølging utenfor institusjonen blir gjort 

både individuelt og i grupper, for eksempel besøk på kafé og restaurant, kino, spaserturer og 

bowling. I tillegg kommer følge til lege og tannlege, som det brukes mye ressurser på.  

 

 De daglige samtalene med beboere utføres av hele personalgruppen og kan variere fra 

hverdagslig prat og humor til mer konkret helse- og sosialfaglig rådgivning og veiledning. Ofte 

er de uformelle samtalene et ledd i en relasjonsoppbygging eller en del av et lengre 

motivasjonsarbeid. Dette er arbeid som ikke alltid er målbart. Det brukes også mye tid i forhold 

til ernæring og sosial trening. Til sammen kan dette bidra til et ønske om å endre livssituasjon 

og videreformidling til et mer egnet og varig sted. 
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4.0. Resultatmål  
 

4.1.  Målsetting for resultatmål  

Det er ønskelig at beboerne får et mer varig tilbud tilpasset deres individuelle situasjon, for 

eksempel bolig, avrusing, rehabilitering eller behandling. Tabellene på neste side viser årsak til 

avreise og hvor mange som har blitt videreformidlet til de ulike stedene.  

 

4.2.  Tabeller resultatmål  

Resultatmål 2013 DH   IHH MTH  

Totalt 

2013 

Totalt 

2012 

Årsak til avreise M K Tot. Tot. (m) M K Tot. M K Tot. Tot. 

Fravær 11 3 14 13 10 8 18 34 11 45 32 

Oppsagt av sosialkontoret 1 2 3 7 0 0 0 8 2 10 10 

Avsluttet etter eget ønske 8 8 16 20 8 7 15 36 15 51 56 

Ikke betalt egenandel 7 0 7 26 6 1 7 39 1 40 50 

Utskrevet pga.vold/trusler 22 9 31 32 32 8 40 86 17 103 

184 Øvrig brudd på husregler 16 4 20 45 12 4 16 73 8 81 

Planlagt avslutn, beh. el.a 37 8 45 92 26 19 45 155 27 182 185 

Soning 6 1 7 5 6 0 6 17 1 18 22 

Sykdom psykisk/somatisk 9 3 12 22 4 3 7 35 6 41 31 

Utenbys tilhørende 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 3 

Utenfor målgruppe 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 

Død 1 0 1 1 2 0 2 4 0 4 2 

Annet 2 1 2 8 6 2 8 13 3 16 11 

Totalt 120 39 159 276 112 52 164 505 91 596 589 

 

Reist hvor:       

Avrusning u/ videre plan 6 1 7 15 5 0 5 26 1 27 27 

Lavterskel VEL 19 12 31 45 10 10 20 71 22 93 

121 Prindsen Mottakssenter 25 5 30 21 7 1 8 53 6 59 

Omsorg 4 2 6 4 2 2 4 10 4 14 17 

Rehabilitering  8 2 10 21 12 5 17 41 7 48 

49 Rehabilitering rusfritt 4 0 4 4 1 1 2 9 1 10 

Behandling 8 1 9 16 3 6 9 27 7 34 24 

Andre hybelhus el. l. 3 0 3 7 1 4 5 11 4 15 34 

Sykehus 6 2 8 18 3 0 3 27 2 29 30 

Psykiatrisk behandling 3 2 5 4 0 2 2 7 4 11 7 

Leilighet med oppfølging 5 1 6 5 0 0 0 10 1 11 7 

Egen leilighet 1 1 2 3 4 3 7 8 4 12 21 

Fengsel 6 1 7 9 9 3 12 24 4 28 19 

Annet 4 3 7 8 9 3 12 21 6 27 47 

Ukjent 18 6 24 96 46 12 65 160 18 178 176 

Totalt 120 39 159 276 112 52 164 505 91 596 589 
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4.3.  Kommentarer til resultatmål  

 

 Vi har valgt å ta med fjorårets totalsum for Husenes resultatmål slik at man kan se 

endringer fra 2012. I forlengelsen av omorganiseringen i etaten har vi valgt å fjerne 

«seksjon» foran «omsorg» og «rehabilitering», og heller sett på institusjonenes mandat. 

Dermed har vi også fjernet «Kvinnetiltakene», og tiltakene som tidligere hørte under her er 

nå fordelt på de øvrige punktene. «Andre i skadereduksjon» er nå spesifisert med 

«Prindsen» og «Lavterskel VEL».  Vi har videre valgt å skille «rehabilitering» i rusfritt og 

ikke rusfritt, da det kan være stor variasjon av hva som legges i begrepet blant etatens tiltak.   

 

 Av 596 utflyttinger i 2013 er 363 personer videreformidlet til mer hensiktsmessige og/ eller 

varige tilbud. Dette utgjør 61 % av alle utflyttingene, mot 62 % i 2012. 

 

 Vi har i år skilt mellom vold og trusler og øvrige brudd på husregler. Antall utskrivelser 

med øyeblikkelig virkning er faktisk nøyaktig som året før med 184 både i 2012 og i 2013. 

Prosentvis utgjør dette en marginal nedgang da det kun var 7 flere utflyttinger i år enn året 

før. Utskrivelser med øyeblikkelig virkning skyldes i hovedsak vold og trusler, og vi har 

som nevnt nå valgt å skille dette fra øvrig brudd på husregler som fører til utskrivelse, som 

utagering og alvorlig hærverk. Vi ser at etter planlagte avslutninger er vold og trusler den 

viktigste avslutningsgrunnen, og sammen med øvrige brudd på husregler er det den 

hyppigste årsaken til at boforhold avsluttes. Dette er beskrivende for målgruppens 

livssituasjon, deres mentale tilstand, deres opplevelse av frustrasjon og håpløshet, samt 

miljøets til tider røffe indre justis. Montering av kameraovervåking i fellesarealer ble 

iverksatt for å trygge både beboere og personalet ved at flere voldsepisoder blir observert 

og mulig avverget siden personalet da har større oversikt og kontroll på disse arenaene. 

 

 Mange av de som er utenfor målgruppe er planlagt avsluttet eller videreformidlet etter kort 

tid, og blir følgelig registrert deretter. Det er hovedsakelig de som blir tilbakeført til 

sosialtjenesten uten annet tilbud som er registrert som utenfor målgruppe. Fremover vil vi 

fjerne denne variabelen da disse faller innunder «Annet» og blir mer spesifisert under dette 

punktet.  

 

 Vi ser at det er en liten men positiv økning i antall som har reist til behandling og rusfri 

rehabilitering (som nevnt skiller vi nå mellom rusfritt og ikke), og en nedgang i «andre 

hybelhus» som i stor grad innebærer private hospits. 

 

 Det er positivt at det er en tendens til at flere får leilighet med oppfølging, men noe 

bekymringsfylt at færre får kommunal leilighet. 

 

 ”Annet”: Dette inkluderer ofte de utenfor målgruppe, brukere som velger å bo ute, de som 

har flyttet til familie, venner, kjæreste, krisesenter mv og i noen få tilfeller de som er sendt 

tilbake til hjemkommunen.  

 

 ”Ukjent”: De fleste som er registrert med ukjent tilflyttingssted er personer som er skrevet 

ut med øyeblikkelig virkning. Andre som ofte blir registrert innunder ”ukjent” er de som er 

skrevet ut på grunn av fravær, oppsigelse fra sosialtjenesten, manglende betaling av 

egenandel og brukere tilhørende annen kommune. Vi ser at tallet for i år er uendret fra i 

fjor. 
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4.4  Spesifisering av resultatmål – videreformidling til andre institusjoner (inkl. leilighet): 
Tabellen viser hvor mange som er videreformidlet til den enkelte institusjon. 

Resultatmål DH IHH MTH Totalt 

Institusjon M K Tot. Tot. (M) M K Tot. M K Tot. 

Adamstuen* 1  1     1  1 

Avdeling UNG 1  1     1  1 

Avrusning u/ videre plan (AAN, P22,  RAM)  6 1 7 15 5  5 26 1 27 

Bergensklinikkene 1  1     1  1 

Bjørnerud 1  1 10 3  3 14  14 

Blåkors bosenter    1 1 1 2 2 1 3 

Bryn    -  1 1  1 1 

Bybo 1 1 2 1    2 1 3 

Dalsbergstien Hus - - - 25 3 3 6 28 3 31 

Den Åpne Dør 1 1 2 1 1 1 2 3 2 5 

DPS    1    1  1 

Enga 1  1  1 1 2 2 1 3 

Evangeliesenteret (ES-bolig)    2 2 1 3 4 1 5 

Fagerborg 3  3 5  2 2 8 2   10 

Fagerborg overgangsleilighet 1  1     1  1 

Fetsund behandling    1    1  1 

Flexbo 1  1     1  1 

Fredensborg bosenter 1 1 2 5 2 1 3 8 2 10 

Fredensborgveien nr.16 2 1 3 1  1 1 3 2 5 

Fredheim 2  2 5 1 2 3 8 2 10 

Gatehospitalet 5 1 6 9 3  3 17 1 18 

Gjennomgangsleiligheter (GMB) 2  2     2  2 

Holmen (Tidligere H7)| 2  2 2    4  4 

Haugenstua 2  2 2 2 2 4 6 2 8 

Heimen  1 1 1  1 1 1 2 3 

Ila hybelhus 14 - 14 - 7  7 21  21 

Incita    2  1 1 2 1 3 

Josefines hus      1 1  1 1 

Karlsborg    2 2  2 4  4 

Kommunal leilighet 1 1 2 3 3 2 5 7 3 10 

Lassonløkken 1  1 3 1  1 5  5 

Liakollen 1  1 3 1  1 5  5 

Marcus Tranes Hus 5 7 12 15 - - - 20 7 27 

Manifestsenteret    2    2  2 

Privat leilighet     1 2 3 1 2 3 

Prindsen Mottakssenter 25 5 30 23 8 2 10 56 7 63 

Psykiatrisk Sykehus 3 2 5 3 1 1 2 7 3 10 

Riisby 1  1 1    2  2 

Somatisk Sykehus 1 1 2 4 1  1 6 1 7 

Syningom 1  1 3 1  1 5  5 

Thereses Hus - 5 5 -  4 4  9 9 

Tyrili 1  1 3 1  1 5  5 

Ullvin 1  1 1    1  1 

Veksthuset  1 1      1 1 

Veslelia 1  1 1    2  2 

Villa Frogner B&B og lignende     1  1 1  1 

Østråt 2  2 3 2 1     3 7 1 8 

Totalt 92 29 121 163 55 31   85 306 60   366 
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4.5 Kommentarer til spesifisering av resultatmål 

Som det fremgår av tabellen blir de fleste videreformidlet til andre midlertidige botilbud. Det 

hadde vært ønskelig at en større andel hadde blitt videreformidlet til behandling eller andre mer 

langvarige tiltak, men dette må anses som en naturlig følge av målgruppens problematikk.  

*Adamstuen ble åpnet på senhøsten 2013, derav det lave antallet overføringer. 

 

 

4.6 Tabell resultatmål for overnattinger via Sosial og Ambulant Akuttjeneste (legevakten) 

 

4.7 Kommentarer til resultatmål for overnattinger via SAA 

  

Alle inntak via SAA skjer på kveldstid og i helger. Inntak via SAA registreres som »akuttplasser» 

eller  «beredskapsplass» og denne plassen avsluttes etter èn  helg, eller en natt i all hovedsak. 

Deretter registreres evt nytt inntak dersom de får videre opphold på institusjonen, eller de blir 

videreformidlet slik tabellen viser. En del av inntakene gjelder utenbys og andre som er utenfor 

målgruppe. Personalet på Husene bruker mye tid på kartlegging og videre oppfølging av brukere 

som kommer via SAA. Det kan være vanskelig å få tak i samarbeidspartnere og å få nok 

informasjon, noe som er av stor betydning for å vurdere målgruppe og eventuell videre plass eller 

henvisning til annet tiltak. Som tabellen viser får de aller fleste videre plass i eget tiltak. 

 

”Ukjent” omhandler de som ikke er videreformidlet til annet tilbud. Mange av disse kan ha en 

videre plan uten at de redegjør for dette overfor personalet. Når det ikke er kjent hvor de reiser blir 

det registrert en stor andel ”ukjent” på tross av at de har et tilbud. Det er en markant nedgang på 

alle Husene når det gjelder henvendelser fra SAA. SAA benytter plassene på Prindsen 

Mottakssenter framfor de resterende lavterskelinstitusjonene. Det er en drastisk nedgang i 

overnattinger av utenbys- fra, noe som kan skyldes innstramminger på SAA. 

Resultatmål SAA-overnatting DH 

 

IHH 

 

MTH 

Totalt 2013 Totalt 

2012 
Årsak til avslutning Antall Antall Antall Antall Antall 

Utenbys 2 11 0 13 44 

Har annet botilbud i Oslo 2 1 0 3 10 

I behandling 0 0 0 0 0 

Utenfor målgruppen 1 4 0 5 8 

Sykdom (psykisk/somatisk) 0 0 1 1 2 

Brudd på husregler 1 1 0 2 4 

Planlagt avslutning 50 133 17 200 270 

Ukjent 0 0 0 0 1 

Annet 0 0 0 0 5 

Totalt 56 150 18 224 344 

      

Videreformidlet til Antall Antall Antall Antall Antall 

Hjelp til hjemreise 0 3 0 3 10 

Tilbake til egen bolig/tiltak i Oslo 0 3 0 3 9 

Plass i eget tiltak 35 85 15 135 153 

Plass i annet tiltak i Oslo 7 2 1 10 12 

Avrusning 0 1 0 1 1 

Sykehus 0 0 1 1 2 

Ny overnatting via SAA 0 10 0 10 23 

Annet 2 3 0 5 6 

Ukjent 12 43 1 56 128 

Totalt 56 150 18 224 344 
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5.0 Analyse av oppnådde resultater og fremdrift i forhold til oppsatte visjoner 

og mål  
 

5.1 Kartlegge hvor beboere kommer fra 

 

I 2013 er det registrert 1120 inntak fordelt på 445 personer (dette er alle inntak og inkluderer også 

«ikke møtt»).  Et av våre mål var å kartlegge hvor beboerne kom fra ved innflytting i større grad. 

Dette for å tydeliggjøre noe av problematikken rundt «svingdørsbeboere», i tillegg til at vi ville få 

en bedre oversikt over beboernes bo-historie. Som tabellen under viser kommer beboerne i all 

hovedsak fra andre lavterskeltiltak, Prindsen Mottakssenter og andre hybelhus.  

 

Det er likevel betenkelig at så mange som 39 personer får plass på husene etter å ha bodd i egen 

leilighet, noe som kan tyde på at oppfølging i leilighet og forebygging av utkastelse kan være et 

område det er verdt å øke innsatsen på. Videre er det bekymringsfullt at såpass mange personer får 

plass på husene etter opphold i fengsel, på sykehus, på avrusningsinstitusjon og i behandling, da de 

er i en sårbar fase hvor fokuset skulle vært og raskt etablere et mer egnet botilbud enn lavterskel 

for å beskytte mot tilbakefall. Dette er urovekkende da det medfører forverring av livssituasjon, og 

ikke minst stor fare for overdose. Denne gruppen har behov for andre tiltak som gir mer skjerming 

og større grad av oppfølging i rusfrie omgivelser. 

 

  DH         IHH               MTH           TOTALT  

KOM FRA: 

 

                                                    
 M  K Tot.      M          M      K    Tot.     M      K       Tot. 

Avrusning u/ videre plan 0 0 0 9 1 1 2 10 1 11 

Lavterskel VEL 37 23 60 82 43 20 63 162 43 205 

Prindsen Mottakssenter 58 13 71 9 32 9 41 99 22 121 

Omsorg 1 1 2 11    1 4 5 13 5 18 

Rehabilitering  10 3 13 18 11 3 14 39 6 45 

Rehabilitering rusfritt 5 0 5 9 2 0 2 16 0 16 

Behandling 5 0 5 8 1 1 2 14 1 15 

Andre hybelhus el. l. 13 3 16 21 5 4 9 39 7 46 

Sykehus 4 3 7 7 1 1 2 12 4 16 

Psykiatrisk behandling 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 

Leilighet med oppfølging 1 3 4 2 0 0 0 3 3 6 

Egen leilighet 6 1 7 26 2 4 6 34 5 39 

Fengsel 2 0 2 15 1 0 1 18 0 18 

Annet 5 3 8 41 19 2 21 65 5 70 

Ukjent 7 2 9 11 5 6 11 23 8 31 

Totalt 154 55 209 270 125 55 180 549 110 659 

 

 

5.2  Videreformidling 

 

Et annet av våre mål har vært å få bedre kjennskap til hvor beboerne flytter når de forlater Husene 

og redusere antall «ukjent». Vi ser derimot at tallene har vært stabile over flere år (28,3 % i 2011, 

29,9 % 2012 og 29,6 % i 2013), slik at vi må erkjenne at det i denne målgruppen ser ut til å alltid 

ville være omtrent 1/3 som flytter til ukjent bosted. Målgruppen består av mennesker med 
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rusproblemer, ofte kombinert med psykiske lidelser. Brukernes atferd kan være uforutsigbar. 

Endringer skjer gjerne spontant og ukontrollert, ofte i form av aggressiv og utagerende oppførsel. 

Med tanke på hvilken målgruppe vi arbeider med er det naturlig at en del flytter uten at vi vet hvor 

de drar.  

 

Det har vært en økning i antall overføringer til behandling, mens tallene til rehabilitering er som i 

fjor. For noen er det fortsatt et stort sprang fra lavterskeltilbudene til øvrige tiltak. Det forekommer 

at beboere ikke får inntak på andre institusjoner fordi de blir ansett som for krevende atferdsmessig 

eller for å ha for stort rusforbruk. De får dermed ikke anledning til å gjøre noe med sin livssituasjon 

til tross for stor motivasjon. Vi ser at enda flere beboere kunne nyttiggjort seg av en plass innen 

omsorgs- og/ eller rehabiliteringstiltak. Det ville vært ønskelig at disse institusjonene i stedet for 

avslag, satt vilkår for inntak, eksempelvis avrusning, frivillig alkoholtester eller opprettelse av IP. 

Avslag oppleves svært demotiverende og krenkende for brukerne, som har påbegynt en prosess ved 

i det hele tatt å søke seg videre. Vi har ønsket å forbedre samarbeidet med øvrige institusjoner ved 

å i større grad følge beboerne videre og «veilede» de nye kontaktpersonene i de tilfellene hvor vi 

kjenner vedkommende godt for å gjøre overgangen smidigere. Vi har god erfaring med de 

overføringene hvor vi har fått dette til, men det har vært for sjelden og vi ønsker å få til dette 

oftere. 

 

 

5.3 Gjengangere og veteraner 

 

Samarbeidet mellom Husene er fordelaktig i forhold til å fange opp ”svingdørsbeboere”. Beboere 

som er såkalt ”vanskelig plasserbare” og som stadig blir skrevet ut pga. dårlig boevne, vold, 

trusler, hærverk eller andre brudd på husregler forsøker man å få plass til på et av de andre Husene 

og vi samarbeider om å gjøre denne overgangen så smidig som mulig.  

 

Definisjonen på ”gjengangere” er gitt fra sentralt hold i ”gamle” Rusmiddeletaten, og viser til 

antall menn som har 10 eller flere inntak i løpet av de siste 12 måneder, og antall kvinner som har 

5 eller flere inntak i løpet av de siste 12 måneder. Tallene har vært stabile de siste årene, rundt 10 

menn og i underkant av fem kvinner har fylt disse kriteriene de siste tre årene. 

 

En gjennomgang av tallene for 2011 viste mange fellestrekk ved «gjengangerne» på Husene, og 

mye tyder på at dette fortsatt er gjeldende. Alle hadde amfetaminproblematikk og flere av 

gjengangerne benyttet amfetamin som hovedrusmiddel. Flertallet hadde en atferdsproblematikk, 

ofte utagerende atferd uten at dette nødvendigvis resulterer i vold. Mange av gjengangerne utøvde 

hærverk regelmessig. De fleste var ”samlere” og hadde en dårlig boevne. Rommene var ofte 

overfylte og utgjorde en risiko i forhold til hygiene, brann og overdose.  

 

Mye tyder på at det er færre gjengangere enn før 2011. Økt fokus på denne gruppen på 

lavterskelnivå de senere årene, synes omsider å ha gitt resultater. Tiltak hvor det blir gitt tett, 

individuell oppfølging over tid har medvirket til at flere av de mest vanskeligstilte har fått en bedre 

livssituasjon. Flere har fått plass i et mer egnet og varig tiltak. Noen har fått legemiddelassistert 

behandling. Enkelte har flyttet til leilighet, enten i bydel eller på det private markedet, mens andre 

benytter seg av overnatting hos familie og venner.  

 

Vi mener at definisjonen av «gjengangere» er noe snever. Mange av beboerne har bodd på 

lavterskel i en årrekke, flere i mer enn en ti-års-periode, uten at de nødvendigvis har mange inntak i 

løpet av et år. Disse har gjerne en roligere atferd og unngår dermed stadige utskrivelser på grunn av 

brudd på husregler. Noen få har bodd på samme hus i mer enn ett år, mens de fleste har 2-4 inntak 

på lavterskel i løpet av et år. Det er lite snakk om denne gruppen da de ikke anses som krevende og 

de krever også lite selv. Noen har kanskje resignert eller blitt institusjonalisert med en lært 

hjelpeløshet. Andre mangler tilpassede tilbud eller ønsker ikke endring. Den opprinnelige 
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definisjonen av gjengangere utelater denne gruppen. Siden det fra flere hold har vært fokus på 

gruppen definert som «gjengangere» og dette fokuset har gitt resultater i form av et redusert antall, 

vil vi fokusere mer på denne gruppen som vi kaller «veteraner» fremover, altså beboere som har 

lang fartstid på våre tiltak uten å være «gjengangere».  Vi vil i hovedsak intensivere og forsterke 

samarbeidet med «veteranene» på våre hus for å få til kreative og nye løsninger, men vil også 

ønske å kartlegge et større utvalg av denne gruppa for å se etter eventuelle mønstre og likhetstrekk. 

Fokuset på og arbeidet med «veteraner» var et av våre hovedmål for dette året, men har av ulike 

grunner vist seg å være mer utfordrende og tidkrevende enn vi håpet på. Vi vil derfor ta dette med 

oss videre til det nye året og fortsette å ha dette som et fokusområde, dog med noe mer realistiske 

forventninger. 

 

 

5.4 Institusjonsbesøk / Studietur 

En av sosialkonsulentenes viktigste oppgaver er å etablere et tett samarbeid med andre instanser og 

også i 2013 var det et mål at vi skulle videreutvikle og forsterke dette samarbeidet. For å få til dette 

må vi besøke ulike institusjoner og instanser, både med og uten beboere. Å besøke institusjoner og 

øvrige behandlingstiltak bidrar til et større kontaktnett og det fremmer videreformidlingsarbeidet, 

både ved at man får gjensidig kjennskap til hverandres tiltak og ved at man kan gi mer utfyllende 

informasjon til brukerne. I løpet av 2013 hadde vi en institusjonsdag hvor vi sammen besøkte Den 

Åpne Dør, Adamstuen og Østerdalsgata 7.  

 

I forbindelse med at det i år var ti år siden «prosjekt videreformidling» ble opprettet, ønsket vi å 

reise på studietur som videreformidlere for å se hvordan det jobbes med dette utenfor Norge. 

Erfaringsmessig opplever vi at amfetaminmisbrukere er den vanskeligste gruppen å videreformidle 

til et mer egnet tilbud. Vi synes derfor at det var interessant å kunne reise til et land som har et 

høyere forbruk av amfetamin enn oss og se hvordan de jobber der. Vi valgte Praha, Tsjekkia da de 

har et høyt forbruk av amfetamin sett i en europeisk sammenheng. Den europeiske 

gjennomsnittsbruken av amfetamin ligger på 5 % (Norge 6 %). I Tsjekkia ligger den på 8 % og de 

er dermed blant Europas høyeste forbrukere av stoffet. Vi kom i kontakt med en organisasjon før vi 

reiste som heter SANANIM. De driver ulike tilbud fra oppsøkende arbeid, lavterskel kontaktsentra, 

dobbeltdiagnose-tilbud, substitusjonsbehandling, dagsenter, behandlingssenter, ettervern og 

informasjonssenter om rus og hjelpeapparatet. Vi ble godt tatt imot og fikk svært mye faglig 

utbytte av studieturen. Det ble utarbeidet en egen rapport i etterkant av besøket. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.0 Trender  
 

6.1 Kjønnsfordeling 

Den prosentvise fordelingen mellom antall kvinner og menn er stabil på Dalsbergstien og Marcus 

Thranes Hus. Ila Hybelhus er forbeholdt menn. Antall kvinner i 2013 tilsvarer 27,5 mot 26 % året 

før. Kvinneandelen har vært stabilt over flere år, og ligger på mellom 25 – 30 %. 

 

6.2 Alderssammensetning og funksjonsnivå 

Gjennomsnittalderen totalt sett for Husene i 2013 er 40,6 år, en økning fra 38,5 året før. 

Aldersmessig er brukergruppen relativt stabil.  

 

De siste tre årene sees en kraftig nedgang i den yngste aldersgruppen (under 25 år), fra 71 inntak 

fordelt på 25 personer i 2012 til 45 inntak fordelt på 19 personer i 2013. 6 av disse var kvinner, 13 

menn. En tilnærmet halvering av inntak av unge er en svært positiv endring. En forklaring kan 

være en bevisst satsing i bydel, både overfor de unge og for å unngå hyppig bruk av lavterskel 

generelt. En annen medvirkende årsak kan være Husenes bevisstgjøring av målgruppe og mandat, 

samt en bedre kartlegging i forkant av inntak.  
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Husene opplever at også andelen voksne, tilsynelatende velfungerende brukerne synes å være 

relativt stabil. Dette er mennesker som inntil nylig har vært mer eller mindre selvhjulpne eller som 

har fått et tilbakefall etter å ha levd et relativt ”normalt” liv. Som tabellen «kom fra» viser, er det- 

etter vår oppfatning- for mange som kommer til husene etter å ha hatt egen leilighet, vært i 

behandling eller sonet. Disse har et stort potensial til å endre livssituasjon dersom de får rask og 

rett bistand. Mange av disse injiserer ikke, de bruker gjerne mindre ”tunge” stoffer og ruser seg 

sporadisk eller lite. Det kan virke som at hovedproblematikken er noe annet enn rusmisbruk, f.eks. 

hjemløshet, psykiatri eller integreringsvansker. Rus kan være en form for selvmedisinering og blir 

dermed en tilleggsproblematikk.  

 

Videreformidling av de ”eldre og etablerte” brukerne som har benyttet lavterskelapparatet i mange 

år kan være utfordrende. Denne gruppen anses å ha stort oppfølgingsbehov dersom de flytter i egen 

leilighet. Mange har en adferd og rusmestring som diskvalifiserer for øvrige tiltak. De har ofte 

alvorlig somatisk problematikk, gjerne kombinert med psykiatri eller atferdsproblematikk. Mange 

har forsøkt behandling uten å ha mestret rusfrihet over tid. Spesielt amfetaminbrukere har som 

nevnt vansker med å få alternativt bosted. Vi har i lang tid etterlyst tilsvarende tiltak som 

Nattergalen for menn, og ser frem mot at et slikt tiltak ser ut til å være på trappene. Vi har også 

uttrykt behov for et slags sykehjem for gruppen av eldre, fysisk syke rusavhengige, og er glade for 

at tiltak som korttidsavdelingen på Romsås og Stovnerskogen sykehjem er etablert.  

 

6.3 Nyrekruttering 

I 2013 var det 91 nyregistreringer ved Husene, mot 133 i fjor og 276 i 2011. Med nyregistreringer 

menes antall unike personer som ikke tidligere har hatt noen henvendelse på noen av de tre 

Husene. Den markante nedgangen skyldes sannsynligvis at de fleste henvendelser nå går gjennom 

Felles Inntak, og at henvendelsen i noen tilfeller registreres der først slik at det ikke blir opprettet 

ny henvendelse på husene. Noe av nedgangen kan likevel skyldes en reduksjon i rekrutteringen til 

miljøet, noe som politiet i Oslo antyder i sine rapporter.. Det kan videre være slik at årsaker som 

forebyggende arbeid, bedre oppfølging av bydel og mer tilrettelagte tilbud ha hatt en innvirkning 

på reduksjonen av antall nye henvendelser på husene. 

 

6.4 Etniske minoriteter 

Det var 72 menn og 4 kvinner med minoritetsbakgrunn i 2013, i 2012 var det 73 menn og 8 

kvinner. Etter en økning i 2011 (115 menn og 8 kvinner) er tallene nå tilnærmet det samme som 

årene før, og utgjør nå 17 % av totalt 445 personer.  

 

6.5 Rusmidler og substitusjonsbehandling 

Det er ingen markant endring i bruk av rusmidler, mest brukte rusmiddel er fortsatt heroin. Mange 

supplerer med piller, hasj, alkohol eller sentralstimulerende midler og fleste kombinerer ulike 

rusmidler. Det er fortsatt en høy andel som bruker amfetamin – enten alene eller som et supplement 

til heroin. Det er ikke lenger noe klart skille mellom amfetamin og methamfetamin. I perioder er 

det høyt inntak av sentralstimulerende midler blant beboerne, noe som skaper mye uro, aggresjon 

og psykoseproblematikk. Det rapporteres oftere om bruk av GHB i miljøet, og det har kommet 

flere tilbakemeldinger om GHB overdoser. Det synes ikke å være noen stor økning i bruk av nye, 

kjemisk fremstilte rusmidler, såkalt «designerdrugs» i miljøet, noe som kan skyldes at disse 

rusmidlene i stor grad selges over nettet og dermed ikke er like aktuelt for våre beboere.  

 

IHH har i gjennomsnitt 3,9 personer i LAR i måneden. Dette utgjør 6,7 % av beboerne.  DH har i 

gjennomsnitt månedlig 19,1 personer boende ved huset som enten er i LAR eller annen 

substitusjonsbehandling, f eks gjennom LASSO, fastlegen eller 24sju. Dette utgjør 42,4 % av 

beboerne ved huset som til enhver tid er i en form for substitusjonsbehandling. MTH har i 

gjennomsnitt 4,5 personer pr måned i LAR eller annen substitusjonsbehandling. Dette utgjør 11,3 

prosent av beboerne.     
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6.6 Psykisk syke 

I 2013 ble 11 beboere utskrevet til psykiatrisk behandling, dette er noe flere en i 2012 hvor 7 

personer ble henvist til psykiatrisk behandling. Dette kan skyldes økt fokus på kartlegging og 

videreformidling av beboere som er i behov for et mer utvidet psykisk hjelpeapparat enn det 

lavterskelhusene kan tilby.  

 

Personalet har fått økt kompetanse på dobbeltdiagnoser og psykiatri hvor flere ansatte tar 

videreutdanning i dette fagfeltet. Hvert hus har også egen psykisk helsearbeider, slik utvidet 

kunnskap medfører et større faglig fokus på dette område. Dette medfører at riktig hjelp kan bli gitt 

på et tidligere tidspunkt. (Se vedlegg for egen rapport om psykisk helsearbeid) 

 

Samarbeidet med psykiatrien kan være en utfordring, særlig når det er akutt behov for innleggelse, 

men det er tett kontakt med bl.a. psykisk helsearbeider, psykiatrisk legevakt, 24-sju, DPS og 

RUPO. Dette har ført til at flere av de dårligst fungerende har fått mer egnede tilbud, spesielt 

gjelder dette enkelte alvorlig psykisk syke. Vinderen DPS utmerker seg ved å strekke seg langt og 

vi opplever dette samarbeidet som svært godt. 

 

 

6.7 Fysisk syke 

Antall beboere som har blitt utskrevet til langvarig somatisk behandling på sykehus er nesten det 

samme som året før. I 2013 var det 29 beboere mot 30 beboere året før. Samarbeidet med 

sosialtjenesten og helsevesenet når det gjelder alvorlig somatisk syke beboere oppleves å ha blitt 

bedre. 

 

 Tidligere medførte langvarige sykehusinnleggelser nærmest automatisk utskrivelse fra Husene. Nå 

arbeides det gjerne mer helhetlig og langsiktig. Sosialtjenesten velger ofte å dekke rommet på 

lavterskel mens beboer er på sykehus. Dermed sikrer man at beboer fortsatt har et sted å reise til 

etter fullført behandling.  

 

Det har vært en rekke innleggelser som ikke har resultert i utskrivelse. De ansatte på Husene har 

ofte tilsyn og oppfølging av syke beboere. Det blir brukt mye tid på å henvise og følge til legevakt, 

samt ordinering av hjemmebesøk fra lege. Samarbeidet med Feltpleien og Gatehospitalet fungerer 

godt.  

 

 

6.8   Feilplasseringer 

Vi opplever fortsatt at det i noen tilfeller er tvil om målgruppe. I slike tilfeller er det viktig med 

rask videreformidling eller tilbakeføring til sosialtjenesten slik at de kan få den hjelpen de trenger. 

Korte avtaler og tett oppfølging er avgjørende for at de ikke skal bli værende for lenge på Husene 

og etablere seg i miljøet. 

 

 

6.9     Liggedøgn 

Antall liggedøgn for husene til sammen i 2013 er 52255, med en gjennomsnittlig botid på 47 dager. 

Totalt sett er dette en fortsatt nedgang fra 2012 hvor tallet var 55555, og 57216 i 2011. 

Gjennomsnittlig botid har imidlertid økt fra 33 dager i 2011, 42 dager i 2012 og altså til 47 i 2013. 

Denne kan skyldes avvikling av akuttplasser og mindre bruk av akuttplasser via SAA i tillegg til at 

samarbeidet mellom beboere og ansatte har blitt mer planmessig og langsiktig, også på grunn av 

bruk av Plan- og resultatmåling. 
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7.0 Visjoner 
 

7.1 Planarbeid 

Bydelene i Oslo bør ansvarliggjøres på et tidligere tidspunkt, og vi ønsker et tettere samarbeid med 

disse. Det vil fortsatt være fokus på at oppholdet på Husene kun er av midlertidig karakter. 

Individuell plan (IP) vil fortsatt være et viktig verktøy i dette arbeidet, i tillegg vil Plan- og 

resultatmålinger i enda større grad bli implementert som verktøy.  

  
 

7.2 Kartlegge ”veteraner” som faller utenfor nåværende gjengangerdefinisjon 

Vi vil videreføre fokuset på «veteraner», jfr. punkt 5.3. 

 

 

7.3 Kartlegge rusmiddelbruk 

Vi ønsker en grundigere kartlegging når det gjelder rusmidler. Det er ønskelig å se på hva som er 

foretrukket rusmiddel/hovedrusmiddel og hvilke andre rusmidler som benyttes mer sporadisk eller 

som tilleggsrusmidler.  

 

 

7.4 Samarbeid og institusjonsbesøk 

Det er ønskelig med ytterligere tettere samarbeid med aktuelle instanser, deriblant politi, psykiatri 

og øvrig helseapparat, hvilket også innebærer flere institusjonsbesøk. Gjennom et tettere samarbeid 

med andre instanser håper vi å kunne få til mer smidige og ubyråkratiske løsninger når det gjelder 

videreformidling til mer egnede tiltak.  

 

 

7.5  Oppfølging 

Vi håper å kunne forsterke oppfølgingen av beboere som flytter til andre institusjoner eller leilighet 

for å bidra i en sårbar overgangsfase og for å forebygge reinntak i våre Hus jfr. punkt 5.1 og 5.2  

 

 

7.6  Videreformidling 

Det er et mål at vi fortsatt skal videreformidle minst 50 % til mer egnede tiltak, og vi har som mål 

at flere blir utskrevet til rusfri rehabilitering og behandling, samt leilighet med oppfølging.  
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8.0 Utfordringer  

 
 

8.1 Høye terskler 

Det synes fortsatt å være en tendens i Velferdsetatens øvrige tiltaksapparat, at mandat og 

målgruppen spisses i en slik grad at mange av brukerne fra lavterskeltiltak ikke fyller 

inntakskriteriene, selv med stor motivasjon og ønske om endring. Vi håper dette vil endres med 

den nye mandatgjennomgangen. Beboerne kan forberedes bedre ved overflytting til annen 

institusjon eller bolig, igjen er oppfølging i en overgangsfase avgjørende for den enkeltes videre 

fremdrift. 

 

8.2 Misbruk ved medikamentassistert behandling  

Mange av beboerne som mottar Lar-behandling fortsetter å ruse seg, særlig på amfetamin og 

alkohol. Mange Lar- pasienter ved husene mottar medikamentet i skadereduserende øyemed. For 

andre Lar-pasienter ved husene som har stort potensial til tilnærmet rusfrihet, er det betenkelig at 

disse blir plassert på lavterskelinstitusjoner. Det er naturlig nok vanskelig å opprettholde en nykter 

livsstil når de bor på Husene hvor tilgjengelighet til rusmidler er stor. 

 

8.3 Avrusning 

Noen beboere opplever det som problematisk å få inntak på avrusning, særlig når det gjelder 

akuttavrusning uten videre plan. På den annen side vet vi at enkelte tidligere brukte 

avrusningsplasser til skjerming og hvile, og at overdosefaren er høy etter avrusningsopphold uten 

en form for oppfølging i etterkant. Det kan være at det ikke er behov for flere avrusningsplasser, 

men heller en form for skjermingsplasser hvor brukere kan innhente seg. Ordningen med krav om 

henvisning fra lege eller sosialtjenesten til avrusingsplass i spesialisthelsetjenesten medfører mer 

byråkrati, men fungerer i forhold til koordinering med videre behandlingsplass selv om det kan 

være lang ventetid. Beboerne kan også gjennom legevakta få henvisning til vurdering på 

Rusakuttmottaket (RAM) ved behov for akutt avrusning. I mange tilfeller vurderes det da som ikke 

fare for liv og helse, og beboerne henvises til å heller søke avrusning via fastlege eller 

sosialtjenesten. 

 

8.4 Psykiatri – høy terskel og mangelfullt samarbeid? 

Samarbeidet med psykiatrien oppleves ofte problematisk, og det er en utfordring at det fortsatt er et 

klart skille mellom rus- og psykiatri når vi vet hvor tett disse lidelsene henger sammen. De fleste 

av beboerne på Husene har dårlig psykisk helse og enkelte har en så alvorlig psykisk lidelse at de 

burde ha fått et tilbud i psykiatrien. Noen av disse ruser seg lite eller bruker rusmidler som en form 

for selvmedisinering, mens andre ruser seg ukritisk og svært selvdestruktivt. Vi opplever ofte en 

ansvarsfraskrivelse fra psykiatrien. Mange får ikke den hjelpen de har behov for eller krav på. 

Beboere på lavterskel har vanskelig for å følge opp avtaler og det kan være problematisk å få 

innlagt de som har behov for det. Personalet forsøker å arbeide forebyggende, men ofte må det en 

kritisk situasjon til før øvrig hjelpeapparatet reagerer. Det jobbes kontinuerlig for å forbedre dette 

samarbeidet, og det ser ut til at utviklingen går rett vei jfr. punkt 6.6. 

 

8.5. Endring av mandat 

Det har vært en stor mandatsgjennomgang i etaten, og det fører til endringer og justeringer som må 

tas i betraktning også i videreformidlingsarbeidet. 

 

8.6. Feltpleien  
Det har vært mye uro og usikkerhet rundt organiseringen av Feltpleien og hvorvidt de fortsatt 

skulle være stasjonert på husene. I den forbindelse gjennomførte sosialkonsulentene en 

brukerundersøkelse, og resultatet viste at brukerne er gjennomgående svært positive til Feltpleien 

generelt og at behovet for Feltpleiestasjoner på husene er stort. Situasjonen rundt denne saken er 

fortsatt uavklart. 
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8.7 Nedleggelse av Ila Hybelhus 
Det er besluttet at Ila hybelhus skal legges ned innen sommeren 2015. Det er ennå ikke avklart 

hvilke konsekvenser dette vil ha for våre brukere, bortsett fra at det er besluttet at institusjonen skal 

kartlegge sine brukere for å finne best mulig egnet bosted for dem innen nedleggelsen inntrer. 

Parallelt med nedleggelsesprosessen vil det foreligge en konsekvensutredning i etaten for 

brukergruppen.    

 

 

9.0 Oppsummering   
 

Vi har her forsøkt å gi et bilde av slik situasjonen er i 2013. Vi har pekt på noen observasjoner, 

tendenser og endringer. Botiden har blitt lengre, noe som til dels kan skyldes redusert antall 

akuttplasser samt mer planmessig arbeid med beboerne. Vi ser at det er en positiv økning i antall 

som har reist til behandling og rusfri rehabilitering, og en nedgang i «andre hybelhus» som i stor 

grad innebærer private hospits. Det er positivt at det er en tendens til at flere får leilighet med 

oppfølging, men noe bekymringsfylt at færre får kommunal leilighet, - men disse tallene henger jo 

sammen. Det er ingen økning når det gjelder øyeblikkelige utskrivelser. Antall gjengangere har 

holdt seg lavt og er så godt som uendret de siste tre åra, og de som fortsatt vagabonderer i 

lavterskelapparatet har mange fellestrekk. Det er derimot et relativt stort antall av beboere som vi 

har definert som veteraner. Det er i 2013 færre yngre brukere, færre nye brukere og brukere med 

minoritetsbakgrunn enn året før. Det er stor grad av variasjon når det gjelder rusmidler selv om 

heroin fortsatt er det mest brukte. Stadig fler får substitusjonsbehandling. 

 

Vi mener å ha sett gode resultater ved økt innsats overfor beboerne. Tettere oppfølging bidrar til å 

ivareta individuelle behov og å sikre at alle blir sett. Samarbeid med andre instanser er viktig for 

videre fremdrift. Relasjonsarbeid og tett oppfølging virker! 

 

Husene har det siste året blitt mer samkjørte med mindre størrelsesforskjell og en mer lik faglig 

tilnærming og arbeidsmetode. De ansatte har en bred kompetanse når det gjelder brukergruppen. 

Kvalifisert personale ivaretar beboerne på best mulig måte. Husene er i stadig utvikling, og de 

ansatte er fleksible og tilpasningsdyktige. I en tid med mange fysisk og psykisk syke beboere, 

hvorav flere er vanskelig plasserbare, er det viktig å ivareta denne spisskompetansen. Det er 

dessuten viktig at det faglige arbeidet som daglig utføres på Husene gjøres kjent for 

samarbeidspartnere. Vi håper at denne rapporten kan være med på å bidra til dette. 
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Vedlegg:  Psykisk helsearbeid 2013 

 
Tidligere var psykisk helsearbeid i vår seksjon organisert under Dobbeltprosjektet. 

Dobbeltprosjektet bestod av psykisk helsearbeidere på Ila hybelhus, Dalsbergstien hus, og Marcus 

Thranes hus. Psykisk helsearbeid består fortsatt av psykisk helsearbeidere på de tre hybelhusene, 

og arbeidet er hovedsakelig det samme. Vårt mandat er oppfølging av beboere med samtidige 

alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Målgruppen har følgende kjennetegn: 

-har alvorlig funksjonssvikt på grunn av psykisk lidelse, og har behov for tjenester av det offentlige 

-er rammet av sammensatte lidelser 

-utskrives fra de psykiatriske institusjonene i spesialisthelsetjenesten 

-lider av alvorlige sinnslidelser av kronisk karakter 

 

Kriteriene harmonerer med den definisjonen av dobbeltdiagnose vi bruker: ”Vedvarende alvorlig 

rusmiddelmisbruk i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv 

sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse”(Stortingsmelding 25, 1996-97) I senere tid har 

mange gått bort fra betegnelsen Dobbeltdiagnose, og erstattet denne med ROP(rusproblemer og 

psykiske lidelser).  

 

Det ligger ikke et mål om diagnostisering i vårt mandat. Samtidig skal vi avgjøre om en beboer 

faller inn under eller utenfor definisjonen av alvorlig psykisk lidelse. Det er åpenbart at mange av 

beboerne på hybelhusene har psykiske lidelser, samtidig som de ikke faller inn under definisjonen. 

De mest vanlige er angst og depresjonslidelser. Disse kan være lette, eller mer alvorlige og 

invalidiserende. I vår kartlegging av beboere vil det være vanskelig å avgjøre om disse er så 

alvorlige at de faller inn under gruppen som har alvorlige psykiske lidelser. Som oftest er det slik at 

kilden til informasjon om angst og depresjon er selvrapportering. Denne kan vi i stor grad stole på. 

Men det er vanskelig å avgjøre ”styrken” på en depresjon når selvrapportering er kilden til 

informasjonen. Et annet problem med selvrapportering er feilkilder. Det kan være mange ulike 

forhold som spiller inn når en person forteller om sin egen psykiske helse. Et tredje forhold er 

spørsmålet om hvor dypt vi skal gå inn i en kartlegging av psykiske lidelser.  

 

Våre kilder til informasjon om beboers psykiske helse er selvrapportering, observasjon, og 

informasjon fra tidligere bosteder, og eksisterende diagnoser. Ofte må vi nøye oss med symptomer, 

som igjen fører til en eventuell foreløpig diagnose. Hvis kategorien skal utvides til også å gjelde de 

med mildere lidelser, vil svært mange falle inn under kategorien. Da vil man sitte igjen med en 

gruppe som inneholder mennesker med svært ulike problemer. Det vil da kunne bli en utvanning 

av begrepet psykiske lidelser, og man står i fare for at ”alle” har en psykisk lidelse. Det vil igjen 

føre til at det vil bli enda vanskeligere å treffe denne gruppen med funksjonelle tiltak. 

 

Som psykisk helsearbeidere jobber vi på tvers av fag og profesjoner. I tillegg til å samarbeide med 

beboeren, samarbeider vi med aktører i egen og andre etater i Oslo Kommune, fastleger, 

sosialtjeneste, spesialisthelsetjenesten, private aktører, familie, og beboeres tidligere 

hjemkommuner. Vi har gjennom 2013 hatt møtevirksomhet i psykisk helseforum. Dette forumet 

har bestått av Lassonløkken rehabiliteringssenter, Fredensborg bosenter, Kvinnetiltaket Bryn, 

24SJU og Uteseksjonen. Forumet har hatt møter hver måned. Her har vi diskutert felles målgruppe, 

beboere med spesielle problemer, og om forandringer i feltet. Dette har vært et konkret 

samhandlingsarbeid, på tvers av offentlig og privat virksomhet. 

 

Gode erfaringer 

Psykisk helsearbeidere har etter hvert høstet mange gode erfaringer. Den viktigste er å se beboeren 

som et individ med egne behov og ressurser. Dette er svært viktig, med tanke på at vi etterstreber 

en individuell tilnærming i arbeidet. Med individuell tilnærming mener vi:  

1)Kartlegging av den enkelte beboers behov og ønsker 

2)Finne ut av hva som trengs for at beboeren når sine mål 
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3)Arbeide målrettet med de behov eller mål beboeren har – helst i nært samarbeid med bydelen 

 

Aktiviteter og resultater 

Tilnærmingen til psykisk helsearbeidere er støtte – og kartleggingsamtaler, som igjen danner 

grunnlag for videre samarbeid med beboer, bydel, fastlege og spesialisthelsetjeneste. Vi har også et 

sterkt fokus på aktiviteter i det offentlige rom. Dette fordi dette er en god metode med tanke på 

eksponering for situasjoner som anses som angstfylte, særlig for de med angstlidelser. Aktiviteter 

utenfor huset ses også som nyttig for å tilegne seg sosiale ferdigheter. 

Tallene i denne rapporten er basert på psykisk helsearbeideres arbeid på Dalsbergstien hus og 

Marcus Thranes hus. Stillingen på Ila hybelhus har i store deler av 2013 stått vakant, det er derfor 

ingen tall fra Ila hybelhus.  

 

Antall beboere med dobbeltdiagnose, eller symptomer på dobbeltdiagnose, var i 2013 42. Det 

totale antallet beboere på Dalsbergstien hus og Marcus Thranes hus var (uten beredskapsplasser) i 

2013 309.  Tidligere tall fra de tre husene viser 97(2008), 94(2009), 70(2010), 44(2011) og 

70(2012). Det var en markant nedgang i 2011, men denne skyldes muligens underrapportering som 

følge av at 1 stilling stod vakant deler av året. Andelen beboere med dobbeltdiagnose, eller 

symptomer på dette, var i 2013 13%. Hvis vi hadde brukt en videre definisjon av diagnosen, ville 

tallet vært betraktelig høyere. Tallene kan synes lave, og klart lavere enn andre tall på denne 

gruppen. Det er verdt å merke seg at de tallene som eksisterer om denne gruppen som oftest tar 

med mildere psykiske lidelser, og at de stammer fra innleggelser for psykisk sykdom. Hvis utvalget 

er mennesker med psykisk lidelse, vil det være svært enkelt å finne ut av om de i tillegg har brukt 

eller bruker rusmidler. Vårt utvalg er mennesker som bruker rusmidler. Det sier seg selv at det er 

vanskeligere å skille ut en psykisk lidelse, når utgangspunktet er ruslidelse. En annen mulig årsak 

til lavere tall enn det som ellers rapporteres i fagfeltet, er at psykisk lidelse er et 

eksklusjonskriterium hos våre tiltak. Det er naturlig å tenke at mange ikke innsøkes, eller ikke får 

tilbud om plass, hvis det eksisterer en alvorlig psykisk lidelse.  

 

I 2013 initierte vi 4 akuttinnleggelser til akuttpsykiatrien. Antall henvendelser og vurderinger som 

ikke resulterte i innleggelse var i 2013 12. I tillegg har vi ved flere anledninger ringt de ulike 

DPS(Distriktpsykiatriske sykehus) for å konferere med dem om beboere med ulike symptomer på 

psykisk lidelse. 

 

Vi har i 2013 vært på 47 møter. I dette tallet ligger ansvarsgruppemøter, LAR-møter, følge til lege, 

møter med andre samarbeidspartnere, og fagforum for rus og psykiske lidelser. Interne møter for 

psykisk helsearbeidere er ikke tatt med her. 

 

Vi har i 2013 deltatt på mange ulike aktiviteter. Dette har vært aktiviteter som direkte har involvert 

beboerne, men også aktiviteter som har bidratt til kompetanseheving og fagutvikling for de ansatte. 

I løpet av 2013 har vi arrangert 18 aktiviteter utenfor huset. Dette har vært gruppeaktiviteter, med 

mellom 2-15 deltakere. Aktivitetene har vært tur til Tusenfryd, båttur med Velferdsetatens båt, 

kinotur, cafèbesøk, restaurantbesøk og minigolf. I tillegg har vi vært på flere mindre turer utenfor 

huset med enkeltbeboere. I 2013 har vi også arrangert samtalegrupper for beboere i den aktuelle 

gruppen. 

I 2013 har de ulike prosjektmedarbeiderne hatt undervisning på de respektive husene. Denne 

undervisningen har inngått i Helseskolen. Helseskolen er et undervisningsopplegg for beboere på 

de tre nevnte botiltakene. Vår oppgave har vært å undervise i psykisk helse, om symptomer på 

psykisk lidelse, psykoedukasjon og mestring av livet med rus og psykiske problemer. 

Vi har valgt å ikke rapportere på hvilke videreformidlinger vi har organisert. Dette fordi vi mener 

at videreformidlinger er et resultat av mange faktorer, og at det er umulig å se hvilke faktorer eller 

hvem som er årsaken til at en beboer blir videreformidlet til et bedre egnet sted. Vi er vant til å 

jobbe på tvers av fag og profesjoner, og ser at videreformidlingsprosesser er et lagarbeid på husene, 

og noen ganger mellom husene. 


