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1 OPPDRAGET  

1.1 Oppdragsgiver  

Velferdsetaten er en fagetat som tilbyr og utvikler byomfattende tjenester som skal bidra til 

gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på over 50 

tjenestesteder, i tillegg til administrasjonen.  

 

Etatens ansvarsområder er: 

 Sosiale og økonomiske boligvirkemidler 

 Tiltak for rusmiddelmisbrukere 

 Boliger for grupper med særlige behov 

 Tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum 

 Transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Velferdsetaten har et byomfattende ansvar for drift og utvikling av tjenester til 

rusmiddelmisbrukere i Oslo. Tjenestetilbudet er bygget opp med en stor spennvidde fra 

forebyggende og oppsøkende virksomhet, til institusjonsbaserte rehabiliteringstjenester som 

ligger tett opp mot spesialisthelsetjenesten. Totalt forvalter Velferdsetaten ca. 715 

heldøgnsplasser i tillegg til de ikke- sengebaserte tjenestene. Rundt 30 % av tjenestene leveres  

av private aktører med finansiering fra Oslo kommune. Sosialtjenesten i NAV er innsøkende 

instans. Valg av tiltak skjer i samarbeid mellom den enkelte bruker og sosialtjenesten i NAV i 

den bydelen som brukeren tilhører.  

1.2 Tjenesten   

Oslo kommune ved Velferdsetaten inviterer til konkurranse med forhandling i forbindelse 

med anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere over 18 år. Tjenesten skal 

tilbys både menn og kvinner. 

I denne konkurransen har Velferdsetaten delt inn tjenestene som skal anskaffes i følgende fire 

kategorier: 

 Rehabiliteringstjenester 

 Korttidstjenester – rusfritt 

 Omsorgstjenester 

 Tjenester til rusmiddelmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd   

 

Oppdragsgivers mål er at de ulike leverandørers samlede tilbud skal sikre differensierte 

tjenester til våre brukere.  

Korttidstilbud skal være lokalisert i Oslo. Øvrig tilbud skal være lokalisert på Østlandet, det 

vil si fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark og Telemark.  

1.3 Kvaliteten på tjenestene  

Velferdsetaten har i flere år arbeidet med å utvikle kriterier for kvalitet på tjenester til 

rusmiddelmisbrukere. Kvalitetskriteriene som legges til grunn i denne konkurransen, ble 

beskrevet i en rapport som fulgte som et vedlegg til bystyresak 229/01, og ble vedtatt av Oslo 

bystyre 26.06.2001. Denne rapporten – Rapport om kvalitet og kvalitetsmålinger i behandling 

av rusmiddelmisbrukere – er en del av konkurransegrunnlaget. Se vedlegg 10. 



5 

 

Leverandørene skal gjennomføre kvalitets- og resultatmålinger etter nærmere angitte 

retningslinjer fra oppdragsgiver i kontraktsperioden, jf. kontrakten i vedlegg 8. Kontrakten 

inneholder nærmere definerte minstekrav til resultater i målingene. Leverandøren må følge de 

til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

Resultatene fra kvalitetsmålingene skal blant annet benyttes til å utvikle tjenesten i 

kontraktsperioden, i dialog mellom oppdragsgiver og leverandør.  

1.4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen 2015 
 

 

Ovenstående fremdriftsplan er tentativ.  

1.5 Kontrakt 

1.5.1 Kontraktsperiode og verdi   

Årlig, samlet kontraktsverdi utgjør ca 100 – 110 millioner kroner. 

Kontraktsperiodene varierer mellom kategoriene. Gjeldende kontrakter løper ut 30.6.2016, 

nye kontrakter trer i kraft 1.7.2016. 

 Rehabilitering: 6 år med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse 2+2 år 

 Omsorg: 6 år med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse 2+2 år 

 Særlige behov og utfordrende atferd: 6 år med opsjon for oppdragsgiver på 

forlengelse 2+2 år 

 Korttid rusfritt:3 år med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse 3 år 

1.5.2 Omfang  

Avhengig av tilbudt pris og kvalitet, samt bystyrets endelige bevilgninger, vil det bli anskaffet 

mellom 130 -180 plasser, fordelt på:  

 Rehabilitering: 50 – 90 plasser 

 Korttidstjenester:  15 - 40 plasser 

 Omsorgstjenester: 30 - 70 plasser 

 Tjenester til rusmiddelmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd: 6-15 

plasser   

Planlagt uke  Aktivitet 

Uke 7 Kunngjøring  

13.02.2015 Tilbudskonferanse 

25.3.2015 Tilbudsfrist 

Uke 13-15 Evaluering av kvalifikasjoner 

Uke 16-21 Tilbudsevaluering 

Uke 22 -26 og 36-39 Forhandlinger 

Uke 40-42 Valg av tilbud 

Uke 42 Utsendelse av tildelingsbrev 

Uke 42 -43 Karensperiode 

Uke 45 Kontraktsinngåelse 

1.7.2016 Oppstart av kontrakt 
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Dersom oppdragsgiver ikke mottar tilbud, eller kun mottar tilbud som blir forkastet/avvist i en 

eller flere tjenestekategorier, kan ubenyttete økonomiske ressurser overføres til de andre 

tjenestekategoriene. Oppdragsgiver vil i så fall foreta en fordeling ut fra resultatene i 

konkurransen sammenholdt med oppdragsgivers faglige behov. 

Avtalene som inngås skal dekke oppdragsgivers og Oslo kommunes befolknings behov for en 

tilstrekkelig geografisk spredning og et tilstrekkelig differensiert tilbud av arbeidsmetoder 

tilpasset de ulike målgruppene. 

 

Leverandøren gis stor frihet med hensyn til utforming av tjenestene, organisering av driften 

og ivaretakelse av kravene til kvalitet. Innenfor rammene som er gitt i konkurransegrunnlaget, 

står leverandøren fritt til å tilby de metoder/ løsninger leverandøren finner formålstjenelig. 

1.5.3  Kontraktsbestemmelser 

Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt med tilhørende kontraktsbestemmelser, 

se vedlegg 8.  

1.5.4  Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. arbeidsmiljøloven og forskrift om 

lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02.2008.  

1.5.5  Krav om lærlingordning 

Det kreves at norske leverandører ved oppstart av kontraktsarbeidet skal være tilknyttet en 

offentlig godkjent lærlingordning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-11 (3). 

1.5.6  Økonomiske forutsetninger 

Alle heldøgnstjenester har pr. i dag bydelsbetaling. Det gjøres oppmerksom på at 

bydelsbetaling kan bli økt i kontraktsperioden. Dette kan få konsekvenser for etterspørsel etter 

tjenesten. 

De økonomiske forutsetningene for fakturering er nærmere beskrevet i kapittel 11 i 

kontrakten og prisskjemaet for konkurransen.  

 

1.6 Kunngjøring 

Anskaffelsen er sendt til DOFFIN – www.doffin.no -  den 9. februar 2015.  

 

 

MERK:  

All kommunikasjon vedrørende konkurransen skal skje via www.doffin.no.  

 

Unntak er innsending av spørsmål til konkurransegrunnlaget, som sendes til 

kontaktpersonen som er oppgitt i konkurransegrunnlaget, og innlevering av tilbud, jf punkt 

2.4.  

 

 

http://www.doffin.no/
http://www.doffin.no/
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1.7 Tilleggsopplysninger 

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan 

han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgivers kontaktperson. 

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til 

oppdragsgivers kontaktperson. 

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: ”Tilleggsopplysning i konkurranse 

”Spørsmål – konkurranse rusinstitusjoner 2015” og sendes til  

kari.maseide.sorlie@vel.oslo.kommune.no. 

Det oppfordres om at spørsmål til konkurransegrunnlaget rettes til oppdragsgivers 

kontaktperson senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen. 

Svar på spørsmål vil bli anonymisert og kun besvart på den nasjonale anskaffelsesportalen 

www.doffin.no. 

1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget   

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller 

endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.  

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer vil også bli publisert på www.doffin.no. 

1.9 Oppdragsgivers kontaktperson 

Oppdragsgivers kontaktperson for konkurransen er:  

Kari Måseide Sørlie   

Mobil:  480 04 238 

E-post:   kari.maseide.sorlie@vel.oslo.kommune.no. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:%20kari.maseide.sorlie@vel.oslo.kommune.no
mailto:%20kari.maseide.sorlie@vel.oslo.kommune.no
http://www.doffin.no/
http://www.doffin.no/
mailto:%20kari.maseide.sorlie@vel.oslo.kommune.no
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2 KONKURRANSEREGLER  

2.1 Prosedyre  

Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige 

anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og II, samt de 

bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. 

Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Ved denne prosedyreformen 

kan alle interesserte leverandører levere tilbud. Konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier skal besvares samtidig.  

Konkurransen kan forløpe i flere faser for å redusere antall tilbud det skal forhandles om. En 

eventuell reduksjon vil skje på bakgrunn av tildelingskriteriene. En første reduksjon kan 

skje i forkant av forhandlingene, og leverandørene bør derfor legge inn sitt antatt beste 

tilbud allerede ved tilbudsfrist. 

Det er adgang til å forhandle om alle sider av tilbudet, herunder tidspunktet for oppstart av 

tjenesteleveransen og/eller visse deltjenester innenfor de forskjellige tjenestekategoriene. 

 

Oppdragsgiver vil i forhandlingsfasen blant annet ha fokus på leverandørs oppfyllelse av 

kontraktsvilkårene, herunder oppfyllelse av kravene om lønns- og arbeidsforhold fra 

kontrakten begynner å løpe. I den forbindelse vil oppdragsgiver kunne be om dokumentasjon 

på oppfyllelse av kravene. Eksempel på slik dokumentasjon er: 

 

 Kopi av arbeidsavtaler/oppdragsavtaler for ansatte/selvstendig næringsdrivende  

 Kopi av skattekort for ansatte/selvstendig næringsdrivende  

 Kopi av lønnsslipper/fakturaer for ansatte/selvstendig næringsdrivende  

 Kopi av arbeidsplaner/ vaktlister 

 

2.2 Tilbudskonferanse 

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse 13.02.2015 fra kl. 11.30 – 12.00 i Storgata 51, 0182 

OSLO (Konferansesenteret, første etasje). 

 

Leverandørene kan sende inn spørsmål på forhånd slik at oppdragsgiver får anledning til å 

forberede sine svar. Spørsmål vil bli anonymisert. 

 

Referat fra tilbudskonferansen vil bli kunngjort på www.doffin.no. 

 

Reiseutgifter med videre i forbindelse med tilbudskonferansen dekkes av den enkelte 

leverandør. 

2.3 Tilbudsfrist 

 

 

Frist for innlevering av tilbud er onsdag 25. mars 2015 kl. 12:00 

 

Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen tilbudsfristen vil bli avvist.  

http://www.doffin.no/
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2.4 Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte 

leverandøren.  

Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse og være tydelig merket: 

”Tilbud - Institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere 2015 ” 

 

Tilbudet skal være på norsk og leveres i 3 eksemplarer. I tillegg bes levert en utgave av 

tilbudet hvor det som leverandøren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Tilbudet 

inklusiv den sladdede versjonen bes også leveres elektronisk på minnepinne. Ved motstrid 

rangerer papirversjonen foran den elektroniske versjonen. 

Tilbudet leveres til:  Oslo kommune 

Velferdsetaten  

Storgata 51  

Resepsjonen, 4 etg.  

0182 Oslo 

 

Resepsjonens åpningstid er mandag – fredag fra kl.08.00 til 15.35. 

 

2.5 Presentasjonsform  

Tilbudet skal utformes på norsk. Tilbudet skal sidenummereres fortløpende og presenteres i 

ringpermer med følgende skilleark: 

o Skilleark 1: Tilbudsbrev og oversikt over leverandøren. 

Tilbudsbrevet skal innleveres i utfylt stand. Det skal være datert, underskrevet av en 

person med fullmakt til å binde leverandøren og stemplet med firmaets navn, se 

vedlegg 2, Oversikt over leverandøren skal fylles ut, se vedlegg 1. 

 

o Skilleark 2: Beskrivelser og dokumentasjon som viser oppfyllelse av 

kvalifikasjonskravene. Det skal benyttes samme struktur som i konkurransegrunnlaget. 

 

o Skilleark 3: Besvarelse og dokumentasjon i henhold til kravspesifikasjonen og 

tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Besvarelsen skal bygges opp med samme 

struktur som i konkurransegrunnlaget, dvs. med de samme overskriftene og 

kapittelinndelinger. 

 

o Skilleark 4: Prisskjema, jf. vedlegg 3, skal innleveres i utfylt stand. Det skal være 

datert, underskrevet av en person med fullmakt til å binde leverandøren og stemplet 

med firmaets navn. Pris skal oppgis i norske kroner ekskl. mva. 

 

o Skilleark 5: Det er ikke tillatt å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget. 

Andre eventuelle forbehold skal være presise og entydige, og de skal angis samlet i 

eget dokument bak skilleark 5.  

 

2.6 Tilbudsåpning 

Tilbudsåpningen er ikke offentlig. 
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2.7 Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være bindende til og med 15. november 2015.  

2.8 Deltilbud 

Det kan gis tilbud på alle de fire tjenestekategoriene, eller på enkelte av dem. Det må klart og 

entydig fremgå av tilbudsbrevet hvilke kategori(er) tilbudet omfatter. 

Det fremgår av kravspesifikasjonen hvor mange plasser tilbudet må omfatte, dette vil variere 

noe mellom de ulike tjenestekategoriene. Leverandøren kan tilby så mange plasser 

leverandøren ønsker ut over minimumsantallet oppgitt i kravspesifikasjonen. 

2.9 Underleverandører  

Dersom leverandøren skal benytte underleverandører til de delene av oppdraget som gjelder 

direkte brukerrettede tjenester, som for eksempel kartlegging, behandling og terapi, skal dette 

angis i tilbudet.  

Forpliktelseserklæring for bruk av underleverandører skal fylles ut og legges ved tilbudet, se 

vedlegg 6. 

2.10 Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.  

2.11 Opplysningsplikt 

Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom leverandør eller tilbud 

avvises, samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses.  

2.12 Taushetsplikt 

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold 

det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13. 

2.13 Offentlighet 

Leverandørene bes levere en utgave av tilbudet hvor det som leverandøren mener er 

forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver uavhengig 

av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem 

fra offentlighet.  

2.14 Leverandørens tidligere oppdrag for oppdragsgiver 

Dersom leverandøren har gitt råd ved utarbeidelsen av spesifikasjonene i denne konkurransen, 

vil han kunne være utelukket fra å delta, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-8.  

2.15 Forbehold 

Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget. Tilbud som 

inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. 

Andre forbehold skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere og prise 

disse. Forbehold skal stå bak skilleark 5. 

Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med 

øvrige tilbud, vil bli avvist. 
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2.16 Tildelingskriterier og evalueringsmatrise 

Tildelingen skjer på basis av hvilke tilbud som er de økonomisk mest fordelaktige, basert på 

følgende kriterier: 

 

 Kvalitet  

 Pris  

 

Kvalitet 

Med kvalitet mener vi ”Helheten av de egenskaper en tjeneste har og som vedrører dens evne 

til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov”. Denne definisjonen inneholder en 

erkjennelse av at en kvalitativ god tjeneste ikke bare oppfyller de allment aksepterte normer 

for god tjenestekvalitet, men også er i stand til å imøtekomme andre uttalte og underforståtte 

behov hos brukerne. På grunnlag av denne definisjonen av kvalitet og ut fra tjenestens 

beskaffenhet og beboernes behov, har Velferdsetaten definert kvalitetsindikatorer og 

underkriterier knyttet til tildelingskriteriet kvalitet. Underkriterienes vekt fremgår av 

evalueringsmatrisen.   

 

Evalueringsmatrisen 

Evalueringsmatrisen vil bli benyttet ved evalueringen av mottatte tilbud, under forhandlinger 

og ved tildeling av kontrakt/ valg av tilbud.  

 

Evalueringsmatrisen skal ikke sendes inn til oppdragsgiver. Den er vedlagt for å synliggjøre 

hvordan oppdragsgiver vil evaluere tilbudene i konkurransen. 

 

Det er mulig å oppnå 100 poeng totalt. Leverandørens døgnpris deles på den oppnådde 

poengsummen, og det fremkommer da et forholdstall. Det laveste forholdstallet er uttrykk for 

det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, dvs. kvalitet vurdert i forhold til pris. 

 

Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 

Pris:        1000 kr per døgn 

 

Antall kvalitetspoeng:         80 

Pris (1000 kr) delt på kvalitetspoeng (80 poeng) gir vekttallet 12,5.  

 

 

Velferdsetaten vil føre tilsyn med at grunnlaget for tildeling av kvalitetspoeng blir oppfylt i 

kontraktsperioden. Dette vil skje gjennom dialog mellom partene, brukerundersøkelser, 

resultatmålinger, anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk, statistikk, nøkkeltall fra driften etc. 

2.17 Tildeling av kontrakt, begrunnelse og karensperiode 

Leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem 

oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget, samt få opplyst 

karensperiodens lengde. 
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3  KRAV TIL LEVERANDØRENE - KVALIFIKASJONSKRAV 
Kvalifikasjonskrav er krav som stilles til leverandøren for at denne skal kunne delta i 

konkurransen. Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. 

Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert. 

I denne konkurransen stilles følgende kvalifikasjonskrav: 

3.1  Krav til skatte- og merverdiavgiftsforhold og krav til HMS 

 

Krav  Dokumentasjonskrav 

 Leverandøren skal ha ordnede 

forhold med hensyn til skatte- og 

merverdiavgiftsinnbetaling. 

For norske leverandører: 

 Skatteattest for merverdi og skatteattest for skatt, 

ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist.  

 

Skatteattestene kan lastes ned fra www.altinn.no. 

 

For utenlandske leverandører: 

 Utenlandske leverandører må fremlegge 

tilsvarende attester fra sine land som viser at 

de har ordnede skatte- og avgiftsforhold. 

Dersom myndighetene i det aktuelle landet 

ikke utsteder slike attester, skal leverandøren 

fremlegge en erklæring som stadfester at alle 

skatter og avgifter er blitt betalt. Erklæringen 

skal være godkjent og signert av 

leverandørens 

økonomidirektør/økonomiansvarlig. 

 

 Leverandøren skal oppfylle 

lovbestemte krav i Norge innen 

helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

 HMS- egenerklæring i utfylt og signert stand. 

 

 

 

  

3.2 Krav til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Krav Dokumentasjonskrav 

 Leverandøren skal være et lovlig 

etablert foretak. 

 Norske selskaper: Firmaattest. 

 

 Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at 

selskapet er registrert i bransjeregister eller 

foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i 

det land hvor leverandøren er etablert. 

3.3 Krav til leverandørens økonomiske og finansielle stilling 

 

Krav Dokumentasjonskrav 

 Leverandøren skal ha økonomisk 

kapasitet til å gjennomføre 

Leverandørene skal gi dokumentasjon på omsetning, 

resultatgrad, soliditet og likviditet ved å levere: 
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Krav Dokumentasjonskrav 

oppdraget/kontrakten. 

 

 

 

  

 Foretakets 3 siste årsregnskap inklusive noter, 

styrets årsberetninger og revisjonsberetninger, 

samt nyere opplysninger som har relevans for 

foretakets regnskapstall.  

og 

 Kredittvurdering fra godkjent kredittinstitusjon, 

som for eksempel CreditInform, Lindorff eller 

Dun & Bradstreet eller tilsvarende. 

Kredittvurderingen skal ikke være eldre enn 6 

måneder.  Kredittvurderingen må vise minimum 

«kredittverdig» eller tilsvarende, for å bli 

godkjent. 

  

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å 

kreve/innhente ytterligere kredittvurderinger for å 

verifisere om tilbyder tilfredsstiller kravet. 

 

For nyoppstartede selskaper må stiftelsesdokumenter 

med åpningsbalanse som dekker kravet leveres. 

 

Leverandøren kan i tillegg velge å støtte seg på andre 

foretaks kapasitet for å oppfylle kravet til 

leverandørens økonomiske og finansielle stilling. 

Leverandøren må i så fall også dokumentere 

ressursene til de foretakene han vil støtte seg på og 

bevise at han vil ha rådighet over de nødvendige 

ressursene fra disse i kontraktsperioden, ved for 

eksempel å legge frem en forpliktelseserklæring, 

garanti, samarbeidsavtale eller lignende. Dette 

gjelder uavhengig av den juridiske karakteren av 

forbindelsen mellom foretakene, dvs. at de støttende 

foretakene enten kan være leverandørens 

morselskap, et annet foretak i samme konsern, en 

samarbeidspartner eller lignende. 
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3.4 Krav til leverandørens faglige kvalifikasjoner 

 

Krav Dokumentasjonskrav 

 Det kreves at leverandøren har 

relevant erfaring fra tilsvarende 

oppdrag. 

 

 

For nyetablerte leverandører: 

 

 Leverandøren har 

nøkkelpersonell i sin ledelse som 

har relevant erfaring fra 

tilsvarende oppdrag.  

 

Med tilsvarende oppdrag menes 

erfaring fra arbeid med 

rusmiddelmisbrukere eller  drift av 

rusinstitusjoner.  

 

 Oversikt over tilsvarende oppdrag leverandøren 

har utført de siste 3 årene med angivelse av 

oppdragets verdi, tidspunkt, type.  

 

 

For nyetablerte leverandører: 

 

 For nøkkelpersoner i leverandørens ledelse 

kreves det oversikt over referanser med relevant 

erfaring fra tilsvarende oppdrag utført de siste 3 

årene, med angivelse av oppdragets verdi, 

tidspunkt og type. Navn og telefonnummer på 

oppdragsgivere/ arbeidsgivere skal oppgis.  

 

 

 

 

3.5 Krav til vandel   

 

Krav Dokumentasjonskrav 

 Leverandøren skal ha god vandel.  Leverandøren skal ved egenerklæring bekrefte at 

kravene i vedlegg 7 er oppfylt. 
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4  TJENESTEKATEGORI - REHABILITERINGSTJENESTER 
Hovedmålsettingen med rehabiliteringstjenestene er at brukerne skal kunne leve et liv 

uten rusmiddelmisbruk og bli best mulig integrert i samfunnet. Med ”best mulig integrert 

i samfunnet” mener vi at brukerne oppnår en eller helst flere av følgende delmålsettinger: 

 Et fast og trygt bosted 

 Integrering i arbeidsliv og/eller utdanning 

 Oversikt og kontroll over sin økonomiske situasjon 

 En meningsfull fritid 

 Et godt sosialt nettverk 

 Et avklart forhold til egne barn og/eller andre nære pårørende 

 

Velferdsetaten har behov for rehabiliteringstiltak med sterkt fokus på rusmiddelmisbruket/ 

avhengigheten og skjerming fra alle former for rusmidler. Oppdragsgiver ønsker at 

tiltakene kan tilby ulikt innhold og metodikk i tjenestene, avhengig av brukernes 

individuelle behov, ønsker og forutsetninger. 

Tjenesten er hjemlet i lov av 24.06.2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester 

mm. I følge loven § 3-2 første ledd nr. 6 skal kommunene tilby «andre helse- og 

omsorgstjenester, herunder» «plass i institusjon» jf bokstav c. Forskrift av 16.12.2011  

nr 1254 om kommunale helse- og omsorgsinstitusjon presiserer i § 1 bokstav c, at 

«institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige» regnes 

som institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

 

4.1 Oversikt over minstekrav 

4.1.1  Minstekrav til tjenestene  

Velferdsetaten skal anskaffe rehabiliteringstjenester til misbrukere av alkohol, legemidler 

og/ eller illegale rusmidler.  

 

Tilbudet skal være lokalisert på Østlandet, det vil si fylkene Oslo, Akershus, Østfold, 

Vestfold og deler av fylkene (avgrenset av Langfjella og Dovre) Buskerud, Oppland, 

Hedmark og Telemark.  

   

Tjenesten kan ytes i døgninstitusjon eller bolig. Med bolig menes en selvstendig 

leilighet/boenhet som leverandøren disponerer. I de perioder tjenesten ytes i bolig skal 

bruker til enhver tid ha tilgang til opphold på institusjonen når dette er nødvendig for å 

hindre tilbakefall til rusepisoder, og for å opprettholde sitt funksjonsnivå. Tjenestene i 

bolig skal være en integrert del av institusjonstjenesten. Dersom tjenestene ytes i bolig 

skal disse også hjemles i lov av 24.06.2011 nr 30 om kommunale helse- og 

omsorgstjenester mm § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf forskrift av 16.12.2011 nr 1254 

om kommunale helse- og omsorgsinstitusjon § 1 c. 

  

Det må tilbys minst 8 heldøgnsplasser.  

Tjenesten skal tilbys både menn og kvinner. Institusjonen må ta i mot par. Disse skal gis 

anledning til å bo sammen i samme boenhet uavhengig av om de er gift eller lever 

sammen i ekteskapslignende forhold. Det er uten betydning om paret er av samme eller av 

motsatt kjønn. 

Institusjonen skal ha et rusfritt miljø. Leverandøren skal gi brukerne bistand til 

rusmestring. Leverandøren skal forebygge rusepisoder/tilbakefall. Leverandøren skal 
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forebygge distribuering av rusmidler blant brukerne på institusjonens område. 

Leverandøren skal kunne ivareta ukompliserte avrusningsbehov som kan oppstå i 

forbindelse med inntak på institusjonen, permisjoner mv.  

Leverandøren skal gjennomføre en individuell kartlegging og i samarbeid med bruker 

utarbeide en plan for oppholdet.  

Tjenesten skal utformes slik at det kan tas hensyn til den enkeltes individuelle behov, 

forutsetninger, ønsker og interesser.  

Det forutsettes et forpliktende samarbeid med sosialtjenesten i NAV som innsøkende 

instans og andre relevante samarbeidsparter når dette er hensiktsmessig. Ansvarsgruppe 

skal opprettes rundt alle brukere.   

Leverandøren skal gi brukerne både praktisk- og sosial ferdighetstrening og motivere til 

deltagelse i ulike former for aktiviteter og/eller kompetanse- og sysselsettingstiltak.  

Leverandøren skal ivareta kontinuitet i den individuelle oppfølgingen.  

Leverandøren skal i samarbeid med bruker, sosialtjenesten i NAV og eventuelt andre 

aktuelle samarbeidspartnere legge til rette for planlagte inntak og avslutning av oppholdet.   

Leverandøren skal forebygge vold og trusler. 

Vold eller alvorlige trusler om vold fører til umiddelbar utskriving fra institusjonen. 

Sosialtjenesten i NAV skal varsles så snart som mulig. 

Kommunens til enhver tid gjeldende instrukser og rutiner for inn- og utskrivning i private 

og kommunale institusjoner skal følges.  

Hvis en bruker må skrives ut av tiltaket pga. av gjentatte og/eller vedvarende rusepisoder, 

skal leverandøren varsle sosialtjenesten i NAV i god tid, og i samarbeid med dem og 

eventuelt oppdragsgiver, finne adekvat alternativ til oppholdet.  

Alle leverandører skal følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for 

legemiddelassistert rehabilitering. Leverandører som har medikamentfri behandling må 

kunne ivareta praktisk håndtering, oppbevaring og utdeling av legemidler (metadon/ 

subutex eller lignende) dersom brukere starter opp LAR-behandling i løpet av oppholdet. 

Brukere som får innvilget LAR-behandling under oppholdet kan ikke skrives ut som følge 

av dette. 

Leverandøren skal gjennomføre brukerundersøkelser- og resultatmålinger i tråd med 

oppdragsgivers til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

Dokumentasjonskrav for oppfyllelse av minstekravene: 

Leverandøren skal beskrive hvordan de enkelte minstekrav oppfylles.  

I tillegg skal følgende dokumentasjon vedlegges: 

 Rutiner for forebygging og håndtering av rusepisoder/tilbakefall. 

 Rutiner for å håndtere distribuering av rusmidler blant brukerne på institusjonens 

område. 

 Rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. 

 Rutiner som sikrer ivaretagelse av kontinuitet i den individuelle oppfølgingen. 

 Inntaksrutiner/rutiner for mottak av nye brukere. 

 Rutiner for utskrivelser mot brukerens vilje. 

 Rutiner som ivaretar planlegging av avslutning og utflytting.  
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 Informasjonsbrosjyrer.  

 Husregler. 

 Eksemplar av brukerundersøkelser og resultatmålinger. 

4.1.2  Minstekrav til bemanning 

Krav Dokumentasjonskrav 

Bemanningen skal gjennom 

hele døgnet være forsvarlig 

og tilpasset de tjenester som 

tilbys. 

 Bemanningsplan fordelt på dag, kveld, natt, ukedager 

helg og helligdager, med fordeling av yrkesgrupper og 

personalets funksjoner.  

 

 Begrunn omfanget og sammensetningen av personalet 

teoretiske og yrkesfaglige kompetanse, og beskriv 

hvorfor den vurderes som tilstrekkelig og kompetent til 

å ivareta beboergruppens behov.  

 

 Organisasjonskart og arbeidsbeskrivelser for de ansatte 

som omfattes av tilbudet. Det skal fremgå tydelig hva 

som er ansvars- og arbeidsoppgaver. 

 

4.1.3 Minstekrav til kompetanse  

Krav Dokumentasjonskrav 

Minst 40 % av bemanningen 

skal som et minimum ha 

helse- og sosialfaglig 

utdanning på bachelornivå. 

Dokumentasjon over totalbemanning som viser antall 

ansatte, andel stillingsbrøker, type stillinger og ansattes 

formalkompetanse og yrkeserfaring.  

 

Utdannelse skal dokumenteres med vitnemål eller 

autorisasjonsnummer. 

 

 

Minst 40 % av bemanningen 

skal ha minimum to års 

relevant erfaring fra arbeid 

med den aktuelle 

brukergruppen. 

Leder eller nestleder på 

institusjonen skal ha helse- 

eller sosialfaglig eller annen 

relevant utdanning på 

minimum bachelornivå og 

minimum to års relevant 

erfaring fra arbeid med den 

aktuelle brukergruppen. 

Utdannelse skal dokumenteres med vitnemål eller 

autorisasjonsnummer.  

 

Erfaring skal dokumenteres med relevant 

dokumentasjon. 

Leverandøren skal legge til 

rette for lederutvikling. 

Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

4.1.4 Minstekrav til bygget tjenestene skal leveres i 

Minstekrav til lokaliteter Dokumentasjonskrav 

Lokalitetene skal ha 

alminnelig, god standard.  

 

Beskrivelse av lokalitetenes utforming og standard. 

Fotografier, tegninger, plantegninger mv. skal vedlegges. 
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Alle brukere skal tilbys 

enkeltrom. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Tilfredsstillende hygieniske 

forhold, med tilgang til bad 

og toaletter. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Bygget skal være regulert til 

det aktuelle formålet og 

leverandøren skal ha 

disposisjonsrett over 

lokalitetene i hele 

kontraktsperioden. 

Redegjørelser vedrørende leie/eie av lokaliteter. Evt. 

varighet og oppsigelsesklausuler.  

Dokumentasjon fra offentlig myndighet (Plan- og 

bygningsetaten) på at bygget er regulert til formålet.  

Gode muligheter for 

ankomst med offentlige 

kommunikasjon.  

Beskrivelse av muligheter for ankomst med offentlig 

kommunikasjon. 

Bygget skal være i tråd med 

relevante lover og 

forskrifter for brannvern. 

 

Tilsynsrapport fra siste årlige tilsynsbesøk fra Brann- og 

redningsetaten.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er lukket. 

Det elektriske anlegget skal 

være i tråd med lover og 

forskrifter. 

Tilsynsrapport/El-kontroll fra sertifisert elektroforetak.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er rettet opp. 

4.2 Tildelingskriteriet kvalitet 

Nedenfor gjennomgås samtlige indikatorer under kriteriet ”kvalitet”. Først beskrives 

indikatoren, deretter følger konkrete spørsmål som leverandøren skal besvare i sitt tilbud. De 

fleste spørsmål kan besvares relativt kort.  

4.2.1 Virksomhetsidé 

En virksomhetsidé sier hva virksomheten skal drive på med og hvilke behov den skal 

tilfredsstille. En virksomhetsidé skal også si hva som eventuelt skiller leverandøren fra andre 

tilsvarende virksomheter. En virksomhetsidé bør inneholde opplysninger om: 

 Hvem er leverandørens målgruppe 

 Hva tilbudet inneholder/hva virksomheten tilbyr 

 Hvilke behov skal dekkes 

 Hva er virksomhetens styrke  

 

En virksomhetsidé bør ikke være lengre enn 5-6 setninger.   

Spørsmål: 

 
a) Beskriv leverandørens virksomhetsidé. 

 

b) Redegjør for hovedtrekkene i tiltakets ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus og 

rusmiddelmisbruk. 

 

c)   Beskriv hvordan virksomhetsidéen er gjort kjent og forstått av medarbeidere og    

      beboere, og hvordan leverandøren kontinuerlig vil sikre at virksomhetsidéen er    
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      kjent. Vis gjerne til eksempler. 

 

d) Beskriv plan for implementering av kontrakten som involverer brukere og ansatte. 

Evalueringsmatrise:  

 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs. dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

 

a 

 

1 

Leverandøren har en kortfattet virksomhetsidé som er relevant for 

målgruppen, og det fremgår hva som er leverandørens styrke.  

 

b 

 

1 

Leverandøren har en ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus og 

rusmiddelmisbruk som står i forhold til målgruppen i tilbudet. 

 

c 

 

2 

Leverandøren sørger kontinuerlig for å gjøre virksomhetsidéen kjent og 

forstått av medarbeidere og brukere.  

 

d 

 

2 

Leverandøren har en adekvat plan for implementering av kontrakten som 

inkluderer brukere og ansatte.  

 

  

 

Poeng totalt: _____av maks 6. 

 

4.2.2 Arbeidsmetoder  

Med arbeidsmetoder menes innholdet i tjenesten, og den systematiske, organiserte 

fremgangsmåten som benyttes i arbeidet med brukerne. Arbeidsmetodene skal være 

strukturerte planmessige innsatser som er tilpasset målgruppen og den enkelte bruker for å 

avslutte rusmiddelmisbruk.  

Det skal ikke benyttes metoder eller aktiviteter som krenker den enkeltes integritet. 

Spørsmål: 

 

a) Beskriv arbeidsmetodene og begrunn hvorfor disse vurderes relevant for 

målgruppen. 

 

b) Beskriv hvordan praktisk- og sosial ferdighetstrening utøves i praksis, hvilke 

metoder som benyttes og hvordan disse tilpasses den enkelte bruker. Vis til 

eksempler.  

 

c) Beskriv aktiviteter, kurs og sysselsettingstiltak som tilbys av leverandøren og 

begrunn hvorfor disse vurderes relevante for målgruppen. Legg ved en oversikt 

som dokumenterer aktivitetstilbudet.  

 

d) Beskriv hvilke metoder som benyttes for å forebygge og håndtere 

rusepisoder/tilbakefall. Vis til eksempler og legg ved relevant dokumentasjon. 
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e) Har leverandøren muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget 

av rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for 

medbeboere? Hvis ja, beskriv på hvilken måte skjermingen gjennomføres.  

 

f) Beskriv hvordan leverandøren bistår de brukerne som ønsker det med mål om 

reetablering, etablering eller styrking av nettverk, herunder relasjoner til 

familie/pårørende. Legg ved relevant dokumentasjon.  

 

g) Beskriv hvordan leverandøren bistår brukere som ønsker det, med råd og 

veiledning om egen økonomi. Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

h) Tilrettelegger leverandøren for kontakt med brukere som ønsker det etter 

utskrivning? I tilfelle ja, beskriv praksis og oppgi i hvilket omfang.  

 

i) Har leverandøren en form for belønningssystem når brukerne har nådd konkrete 

milepæler i rehabiliteringsprosessen? Hvis ja, gi eksempler på hvordan dette 

praktiseres. 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har arbeidsmetoder som er tilpasset oppdraget og 

målgruppen.  

b 2 Leverandøren har tilbud om praktisk- og sosial ferdighetstrening som er 

tilpasset målgruppen og tilbudet vurderes som godt. 

c 3 Leverandøren gir tilbud om aktiviteter, kurs og sysselsettingstiltak som 

vurderes som relevant for målgruppen. 

d 2 Leverandøren har adekvate metoder for å forebygge og håndtere 

rusepisoder/tilbakefall. 

e 2 Leverandøren har muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er 

preget av rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for 

deres medbeboere.   

f 3 Der brukerne ønsker bistand jobber leverandøren adekvat  med nettverk,- 

familie- og pårørendearbeid, hvor målet er reetablering, etablering eller 

styrking av relasjoner. 

g 2 Leverandøren bistår brukerne som ønsker det, med råd og veiledning om 

egen økonomi og bistanden vurderes som god.  

h 1 Leverandøren tilrettelegger for hensiktsmessig kontakt med brukere som 

ønsker det etter utskriving.  

i 1 Leverandøren har en adekvat form for belønningssystem når brukerne har 

nådd konkrete milepæler i rehabiliteringsprosessen. 

 

Poeng totalt: ________ av maks 17. 
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4.2.3 Resultater  

Med resultater mener vi først og fremst sluttresultatet av oppholdet. I tillegg vektlegges 

brukernes opplevelse av tilbudet, som vil bli målt gjennom brukerundersøkelsen. Relevante 

variabler for å måle sluttresultatet av oppholdet kan være omfanget av alkohol- og 

narkotikamisbruk, psykisk og fysisk helse, arbeids- og utdanningsforhold, oversikt og kontroll 

over egen økonomi, kriminalitet, sosial integrering og sosialt nettverk m.m.   

Med sluttresultatet mener vi i hvilken grad de mål som brukeren definerte ved inntak på 

institusjonen, og som ble nedfelt i den individuelle tiltaksplanen for den enkelte bruker, er 

nådd. Sluttresultatet skal måles når brukernes skrives ut fra institusjonen.  

Spørsmål: 

 

a) Har leverandøren systemer/rutiner for å kommunisere resultatene i 

brukerundersøkelsen til brukerne? Beskriv på hvilken måte og gi eksempler på 

hvilke tiltak som er iverksatt mellom målingene.   

 

b) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med den hjelpen de har fått for sitt 

rusproblem? Dokumentasjon skal vedlegges. 

 

c) Har leverandøren systemer/rutiner for å måle progresjonen under oppholdet? Hvis 

ja, beskriv systemet og legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

d) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med egen fremgang i henhold til 

individuelle målsettinger nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal 

vedlegges. 

 

e) Har leverandøren systemer/rutiner for å måle sluttresultat av oppholdet? Hvis ja, 

beskriv systemet og legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

f) Har 60 % eller flere av brukerne gjennomført oppholdet det siste året i tråd med 

målsettingen nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal vedlegges.  

 

 

MERK: Til dette punktet skal det vedlegges gjennomført brukerundersøkelse med 

resultater.  

 

  

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr Maks 

poeng 

Kriterier  

 

a 1 Resultatene av brukerundersøkelsen kommuniseres til brukerne og 

leverandøren  iverksetter adekvate tiltak mellom målingene.  

b 4 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med hjelpen de har fått for sitt 

rusproblem.  
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c 1 Leverandøren har et adekvat system for å måle progresjonen under oppholdet.  

d 4 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med egen fremgang i henhold til 

individuelle målsettinger nedfelt i planen for oppholdet.   

e 2 Leverandøren har et adekvat system for å måle sluttresultatet av oppholdet.   

f 4 60 % eller flere av brukerne har gjennomført oppholdet det siste året i tråd med 

målsettinger nedfelt i planen for oppholdet. 

 

Poeng totalt: _____ av maks 16.  

 

4.2.4 Ledelsesfunksjoner  

Denne indikatoren dreier seg om hvordan ledelse utøves. Dette innebærer blant annet hvordan 

ledelsen tilrettelegger for at personalgruppen kan utføre sitt arbeid i tråd med mandatet, og 

hvordan virksomheten tilpasser seg brukernes behov, ønsker og forutsetninger, samt nye krav 

og forutsetninger fra omgivelsene. En godt fungerende ledelse må for eksempel være 

tilgjengelig og tydelig i formidlingen av organisasjonens virksomhetsidé, strategier, 

målsettinger, verdier og normer.  

Spørsmål: 

 

a) Involveres medarbeiderne i målsetting- og beslutningsprosesser? Hvis ja, beskriv 

hvilke systemer leverandøren har for å involvere medarbeidere i disse prosessene, og 

legg ved relevant dokumentasjon. 

 

b) Kan leverandøren dokumentere at ledelsen/leder på tiltaket/enheten er tilgjengelig for 

brukere og medarbeidere i det daglige? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved relevant 

dokumentasjon som f.eks. resultater fra medarbeider-/arbeidsplassundersøkelse. 

   

c) Beskriv hvordan leverandøren innhenter interne og eksterne tilbakemeldinger på egen 

virksomhet. Med interne tilbakemeldinger mener vi tilbakemeldinger fra ansatte og 

beboere. Med eksterne tilbakemeldinger mener vi for eksempel tilbakemeldinger fra 

samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Dokumenter praksis ved å beskrive minst to 

eksempler på hvordan tilbakemeldinger har blitt benyttet til større endringer og 

videreutvikling av tilbudet. 

  

d) Har leverandøren systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen? Hvis ja, 

beskriv rutiner og legg ved dokumentasjon, som f.eks. resultater fra medarbeider-

/arbeidsplassundersøkelse.  

 

e) Har leverandøren tiltak med sikte på å forebygge slitasje/utbrenthet i 

personalgruppen? Hvis ja, hvilke tiltak?  

 

 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   
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Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Leverandøren har tilfredsstillende systemer for involvering av medarbeiderne i 

målsetting- og beslutningsprosesser. 

b 2 Leder er tilgjengelig for beboere og medarbeidere i det daglige. 

c 4 Det innhentes systematisk tilbakemelding på virksomheten, og dette har blitt 

benyttet til større endringer og videreutvikling av tilbudet. 

d 2 Leverandøren har systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen, 

og minimum 70 % av personalgruppen er fornøyde med konflikthåndteringen. 

e 2 Leverandøren har adekvate tiltak med tanke på å forebygge slitasje/utbrenthet 

i personalgruppen.  

 

Poeng totalt: _______ av maks 12.  

 

4.2.5 Organisasjonskultur 

Med organisasjonskultur mener vi hvilke verdier, normer og grunnleggende antakelser/ 

oppfatninger som preger både det individuelle og det kollektive nivået i en organisasjon. 

Noen faktorer som vil prege en organisasjonskultur er de ansattes kunnskaper, verdisyn, mål,  

livserfaringer, utdannelse, foruten de omgivelser organisasjonen er en del av. 

Organisasjonskulturen anses for å være betydningsfull for samhandling på ulike nivåer, samt 

ansattes og brukernes trivsel. Relasjonen mellom brukere og ansatte er et sentralt element i en 

organisasjonskultur. En god organisasjonskultur vil kunne fremme brukermedvirkning, og ha 

et bevisst og inkluderende forhold til brukerens familie og nettverk. 

 

Spørsmål:  

 

a) Dokumenter at de ansatte generelt trives ved tiltaket/enheten.  

 

b) Beskriv hvordan tiltakets/enhetens leder/ledelse påvirker virksomhetens 

organisasjonskultur.  

 

c) Dokumenter hva som er styrken ved virksomhetens organisasjonskultur, og gi 

eksempler på hvordan dette kommer brukere og ansatte til gode.  

 

d) Dokumenter hvordan brukerne opplever organisasjonskulturen, gjerne 

operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og empati overfor 

brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte. 

  

e) Hvordan forstår leverandøren brukermedvirkning på system, gruppe- og 

individnivå? Dokumenter at brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av 

tjenestetilbudet, og vis til eksempler.  
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Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

 

a 2 60 % eller flere av de ansatte trives generelt ved tiltaket/enheten.  

b 2 Leder/ledelsen påvirker organisasjonskulturen kontinuerlig på en positiv 

måte. 

c 3 Leverandøren har en særegenhet ved sin organisasjonskultur som anses å 

komme brukere og ansatte til gode. 

d 4 60 % eller flere av brukerne opplever en god organisasjonskultur, for 

eksempel operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og 

empati overfor brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte.  

e 3 Brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet. 

 

Poeng totalt: _____ av maks 14. 

 

4.2.6 Personalkompetanse/opplæring  

Personalet er det viktigste redskapet for å påvirke brukerne, og personalets kompetanse er av 

stor betydning for i hvilken grad organisasjonen oppnår sine mål. Det bør derfor være en 

sammenheng mellom institusjonens virksomhetsidé, arbeidsmetoder og personalets 

kunnskaper og erfaringer.  

Spørsmål: 

a-c) Legg ved dokumentasjon på de ansattes formalkompetanse og yrkeserfaring, 

herunder andel stillingsbrøk og type stilling. 

 

d) Beskriv hvordan virksomheten legger til rette for personalets fag- og 

kompetanseutvikling. Legg ved dokumentasjon. 

 

e) Hvilke systemer/rutiner har leverandøren for opplæring av nyansatte? Beskriv kort 

systemene/rutinen og legg ved relevant dokumentasjon.  

 

f) Har leverandøren tilbud om systematisk faglig veiledning til personalgruppen? 

Hvis ja beskriv kort tilbudet og legg ved relevant dokumentasjon.  

 

Evalueringsmatrise:  
På dette punktet oppnås oppgitt poeng eller ikke, dvs det foretas ingen gradering av 

poengsum. Det innebærer for eksempel at man under a) får 2 poeng uavhengig av om 50 %, 

60 % eller 70 % av de ansatte har mer enn 3 års relevant yrkeserfaring.  

  
Nr Poeng Kriterier 

A 2 50 % eller flere av de ansatte har mer enn tre år relevant yrkeserfaring (andel 

av årsverk). 
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B 2 50 % eller flere av de ansatte har høyskole-/universitetsutdanning av minst tre 

års varighet innen relevante fagområder (andel av årsverk). 

C 2 60 % eller flere av de ansatte har relevant høyrere utdanning av minst tre års 

varighet, og minst tre års relevant yrkeserfaring (andel av årsverk). 

D 1 Leverandøren har adekvate planer for å opprettholde og videreutvikle 

personalets kompetanse.  

E 1 Leverandøren har rutiner/systemer som sikrer god opplæring av nyansatte.  

F 1 Leverandøren har et godt tilbud om systematisk faglig veiledning til 

personalgruppen. 

 

 

Poeng totalt:_____ av maks 9.  

 

4.2.7 Eksternt nettverk og samhandlingskompetanse 

Kvalitetsmessig gode organisasjoner er åpne organisasjoner som har et godt utbygget 

nettverk, og som aktivt utvikler seg i samspill med dette nettverket og samfunnet for øvrig. 

Noen eksempler på leverandørens samarbeidsinstanser innen rusomsorgen kan være 

pårørende, andre institusjoner, brukerorganisasjoner, førstelinjetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og NAV.  

 

 

Spørsmål: 

 
a) Sikrer leverandøren at de ansatte har oversikt over samarbeidspartnere som er 

relevante ut i fra tiltakets målgruppe? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og legg ved 

eventuell dokumentasjon. 

 

b) Har leverandøren en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over lokale 

tilbud i regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner, slik at leverandøren kan 

informere brukerne og evt. pårørende om dette? Hvis ja, beskriv dette kortfattet 

og legg ved eventuell dokumentasjon. 

 

c) Kan leverandøren dokumentere et systematisk samarbeid med andre relevante 

samarbeidspartnere med sikte på å sikre de brukerne som ønsker det, aktivitet 

og/eller annen meningsfull fritid? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved 

dokumentasjon.   

  

d) Kan leverandøren dokumentere et systematisk samarbeid med relevante 

samarbeidspartnere for å sikre at de brukere som ønsker det kan få tilbud om 

sysselsetting-/utdanning-/yrkesopplæring, med sikte på deltakelse i yrkeslivet? 

Hvis ja, legg beskriv hvordan og legg ved dokumentasjon.  

 

 

 

Evalueringsmatrise: 
For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   
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Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

A 1 Leverandøren har en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over 

relevante samarbeidspartnere. 

B 2 Leverandøren har en praksis som sikrer at ansatte har oversikt over lokale 

tilbud i regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner og informerer brukerne og 

eventuelle pårørende om dette. 

C 3 Leverandøren har et systematisk samarbeid med relevante samarbeidspartnere 

med sikte på å sikre de brukerne som ønsker dette, aktiviteter og/eller en 

meningsfull fritid.  

D 5 Leverandøren har et systematisk samarbeid med relevante samarbeidspartnere 

for å sikre at de brukere som ønsker det kan få tilbud om sysselsetting-

/utdanning-/yrkesopplæring, med sikte på deltakelse i yrkeslivet. 

 

 

Poeng totalt: _____ av maks 11. 

 

4.2.8 Lokalitetens utforming  

Det er ønskelig at lokalitetens utforming sikrer god tilgjengelighet for brukere med ulike type 

funksjonsnedsettelser. Eksempler på slik utforming kan være tilrettelegging for 

rullestolbrukere og fravær av planter, tepper eller annet som kan utløse allergi. Det er ønskelig  

med gratis internett til brukerne, da dette bidrar til økt trivsel. 

 

Enkelte brukere kan være sårbare for tilbakefall til bruk av rusmidler ved endringer som 

følger av for eksempel flytting, bytte av jobb/aktivitetstilbud, nærmiljø, nettverk osv.   

Oppdragsgiver er opptatt av å sikre overgangen fra institusjon til selvstendig bolig.  

Spørsmål: 

 
a) I hvilken grad er lokalene tilrettelagt for en eller flere typer funksjonsnedsettelser? 

 

b) Har brukerne tilgang til gratis internett? 

 

c) Disponerer leverandøren selvstendige boenheter som kan tilbys brukere for å sikre 

overgang til selvstendig bolig?  Hvis ja, hvor mange? Hvor er disse lokalisert? 

 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

A 1 

 

Leverandøren tilbyr lokaler som er tilrettelagt for personer med 

funksjonsnedsettelser. 
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B 1 Leverandøren tilbyr brukerne tilgang til gratis internett. 

C 5 Leverandøren disponerer selvstendige leiligheter som kan tilbys brukere for 

å sikre overgangen til selvstendig bolig.* 

 

*Det gis ett poeng for hver selvstendige boenhet. 

Poeng totalt: _____ av maks 7.  

 

4.2.9 Innovasjon/Andre kvalitetsfremmende tiltak  

Innovasjon er et dynamisk og bredt begrep, hvilket innebærer at innholdet og forståelsen av 

innovasjon vil forandres over tid. Innovasjon kan i korte trekk defineres som ny eller 

forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. 

Økt verdi innenfor vår tjenestesektor kan for eksempel bety mer effektive tjenester, økt 

kvalitet for brukere, bedre resultater, kostnadseffektivitet, bedre livskvalitet og økt 

samhandling med omgivelsene. 
  

Velferdsetaten ønsker ved sine anskaffelser å fremme innovative løsninger som gir denne 

effekten og i større grad bidrar til at brukeren får riktige tjenester i riktig omfang til riktig tid 

og til riktig pris. 

 

En av hovedmålsettingene innen rusbehandling er å hjelpe brukeren å komme ut av 

avhengighet og oppnå mest mulig selvbestemmelse og selvhjulpenhet. En innovativ løsning 

kan for eksempel føre til større eller mer effektiv oppnåelse av denne eller andre målsettinger. 

Tjenesten kan dessuten være innovativ ved at den operasjonaliserer en eller flere viktige 

utviklingstrender innen rusarbeid.  

 

Eksempler på innovative løsninger (ikke uttømmende): 

 

 En tilnærming som tilrettelegger for økt bruk av den enkelte brukers styrker og 

ressurser.  

 Tverrfaglig og tverrorganisatorisk samarbeid med brukeren i sentrum. Eksempler: 

Sømløse forløp når brukeren beveger seg fra et område av rehabiliteringen til et annet, 

sømløse forløp ved samarbeid med andre instanser (eks. sosialtjenester, 

spesialisthelsetjenesten, NAV) eller helhetlig og sømløs tilnærming når brukeren 

mottar behandling, bistand eller hjelp. 

 Tjenesten tar i bruk teknologi/metoder som gir brukeren økt kvalitet i tjenestene 

og/eller frigjør ressurser.  

 Tjenesten organiseres på en mer effektiv måte. 

 Andre relevante særegenheter ved tjenesten. 

 Gode, målrettede ordninger for brukermedvirkning på systemnivå innad i 

organisasjonen/ tjenestetilbudet. 

 

Tilbudet kan være innovativt (og øke tjenestens verdi) også på andre måter. 
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Innenfor rammene av dette konkurransegrunnlaget skal leverandøren i sitt tilbud belyse 

innovative sider ved tjenesten samt begrunne hvordan og hvorfor tilbudt løsning bidrar til økt 

kvalitet, måloppnåelse, kostnadseffektivitet, livskvalitet, bedre resultater eller samhandling. 

Spørsmål: 

 

a) Beskriv særegenhet i tjenestetilbudet og hvordan denne særegenheten er innovativ 

og  tilpasset målgruppen. 

b) Begrunn hvordan og hvorfor tilbudet gir økt tjenesteverdi. 

 

Evalueringsmatrise: 

 
For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

A 4 Leverandørens tilbud inneholder en særegenhet som oppdragsgiver vurderer 

å være tilpasset målgruppen.  

B 4 Leverandørens tilbud anses å gi økt tjenesteverdi (økt kvalitet, måloppnåelse, 

kostnadseffektivitet, livskvalitet eller samhandling). 

 

 

Poeng totalt: _____ av maks 8.  

 

 
Sum totalt ______________ poeng av 100 mulige  

 

Pris:_____________________ 

 

Pris:___________________/Kvalitetspoeng_______=Vekttall________ 
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5 TJENESTEKATEGORI – KORTTIDSTILBUD I RUSFRITT 
MILJØ  

Velferdsetaten skal anskaffe tjenester til misbrukere av alkohol, legemidler og/eller illegale 

rusmidler som i en kortere periode trenger døgnopphold i rusfri institusjon.  

 

Tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm nr 30 av 24.06.2011. 

I følge § 3-2 første ledd nr. 6 skal kommunene tilby «andre helse- og omsorgstjenester», 

herunder plass i institusjon» jf. bokstav c. Forskrift om kommunale helse- og 

omsorgsinstitusjon av 16.12.2011 nr 1254 presiserer i § 1 c at «institusjon med heldøgns 

helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige» regnes som institusjon etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

 

Som hovedregel skal korttidstilbud være begrenset opp til tre måneder. Det vil være mulig å 

gjøre unntak for dette i enkelte tilfeller, i samråd mellom leverandøren og oppdragsgiver. 

Eksempel på dette kan være tilfeller der bruker venter på plass i TSB eller i Velferdsetatens 

tiltaksapparat. Bydelene i Oslo er innsøkende instans. 

5.1 Minstekrav til rusfrie, heldøgns korttidstjenester 

5.1.1 Minstekrav til tjenesten 

Tjenesten skal ha fokus på å skape og opprettholde brukers motivasjon for rusfrihet og 

skjerme brukerne fra rusmidler. Leverandøren skal bidra til å avklare og helst igangsette 

individuelle rehabiliterende målsettinger, i samarbeid med brukerne og med NAV. 

Leverandøren skal i dette arbeidet ta utgangspunkt i brukernes behov, forutsetninger, 

motivasjon og ønsker.   

Tjenesten skal (i prioritert rekkefølge) gis til: 

 Brukere som venter på tjenestetilbud i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 

spesialisthelsetjenesten eller i Velferdsetatens tiltaksapparat.  

 

 Brukere som har vært på avgiftning eller annet opphold i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB), eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.  

 

 Brukere som i hovedsak mestrer å bo i egen bolig, men som i kortere perioder trenger 

et stabiliseringsopphold for å forebygge tilbakefall og opprettholde rusfrihet.  

 

Tiltaket skal være lokalisert i Oslo.  

Tiltaket må tilby minst 8 heldøgnsplasser.  

Tjenesten skal tilbys både menn og kvinner. Institusjonen må ta i mot par, og disse skal gis 

anledning til å bo sammen i samme boenhet uavhengig av om de er gift eller lever sammen i 

ekteskapslignende forhold. Det er uten betydning om paret er av samme eller av motsatt 

kjønn. 

Tjenesten skal ytes i et rusfritt miljø. Leverandøren skal gi brukerne bistand til rusmestring. 

Leverandøren skal forebygge rusepisoder/tilbakefall. Leverandøren skal forebygge 

distribuering av rusmidler blant brukerne på institusjonens område. Leverandøren skal kunne 

ivareta ukompliserte avrusningsbehov som kan oppstå.  
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Det forutsettes et forpliktende samarbeid med sosialtjenesten i NAV som innsøkende instans 

og andre relevante samarbeidsparter når dette er hensiktsmessig. Ansvarsgruppe skal 

opprettes i samarbeid med andre aktuelle tjenester for de som har behov for det. Utover dette 

skal leverandøren bistå brukerne med å etablere og eventuelt vedlikeholde kontakt med DPS/ 

TSB, LAR eller andre aktuelle instanser.  

Leverandøren skal gi brukerne både praktisk- og sosial ferdighetstrening og motivere til 

deltagelse i ulike former for aktiviteter og/eller kompetanse-, sysselsettingstiltak. 

Leverandøren skal bidra til å etablere en samarbeidsrelasjon mellom bruker og 

mottakerinstitusjonen.  

Leverandøren skal ivareta kontinuitet i den individuelle oppfølgingen.  

Leverandøren skal forebygge vold og trusler. 

Kommunens til enhver tid gjeldende instrukser og rutiner for inn- og utskrivning i private og 

kommunale institusjoner skal følges.  

Hvis en bruker må skrives ut av tiltaket pga. av gjentatte og/eller vedvarende rusepisoder, skal 

leverandøren varsle sosialtjenesten i NAV i god tid, og i samarbeid med dem og eventuelt 

oppdragsgiver, finne adekvat alternativ til oppholdet.  

Vold eller alvorlige trusler om vold fører til umiddelbar utskriving fra institusjonen. 

Sosialtjenesten i NAV skal varsles så snart som mulig. 

Alle leverandører skal følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for legemiddelassistert 

rehabilitering. Leverandører som har medikamentfri behandling må kunne ivareta praktisk 

håndtering, oppbevaring og utdeling av legemidler (metadon/ subutex eller lignende) dersom 

brukere starter opp LAR-behandling i løpet av oppholdet. Brukere som får innvilget  LAR-

behandling under oppholdet kan ikke skrives ut som følge av dette. 

Leverandøren skal gjennomføre brukerundersøkelser i tråd med oppdragsgivers til enhver tid 

gjeldende retningslinjer.  

Dokumentasjonskrav for oppfyllelse av minstekrav: 

Leverandøren skal beskrive hvordan de enkelte minstekrav oppfylles.  

I tillegg skal følgende dokumentasjon vedlegges: 

 Rutiner for forebygging og håndtering av rusepisoder/tilbakefall. 

 Rutiner for å håndtere distribuering av rusmidler blant brukerne på institusjonens 

område. 

 Rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. 

 Rutiner som sikrer ivaretagelse av kontinuitet i den individuelle oppfølgingen. 

 Inntaksrutiner/rutiner for mottak av nye brukere. 

 Rutiner for utskrivelser mot brukerens vilje. 

 Rutiner for evalueringer av oppholdet på individnivå.  

 Informasjonsbrosjyrer.  

 Husregler. 

 Eksemplar av brukerundersøkelser. 
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5.1.2 Minstekrav til bemanning 

Krav Dokumentasjonskrav 

Bemanningen skal være 

forsvarlig gjennom hele 

døgnet og tilpasset de 

tjenester som tilbys. 

 Vedlegg bemanningsplan fordelt på dag, kveld, natt, 

ukedager helg og helligdager, med fordeling av 

yrkesgrupper og personalets funksjoner.  

 

 Begrunn omfanget og sammensetningen av personalet 

teoretiske og yrkesfaglige kompetanse, og beskriv hvorfor 

den vurderes som tilstrekkelig og kompetent til å ivareta 

beboergruppens behov.  

 

 Organisasjonskart og arbeidsbeskrivelser for de ansatte som 

omfattes av tilbudet. Det skal fremgå tydelig hva som er 

ansvars- og arbeidsoppgaver. 

 

 

5.1.3 Minstekrav til kompetanse 

Krav Dokumentasjonskrav 

Minst 40 % av bemanningen 

skal som et minimum ha 

helse- og sosialfaglig 

utdanning på bachelornivå. 

Redegjør for totalbemanning, herunder antall ansatte, andel 

stillingsbrøker, type stilinger og ansattes formalkompetanse 

og yrkeserfaring. Utdannelse skal dokumenteres med 

vitnemål eller autorisasjonsnummer. 

 

Erfaring skal dokumenteres med relevant dokumentasjon.  
Minst 40 % av bemanningen 

skal ha minimum to års 

relevant erfaring fra arbeid 

med den aktuelle 

brukergruppen. 

Leder eller nestleder på 

institusjonen skal ha helse-, 

sosialfaglig eller annet 

relevant utdanning på 

minimum bachelornivå og 

minimum to års relevant 

erfaring fra arbeid med den 

aktuelle brukergruppen. 

Utdannelse skal dokumenteres med vitnemål eller 

autorisasjonsnummer. Erfaring skal dokumenteres med 

relevant dokumentasjon. 

Leverandøren skal legge til 

rette for lederutvikling. 

Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

5.1.4 Minstekrav til bygget tjenestene skal leveres i 

Minstekrav til lokaliteter Dokumentasjonskrav 

Lokalitetene skal ha 

alminnelig, god standard.  

 

Beskriv lokalitetenes utforming og standard. Fotografier, 

tegninger, plantegninger mv. skal vedlegges. 

Alle brukere skal tilbys 

enkeltrom. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Tilfredsstillende hygieniske Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 
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forhold, med tilgang til bad 

og toaletter. 

Bygget skal være regulert til 

det aktuelle formålet og 

leverandøren skal ha 

disposisjonsrett over 

lokalene i hele 

kontraktsperioden. 

Redegjørelser vedrørende leie/eie av lokaler. Evt. varighet og 

oppsigelsesklausuler.  

 

Dokumentasjon fra offentlig myndighet (Plan- og 

bygningsetaten) på at bygget er regulert til formålet. 

Gode muligheter for 

ankomst med offentlige 

kommunikasjon.  

Beskrivelse av muligheter for ankomst med offentlig 

kommunikasjon. 

Bygget skal være i tråd med 

relevante lover og 

forskrifter for brannvern. 

 

Tilsynsrapport fra siste årlige tilsynsbesøk fra Brann- og 

redningsetaten.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er lukket. 

Det elektriske anlegget skal 

være i tråd med lover og 

forskrifter. 

Tilsynsrapport/El-kontroll fra sertifisert elektroforetak.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er rettet opp. 

 

5.2 Tildelingskriteriet kvalitet 

Nedenfor gjennomgås samtlige indikatorer under kriteriet ”kvalitet”. Først beskrives 

indikatoren, deretter følger konkrete spørsmål som leverandøren skal besvare i sitt tilbud. De 

fleste spørsmål kan besvares relativt kort.  

5.2.1 Virksomhetsidé 

En virksomhetsidé sier hva virksomheten skal drive på med, og hvilke behov den skal 

tilfredsstille. En virksomhetsidé skal også si hva som eventuelt skiller leverandøren fra andre 

tilsvarende virksomheter. En virksomhetsidé bør inneholde opplysninger om: 

 Hvem er leverandørens målgruppe 

 Hva tilbudet inneholder/hva virksomheten tilbyr 

 Hvilke behov skal dekkes 

 Hva er virksomhetens styrke  

 

En virksomhetsidé bør ikke være lengre enn 5-6 setninger.  

 

Spørsmål: 

 
a) Beskriv tjenestestedets virksomhetsidé. 

 

b) Redegjør kort for hovedtrekkene i tiltakets ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus 

og rusmiddelmisbruk. 

 

c) Beskriv hvordan virksomhetsidéen er gjort kjent og forstått av medarbeidere og 

beboere, og hvordan leverandøren kontinuerlig vil sikre at virksomhetsidéen er kjent. 

Vis gjerne til eksempler. 
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d) Beskriv plan for implementering av kontrakten som involverer brukere og ansatte. 

 

Evalueringsmatrise:  
For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har en kortfattet virksomhetsidé som er relevant for 

målgruppen, og det fremgår hva som er leverandørens styrke. 

b 1 Leverandøren har en ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus og 

rusmiddelmisbruk som står i forhold til målgruppen i tilbudet. 

c 2 Leverandøren sørger kontinuerlig for å gjøre virksomhetsidéen kjent og 

forstått av medarbeidere og brukere.  

d 2 Leverandøren har en adekvat plan for implementering av kontrakten som 

inkluderer brukere og ansatte.  

 

Poeng totalt: _____av maks 6. 

 

5.2.2 Arbeidsmetoder  

Med arbeidsmetoder menes innholdet (aktivitetene) i tjenesten og den systematiske 

fremgangsmåten som benyttes i arbeidet med brukerne.  

 

Det skal ikke benyttes metoder eller aktiviteter som krenker den enkeltes integritet. 

 

Spørsmål: 

 
a) Beskriv arbeidsmetodene og begrunn hvorfor disse vurderes relevant for målgruppen. 

 

b) Beskriv aktiviteter som inngår i tjenesten, og begrunn hvorfor disse vurderes relevante 

for målgruppen. Legg ved en oversikt som dokumenterer aktivitetstilbudet.  

 

c) Beskriv hvordan praktisk- og sosial ferdighetstrening utøves i praksis, hvilke metoder 

som benyttes og hvordan disse tilpasses den enkelte bruker. Vis til eksempler.  

 

d) Beskriv hvilke metoder som benyttes for å forebygge og håndtere 

rusepisoder/tilbakefall. Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

e) Har leverandøren muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget av 

rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for medbeboere? Hvis 

ja, beskriv på hvilken måte skjermingen gjennomføres. 

 

f) Beskriv hvordan leverandøren forebygger avbrudd og bistår brukerne ved overgangen 

til andre relevante tilbud. Legg ved relevant statistikk/dokumentasjon.  
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g) Beskriv hvordan leverandøren bistår brukere som ønsker det med råd og veiledning 

om egen økonomi. Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har arbeidsmetoder som er tilpasset oppdraget og målgruppen.  

b 2 Leverandøren gir tilbud om aktiviteter som vurderes som relevant for 

målgruppen, og tilbudet vurderes som godt. 

c 2 Leverandøren har tilbud om praktisk- og sosial ferdighetstrening som er 

tilpasset virksomhetens målgruppe og innholdet vurderes som godt.  

d 3 Leverandøren har adekvate metoder for å forebygge og håndtere 

rusepisoder/tilbakefall. 

e 4 Leverandøren har muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget 

av rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for deres 

medbeboere.   

f 5 Leverandøren har adekvate rutiner og tiltak for å forebygge avbrudd og bistå 

brukerne ved overgangen til andre relevante tilbud.  

g 2 Leverandøren bistår brukere som ønsker det med råd og veiledning om egen 

økonomi og bistanden vurderes som god. 

 

Poeng totalt: _______ av maks 19.  

 

5.2.3 Resultater  

Med resultater mener vi først og fremst sluttresultatet av oppholdet. I tillegg vektlegges 

brukernes opplevelse av tilbudet, som vil bli målt gjennom brukerundersøkelsen.  Relevante 

variabler for å måle sluttresultatet av oppholdet kan være omfanget av alkohol- og 

narkotikamisbruk, psykisk og fysisk helse, arbeids- og utdanningsforhold, kriminalitet, sosial 

integrering og sosialt nettverk m.m..  

Med sluttresultatet mener vi i hvilken grad de mål som brukeren definerte ved inntak på 

institusjonen, og som ble nedfelt i den individuelle tiltaksplanen for den enkelte bruker, er 

nådd. Sluttresultatet skal måles når brukernes skrives ut fra institusjonen.  

Spørsmål: 

 

a) Har leverandøren systemer/rutiner for å kommunisere resultatene i 

brukerundersøkelsen til brukerne? Beskriv på hvilken måte og gi eksempler på hvilke 

tiltak som er iverksatt mellom målingene.   
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b) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med den hjelpen de har fått for sitt 

rusproblem? Dokumentasjon skal vedlegges. 

 

c) Har leverandøren systemer/rutiner for å måle progresjonen under oppholdet? Hvis ja, 

beskriv systemet og legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

d) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med egen fremgang i henhold til individuelle 

målsettinger nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal vedlegges. 

 

e) Har leverandøren systemer/rutiner for å måle sluttresultat av oppholdet? Hvis ja 

beskriv systemet og legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

f) Har 60 % eller flere av brukerne gjennomført oppholdet det siste året i tråd med 

målsettingen nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal vedlegges.  

 

 

MERK: Til dette punktet skal det vedlegges gjennomført brukerundersøkelse med 

resultater.  

 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Resultatene av brukerundersøkelsen kommuniseres til brukerne og 

leverandøren iverksetter adekvate tiltak mellom målingene.  

b 4 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med hjelpen de har fått for sitt 

rusproblem.  

c 1 Leverandøren har et adekvat system for å måle progresjonen under oppholdet.  

d 4 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med egen fremgang i henhold til 

individuelle målsettinger nedfelt i planen for oppholdet.   

e 2 Leverandøren har et adekvat system for å måle sluttresultatet av oppholdet.   

f 4 60 % eller flere av brukerne har gjennomført oppholdet det siste året i tråd 

med målsettinger nedfelt i planen for oppholdet. 

 

Poeng totalt: _____ av maks.16.  

 

5.2.4 Ledelsesfunksjoner  

Denne indikatoren dreier seg om hvordan ledelse utøves. Dette innebærer blant annet hvordan 

ledelsen tilrettelegger for at personalgruppen kan utføre sitt arbeid i tråd med mandatet, og 

hvordan virksomheten tilpasser seg brukernes behov, ønsker og forutsetninger, samt nye krav 

og forutsetninger fra omgivelsene. En godt fungerende ledelse må for eksempel være 
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tilgjengelig og tydelig i formidlingen av organisasjonens virksomhetsidé, strategier, 

målsettinger, verdier og normer.  

Spørsmål: 

 

a) Involveres medarbeiderne i målsetting- og beslutningsprosesser? Hvis ja, beskriv 

hvilke systemer leverandøren har for å involvere medarbeidere i disse prosessene, og 

legg ved relevant dokumentasjon. 

 

b) Kan leverandøren dokumentere at ledelsen/leder på tiltaket/enheten er tilgjengelig for 

brukere og medarbeidere i det daglige? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved relevant 

dokumentasjon som f.eks. resultater fra medarbeider-/arbeidsplassundersøkelse. 

   

c) Beskriv kort hvordan leverandøren innhenter interne og eksterne tilbakemeldinger på 

egen virksomhet. Med interne tilbakemeldinger mener vi tilbakemeldinger fra ansatte 

og beboere. Med eksterne tilbakemeldinger mener vi for eksempel tilbakemeldinger 

fra samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Dokumenter praksis ved å beskrive minst 

to eksempler på hvordan tilbakemeldinger har blitt benyttet til større endringer og 

videreutvikling av tilbudet. 

 

d) Har leverandøren systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen? Hvis ja, 

beskriv rutiner og legg ved dokumentasjon, som f.eks. resultater fra medarbeider-

/arbeidsplassundersøkelse.  

 

e) Har leverandøren tiltak med sikte på å forebygge slitasje/utbrenthet i 

personalgruppen? Hvis ja, hvilke tiltak?  

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

  

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Leverandøren har tilfredsstillende systemer for involvering av medarbeiderne i 

målsetting- og beslutningsprosesser.  

b 2 Leder er tilgjengelig for beboere og medarbeidere i det daglige.  

c 4 Det innhentes systematisk tilbakemelding på virksomheten, og dette har blitt 

benyttet til større endringer og videreutvikling av tilbudet.  

d 2 Leverandøren har systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen, 

og minimum 70 % av personalgruppen er fornøyde med konflikthåndteringen. 

e 2 Leverandøren har adekvate tiltak med tanke på å forebygge slitasje/utbrenthet i 

personalgruppen.  

 

Poeng totalt: _______ av maks. 12. 
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5.2.5 Organisasjonskultur 

Med organisasjonskultur mener vi hvilke verdier, normer og grunnleggende antakelser/ 

oppfatninger som preger både det individuelle og det kollektive nivået i en organisasjon. 

Noen faktorer som vil prege en organisasjonskultur er de ansattes kunnskaper, verdisyn, mål,  

livserfaringer, utdannelse, foruten de omgivelser organisasjonen er en del av. 

Organisasjonskulturen anses for å være betydningsfull for samhandling på ulike nivåer, samt 

ansattes og brukernes trivsel. Relasjonen mellom brukere og ansatte er et sentralt element i en 

organisasjonskultur. En god organisasjonskultur vil kunne fremme brukermedvirkning, og ha 

et bevisst og inkluderende forhold til brukerens familie og nettverk. 

 

Spørsmål:  

 

a) Dokumenter at de ansatte generelt trives ved tiltaket/enheten.  

 

b) Beskriv hvordan tiltakets/enhetens leder/ledelse påvirker virksomhetens 

organisasjonskultur.  

 

c) Dokumenter hva som er styrken ved virksomhetens organisasjonskultur, og gi 

eksempler på hvordan dette kommer brukere og ansatte til gode.  

 

d) Dokumenter hvordan brukerne opplever organisasjonskulturen, gjerne 

operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og empati overfor 

brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte. 

 

e) Hvordan forstår leverandøren brukermedvirkning på system, gruppe- og individnivå? 

Dokumenter at brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet, og 

vis til eksempler.  

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

 

a 2 60 % eller flere av de ansatte trives generelt ved tiltaket/enheten.  

b 2 Leder/ledelsen påvirker organisasjonskulturen kontinuerlig på en positiv 

måte. 

c 3 Leverandøren har en særegenhet ved sin organisasjonskultur som anses å 

komme brukere og ansatte til gode. 

d 4 60 % eller flere av brukerne opplever en god organisasjonskultur, for 

eksempel operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og 

empati overfor brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte.  

e 3 Brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet. 

 

Poeng totalt: _____ av maks 14. 
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5.2.6 Personalkompetanse/opplæring  

Personalet er det viktigste redskapet for å påvirke og motivere brukerne, og personalets 

kompetanse er av stor betydning for i hvilken grad organisasjonen oppnår sine mål. Det bør 

derfor være en sammenheng mellom institusjonens virksomhetsidé, arbeidsmetoder og 

personalets kunnskaper og erfaringer.  

Spørsmål: 

 

a-c) Legg ved dokumentasjon på de ansattes formalkompetanse og yrkeserfaring, 

herunder andel stillingsbrøk og type stilling. 

 

d) Beskriv hvordan virksomheten legger til rette for personalets fag- og 

kompetanseutvikling. Legg ved dokumentasjon. 

 

e) Hvilke systemer/rutiner har leverandøren for opplæring av nyansatte? Beskriv kort 

systemene/rutinen og legg ved relevant dokumentasjon. 

 

f) Har leverandøren tilbud om systematisk faglig veiledning til personalgruppen? Hvis ja 

beskriv kort tilbudet og legg ved relevant dokumentasjon.  

 

Evalueringsmatrise:  
På dette punktet oppnås oppgitt poeng eller ikke, dvs det foretas ingen gradering av 

poengsum. Det innebærer for eksempel at man under a) får 2 poeng uavhengig av om 50 %, 

60 % eller 70 % av de ansatte har mer enn tre års relevant yrkeserfaring.  

  
Nr Poeng Kriterier 

a 2 50 % eller flere av de ansatte har mer enn tre år relevant yrkeserfaring (andel 

av årsverk). 

b 2 50 % eller flere av de ansatte har høyskole-/universitetsutdanning av minst tre 

års varighet innen relevante fagområder (andel av årsverk). 

c 2 60 % eller flere av de ansatte har relevant høyrere utdanning av minst tre års 

varighet, og minst tre års relevant yrkeserfaring (andel av årsverk). 

d 1 Leverandøren har adekvate planer for å opprettholde og videreutvikle 

personalets kompetanse.  

e 1 Leverandøren har rutiner/systemer som sikrer god opplæring av nyansatte.  

f 1 Leverandøren har et godt tilbud om systematisk faglig veiledning til 

personalgruppen. 

 

 

Poeng totalt:_____ av maks 9. 

 

5.2.7 Eksternt nettverk og samhandlingskompetanse  

Kvalitetsmessig gode organisasjoner er åpne organisasjoner som har et godt utbygget 

nettverk, og som aktivt utvikler seg i samspill med dette nettverket og samfunnet for øvrig. 
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Noen eksempler på leverandørens samarbeidsinstanser innen rusomsorgen kan være 

pårørende, andre institusjoner, brukerorganisasjoner, førstelinjetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og NAV.  

Spørsmål: 

 

a) Sikrer leverandøren at de ansatte har oversikt over samarbeidspartnere som er 

relevante ut i fra tiltakets målgruppe? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og legg ved 

eventuell dokumentasjon. 

 

b) Har leverandøren en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over lokale 

tilbud i regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner, slik at leverandøren kan 

informere brukerne og evt. pårørende om dette? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og 

legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

c) Kan leverandøren dokumentere et systematisk samarbeid med andre relevante 

samarbeidspartnere med sikte på å sikre de brukerne som ønsker det, aktivitet 

og/eller annen meningsfull fritid? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved 

dokumentasjon.   

 

d) Er det etablert en systematisk samhandling med eksterne aktører, (utover 

sosialtjenesten) med sikte på å fremme brukerens målsetting med oppholdet? Hvis 

ja, beskriv hvilke og på hvilken måte.  

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Leverandøren har en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over 

relevante samarbeidspartnere. 

b 2 Leverandøren har en praksis som sikrer at ansatte har oversikt over lokale 

tilbud i regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner og informerer brukerne og 

eventuelle pårørende om dette. 

c 3 Leverandøren har et systematisk samarbeid med relevante samarbeidspartnere 

med sikte på å sikre de brukerne som ønsker dette, aktiviteter og/eller en 

meningsfull fritid.  

d 6 Leverandøren har etablert et systematisk samarbeid med eksterne aktører, 

(utover sosialtjenesten), med sikte på å fremme brukerens målsetting med 

oppholdet.    

 

Poeng totalt: _____ av maks. 13. 
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5.2.8 Lokalitetenes utforming  

Det er ønskelig at lokalitetens utforming sikrer god tilgjengelighet for brukere med ulike type 

funksjonsnedsettelser. Eksempler på slik utforming kan være tilrettelegging for 

rullestolbrukere og fravær av planter, tepper eller annet som kan utløse allergi. Det er ønskelig  

med gratis internett til brukerne, da dette bidrar til økt trivsel.  

Spørsmål: 

 

a) I hvilken grad er lokalitetene tilrettelagt for en eller flere typer funksjonsnedsettelser? 

 

b) Har brukerne tilgang til gratis internett? 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren tilbyr lokaliteter som er tilrettelagt for brukere med ulike typer  

funksjonsnedsettelser. 

b 2 Leverandøren tilbyr brukerne tilgang til gratis internett. 

 

 

 Poeng totalt: _____ av maks 3.  

 

5.2.9 Innovasjon/Andre kvalitetsfremmende tiltak  

Innovasjon er et dynamisk og bredt begrep, hvilket innebærer at innholdet og forståelsen av 

innovasjon vil forandres over tid. Innovasjon kan i korte trekk defineres som ny eller 

forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. 

Økt verdi innenfor vår tjenestesektor kan for eksempel bety mer effektive tjenester, økt 

kvalitet for brukere, bedre resultater, kostnadseffektivitet, bedre livskvalitet og økt 

samhandling med omgivelsene. 
  

Velferdsetaten ønsker ved sine anskaffelser å fremme innovative løsninger som gir denne 

effekten og i større grad bidrar til at brukeren får riktige tjenester i riktig omfang til riktig tid 

og til riktig pris. 

 

En av hovedmålsettingene innen rusbehandling er å hjelpe brukeren å komme ut av 

avhengighet og oppnå mest mulig selvbestemmelse og selvhjulpenhet. En innovativ løsning 

kan for eksempel føre til større eller mer effektiv oppnåelse av denne eller andre målsettinger. 

Tjenesten kan dessuten være innovativ ved at den operasjonaliserer en eller flere viktige 

utviklingstrender innen rusarbeid.  

 

Eksempler på innovative løsninger (ikke uttømmende): 

 

 En tilnærming som tilrettelegger for økt bruk av den enkelte brukers styrker og 

ressurser.  
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 Tverrfaglig og tverrorganisatorisk samarbeid med brukeren i sentrum. Eksempler: 

Sømløse forløp når brukeren beveger seg fra et område av rehabiliteringen til et annet, 

sømløse forløp ved samarbeid med andre instanser (eks. sosialtjenester, 

spesialisthelsetjenesten, NAV) eller helhetlig og sømløs tilnærming når brukeren 

mottar behandling, bistand eller hjelp. 

 Tjenesten tar i bruk teknologi/metoder som gir brukeren økt kvalitet i tjenestene 

og/eller frigjør ressurser.  

 Tjenesten organiseres på en mer effektiv måte. 

 Andre relevante særegenheter ved tjenesten. 

 Gode, målrettede ordninger for brukermedvirkning på systemnivå innad i 

organisasjonen/ tjenestetilbudet. 

Tilbudet kan være innovativt (og øke tjenestens verdi) også på andre måter. 

 

Innenfor rammene av dette konkurransegrunnlaget skal leverandøren i sitt tilbud belyse 

innovative sider ved tjenesten samt begrunne hvordan og hvorfor tilbudt løsning bidrar til økt 

kvalitet, måloppnåelse, kostnadseffektivitet, livskvalitet, bedre resultater eller samhandling. 

Spørsmål: 

 

a) Beskriv særegenhet i tjenestetilbudet og hvordan denne særegenheten er innovativ og  

tilpasset målgruppen. 

 

b) Begrunn hvordan og hvorfor tilbudet gir økt tjenesteverdi. 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 4 Leverandørens tilbud inneholder en særegenhet som Oppdragsgiver vurderer 

å være tilpasset målgruppen.  

b 4 Leverandørens tilbud anses å gi økt tjenesteverdi (økt kvalitet, måloppnåelse, 

kostnadseffektivitet, livskvalitet eller samhandling). 

 

Poeng totalt: _____ av maks 8.  

 
Sum totalt ______________ poeng av 100 mulige 

   

Pris:_____________________ 

 

Pris:___________________/Kvalitetspoeng_______=Vekttall_______ 
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6 TJENESTEKATEGORI - OMSORGSBASERTE 
TJENESTER 

Velferdsetaten skal anskaffe tjenester til rusmiddelmisbrukere som over tid har behov for et 

omsorgsbasert tilbud på grunn av rusmiddelmisbruk, eventuelt kombinert med somatiske og/ 

eller psykiske lidelser. Leverandøren skal tilby individuelt tilpassede tjenester som ivaretar 

brukers oppfølgingsbehov av psykisk og fysisk helse, og gjør vedkommende i stand til å 

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.  

Tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm nr 30 av 24.06.2011. 

I følge § 3-2 første ledd nr. 6 skal kommunene tilby «andre helse- og omsorgstjenester», 

herunder plass i institusjon» jf. bokstav c. Forskrift om kommunale helse- og 

omsorgsinstitusjon av 16.12.2011 nr 1254 presiserer i § 1 c at «institusjon med heldøgns 

helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige» regnes som institusjon etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

 

Innenfor denne tjenestekategorien vil det være brukere med ulike omsorgsbehov.   

Hovedandelen av brukerne i denne gruppen har varierende behov for bistand til å ivareta 

egenomsorg og daglige gjøremål. Brukerne har rusmiddelproblemer, ofte kombinert med 

somatiske og/eller psykiske lidelser. De kan være relativt selvhjulpne, men har behov for 

praktisk bistand, og noen kan ha behov for enkelte medisinske tjenester, som f.eks. 

medikamenthåndtering og sårstell. Brukerne kan ha atferdsutfordringer og/eller psykiske 

utfordringer.  

 

Et mindre antall brukere vil ha behov for omfattende bistand til å ivareta egenomsorg og 

daglige gjøremål. Brukerne har somatiske og/eller psykiske lidelser som medfører behov for 

tett oppfølging og bistand fra helsepersonell, men vurderes til ikke å ha behov for 

sykehjemsplass. Behov for ekstra tett oppfølging kan være av midlertidig eller langvarig art.  

 

Leverandører som gir tilbud på omsorgsbaserte tjenester må forplikte seg til å ivareta brukere 

med begge behov som beskrevet overfor. Leverandørens døgnpris skal omfatte 3 brukere i 

den tyngre kategorien. 

Tjenester fra hjemmesykepleien i bydelen skal som hovedregel ikke brukes i dette tilbudet. 

Hvis dette unntaksvis likevel er nødvendig for en kortere tidsperiode, vises det til Oslo 

kommunes fellesskriv til bydelene, jf Fellesskriv 8/2014 (med forbehold om senere 

endringer). Oppdragsgiver dekker ikke utgifter til hjemmebaserte tjenester som utføres av 

bydel, herunder hjemmesykepleie. 

 

6.1 Oversikt over minstekrav 

6.1.1 Minstekrav til tjenestene 

Tilbudet skal være lokalisert på Østlandet, det vil si fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold 

og deler av fylkene (avgrenset av Langfjella og Dovre) Buskerud, Oppland, Hedmark og 

Telemark.    

Det må tilbys minst 8 heldøgnsplasser hvor det legges vekt på brukernes individuelle behov 

knyttet til rusmiddelmisbruk og omsorg.  

Tjenesten skal tilbys både menn og kvinner. Institusjonen må ta i mot par. Disse skal gis 

anledning til å bo sammen i samme boenhet uavhengig av om de er gift eller lever sammen i 
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ekteskapslignende forhold. Det er uten betydning om paret er av samme eller av motsatt 

kjønn. 

Leverandøren skal bidra til å skjerme bruker mest mulig fra bruk av rusmidler. Tiltaket skal 

ha fokus på å hindre rusepisoder. Leverandøren skal kunne ivareta ukompliserte 

avrusningsbehov som kan oppstå.  

Det forutsettes et forpliktende samarbeid med sosialtjenesten i NAV som innsøkende instans 

og andre relevante samarbeidsparter, som fastlege og spesialisthelsetjeneste, når dette er 

hensiktsmessig. Ansvarsgruppe skal opprettes for de som har behov for det.   

Leverandøren skal gi brukerne både praktisk- og sosial ferdighetstrening, og motivere til 

deltagelse i ulike former for aktiviteter og/eller kompetanse-, sysselsettingstiltak.  

Leverandøren skal ivareta kontinuitet i den individuelle oppfølgingen.  

Leverandøren skal tilby individuelt tilpassede aktiviteter til de brukere som ønsker dette. 

Leverandøren skal kartlegge den enkelte brukers ferdigheter, helsetilstand og individuelle 

behov og ønsker for oppholdet. Det skal utarbeides en plan for oppholdet, så langt som mulig 

i samarbeid med bruker. Leverandøren skal ha kartleggingsverktøy som dokumenterer 

individuelle pleie- og omsorgsbehov.  

Leverandøren skal ved behov ta initiativ til å samarbeide aktivt med sosialtjenesten i NAV og 

det tjenestestedet i bydel som vurderer søknader om sykehjemsplass.   

Leverandøren skal ivareta brukers behov for medisinsk oppfølging med hensyn til 

undersøkelser, henvisninger og eventuell medisinering.  

Leverandøren må ha tilsynslegeordning. 

Leverandøren skal forebygge vold og trusler. 

Vold eller alvorlige trusler om vold fører til umiddelbar utskriving fra institusjonen. 

Sosialtjenesten i NAV skal varsles så snart som mulig. 

Kommunens til enhver tid gjeldende instrukser og rutiner for inn- og utskrivning i private og 

kommunale institusjoner skal følges.  

Hvis en bruker må skrives ut av tiltaket, skal leverandøren varsle sosialtjenesten i NAV i god 

tid, og i samarbeid med dem og eventuelt oppdragsgiver, finne adekvat alternativ til 

oppholdet.  

Tjenesten må omfatte brukere med legemiddelassistert rehabilitering. Leverandøren må kunne 

ivareta praktisk håndtering, oppbevaring og utdeling av legemidler (metadon/ subutex eller 

lignende). Leverandøren skal følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for 

legemiddelassistert rehabilitering. 

Leverandøren skal gjennomføre brukerundersøkelser og resultatmålinger i tråd med 

oppdragsgivers til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

Dokumentasjonskrav: 

Leverandøren skal beskrive hvordan de enkelte minstekrav oppfylles.  

I tillegg skal følgende dokumentasjon vedlegges: 

 Rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. 

 Rutiner som sikrer ivaretagelse av kontinuitet i den individuelle oppfølgingen. 

 Inntaksrutiner/rutiner for mottak av nye brukere. 
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 Rutiner som ivaretar planlegging av avslutning og utflytting.  

 Rutiner for samarbeid ved søknad/overføring sykehjem. 

 Helse- og sosialfaglige verktøy som benyttes for å kartlegge brukernes ferdigheter, 

helsetilstand og funksjonsnivå. 

 Eksemplar på kartleggingsverktøy som dokumenterer individuelle pleie- og 

omsorgsbehov.  

 Informasjonsbrosjyrer.  

 Husregler. 

 Eksemplar av brukerundersøkelser og resultatmålinger 

6.1.2 Minstekrav til bemanning 

Krav Dokumentasjonskrav 

Bemanningen skal være 

forsvarlig og tilpasset de 

tjenester som tilbys. 

 Vedlegg bemanningsplan fordelt på dag, kveld, natt, 

ukedager helg og helligdager, med fordeling av 

yrkesgrupper og personalets funksjoner.  

 

 Begrunn omfanget og sammensetningen av personalet 

teoretiske og yrkesfaglige kompetanse, og beskriv hvorfor 

den vurderes som tilstrekkelig og kompetent til å ivareta 

beboergruppens behov.  

 

 Organisasjonskart og arbeidsbeskrivelser for de ansatte som 

omfattes av tilbudet. Det skal fremgå tydelig hva som er 

ansvars- og arbeidsoppgaver. 

 

Leverandøren skal legge til 

rette for lederutvikling. 

Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

6.1.3 Minstekrav til kompetanse 

Krav Dokumentasjonskrav 

Minst 40 % av bemanningen 

skal som et minimum ha 

helse- og sosialfaglig 

utdanning på bachelornivå. 

Redegjør for totalbemanning, herunder antall ansatte, andel 

stillingsbrøker, type stilinger og ansattes formalkompetanse 

og yrkeserfaring. Utdannelse skal dokumenteres med 

vitnemål eller autorisasjonsnummer. 

 

 

Minst 40 % av bemanningen 

skal ha minimum to års 

relevant erfaring fra arbeid 

med den aktuelle 

brukergruppen. 

Leder eller nestleder på 

institusjonen skal ha helse-, 

sosialfaglig eller annen 

relevant utdanning på 

minimum bachelornivå og 

minimum to års relevant 

erfaring fra arbeid med den 

aktuelle brukergruppen. 

Utdanning skal dokumenteres med vitnemål eller 

autorisasjonsnummer. Erfaring skal dokumenteres med 

relevant dokumentasjon.  
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Leverandør skal ha 

tilstrekkelig helsefaglig 

personell til å ivareta 

oppdraget. 

Legg ved relevant dokumentasjon.  

 

6.1.4 Minstekrav til bygget tjenestene skal leveres i 

Minstekrav til lokaliteter Dokumentasjonskrav 

Lokalitetene skal ha 

alminnelig, god standard.  

 

Beskriv lokalitetenes utforming og standard. Fotografier, 

tegninger, plantegninger mv. skal vedlegges. 

Alle brukere skal tilbys 

enkeltrom. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Tilfredsstillende hygieniske 

forhold, med tilgang til bad 

og toaletter. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Bygget skal være regulert til 

det aktuelle formålet og 

leverandøren skal ha 

disposisjonsrett over 

lokalitetene i hele 

kontraktsperioden. 

Redegjørelser vedrørende leie/eie av lokalitetene. Evt. 

varighet og oppsigelsesklausuler.  

 

Dokumentasjon fra offentlig myndighet (Plan- og 

bygningsetaten) på at bygget er regulert til formålet. 

Muligheter for ankomst med 

offentlige kommunikasjon.  

Beskrivelse av muligheter for ankomst med offentlig 

kommunikasjon. 

Bygget skal være i tråd med 

relevante lover og forskrifter 

for brannvern. 

 

Tilsynsrapport fra siste årlige tilsynsbesøk fra Brann- og 

redningsetaten. 

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er lukket. 

Det elektriske anlegget skal 

være i tråd med lover og 

forskrifter 

Tilsynsrapport/El-kontroll fra sertifisert elektroforetak.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er rettet opp. 

6.2 Tildelingskriteriet kvalitet  

Nedenfor gjennomgås samtlige indikatorer under kriteriet ”kvalitet”. Først beskrives 

indikatoren, deretter følger konkrete spørsmål som leverandøren skal besvare i sitt tilbud. De 

fleste spørsmål kan besvares relativt kort.  

6.2.1 Virksomhetsidé 

En virksomhetsidé sier hva virksomheten skal drive på med, og hvilke behov den skal 

tilfredsstille. En virksomhetsidé skal også si hva som eventuelt skiller leverandøren fra andre 

tilsvarende virksomheter. En virksomhetsidé bør inneholde opplysninger om: 

 Hvem er leverandørens målgruppe 

 Hva tilbudet inneholder/hva virksomheten tilbyr 

 Hvilke behov skal dekkes 

 Hva er virksomhetens styrke  
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En virksomhetsidé bør ikke være lengre enn 5-6 setninger.  

Spørsmål: 

 

a) Beskriv leverandørens virksomhetsidé. 

 

b) Redegjør kort for hovedtrekkene i tiltakets ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus 

og rusmiddelmisbruk. 

 

c) Beskriv hvordan virksomhetsidéen er gjort kjent og forstått av medarbeidere og 

beboere, og hvordan leverandøren kontinuerlig vil sikre at virksomhetsidéen er kjent. 

Vis gjerne til eksempler. 

 

d) Beskriv plan for implementering av kontrakten som involverer brukere og ansatte. 

Evalueringsmatrise:  

 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har en kortfattet virksomhetsidé som er relevant i forhold til 

målgruppen, og det fremgår hva som er leverandørens styrke. 

b 1 Leverandøren har en ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus og 

rusmiddelmisbruk som står i forhold til målgruppen i tilbudet. 

c 2 Leverandøren sørger kontinuerlig for å gjøre virksomhetsidéen kjent og 

forstått av medarbeidere og brukere.  

d 2 Leverandøren har en adekvat plan for implementering av kontrakten som 

inkluderer brukere og ansatte.  

  

 

Poeng totalt: _____av maks .6. 

 

6.2.2 Arbeidsmetoder  

Med arbeidsmetoder menes innholdet (aktivitetene) i tjenesten og den systematiske   

fremgangsmåten som benyttes i arbeidet med brukerne. Det skal ikke benyttes metoder  

eller aktiviteter som krenker den enkeltes integritet. 

Spørsmål:  

 

a) Beskriv arbeidsmetodene og begrunn hvorfor disse vurderes relevant for 

målgruppen. 

 

b) Beskriv aktiviteter og sysselsettingstilbud som tilbys av leverandøren og begrunn 

hvorfor disse vurderes relevante for målgruppen.  Legg ved en oversikt som 

dokumenterer aktivitetstilbudet.  



47 

 

 

c) Beskriv kort hvordan bo- og sosial ferdighetstrening utøves i praksis, hvilke metoder 

som benyttes, og hvordan disse tilpasses den enkelte bruker. Vis til eksempler og 

legg ved relevant dokumentasjon. 

  

d) Beskriv metoder og tiltak som benyttes for å minske og kontrollere rusinntak.  

 

e) Beskriv hvordan leverandøren håndterer rusepisoder i praksis.  

 

f) Har leverandøren muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget av 

rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for medbeboere? Hvis 

ja, beskriv på hvilken måte skjermingen gjennomføres. 

 

g) Beskriv rutiner og tiltak for å forebygge avbrudd i oppholdet. Legg ved relevant 

dokumentasjon.  

 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har arbeidsmetoder som er tilpasset oppdraget og målgruppen.  

b 4 Leverandøren gir tilbud om aktiviteter og sysselsettingstilbud som er relevant 

for målgruppen. 

c 3 Leverandøren har tilbud om bo- og sosial ferdighetstrening er tilpasset 

virksomhetens målgruppe og innholdet vurderes som godt.  

d 2 Leverandøren har adekvate metoder/tiltak for å minske og kontrollere 

rusinntak. 

e 2 Leverandøren har adekvate metoder for hvordan rusepisoder håndteres i 

praksis. 

f 4 Leverandøren har muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget 

av rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for deres 

medbeboere.   

g 2 Leverandøren har adekvate rutiner og tiltak for å forebygge avbrudd. 

 

Poeng totalt: ________ av maks. 18    

 

6.2.3 Resultater  

Med resultater mener vi først og fremst sluttresultatet av oppholdet. I tillegg vektlegges 

brukernes opplevelse av tilbudet, som vil bli målt gjennom brukerundersøkelsen.  Relevante 

variabler for å måle sluttresultatet av oppholdet kan være omfanget av alkohol- og 

narkotikamisbruk, psykisk og fysisk helse, arbeids- og utdanningsforhold, kriminalitet, sosial 

integrering og sosialt nettverk m.m..  
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Med sluttresultatet mener vi i hvilken grad de mål som brukeren definerte ved inntak på 

institusjonen, og som ble nedfelt i den individuelle tiltaksplanen for den enkelte bruker, er 

nådd. Sluttresultatet skal måles når brukernes skrives ut fra institusjonen.  

Spørsmål: 

a) Har leverandøren systemer/rutiner for å kommunisere resultatene i 

brukerundersøkelsen til brukerne? Beskriv på hvilken måte og gi eksempler på hvilke 

tiltak som er iverksatt mellom målingene.   

 

b) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med den hjelpen de har fått for sitt 

rusproblem? Dokumentasjon skal vedlegges. 

 

c) Har leverandøren systemer/rutiner for å måle progresjonen under oppholdet? Hvis ja, 

beskriv systemet og legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

d) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med egen fremgang i henhold til individuelle 

målsettinger nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal vedlegges. 

 

e) Har leverandøren systemer/rutiner for å måle sluttresultat av oppholdet? Hvis ja 

beskriv systemet og legg ved eventuell dokumentasjon.  

 

f) Har 60 % eller flere av brukerne gjennomført oppholdet det siste året i tråd med 

målsettingen nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal vedlegges.  

 

 

MERK: Til dette punktet skal det vedlegges gjennomført brukerundersøkelse med resultater.  

 

 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

  
Nr Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Resultatene av brukerundersøkelsen kommuniseres til brukerne og det 

iverksettes adekvate tiltak mellom målingene.  

b 3 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med hjelpen de har fått for sitt 

rusproblem.  

c 1 Leverandøren har et adekvat system for å måle progresjonen i oppholdet. 

d 3 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med egen framgang i forhold til 

individuelle målsettinger nedfelt i planen for oppholdet. 

e 1 Leverandøren har et adekvat system for å måle sluttresultatet for oppholdet. 

f 3 Leverandøren har dokumentert at minst 60 % av brukerne har gjennomført 

oppholdet det siste året i tråd med målsettinger nedfelt i planen for oppholdet. 

 

 

Poeng totalt: _____ av maks. 13. 
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6.2.4 Ledelsesfunksjoner  

Denne indikatoren dreier seg om hvordan ledelse utøves. Dette innebærer blant annet hvordan 

ledelsen tilrettelegger for at personalgruppen kan utføre sitt arbeid i tråd med mandatet, og 

hvordan virksomheten tilpasser seg brukernes behov, ønsker og forutsetninger, samt nye krav 

og forutsetninger fra omgivelsene. En godt fungerende ledelse må for eksempel være 

tilgjengelig og tydelig i formidlingen av organisasjonens virksomhetsidé, strategier, 

målsettinger, verdier og normer.  

Spørsmål: 

 

a) Involveres medarbeiderne i målsetting- og beslutningsprosesser? Hvis ja, beskriv 

hvilke systemer leverandøren har for å involvere medarbeidere i disse prosessene, og 

legg ved relevant dokumentasjon. 

 

b) Kan leverandøren dokumentere at ledelsen/leder på tiltaket/enheten er tilgjengelig for 

brukere og medarbeidere i det daglige? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved relevant 

dokumentasjon som f.eks. resultater fra medarbeider-/arbeidsplassundersøkelse. 

 

c) Beskriv kort hvordan leverandøren innhenter interne og eksterne tilbakemeldinger på 

egen virksomhet. Med interne tilbakemeldinger mener vi tilbakemeldinger fra ansatte 

og beboere. Med eksterne tilbakemeldinger mener vi for eksempel tilbakemeldinger 

fra samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Dokumenter praksis ved å beskrive minst 

to eksempler på hvordan tilbakemeldinger har blitt benyttet til større endringer og 

videreutvikling av tilbudet. 

 

d) Har leverandøren systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen? Hvis ja, 

beskriv rutiner og legg ved dokumentasjon, som f.eks. resultater fra medarbeider-

/arbeidsplassundersøkelse.  

 

e) Har leverandøren tiltak med sikte på å forebygge slitasje/utbrenthet i 

personalgruppen? Hvis ja, hvilke tiltak?  

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 3 Leverandøren har tilfredsstillende systemer for involvering av medarbeiderne i 

målsetting- og beslutningsprosesser. 

b 2 Leder er tilgjengelig for beboere og medarbeidere i det daglige.  

c 5 Det innhentes systematisk tilbakemelding på virksomheten, og dette har blitt 

benyttet til større endringer og videreutvikling av tilbudet. 

d 3 Leverandøren har systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen, 

og minimum 70 % av personalgruppen er fornøyde med konflikthåndteringen. 

e 3 Leverandøren har adekvate tiltak med tanke på å forebygge slitasje/utbrenthet i 

personalgruppen.  
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Poeng totalt: _______ av maks. 16.  

 

6.2.5 Organisasjonskultur 

Med organisasjonskultur mener vi hvilke verdier, normer og grunnleggende antakelser/ 

oppfatninger som preger både det individuelle og det kollektive nivået i en organisasjon. 

Noen faktorer som vil prege en organisasjonskultur er de ansattes kunnskaper, verdisyn, mål,  

livserfaringer, utdannelse, foruten de omgivelser organisasjonen er en del av. 

Organisasjonskulturen anses for å være betydningsfull for samhandling på ulike nivåer, samt 

ansattes og brukernes trivsel. Relasjonen mellom brukere og ansatte er et sentralt element i en 

organisasjonskultur. En god organisasjonskultur vil kunne fremme brukermedvirkning. 

Spørsmål:  

 

a) Dokumenter at de ansatte generelt trives ved tiltaket/enheten.  

 

b) Beskriv hvordan tiltakets/enhetens leder/ledelse påvirker virksomhetens 

organisasjonskultur.  

 

c) Dokumenter hva som er styrken ved virksomhetens organisasjonskultur, og gi 

eksempler på hvordan dette kommer brukere og ansatte til gode.  

 

d) Dokumenter hvordan brukerne opplever organisasjonskulturen, gjerne 

operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og empati overfor 

brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte. 

 

e) Hvordan forstår leverandøren brukermedvirkning på system, gruppe- og individnivå? 

Dokumenter at brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet, og 

vis til eksempler.  

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

 

a 2 60 % eller flere av de ansatte generelt trives ved tiltaket/enheten.  

b 2 Leder/ledelsen påvirker organisasjonskulturen kontinuerlig på en positiv 

måte. 

c 3 Leverandøren har en særegenhet ved sin organisasjonskultur som anses å 

komme brukere og ansatte til gode. 

d 4 60 % eller flere av brukerne opplever en god organisasjonskultur, for 

eksempel operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og 

empati overfor brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte.  

e 3 Brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet. 
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Poeng totalt: _____ av maks 14. 

6.2.6 Personalkompetanse/opplæring 

Personalet er det viktigste redskapet for å påvirke brukerne, og personalets kompetanse er av 

stor betydning for i hvilken grad organisasjonen oppnår sine mål. Det bør derfor være en 

sammenheng mellom institusjonens virksomhetsidé, arbeidsmetoder og personalets 

kunnskaper og erfaringer.  

Spørsmål: 

 

a-c)  Legg ved dokumentasjon på de ansattes formalkompetanse og yrkeserfaring, 

herunder andel stillingsbrøk og type stilling. 

 

d) Beskriv hvordan virksomheten legger til rette for personalets fag- og 

kompetanseutvikling. Legg ved dokumentasjon. 

 

e)  Hvilke systemer/rutiner har leverandøren for opplæring av nyansatte? Beskriv 

kort systemene/rutinen og legg ved relevant dokumentasjon. 

 

f) Har leverandøren tilbud om systematisk faglig veiledning til personalgruppen? 

Hvis ja beskriv kort tilbudet og legg ved relevant dokumentasjon.  

 

Evalueringsmatrise:  
På dette punktet oppnås oppgitt poeng eller ikke, dvs det foretas ingen gradering av 

poengsum. Det innebærer for eksempel at man under a) får 2 poeng uavhengig av om 50 %, 

60 % eller 70 % av de ansatte har mer enn tre års relevant yrkeserfaring.  

  
Nr Poeng Kriterier 

a 2 50 % eller flere av de ansatte har mer enn tre år relevant yrkeserfaring (andel 

av årsverk). 

b 2 50 % eller flere av de ansatte har høyskole-/universitetsutdanning av minst tre 

års varighet innen relevante fagområder (andel av årsverk). 

c 2 60 % eller flere av de ansatte har relevant høyrere utdanning av minst tre års 

varighet, og minst tre års relevant yrkeserfaring (andel av årsverk). 

d 1 Leverandøren har adekvate planer for å opprettholde og videreutvikle 

personalets kompetanse.  

e 1 Leverandøren har rutiner/systemer som sikrer god opplæring av nyansatte.  

f 1 Leverandøren har et godt tilbud om systematisk faglig veiledning til 

personalgruppen. 

 

 

Poeng totalt:_____ av maks 9. 
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6.2.7 Eksternt nettverk og samhandlingskompetanse  

Kvalitetsmessig gode organisasjoner er åpne organisasjoner som har et godt utbygget 

nettverk, og som aktivt utvikler seg i samspill med dette nettverket og samfunnet for øvrig. 

Noen eksempler på leverandørens samarbeidsinstanser innen rusomsorgen kan være 

pårørende, andre institusjoner, brukerorganisasjoner, førstelinjetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og NAV. 

Spørsmål:  

 

a) Sikrer leverandøren at de ansatte har oversikt over samarbeidspartnere som er 

relevante ut i fra tiltakets målgruppe? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og legg ved 

eventuell dokumentasjon. 

 

b) Har leverandøren en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over lokale tilbud i 

regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner, slik at leverandøren kan informere 

brukerne og evt. pårørende om dette? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og legg ved 

eventuell dokumentasjon.  

 

c) Kan leverandøren dokumentere et systematisk samarbeid med andre relevante 

samarbeidspartnere med sikte på å sikre de brukerne som ønsker det, aktivitet og/eller 

annen meningsfull fritid? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved dokumentasjon.   

 

d) Er det etablert en systematisk samhandling med eksterne aktører, (utover 

sosialtjenesten) med sikte på å fremme brukerens målsetting med oppholdet? Hvis ja, 

beskriv hvilke og på hvilken måte.  

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over 

relevante samarbeidspartnere. 

b 1 Leverandøren har en praksis som sikrer at ansatte har oversikt over lokale 

tilbud i regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner og informerer brukerne og 

eventuelle pårørende om dette. 

c 3 Leverandøren har et systematisk samarbeid med relevante samarbeidspartnere 

med sikte på å sikre de brukerne som ønsker dette, aktiviteter og/eller en 

meningsfull fritid.  

d 4 Leverandøren har etablert et systematisk samarbeid med eksterne aktører, 

(utover sosialtjenesten), med sikte på å fremme brukerens målsetting med 

oppholdet.    

 
 

Poeng totalt: _____ av maks 9. 
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6.2.8 Lokalitetenes utforming  

Det er ønskelig at lokalitetens utforming sikrer god tilgjengelighet for brukere med ulike type 

funksjonsnedsettelser. Eksempler på slik utforming kan være tilrettelegging for 

rullestolbrukere og fravær av planter, tepper eller annet som kan utløse allergi. Det er ønskelig  

med gratis internett til brukerne, da dette bidrar til økt trivsel. Det er ønskelig det finnes 

fellesarealer der brukerne kan møtes for sosialt samvær og interaksjon, samt at det er lagt til 

rette for at brukerne kan ta imot besøk, særlig i forbindelse med helg og høytid. 

Spørsmål: 

 

a) I hvilken grad er lokalitetene tilrettelagt for en eller flere typer funksjonsnedsettelser? 

 

b) Har brukerne tilgang til gratis internett? 

 

c) Er lokalitetene velegnet og tilrettelagt for sosialt samvær og interaksjon mellom 

brukerne? 

 

d) Er lokalitetene utformet slik at det er lagt til rette for at brukerne kan motta besøk i 

helger og høytider? 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Leverandøren tilbyr lokaliteter som er tilrettelagt for brukere med ulike typer  

funksjonsnedsettelser. 

b 1 Leverandøren tilbyr brukerne tilgang til gratis internett. 

c 2 Leverandøren tilbyr lokaliteter som er velegnet og tilrettelagt for sosialt 

samvær og interaksjon mellom brukerne og personale. 

d 2 Lokalitetene er utformet slik at det er lagt til rette for at brukerne kan motta 

besøk i helger og høytider. 

 

 

 Poeng totalt: _____ av maks 7.  

 

6.2.9 Innovasjon/Andre kvalitetsfremmende tiltak  

Innovasjon er et dynamisk og bredt begrep, hvilket innebærer at innholdet og forståelsen av 

innovasjon vil forandres over tid. Innovasjon kan i korte trekk defineres som ny eller 

forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. 

Økt verdi innenfor vår tjenestesektor kan for eksempel bety mer effektive tjenester, økt 

kvalitet for brukere, bedre resultater, kostnadseffektivitet, bedre livskvalitet og økt 

samhandling med omgivelsene 
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Velferdsetaten ønsker ved sine anskaffelser å fremme innovative løsninger som gir denne 

effekten og i større grad bidrar til at brukeren får riktige tjenester i riktig omfang til riktig tid 

og til riktig pris. 

 

En av hovedmålsettingene innen rusbehandling er å hjelpe brukeren å komme ut av 

avhengighet og oppnå mest mulig selvbestemmelse og selvhjulpenhet. En innovativ løsning 

kan for eksempel føre til større eller mer effektiv oppnåelse av denne eller andre målsettinger. 

Tjenesten kan dessuten være innovativ ved at den operasjonaliserer en eller flere viktige 

utviklingstrender innen rusarbeid.  

 

Eksempler på innovative løsninger (ikke uttømmende): 

 

 En tilnærming som tilrettelegger for økt bruk av den enkelte brukers styrker og 

ressurser.  

 Tverrfaglig og tverrorganisatorisk samarbeid med brukeren i sentrum. Eksempler: 

Sømløse forløp når brukeren beveger seg fra et område av rehabiliteringen til et annet, 

sømløse forløp ved samarbeid med andre instanser (eks. sosialtjenester, 

spesialisthelsetjenesten, NAV) eller helhetlig og sømløs tilnærming når brukeren 

mottar behandling, bistand eller hjelp.  

 Tjenesten tar i bruk teknologi/metoder som gir brukeren økt kvalitet i tjenestene 

og/eller frigjør ressurser.  

 Tjenesten organiseres på en mer effektiv måte. 

 Andre relevante særegenheter ved tjenesten. 

 Gode, målrettede ordninger for brukermedvirkning på systemnivå innad i 

organisasjonen/ tjenestetilbudet 

Tilbudet kan være innovativt (og øke tjenestens verdi) også på andre måter. 

 

Innenfor rammene av dette konkurransegrunnlaget skal leverandøren i sitt tilbud belyse 

innovative sider ved tjenesten samt begrunne hvordan og hvorfor tilbudt løsning bidrar til økt 

kvalitet, måloppnåelse, kostnadseffektivitet, livskvalitet, bedre resultater eller samhandling. 

 

Spørsmål: 

 

a) Beskriv særegenhet i tjenestetilbudet og hvordan denne særegenheten er innovativ og  

tilpasset målgruppen. 

 

b) Begrunn hvordan og hvorfor tilbudet gir økt tjenesteverdi. 

 

 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   
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Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 4 Leverandørens tilbud inneholder en særegenhet som oppdragsgiver vurderer 

å være tilpasset målgruppen.  

b 4 Leverandørens tilbud anses å gi økt tjenesteverdi (økt kvalitet, måloppnåelse, 

kostnadseffektivitet, livskvalitet eller samhandling). 

 

Poeng totalt: _____ av maks 8.  

 

 
Sum totalt ______________ poeng av 100 mulige  

 

Pris:_____________________ 

 

Pris:___________________/Kvalitetspoeng_______=Vekttall________ 
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7  TJENESTEKATEGORI – RUSMIDDELMISBRUKERE MED 
SÆRLIGE BEHOV OG UFORUTSIGBAR ATFERD 

 

Velferdsetaten skal anskaffe tjenester til rusmiddelmisbrukere med særlige behov og 

uforutsigbar atferd. Brukergruppen er rusmiddelmisbrukere med samtidige psykiske og/eller 

somatiske lidelser. Grunnet psykiske lidelser og rusmiddelbruk har brukergruppen en 

uforutsigbar, utagerende- og voldelig atferd. Mange er erfaringsmessig ikke utredet og/eller 

medisinert for sine psykiske lidelser.  

 

Tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm nr 30 av 24.06.2011. 

I følge § 3-2 første ledd nr. 6 skal kommunene tilby «andre helse- og omsorgstjenester», 

herunder plass i institusjon» jf. bokstav c. Forskrift om kommunale helse- og 

omsorgsinstitusjon av 16.12.2011 nr 1254 presiserer i § 1 c at «institusjon med heldøgns 

helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige» regnes som institusjon etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

 

Det skal ytes heldøgnstjenester hvor det legges vekt på brukers særlige behov for struktur, 

stabilitet, forutsigbarhet, tilsyn, kartlegging, individuell oppfølging og omsorg, samt 

skjerming fra rusmidler. Leverandøren skal til enhver tid kunne tilby plass i boenheter med få 

beboere i samme enhet.  

Opphold ut over 2 år år skal være godkjent av oppdragsgiver på forhånd. 

 

Tilbudet skal i tillegg omfatte en mulighet for videreføring av brukers opphold etter 2 år opp 

til 5 år, med et individuelt tilpasset innhold. Dette tilbudet skal ha en døgnpris på maksimalt 

50% av prisen som gjelder for de to første årene. Dette tilbudet finansieres i sin helhet av 

bydelen. 

 

7.1 Oversikt over minstekrav 

7.1.1 Minstekrav til tjenesten  

Tilbudet skal være lokalisert på Østlandet, det vil si fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold 

og deler av fylkene (avgrenset av Langfjella og Dovre) Buskerud, Oppland, Hedmark og 

Telemark.    

Leverandøren må minimum tilby 6 heldøgnsplasser.  

Tjenesten skal tilbys både menn og kvinner. Institusjonen må ta i mot par. Disse skal gis 

anledning til å bo sammen i samme boenhet, uavhengig av om de er gift eller lever sammen i 

ekteskapslignende forhold. Det er uten betydning om paret er av samme eller av motsatt 

kjønn. 

Tjenesten skal ha sterkt fokus på å skjerme bruker mot alle former for rusmiddelmisbruk, 

forebygge og håndtere rusepisoder/tilbakefall.  

Leverandøren skal kunne ivareta ukompliserte avrusningsbehov. Hvis det er behov for mer 

komplisert avgiftning, skal leverandøren bidra til at dette blir gjennomført i 

spesialisthelsetjenesten. 
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Leverandøren skal kartlegge den enkelte brukers ferdigheter og funksjonsnivå, fysisk og 

psykisk helsetilstand, individuelle behov og ønsker for oppholdet. Det skal utarbeides en plan 

for oppholdet, så langt som mulig i samarbeid med bruker.   

Det skal etableres en ansvarsgruppe rundt bruker og leverandøren skal medvirke til at alle 

brukerne får utarbeidet individuell plan (IP).  

Leverandøren skal ha systemer/rutiner som forebygger uforutsette utskrivninger og avbrudd.  

Det forutsettes et nært og forpliktende samarbeid med sosialtjenesten i NAV som innsøkende 

instans og andre samarbeidsparter som sosialtjenesten i NAV og eventuelt brukeren mener er 

viktige deltakere i prosessen, herunder spesialisthelsetjeneste, DPS etc. Samarbeidsplikten 

omfatter både opprettelse av ny kontakt og videreføring av etablert kontakt med relevante 

deler av hjelpeapparatet. 

Kommunens til enhver tid gjeldende instrukser og rutiner for inn- og utskrivning i private og 

kommunale institusjoner skal følges.  

Leverandøren skal ved planlegging av utflytting aktivt samarbeide med sosialtjenesten i NAV 

og andre aktuelle samarbeidspartnere.   

Leverandøren skal tilby individuelt tilpassede aktiviteter. 

Leverandøren skal påse at brukerne blir medisinert på en adekvat måte, enten gjennom egne 

legetjenester eller i samarbeid med fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten.  

Tjenesten må omfatte brukere med legemiddelassistert rehabilitering. Leverandøren må kunne 

ivareta praktisk håndtering, oppbevaring og utdeling av legemidler (metadon/ subutex eller 

lignende). Leverandøren skal følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for 

legemiddelassistert rehabilitering.  

Leverandøren skal gjennomføre brukerundersøkelser og resultatmålinger i tråd med 

oppdragsgivers til enhver tid gjeldende retningslinjer.  

Spørsmål og dokumentasjonskrav:  

 

Leverandøren skal beskrive hvordan de enkelte minstekrav oppfylles.  

I tillegg skal følgende dokumentasjon vedlegges: 

 Rutiner for forebygging og håndtering av rusepisoder/tilbakefall. 

 Rutiner/systemer for forebygging av uforutsette utskrivninger og avbrudd. 

 Rutiner for å forebygging og håndtering av vold og trusler. 

 Rutiner som sikrer ivaretagelse av kontinuitet i den individuelle oppfølgingen. 

 Inntaksrutiner/rutiner for mottak av nye beboere. 

 Rutiner som ivaretar planlegging og gjennomføring av utflytting fra institusjonen. 

 Rutiner for kartlegging av brukers funksjonsnivå, fysiske og psykiske helse.  

 Eksemplar av kartleggingsverktøy som benyttes jfr. punkt over. 

 Informasjonsbrosjyrer.  

 Husregler. 

 Eksemplar av brukerundersøkelse eller tilsvarende systemer for å dokumentere 

brukeropplevd kvalitet. 
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7.1.2 Minstekrav til bemanning 

Krav Dokumentasjonskrav 

Bemanningen skal være 

forsvarlig og tilpasset de 

tjenester som tilbys. 

 Vedlegg bemanningsplan fordelt på dag, kveld, natt, 

ukedager helg og helligdager, med fordeling av 

yrkesgrupper og personalets funksjoner.  

 

 Begrunn omfanget og sammensetningen av personalet 

teoretiske og yrkesfaglige kompetanse, og beskriv hvorfor 

den vurderes som tilstrekkelig og kompetent til å ivareta 

beboergruppens behov.  

 

 Organisasjonskart og arbeidsbeskrivelser for de ansatte som 

omfattes av tilbudet. Det skal fremgå tydelig hva som er 

ansvars- og arbeidsoppgaver. 

7.1.3 Minstekrav til kompetanse 

Krav Dokumentasjonskrav 

Minst 40 % av bemanningen 

skal som et minimum ha 

helse- og sosialfaglig 

utdanning på bachelornivå.  

Redegjør for totalbemanning, herunder antall ansatte, andel 

stillingsbrøker, type stilinger og ansattes formalkompetanse 

og yrkeserfaring. Utdannelse skal dokumenteres med 

vitnemål eller autorisasjonsnummer. 

 Minst 40 % av bemanningen 

skal ha minimum to års 

relevant erfaring fra arbeid 

med den aktuelle 

brukergruppen. 

Leder eller nestleder på 

institusjonen skal ha helse-, 

sosialfaglig utdanning eller 

annen relevant utdanning på 

minimum bachelornivå og 

minimum to års relevant 

erfaring fra arbeid med den 

aktuelle brukergruppen. 

Utdannelse skal dokumenteres med vitnemål eller 

autorisasjonsnummer. Erfaring skal dokumenteres med 

relevant dokumentasjon. 

Leverandøren skal legge til 

rette for lederutvikling. 

Legg ved relevant dokumentasjon. 

Leverandøren skal ha tilgang 

til psykolog med minst tre års 

klinisk erfaring fra fagfeltet, 

tilsvarende 50 % stilling.  

Kompetansen må være 

tilgjengelig ved behov. 

 

 For psykolog: Gyldig autorisasjon som psykolog fra 

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. 

 Erfaring skal dokumenteres med relevant 

dokumentasjon. 

 At kompetansen er tilgjengelig ved behov kan for 

eksempel dokumenteres ved arbeidsavtale, avtale om 

konsulentkjøp på timebasis mv. 
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Leverandøren skal ha tilgang 

til psykiater med minst tre års 

klinisk erfaring fra fagfeltet, 

tilsvarende 50 % stilling.  

Kompetansen må være 

tilgjengelig ved behov. 

 

 For psykiater: Gyldig autorisasjon fra Statens 

autorisasjonskontor for helsepersonell som lege, og 

gyldig spesialistgodkjenning utstedt av Den norske 

legeforening.  

 Erfaring skal dokumenteres med relevant 

dokumentasjon. 

 At kompetansen er tilgjengelig ved behov kan for 

eksempel dokumenteres ved arbeidsavtale, avtale om 

konsulentkjøp på timebasis mv. 

7.1.4 Minstekrav til bygget hvor tjenestene skal leveres 

Minstekrav til lokaliteter Dokumentasjonskrav 

Lokalitetene skal ha 

alminnelig, god standard.  

 

Beskriv lokalitetenes utforming og standard. Fotografier, 

tegninger, plantegninger mv. skal vedlegges. 

Alle brukere skal tilbys 

enkeltrom. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Tilfredsstillende hygieniske 

forhold, med tilgang til bad 

og toaletter. 

Leverandørens bekreftelse og beskrivelse av tilbudet. 

Bygget skal være regulert til 

det aktuelle formålet og 

leverandøren skal ha 

disposisjonsrett over 

lokalene i hele 

kontraktsperioden. 

Redegjørelser vedrørende leie/eie av lokaler. Evt. varighet og 

oppsigelsesklausuler.  

 

Dokumentasjon fra offentlig myndighet (Plan- og 

bygningsetaten) på at bygget er regulert til formålet. 

Gode muligheter for 

ankomst med offentlige 

kommunikasjon.  

Beskrivelse av muligheter for ankomst med offentlig 

kommunikasjon. 

Bygget skal være i tråd med 

relevante lover og 

forskrifter for brannvern. 

 

Tilsynsrapport fra siste årlige tilsynsbesøk fra Brann- og 

redningsetaten.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er lukket. 

Det elektriske anlegget skal 

være i tråd med lover og 

forskrifter. 

Tilsynsrapport/El-kontroll fra sertifisert elektroforetak.  

 

Dersom rapporten viser at det foreligger avvik, skal det 

dokumenteres at avvikene er rettet opp. 

7.2 Tildelingskriteriet kvalitet 

Nedenfor gjennomgås samtlige indikatorer under kriteriet ”kvalitet”. Først beskrives 

indikatoren, deretter følger konkrete spørsmål som leverandøren skal besvare i sitt tilbud. De 

fleste spørsmål kan besvares relativt kort.  

7.2.1 Virksomhetsidé 

En virksomhetsidé sier hva virksomheten skal drive på med, og hvilke behov den skal 

tilfredsstille. En virksomhetsidé skal også si hva som eventuelt skiller leverandøren fra andre 

tilsvarende virksomheter. En virksomhetsidé bør inneholde opplysninger om: 

 Hvem er leverandørens målgruppe 
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 Hva tilbudet inneholder/hva virksomheten tilbyr 

 Hvilke behov skal dekkes 

 Hva er virksomhetens styrke  

 

En virksomhetsidé bør ikke være lengre enn 5-6 setninger.  

Spørsmål: 

 

a) Beskriv tjenestestedets virksomhetsidé. 

b) Redegjør kort for hovedtrekkene i tiltakets ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus 

og rusmiddelmisbruk. 

 

c) Beskriv hvordan virksomhetsidéen er gjort kjent og forstått av medarbeidere og 

beboere, og hvordan leverandøren kontinuerlig vil sikre at virksomhetsidéen er kjent. 

Vis gjerne til eksempler. 

 

d) Beskriv plan for implementering av kontrakten som involverer brukere og ansatte. 

 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har en kortfattet virksomhetsidé som er relevant for 

målgruppen, og det fremgår hva som er leverandørens styrke. 

b 1 Leverandøren har en ideologi/verdigrunnlag og grunnsyn på rus og 

rusmiddelmisbruk som står i forhold til målgruppen i tilbudet. 

c 2 Leverandøren sørger kontinuerlig for å gjøre virksomhetsidéen kjent og 

forstått av medarbeidere og brukere.  

d 2 Leverandøren har en adekvat plan for implementering av kontrakten som 

inkluderer brukere og ansatte.  

  

 

Poeng totalt: _____av maks . 6. 

 

7.2.2 Arbeidsmetoder  

Med arbeidsmetoder menes innholdet (aktivitetene) i tjenesten og den systematiske 

fremgangsmåten som benyttes i arbeidet med brukerne.  

 

Det skal ikke benyttes metoder eller aktiviteter som krenker den enkeltes integritet. 

Spørsmål: 

 

a) Beskriv arbeidsmetodene og begrunn hvorfor disse vurderes relevant for 

målgruppen. 
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b) Beskriv aktiviteter som tilbys av leverandøren og begrunn hvorfor disse vurderes 

relevante for målgruppen. Legg ved en oversikt som dokumenterer 

aktivitetstilbudet.  

 

c) Beskriv hvordan bo- og sosial ferdighetstrening utøves i praksis, hvilke  metoder 

som benyttes, og hvordan disse tilpasses den enkelte bruker. Vis til eksempler og 

legg ved relevant dokumentasjon.  

 

d) Beskriv hvilke utredning- og/eller kartleggingsverktøy som benyttes. Legg ved 

relevant dokumentasjon på praksis.  

 

e) Beskriv hvilke metoder som benyttes for å forebygge og håndtere 

rusepisoder/tilbakefall. Legg ved relevant dokumentasjon. 

  

f) Har leverandøren muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget av 

rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for medbeboere? 

Hvis ja, beskriv på hvilken måte skjermingen gjennomføres.   

 

g) Beskriv systemer/rutiner for både forebygging- og håndtering av utagerende 

atferd som benyttes. Legg ved relevant dokumentasjon. 

 

h) Dokumenter hvordan det arbeides parallelt med brukerens psykiske lidelser og 

reduksjon/bortfall av rusbruk under oppholdet. 

 

i) Beskriv rutiner og tiltak for å forebygge avbrudd i oppholdet. Legg ved relevant 

dokumentasjon. 

 

Evalueringsmatrise: 
For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har arbeidsmetoder som er tilpasset oppdraget og målgruppen. 

b 2 Leverandøren gir tilbud om aktiviteter som vurderes som relevant for 

målgruppen, og tilbudet vurderes som godt. 

c 3 Leverandøren har tilbud om bo- og sosial ferdighetstrening som er tilpasset 

virksomhetens målgruppe og innholdet vurderes som godt.  

d 3 Leverandøren har utredning- og/eller kartleggingsverktøy som benyttes og 

disse vurderes som adekvate.  

e 2 Leverandøren har adekvate metoder for å forebygge og håndtere 

rusepisoder/tilbakefall. 

f 3 Leverandøren har muligheter til å skjerme brukere i perioder hvor de er preget 

av rusatferd eller har annen sjenerende atferd som er forstyrrende for deres 

medbeboere.   

g 3 Leverandøren har adekvate systemer/rutiner for forebygging og håndtering av 

utagering. 

h 4 Leverandøren jobber parallelt med brukerens psykiske lidelser og 
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reduksjon/bortfall av rusbruk under oppholdet på en adekvat måte. 

i 2 Leverandøren har adekvate rutiner og tiltak for å forebygge avbrudd. 

 
 

Poeng totalt: ________ av maks. 23.   

 

7.2.3 Resultater  

Med resultater mener vi først og fremst sluttresultatet av oppholdet. I tillegg vektlegges 

brukernes opplevelse av tilbudet, som vil bli målt gjennom brukerundersøkelsen.  Relevante 

variabler for å måle sluttresultatet av oppholdet kan være omfanget av alkohol- og 

narkotikamisbruk, psykisk og fysisk helse, arbeids- og utdanningsforhold, kriminalitet, sosial 

integrering og sosialt nettverk m.m.  

 

Med sluttresultatet mener vi i hvilken grad de mål som brukeren definerte ved inntak på 

institusjonen, og som ble nedfelt i den individuelle tiltaksplanen for den enkelte bruker, er 

nådd. Sluttresultatet skal måles når brukernes skrives ut fra institusjonen.  

Spørsmål: 

 

a) Har leverandøren systemer for å innhente brukernes fornøydhet med egen fremgang 

under oppholdet? Hvis ja, beskriv systemene og legg ved dokumentasjon.  

 

b) Er 60 % eller flere av brukerne fornøyde med egen fremgang i henhold til 

individuelle målsettinger nedfelt i planen for oppholdet? Dokumentasjon skal 

vedlegges 

 

c) Dokumenter at 50 % eller flere av brukerne det siste året har fullført oppholdet i 

henhold til individuell tiltaksplan. 

 

d) Har leverandøren systemer for å dokumentere brukernes fornøydhet med relasjonen 

til de ansatte? Hvis ja, dokumenter at 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med 

relasjonen til de ansatte. 

 

 

MERK: Til dette punktet skal det vedlegges gjennomført brukerundersøkelse med 

resultater, eller tilsvarende systemer for å dokumentere brukeropplevd kvalitet.   

 

 

Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Leverandøren har adekvate systemer for å innhente brukernes fornøydhet med 
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egen fremgang under oppholdet. 

b 3 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med egen fremgang i henhold til 

individuelle målsettinger nedfelt i planen for oppholdet.  

c 4 50 % eller flere av brukerne har gjennomført oppholdet det siste året i tråd 

med målsettinger nedfelt i planen for oppholdet. 

d 2 60 % eller flere av brukerne er fornøyde med relasjonen til de ansatte. 

 

 

Poeng totalt: ________ av maks. 11.  

 

7.2.4 Ledelsesfunksjoner  

Denne indikatoren dreier seg om hvordan ledelse utøves. Dette innebærer blant annet hvordan 

ledelsen tilrettelegger for at personalgruppen kan utføre sitt arbeid i tråd med mandatet, og 

hvordan virksomheten tilpasser seg brukernes behov, ønsker og forutsetninger, samt nye krav 

og forutsetninger fra omgivelsene. En godt fungerende ledelse må for eksempel være 

tilgjengelig og tydelig i formidlingen av organisasjonens virksomhetsidé, strategier, 

målsettinger, verdier og normer.  

Spørsmål: 

 
a) Involveres medarbeiderne i målsetting- og beslutningsprosesser? Hvis ja, beskriv 

hvilke systemer leverandøren har for å involvere medarbeidere i disse prosessene, og 

legg ved relevant dokumentasjon. 

 

b) Kan leverandøren dokumentere at ledelsen/leder på tiltaket/enheten er tilgjengelig for 

brukere og medarbeidere i det daglige? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved relevant 

dokumentasjon som f.eks. resultater fra medarbeider-/arbeidsplassundersøkelse. 

 

c) Beskriv kort hvordan leverandøren innhenter interne og eksterne tilbakemeldinger på 

egen virksomhet. Med interne tilbakemeldinger mener vi tilbakemeldinger fra ansatte 

og beboere. Med eksterne tilbakemeldinger mener vi for eksempel tilbakemeldinger 

fra samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Dokumenter praksis ved å beskrive minst 

to eksempler på hvordan tilbakemeldinger har blitt benyttet til større endringer og 

videreutvikling av tilbudet. 

 

d) Har leverandør systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen? Hvis ja, 

beskriv rutiner og legg ved dokumentasjon, som f.eks. resultater fra medarbeider-

/arbeidsplassundersøkelse.  

 

e) Har leverandøren tiltak med sikte på å forebygge slitasje/utbrenthet i 

personalgruppen? Hvis ja, hvilke tiltak?  

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller tre poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   
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Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 2 Leverandør har tilfredsstillende systemer for involvering av medarbeiderne i 

målsettings- og beslutningsprosesser, og har vedlagt dokumentasjon på dette. 

b 2 

 

Leder er tilgjengelig for beboere og medarbeidere i det daglige.  

c 4 Det innhentes systematisk tilbakemelding på virksomheten, og dette har blitt 

benyttet til større endringer og videreutvikling av tilbudet. 

d 2 Leverandøren har systemer/rutiner for konflikthåndtering i personalgruppen, 

og 70 % eller mer av personalgruppen er fornøyde med konflikthåndteringen. 

e 2 Leverandøren har adekvate tiltak med tanke på å forebygge slitasje/utbrenthet 

i personalgruppen.  

 

Poeng totalt: _______ av maks. 12. 

 

7.2.5 Organisasjonskultur 

Med organisasjonskultur mener vi hvilke verdier, normer og grunnleggende antakelser/ 

oppfatninger som preger både det individuelle og det kollektive nivået i en organisasjon. 

Noen faktorer som vil prege en organisasjonskultur er de ansattes kunnskaper, verdisyn, mål,  

livserfaringer, utdannelse, foruten de omgivelser organisasjonen er en del av. 

Organisasjonskulturen anses for å være betydningsfull for samhandling på ulike nivåer, samt 

ansattes og brukernes trivsel. Relasjonen mellom brukere og ansatte er et sentralt element i en 

organisasjonskultur. En god organisasjonskultur vil kunne fremme brukermedvirkning, og ha 

et bevisst og inkluderende forhold til brukerens familie og nettverk. 

 

Spørsmål:  

 

a) Dokumenter at de ansatte generelt trives ved tiltaket/enheten.  

 

b) Beskriv hvordan tiltakets/enhetens leder/ledelse påvirker virksomhetens 

organisasjonskultur.  

 

c) Dokumenter hva som er styrken ved virksomhetens organisasjonskultur, og gi 

eksempler på hvordan dette kommer brukere og ansatte til gode.  

 

d) Dokumenter hvordan brukerne opplever organisasjonskulturen, gjerne 

operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og empati overfor 

brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte. 

 

e) Hvordan forstår leverandøren brukermedvirkning på system, gruppe- og individnivå? 

Dokumenter at brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet, og 

vis til eksempler.  
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Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 
Nr. Maks 

poeng 

 

a 2 60 % eller flere av de ansatte trives generelt ved tiltaket/enheten.  

b 2 Leder/ledelsen påvirker organisasjonskulturen kontinuerlig på en positiv 

måte. 

c 3 Leverandøren har en særegenhet ved sin organisasjonskultur som anses å 

komme brukere og ansatte til gode. 

d 4 60 % eller flere av brukerne opplever en god organisasjonskultur, for 

eksempel operasjonalisert gjennom kriterier som de ansattes engasjement og 

empati overfor brukerne, og hvordan de blir respektert av de ansatte.  

e 3 Brukermedvirkning ivaretas i videreutvikling av tjenestetilbudet. 

 

Poeng totalt: _____ av maks 14. 

 

7.2.6 Personalkompetanse/opplæring  

Personalet er det viktigste redskapet for å påvirke brukerne, og personalets kompetanse er av 

stor betydning for i hvilken grad organisasjonen oppnår sine mål. Det bør derfor være en 

sammenheng mellom institusjonens virksomhetsidé, arbeidsmetoder og personalets 

kunnskaper og erfaringer.  

 

Spørsmål: 

a-c) Legg ved dokumentasjon på de ansattes formalkompetanse og yrkeserfaring, 

herunder andel stillingsbrøk og type stilling. 

 

d) Beskriv hvordan virksomheten legger til rette for personalets fag- og 

kompetanseutvikling. Legg ved dokumentasjon. 

 

e) Hvilke systemer/rutiner har leverandøren for opplæring av nyansatte? Beskriv kort 

systemene/rutinen og legg ved relevant dokumentasjon. 

  

f) Har leverandøren tilbud om systematisk faglig veiledning til personalgruppen? Hvis ja 

beskriv kort tilbudet og legg ved relevant dokumentasjon.  

 

 

 

Evalueringsmatrise:  
På dette punktet oppnås oppgitt poeng eller ikke, dvs det foretas ingen gradering av 

poengsum. Det innebærer for eksempel at man under a) får 2 poeng uavhengig av om 50 %, 

60 % eller 70 % av de ansatte har mer enn tre års relevant yrkeserfaring.  
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Nr Poeng Kriterier 

a 2 50 % eller flere av de ansatte har mer enn tre år relevant yrkeserfaring (andel 

av årsverk). 

b 2 50 % eller flere av de ansatte har høyskole-/universitetsutdanning av minst tre 

års varighet innen relevante fagområder (andel av årsverk). 

c 2 60 % eller flere av de ansatte har relevant høyrere utdanning av minst tre års 

varighet, og minst tre års relevant yrkeserfaring (andel av årsverk). 

d 1 Leverandøren har adekvate planer for å opprettholde og videreutvikle 

personalets kompetanse.  

e 1 Leverandøren har rutiner/systemer som sikrer god opplæring av nyansatte.  

f 1 Leverandøren har et godt tilbud om systematisk faglig veiledning til 

personalgruppen. 

 

 

Poeng totalt:_____ av maks 9. 

 

7.2.7 Eksternt nettverk og samhandlingskompetanse  

Kvalitetsmessig gode organisasjoner er åpne organisasjoner som har et godt utbygget 

nettverk, og som aktivt utvikler seg i samspill med dette nettverket og samfunnet for øvrig. 

Noen eksempler på leverandørens samarbeidsinstanser innen rusomsorgen kan være 

pårørende, andre institusjoner, brukerorganisasjoner, førstelinjetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og NAV.  

 

Spørsmål: 

 

a) Sikrer leverandøren at de ansatte har oversikt over samarbeidspartnere som er 

relevante ut i fra tiltakets målgruppe? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og legg ved 

eventuell dokumentasjon. 

 

b) Har leverandøren en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over lokale tilbud i 

regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner, slik at leverandøren kan informere 

brukerne og evt. pårørende om dette? Hvis ja, beskriv dette kortfattet og legg ved 

eventuell dokumentasjon.  

 

c) Kan leverandøren dokumentere et systematisk samarbeid med andre relevante 

samarbeidspartnere med sikte på å sikre de brukerne som ønsker det, aktivitet og/eller 

annen meningsfull fritid? Hvis ja, beskriv hvordan og legg ved dokumentasjon. 

 

d) Er det etablert en systematisk samhandling med eksterne aktører, (utover 

sosialtjenesten) med sikte på å fremme brukerens målsetting med oppholdet? Hvis ja, 

beskriv hvilke og på hvilken måte.  
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Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

 

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 Leverandøren har en praksis som sikrer at de ansatte har oversikt over 

relevante samarbeidspartnere. 

b 2 Leverandøren har en praksis som sikrer at ansatte har oversikt over lokale 

tilbud i regi av bruker- og pårørendeorganisasjoner og informerer brukerne og 

eventuelle pårørende om dette. 

c 3 Leverandøren har et systematisk samarbeid med relevante samarbeidspartnere 

med sikte på å sikre de brukerne som ønsker dette, aktiviteter og/eller en 

meningsfull fritid.  

d 4 Leverandøren har etablert et systematisk samarbeid med eksterne aktører, 

(utover sosialtjenesten), med sikte på å fremme brukerens målsetting med 

oppholdet.    

 

Poeng totalt: _____ av maks. 10. 

 

7.2.8 Lokalitetenes utforming  

Det er ønskelig at lokalitetens utforming sikrer god tilgjengelighet for brukere med ulike type 

funksjonsnedsettelser. Eksempler på slik utforming kan være tilrettelegging for 

rullestolbrukere og fravær av planter, tepper eller annet som kan utløse allergi. Det er ønskelig  

med gratis internett til brukerne, da dette bidrar til økt trivsel. Det anses hensiktsmessig at  

brukere med utfordrende atferd ikke plasseres i for tette/store bomiljøer.  

 

Spørsmål: 

 
a) I hvilken grad er lokalene tilrettelagt for en eller flere typer funksjonsnedsettelser? 

 

b)  Har brukerne tilgang til gratis internett? 

 

c)  Er lokalitetene utformet slik at brukerne tilbys selvstendige boenheter i mindre 

bomiljøer?  

 

d) Er lokalitetene utformet slik at det er lagt til rette for at brukerne kan motta besøk i 

helger og høytider? 
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Evalueringsmatrise:  

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

 

 
Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 1 

 

Leverandøren tilbyr lokaler som er tilrettelagt for personer med 

funksjonsnedsettelser. 

b 1 Leverandøren tilbyr brukerne tilgang til gratis internett. 

  c 2 Lokalitetene er utformet slik at brukerne tilbys selvstendige boenheter i 

mindre bomilkøer. 

d 3 Lokalitetene er tilrettelagt slik at det er tilrettelagt for at brukerne kan ha 

besøk i helger og høytider.  

 

Poeng totalt: _____ av maks. 7. 

 

7.2.9 Innovasjon/Andre kvalitetsfremmende tiltak  

Innovasjon er et dynamisk og bredt begrep, hvilket innebærer at innholdet og forståelsen av 

innovasjon vil forandres over tid. Innovasjon kan i korte trekk defineres som ny eller 

forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. 

Økt verdi innenfor vår tjenestesektor kan for eksempel bety mer effektive tjenester, økt 

kvalitet for brukere, bedre resultater, kostnadseffektivitet, bedre livskvalitet og økt 

samhandling med omgivelsene. 
  

Velferdsetaten ønsker ved sine anskaffelser å fremme innovative løsninger som gir denne 

effekten og i større grad bidrar til at brukeren får riktige tjenester i riktig omfang til riktig tid 

og til riktig pris. 

 

En av hovedmålsettingene innen rusbehandling er å hjelpe brukeren å komme ut av 

avhengighet og oppnå mest mulig selvbestemmelse og selvhjulpenhet. En innovativ løsning 

kan for eksempel føre til større eller mer effektiv oppnåelse av denne eller andre målsettinger. 

Tjenesten kan dessuten være innovativ ved at den operasjonaliserer en eller flere viktige 

utviklingstrender innen rusarbeid.  

 

Eksempler på innovative løsninger (ikke uttømmende): 

 En tilnærming som tilrettelegger for økt bruk av den enkelte brukers styrker og 

ressurser.  

 Tverrfaglig og tverrorganisatorisk samarbeid med brukeren i sentrum. Eksempler: 

Sømløse forløp når brukeren beveger seg fra et område av rehabiliteringen til et annet, 

sømløse forløp ved samarbeid med andre instanser (eks. sosialtjenester, 

spesialisthelsetjenesten, NAV) eller helhetlig og sømløs tilnærming når brukeren 

mottar behandling, bistand eller hjelp. 
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 Tjenesten tar i bruk teknologi/metoder som gir brukeren økt kvalitet i tjenestene 

og/eller frigjør ressurser.  

 Tjenesten organiseres på en mer effektiv måte. 

 Andre relevante særegenheter ved tjenesten. 

 Gode, målrettede ordninger for brukermedvirkning på systemnivå innad i 

organisasjonen/ tjenestetilbudet. 

Tilbudet kan være innovativt (og øke tjenestens verdi) også på andre måter. 

 

Innenfor rammene av dette konkurransegrunnlaget skal leverandøren i sitt tilbud belyse 

innovative sider ved tjenesten samt begrunne hvordan og hvorfor tilbudt løsning bidrar til økt 

kvalitet, måloppnåelse, kostnadseffektivitet, livskvalitet, bedre resultater eller samhandling. 

Spørsmål: 

 

a) Beskriv særegenhet i tjenestetilbudet og hvordan denne særegenheten er innovativ og  

tilpasset målgruppen. 

 

b) Begrunn hvordan og hvorfor tilbudet gir økt tjenesteverdi. 

Evalueringsmatrise: 

For hvert underkriterium i matrisen angis maksimalt oppnåelige poeng, dvs at dersom maks 

poeng er 3, vil oppdragsgiver tildele leverandørs tilbud 0, 1, 2 eller 3 poeng avhengig av 

oppfyllelse av kvalitetsindikatoren.   

 

Nr. Maks 

poeng 

Kriterier 

a 4 Leverandørens tilbud inneholder en særegenhet som oppdragsgiver 

vurderer å være tilpasset målgruppen.  

b 4 Leverandørens tilbud anses å gi økt tjenesteverdi (økt kvalitet, 

måloppnåelse, kostnadseffektivitet, livskvalitet eller samhandling). 

 

Poeng totalt: _____ av maks 8.  

 

 

 
Sum totalt ______________ poeng av 100 mulige   

 

Pris:_____________________ 

 

Pris:___________________/Kvalitetspoeng_______=Vekttall________ 

 

  


