
   

 

  
 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

  
  

 

 

 

 

    

Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester 

Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   

    

 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   

    
 

 

Velferdsetaten 

Postboks 30 Sentrum 

0101 OSLO 

 
 

   Dato:  25.03.2014 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201201500-140 Kathrine Paulsen, 23 46 13 22 344 

 

 

 

 

TILTAK I HANDLINGSPLANEN FOR SENTRUMSARBEIDET 

 

I Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet 2012-2015 er det overordnede målet å 

oppløse de åpne russcenene i Oslo sentrum. Ett av tiltakene for å nå målet er å desentralisere 

tiltak hvor rusmiddelmisbrukere er målgruppen.  

 

Det er behov for å sikre en mer sammenhengende tiltakskjede mellom lavterskeltiltak og mer 

langsiktig rehabilitering. Et grunnprinsipp i sentrumsarbeidet er at brukerne i størst mulig grad 

skal få nødvendig helse- og sosialfaglig oppfølging i sitt nærmiljø, noe som vil forenkle den 

enkeltes livssituasjon. Det er i den forbindelse et mål å knytte brukerne tettere opp mot 

bydelenes tjenesteapparat for å forhindre at de forblir brukere av Velferdsetatens 

lavterskeltjenester.  

 

Velferdsetatens tjenester for rusmiddelmisbrukere i Oslo sentrum deles inn i en sentrumsdel 

som består av akutt-tjenester (drop-in) og oppfølging av brukere med komplekse lidelser som 

har en løs tilknytning til bydel, samt en desentralisert del som består av rehabilitering av 

brukere i tett samarbeid med bydel og sykehussektor. Det er i denne sammenheng nødvendig å 

vurdere de totale personalressursene i MAR Oslo poliklinikk, Villa MAR’ene og Prindsen 

mottakssenter opp mot de oppgavene som skal løses i Oslo kommune.  

 

De tre sentrumsbydelene Bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo som alle tilhører 

samme sykehussektor, har igangsatt et arbeid for å kunne bosette og følge opp et større antall 

gjengangere fra akuttapparatet. I tillegg har bydelene svært mange rusmiddelmisbrukere bosatt 

i bydel, men som benytter lavterskeltiltakene i sentrum, som feltpleie, smittevern og MAR 

poliklinikk. 

 

Velferdsetaten bes omdisponere ressurser slik at det bygges opp en desentralisert enhet som 

kan bistå de tre nevnte bydelene i oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. 

Desentralisering av tjenestetilbudet og samhandling om brukeren i bydel må forankres i et 

gjensidig forpliktende samarbeid mellom bydel, spesialisthelsetjeneste og Velferdsetaten. 

Tjenestetilbudet bør utarbeides i samarbeid med bydelene og brukerrepresentanter og være et 

prøveprosjekt som kan gi erfaring for ytterligere desentralisering  til de øvrige bydelene.  
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Aktuelle tiltak og oppgaver som kan inngå i tilbudet: 

 Utlevering av LAR legemidler og andre legemidler som ikke klienten kan oppbevare 

selv. 

 Psykologtjenester 

 Ambulante tjenester for oppfølging i bolig og krisehåndtering 

 Smittevernstjenester 

 Motivasjonsarbeid 

 Kosttilskudd 

 

Det legges til grunn at tjenestetilbudet benytter seg av fast kontaktperson for den enkelte bruker 

(primærkontakt eller koordinator) og at tiltaket bidrar i gjennomføring av ansvarsgruppemøter 

og samarbeidsmøter med bruker og NAV.  
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