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Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonen Rusomsorg og ettervern i
Asker kommune.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter
kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003.
Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har
følgende ordlyd: ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse
at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”
Revisjonen er gjennomført av Rønnaug Skaar Tinjar som prosjektleder og Inger
Helene Elstad som prosjektmedarbeider.
Vi takker for velvillig og godt samarbeid underveis i prosjektet.
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Sammendrag
Etter vedtak fra Kontrollutvalget har kommunerevisjonen gjennomført en
forvaltningsrevisjon innen rusomsorgen i kommunen, med vekt på ettervernet og
systemer for brukermedvirkning.
Forvaltningsrevisjonen har belyst følgende problemstillinger:
1. Har kommunen et målrettet tilbud til brukere med behov for hjelp?
2. Får brukere med behov for sammensatte tjenester tilbud om individuell plan?
3. Er individuelle planer i henhold til lovverket?
4. Er det et system for bruker- og pårørendemedvirkning i arbeidet med ettervern?
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se hvorvidt hjelpeapparatet tilbyr
rusmiddelavhengige den støtte og hjelp til rehabilitering som de har krav på. Revisjonen
har rettet seg mot den hjelpen som Seksjon rustiltak (SRT) yter til rusmiddelavhengige. I
mange tilfeller vil også andre virksomheter være involvert i forbindelse med en
rehabiliteringsprosess, disse har likevel ikke vært gjenstand for revisjonen.
Undersøkelsens problemstillinger var i utgangspunktet sterkt knyttet opp mot individuell
plan, og er slik sett avgrenset. Av SRTs om lag 200 klienter ble det opplyst at kun 17
klienter hadde individuell plan på undersøkelsestidspunktet. For i større grad å kunne si
noe om etterverntilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen har vi derfor bl.a.
gjennomført intervjuer med ansatte, samt gått gjennom enkeltsaker for å kunne belyse
dette.
Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedfunn og vurderinger sortert etter den
enkelte problemstilling.
Har kommunen et målrettet tilbud til brukere med behov for hjelp?
SRT opplyser at de har et særlig fokus på bolig og aktiviteter på dagtid, men opplyser
også at oppfølging og hjelpetiltak skal tilpasses behovet til den enkelte klient. SRT tilbyr
selv råd, veiledning og oppfølging i bolig og samarbeider med andre om å tilby andre
hjelpetiltak. Det hevdes at kommunen har et omfattende tilbud som rusmiddelavhengige
kan benytte seg av, sett i forhold til mange andre kommuner. Likevel varierer
oppfatningen om hvorvidt tilbudet er tilpasset målgruppen, og SRT rapporterer at det kan
være vanskelig å få rusmiddelavhengige til å benytte seg av de tilbudene som finnes.
Revisjonen finner at det i liten grad utarbeides skriftlige planer for oppfølgingen av
rusmiddelavhengige etter institusjonsopphold. Revisjonen mener dette utgjør en risiko for
at oppfølgingen blir mindre systematisk og mer avhengig av den enkelte ruskonsulenten.
Revisjonen vurderer da også at det kan synes som om klientoppfølgingen i to av ti
gjennomgåtte enkeltsaker er mangelfull.
Får klienter med behov for sammensatte tjenester tilbud om individuell plan?
Individuell plan er et verktøy for samarbeid med det formålet å gi tjenestemottakeren et
helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen er pliktet til å tilby
aktuelle klienter individuell plan.
SRT kan ikke dokumentere at klientene deres er tilbudt individuell plan. Det er heller
ingen enhetlig registrering av hvilke klienter som vurderes å ha rett til individuell plan
eller hvilke klienter som har fått utarbeidet individuell plan. Revisjonen mener det derfor
er en risiko for at planarbeid går tapt.
Det kan pekes på flere årsaker til at individuell plan er lite utbredt som arbeidsverktøy i
SRT. Blant annet er det en uttalt skepsis både blant en del klienter og enkelte ansatte til
«nok et skrivebordsdokument». At det er innført en rutine i kommunen der
vedtakskontoret skal søkes om rett til individuell plan før en slik utarbeides, ses også på
som en bremse for planarbeidet.
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Er individuelle planer i henhold til lovverket?
I forskrift er det listet opp flere formalkrav til individuelle planer, som at planen skal
inneholde en oversikt over klientens mål, ressurser og behov for tjenester. En individuell
plan skal videre være et dynamisk verktøy og planen skal evalueres regelmessig.
Revisjonen har hatt problemer med å vurdere om SRT i praksis sikrer at formalkravene til
individuelle planer er oppfylt og om planene blir evaluert regelmessig, fordi det av de 17
planene kun var fire hvor vi fant plandokumentet. Revisjonen mener likevel at maler og
skriftlige rutiner for utarbeidelse og evaluering av individuelle planer er utformet slik at de
kan sikre at individuelle planer i henhold til lovverket.
Er det system for bruker- og pårørendemedvirkning i arbeidet med ettervern?
Individuell plan er et verktøy som skal bidra til å sikre brukermedvirkning. Individuell plan
er som nevnt lite benyttet i SRT. Det synes likevel å være en bevissthet om at klientens
egne mål og ønsker skal være førende for den hjelpen vedkommende får, og
brukermedvirkningen sikres blant annet gjennom bruk av ansvarsgrupper.
Pårørende involveres derimot sjelden i arbeidet rundt den enkelte klient fordi verken
klienten selv eller pårørende ønsker dette. SRT har likevel et eget samtaletilbud til
pårørende og har planlagt å gjennomføre en pårørendeundersøkelse.
SRT gjennomfører årlige brukerundersøkelser og avholder møter med ulike
brukerorganisasjoner, som f.eks. LAR-nett. Videre er personer med rusproblematikk og
ansatte representert i prosjekter, som forskningsprosjektet «samarbeidende praksiser».
Revisjonen mener at SRT slik har gode systemer for å sikre at brukererfaringer
nyttiggjøres i tjenestens kvalitetsforbedrende arbeid.

Kommunerevisor anbefaler
Basert på oppsummeringen av dette prosjektet anbefaler vi følgende:
1. At det utarbeides skriftlige planer for oppfølging av klienter i en ettervernfase.
Dette for å sikre systematikk i oppfølgingen og gjøre oppfølgingen mindre
personavhengig. Det vil også gjøre det lettere å vurdere om klientene får den
oppfølgingen de har krav på.
2. At SRT sikrer at aktuelle rusmiddelavhengige tilbys individuell plan og en enhetlig
registrering av hvilke klienter som har individuell plan, slik at planarbeid ikke går
tapt.
3. At kommunen ser på eventuelle årsaker til at personer med rusproblemer ikke
ønsker å benytte seg av eksisterende aktivitetstilbud og å se på muligheten for å
utvide typen tilbud.

Asker kommunerevisjon

5

Rusomsorg og ettervern

1. Innledning
1.1

Bakgrunn

Kontrollutvalget vedtok1 på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 20122015 og et oversendelsesforslag fra kommunestyret at det skulle gjennomføres en
forvaltningsrevisjon innen rusomsorgen i kommunen, med særlig vekt på ettervernet.
Kontrollutvalget ba videre om at systemene for brukermedvirkning, herunder kontakten
med pårørende, skulle inkluderes i undersøkelsen. Kontrollutvalget valgte at
undersøkelsen i hovedsak ikke skulle inkludere kommunens boligtilbud til rusmisbrukere,
men at arbeidet skulle konsentreres om tjenestetilbudet i og etter behandling med særlig
vekt på individuell plan.

1.2

Formål og problemstilling

Et nasjonalt, overordnet mål for rusarbeid og psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra
til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker
med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.
Formålet med undersøkelsen er å se hvorvidt hjelpeapparatet tilbyr rusmiddelavhengige
den støtte og hjelp til rehabilitering som de har krav på.
I denne undersøkelsen vil vi belyse følgende problemstillinger:
1. Har kommunen et målrettet tilbud til brukere med behov for hjelp?
2. Får brukere med behov for sammensatte tjenester tilbud om individuell plan?
3. Er individuelle planer i henhold til lovverket?
4. Er det et system for bruker- og pårørendemedvirkning i arbeidet med ettervern?

1.3

Kommunens ansvar for rusmiddelavhengige/Presentasjon av
virksomheten

Kommunen har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer.
Ansvaret følger av helse- og omsorgslovgivningen.2 Formålet med loven er blant annet å
forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne, samt fremme sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte og
forebygge sosiale problemer. Videre å sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir
tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov.
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, herunder personer
med rusmiddelproblemer, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.3 For å oppfylle
dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering.4
Det fremkommer av forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen har
hovedansvar for å gi råd, veiledning og hjelpetiltak overfor rusmiddelavhengige. Ved
behov og hvis klienten ønsker det, skal kommunen bistå med å etablere
behandlingsopplegg lokalt eller i egnet behandlings- eller omsorgsinstitusjon. Kommunen
kan henvise personer med rusmiddelproblemer til tverrfaglig, spesialisert rusbehandling.
Slik behandling er et statlig ansvar. Kommunen har likevel et oppfølgingsansvar både
under og etter institusjonsopphold.

1

2
3
4

Kontrollutvalget møte 10.12.2012. Sak 60/12 Forvaltningsrevisjon innen rusomsorg.
Helse og omsorgstjenesteloven (2011)
Helse- og omsorgstjenesteloven (2011), § 3-1
Helse- og omsorgstjenesteloven (2011), § 3-2, ledd 5
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Seksjon rustiltak (SRT) er en del av sosialtjenesten som sorterer under helse og omsorg
og har ansvar for tiltak til kommunens rusmiddelavhengige. Seksjonen tilbyr blant annet
individuell veiledning, kartleggingssamtaler, oppfølging i bolig og pårørendesamtaler.
Seksjonen henviser også rusmiddelavhengige til avrusing og behandling i
spesialisthelsetjenesten.5 Tjenesten har årlig kontakt med om lag 200 personer med
rusproblemer.6
Organisatorisk er SRT inndelt i tre team. Av 12 ansatte jobber fem ansatte med klienter
over 25 år og tre ansatte med rusmiddelavhengige under 25 år. Fire ansatte jobber
ambulant med oppfølging tilknyttet bolig i seksjonens bo-team. To av disse stillingene er
prosjektstillinger.
I tillegg drifter SRT botiltaket Kraglund med 7 stillinger.
1.3.1 Hva er ettervern?
Begrepet «ettervern» er tradisjonelt knyttet til oppfølging etter et institusjonsopphold.
Ettervern kan defineres som:
«systematiske oppfølgingstiltak for en gruppe personer som har gjennomgått en
eller annen spesialisert behandling for et rusproblem. Siktemålet er å lette
tilpasningen til et normalt samfunnsliv».7
Etter den statlige omleggingen av rusomsorgen der plasser for langtidsbehandling er
redusert og behandlingen i større grad skal foregå poliklinisk, eventuelt supplert med
kortere institusjonsopphold, kan det argumenteres for at begrepet ettervern er for statisk
og slik sett utdatert. Ettervern har vist seg å være et lite hensiktsmessig begrep også fordi
rehabilitering av rusmiddelbrukere kan være en langvarig prosess, som kan innebære
mange tilbakefall mellom kortere og lengre perioder uten rus.
Ansatte i kommunens rusomsorg benytter ikke begrepet ettervern, men uttrykker det som
oppfølging, under og etter institusjonsopphold.

1.4

Avgrensing

Undersøkelsen er avgrenset til å omfatte rehabilitering og andre hjelpetiltak for
rusmiddelavhengige over 18 år med sammensatte behov.
Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen medvirke til å skaffe boliger til
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det er tidligere
påpekt at boligtilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen ikke er tilstrekkelig.8 Prosjektet
vil i liten grad omfatte boligsituasjonen, da kommunen har det som et prioritert område
for 2013.
Revisjonen er avgrenset til å omfatte rusmiddelavhengige som er i kontakt med Seksjon
rustiltak. Seksjonen påtar seg ofte et koordineringsansvar for tjenestene til
rusmiddelavhengige, selv om flere av tjenestene blir ytt av andre instanser.

1.5

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det området
som er gjenstand for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for
aktiviteten. Kriteriene skal utledes på bakgrunn av formål og problemstillinger, og skal gi
5

http://www.asker.kommune.no/Sosiale-tjenester/Utfordringer-med-rus/
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015, s. 36.
7
Dahl, Johansen & Ramsdal (2003), s. 8.
8
Bl.a. Sak 09/749-3 Fylkesmannens rapport fra tilsyn med tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige etter
sosialtjenesteloven kapittel 4.
6
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fundament og legitimitet til revisors vurderinger. Vurderingskriterier kan være både
eksterne og interne krav. Eksterne krav er lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av
staten. Interne krav og føringer er Asker kommunes politiske vedtak og forutsetninger.
Vurderingskriteriene som er benyttet i undersøkelsen er blant annet hentet fra helse- og
omsorgstjenestelov, forskrifter til disse, kommunens handlingsprogram og gjeldende
handlingsplaner for rusmiddelavhengige.
Vurderingskriterier som er aktuelle i denne undersøkelsen presenteres under den enkelte
problemstilling.

1.6

Metode

Undersøkelsen er basert på datamateriale fra møter, ulike typer dokumenter9 og
intervjuer. Revisjonen har også gjennomgått dokumentasjonen i et utvalg enkeltsaker,
både knyttet opp mot individuell plan og i forhold til planlegging og oppfølging etter
institusjonsopphold. Denne gjennomgangen er basert på relevant dokumentasjon som
foreligger i Socio10 og i klientmappene.
I prosjektets oppstartfase hadde vi møter med kontaktpersoner som er oppnevnt av
rådmannen. Hensikten var å få informasjon om arbeidsområder og organisering, samt å få
utfyllende opplysninger om revidert område.
Videre gjennomførte vi intervjuer med fire ansatte på seksjon rustiltak (SRT). Formålet
med intervjuene var å få et innblikk i hvordan de ansatte følger opp brukerne under og
etter rusbehandling, hvordan de selv vurderte kommunens etterverntilbud og deres tanker
om individuell plan som arbeidsverktøy. To samtaler ble gjennomført enkeltvis, mens ett
intervju gjennomførte vi samtidig med to ansatte. I faktabeskrivelsene er det tidvis også
tatt inn informasjon vi har fått fra mer uformelle samtaler med ansatte i russeksjonen.
For å undersøke hvordan kommunen følger opp under og etter institusjonsopphold og
om/hvordan det blir planlagt tiltak etter institusjonsopphold, har revisjonen gått gjennom
møtereferater, journalnotater og eventuelt andre relevante dokumenter for ti klienter som
var oppført på SRTs liste over omsorgsplasser og institusjonsinnleggelser i 2012.
Vi fikk opplyst at 17 klienter i SRT hadde individuell plan. For 15 av de 17 har vi undersøkt
om planen foreligger, om planen tilfredsstiller lovkravene og om planen er evaluert.
Alle faktabeskrivelser er bekreftet av de reviderte.
Revisjonen har hatt en samtale med representanter for Kirkens feltarbeid. Kirkens
feltarbeid yter lavterskel omsorgstilbud til kommunens tyngste rusmiddelavhengige, blant
annet gjennom driften av Varmestua, natthjemmet og lavterskel arbeidstiltak. Formålet
med intervjuet var å få et «utenfra perspektiv» på kommunens tilbud til
rusmiddelavhengige, men også å få et nærmere innblikk i samarbeidet mellom kommunen
og Kirkens feltarbeid om tilbudet til rusmiddelavhengige. Revisjonen gjør oppmerksom på
at brukerne til Kirkens feltarbeid bare utgjør én av flere grupper personer med
rusmiddelproblemer som SRT arbeider med.

9
10

For eksempel interne rutiner, sosialtjenestens virksomhetsplan m.m.
Elektronisk pasientjournalsystem til bruk i kommunal pleie – og omsorgtjenester.
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2. Har kommunen et målrettet tilbud til
rusmiddelavhengige med behov for hjelp?
2.1

Vurderingskriterier

Kommunen har et ansvar for å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen
tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder personer med
rusmiddelproblem.11 Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten pålegger
virksomheten blant annet å utvikle og iverksette nødvendige rutiner for å forebygge
overtredelse av sosial- og helselovgivingen.12
Det er ikke et krav at kommunen skal ha et eget, selvstendig tilbud til
rusmiddelavhengige i en ettervernfase. Kommunen er derimot pliktig til blant annet å tilby
nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk
rehabilitering.13 Det fremkommer av forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven
videre at kommunen har et oppfølgingsansvar for rusmiddelavhengige både under og etter
institusjonsopphold. Et slikt oppfølgingsansvar består blant annet av å gi råd, veiledning
og hjelpetiltak.
Begrepet rehabilitering er definert som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål
og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.14 Rehabiliteringen skal med andre ord
være planlagt og målrettet og brukerens behov og mål skal være utgangspunktet for
tjenesteyternes bidrag.
Av dette utledes følgende vurderingskriterier:
Kommunen bør ha et system for å fange opp rusmiddelavhengige som har behov
for hjelp.
Kommunen skal sikre et tilstrekkelig tilbud til rusmiddelavhengige etter
institusjonsopphold.
Oppfølgingen skal være planlagt og målrettet.

2.2

Fakta

Seksjon rustiltak (SRT) i sosialtjenesten har ansvar for å tilby tiltak til kommunens
rusmiddelavhengige. Seksjonen tilbyr selv individuell veiledning, kartleggingssamtaler,
oppfølging i bolig og pårørendesamtaler. Seksjonen kan også henvise rusmiddelavhengige
til avrusing og behandling i spesialisthelsetjenesten.15 For øvrige hjelpetiltak forsøker SRT
å integrere klientene i det øvrige kommunale tiltaksapparatet.
2.2.1 Kommunen bør ha et system for å fange opp rusmiddelavhengige som har
behov for hjelp.
Seksjon rustiltak kan kontaktes av alle som selv har, eller kjenner noen som har et
alvorlig rusproblem. Det kreves verken henvisning eller vedtak for å komme i kontakt
med, eller få oppfølging fra tjenesten. Seksjon rustiltak driver ikke oppsøkende
virksomhet. SRT har en vakttelefon som er bemannet i ordinær kontortid og går på
omgang mellom de ansatte i seksjonen. Tjenesten kan også kontaktes via e-post.

11
12
13
14
15

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). § 3-1.
Internkontrollforskrift i helsetjenesten (2002). § 4 g).
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 5. 1, og 2. ledd.
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 3.
http://www.asker.kommune.no/Sosiale-tjenester/Utfordringer-med-rus/
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Det opplyses at tjenesten kommer i kontakt med rusmiddelavhengige både gjennom
henvendelser fra andre kommunale enheter16, spesialisthelsetjenesten, NAV og fastleger,
men også at den rusmiddelavhengige selv eller pårørende tar kontakt.
Personer som henvender seg med et ønske om eventuell oppfølging fra tjenesten, føres
opp i mottakslister17 og det blir avtalt tid for mottakssamtale. SRT har avsatt tid til
mottakssamtaler fire ganger i uken, og seksjonen tilstreber å tilpasse tidspunktene slik at
det passer for klienten. Tjenesten har som mål å gjennomføre mottakssamtalen i løpet av
to uker etter en henvendelse, og det opplyses at de i hovedsak når denne målsettingen. 18
Formålet med mottakssamtalene er å kartlegge den rusmiddelavhengiges ønsker og
hjelpebehov. Mottakssamtalene følger en fast mal, der punkter som hva personen ønsker
hjelp til av SRT, mål, aktuell situasjon, forholdet til rus, boligsituasjon, ressurser,
nettverk, psykisk og fysisk helse mv. gjennomgås.
Mottakssamtalene gjennomføres med to ansatte fra SRT. Dersom det blir avtalt videre
oppfølging, blir en av dem klientens kontaktperson.
Revisjonen har gjennomgått mottakslistene fra 2012. Denne viste at 72 personer
kontaktet eller ble henvist til SRT.19 Av disse ble 39 personer registrert med videre
oppfølging fra SRT. Resten møtte enten ikke til avtale eller var av andre grunner ikke
aktuelle for tjenester fra SRT.
Kontakten med SRT er frivillig, og oppfølgingen blir avsluttet dersom den
rusmiddelavhengige ikke møter.
2.2.2 Kommunen skal sikre et tilstrekkelig tilbud til rusmiddelavhengige etter
institusjonsopphold.
Seksjon rustiltak tilbyr råd og veiledning og tett kontakt til rusmiddelavhengige under og
etter institusjonsopphold. Kommunen forsøker å få til et individuelt tilpasset tjenestetilbud
i oppfølgingen av personer som blir utskrevet fra behandling. Det opplyses at SRT har
fokus blant annet på bolig og aktiviteter på dagtid for denne gruppen. Av tiltak tilbyr SRT
oppfølging i bolig. For øvrig forsøker SRT å formidle egnede tiltak innenfor det øvrige
kommunale tilbudet.
Fra flere hold er det pekt på at kommunen verken har tilstrekkelig med eller egnede
boliger til ulike grupper rusmiddelavhengige. For rusmiddelavhengige i en ettervernfase er
særlig et rusfritt, døgnbemannet botilbud savnet. I mangel av et slikt tilbud kjøper
kommunen omsorgsplasser for klienter som har behov for tett oppfølging etter
behandling.
Seksjonsleder opplyser at klienter som kommer fra behandling er prioritert i forhold til
bolig og at kommunen i de fleste tilfeller klarer å fremskaffe bolig til denne gruppen.
Dersom den rusmiddelavhengige avbryter institusjonsoppholdet før planlagt utskrivelse,
blir derimot klienten ikke nødvendigvis prioritert for bolig. Det opplyses at klienten på sin
side i disse tilfellene ofte ikke er interessert i kontakt med kommunen.
Revisjonen har fått opplyst at oppfølging i bolig er en sentral del av SRTs oppfølging av
klienter etter behandling. Oppfølging i bolig ytes etter vedtak fattet i seksjonen og
kommer i tillegg til oppfølgingen fra klientens faste kontakt i SRT. Bo-teamet kan gi
bistand i forhold til å søke tjenester, økonomi, orden i boligen, hjelp til å lage struktur i
hverdagen, sosial trening, nettverk m.v. Da revisjonen ble utført var det 25 klienter som
hadde oppfølging fra bo-teamet. Omtrent 1/5 av disse var rusfrie.
16

Eksempelvis psykososialt team, Askerbasen og barne- og familieenheten.
I mottakslistene føres personalia, hvem som har henvist til SRT, dato for mottaket, om vedkommende møtte til
avtale og om personen skal følges opp videre av SRT.
18
Revisjonen har ikke kunnet etterprøve dette fordi det ikke skrives dato for henvendelse i mottakslistene.
19
Mottakslistene er mangelfullt utfylt, slik at det reelle tallet for personer som har kontaktet SRT kan avvike noe
fra hva som fremkommer i mottakslistene.
17
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Vedrørende andre aktiviteter på dagtid, samarbeider seksjonen med andre instanser om
tiltak, som for eksempel Aktiv på dagtid, NaKuHel eller kvalifiseringsprogrammet til NAV.
Klientens ruskonsulent i SRT hjelper klienten å finne egnede tiltak. Det opplyses at
ruskonsulentene ofte har en koordinerende rolle i forhold til klientens ulike hjelpetiltak.
Ansatte i SRT er samstemte i at Asker kommune har et omfattende og godt tilbud dersom
klientene ønsker å benytte seg av det.20 Det gis derimot uttrykk for at det kan være en
utfordring å få klientene til å benytte seg av tilbudet. Varierende motivasjon og ustabilitet
framheves som faktorer som gjør oppfølgingen utfordrende. Ansatte i SRT får opplæring i
metoden motiverende intervju. Motiverende intervju er en samtaleteknikk der formålet er
å styrke klientens egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer. 21
Metodikken har vist gode resultater som et hjelpemiddel for å skape endring.22
Brukerundersøkelsen som ble gjennomført blant SRTs klienter i 2012, gir tjenesten gode
tilbakemeldinger på den oppfølgingen og hjelpen som blir gitt.23
I samtale med Kirkens feltarbeid ble det gitt sterkt uttrykk for at det var en mangel på et
rusfritt boligtilbud til gruppen som kommer fra behandling, og at dette er en viktig brikke
med hensyn til å lykkes i ettervernet. De hadde videre erfaring med at kommunens
aktivitetstilbud ikke var tilpasset nok den brukergruppen de var i kontakt med, og ga
uttrykk for at klientoppfølgingen i noen tilfeller ikke var tett nok.
Kirkens feltarbeid mener at rusfrie aktiviteter på kveld og helg, samt gruppetilbud24 til
rusmiddelavhengige i en rehabiliteringsprosess kan være hensiktsmessige tiltak til
målgruppen, men dette tilbys ikke i kommunen. At rusmiddelavhengige har «noen å ringe
til» utenom vanlig kontortid, nevnes også som et tilbud som kan være viktig for gruppen.
SRT opplyser at dette er under utredning og ventes å bli iverksatt i løpet av 2013.
Kirkens feltarbeid foreslo også at kommunen kunne se på muligheten for å trekke
næringslivet inn i en rehabiliteringsprosess, for å bidra til å jobbe med relasjoner og
nettverk.
2.2.3 Oppfølgingen skal være planlagt og målrettet.
God planlegging om hva som skal skje etter et institusjonsopphold er viktig. Det
framkommer i samtaler med ansatte i seksjonen at de ser det som viktig å opprettholde
kontakten med klientene under institusjonsoppholdet, både for å bevare relasjonen med
klienten og for å planlegge tiden etter behandling.
Revisjonen får opplyst at planleggingen om hjelpetiltak som klienten ønsker og har behov
for etter institusjonsoppholdet starter så tidlig som mulig mens klienten ennå er i
institusjonen, særlig dersom behandlingstiden er kort. Planleggingen gjøres ofte i
ansvarsgruppemøter25 eller samarbeidsmøter hvor klienten, fagpersoner fra institusjonen
og SRT og eventuelt andre er representert. Forhold som tas opp i slike møter kan være
rus, helse, bolig, arbeid, aktivitet, økonomi, familie og nettverk. Det skal skrives referater
fra møtene. Revisjonen får opplyst at på grunn av tidsnød møter sjelden representanter
fra NAV dersom møtene avholdes på institusjonene. Det opplyses at man ved behov
forsøker å legge enkelte møter i Asker, slik at NAV kan representeres.

Til en viss grad med unntak av bolig.
http://helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/motiverende-samtale-mi/hva-er-motiverendesamtale/Sider/Hva-er-motiverende-samtale.aspx
22
Nordfjærn (2011)
23
29 av 100 forespurte klienter besvarte brukerundersøkelsen.
24
SRT opplyser at de tidligere har forsøkt gruppetiltak rettet mot rusmiddelavhengige, men at de har gått bort
fra dette på grunn av manglende oppslutning.
25
En ansvarsgruppe kan defineres som en arbeidsform der alle instanser, som er involvert rundt en bruker,
møtes sammen med bruker for å sikre at tjenestene ytes til beste for bruker. Formålet er at tjenestetilbudet skal
bli helhetlig, koordinert og målrettet.
20

21
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Revisjonen har fått opplyst at representanter fra kommunens aktivitetstilbud, som Aktiv
på dagtid, ikke er med i ansvarsgrupper.
Å intensivere oppfølgingen etter behandling kan være et effektivt middel for å minske
risikoen for tilbakefall.26 Seksjon rustiltak har ingen regel for hvordan tjenestens
oppfølging etter institusjonsopphold skal være, men opplyser at både omfanget og
innholdet av oppfølgingen baseres på faglige vurderinger og brukerens ønsker. At
oppfølging skal tilpasses individuelt er i tråd med gjeldende regelverk og faglige
retningslinjer.
For klienter som mottar oppfølging i bolig, blir tjenestens omfang og innhold tydeliggjort i
vedtak. Revisjonen har derimot ikke sett at det er utarbeidet skriftlige planer/rutiner for
øvrig oppfølgingsarbeid i etterkant av institusjonsopphold, annet enn det som eventuelt
framkommer i referater fra ansvarsgruppemøtene.
At klientene skal følges opp under og etter institusjonsopphold synes imidlertid å være
godt forankret både i SRT og blant de ansatte. Det framheves at tett oppfølging er viktig.
Oppfølging skjer ved behov i form av telefonisk kontakt, møter, kjøring til avtaler og
liknende. Det opplyses at ruskonsulentene som jobber med gruppen 25+ har opp mot 30
klienter hver, mens de som jobber med gruppen under 25 år har opp mot 15 klienter. Det
er en følge av bevisst prioritering, noe som de mener å ha gode erfaringer med.
Revisjonens gjennomgang av ti enkeltsaker
Seksjon rustiltak fører årlig oversikt over klienter som har opphold på institusjon.
Revisjonen har gått gjennom dokumentasjonen for ti brukere som har hatt opphold på
institusjon i 2012. Vi har sett både på oppfølging av klienter som er på omsorgsinstitusjon
og på oppfølgingen av klienter i tverrfaglig spesialisert behandling. Omsorgsplasser kan
benyttes i forkant, etterkant eller uavhengig av spesialisert behandling og målsettingen
med oppholdet er gjerne heller en stabilisering av klientens situasjon snarere enn
behandling. Revisjonens formål har vært å undersøke om klientene blir fulgt opp under
institusjonsoppholdet og hvordan det planlegges i forhold til utskrivelse og oppfølgingen i
etterkant av oppholdet. Vi har derfor ikke skilt mellom omsorgsplass og tverrfaglig,
spesialisert behandling, men det fremkommer i omtalen av enkeltsakene i de tilfellene det
er snakk om en omsorgsplass.
To av de ti klientene har i 2012 hatt liten oppfølging fra SRT. Det framkommer av
dokumentasjon og opplysninger gitt til revisjonen at klientene ikke har ønsket kontakt
med tjenesten.
I en av sakene foreligger ingen dokumentasjon av kontakt mellom SRT og klienten i
perioden klienten skal ha vært innlagt på institusjon. Revisjonen får likevel opplyst at det
er avholdt møter under behandlingen. SRT opplyser at klienten ble utskrevet fra
institusjonen før tiden på grunn av rus. Det går rundt to måneder fra utskrivelse til første
journalførte kontakt. SRT opplyser at de har hatt sporadisk kontakt med klienten, men at
vedkommende har vært vanskelig å få kontakt med. Det ble videre skrevet søknad om booppfølging, men revisjonen får opplyst at dette ikke kom i gang fordi klienten var
vanskelig å komme i kontakt med. Revisjonen har likevel ikke sett det dokumentert at det
er forsøkt å få kontakt med klienten uten å ha lykkes med dette. Revisjonen ser det er
dokumentert kontakt med klienten med ujevne mellomrom. I et av journalnotatene
framkommer det at klienten er misfornøyd med hjelpen vedkommende får av SRT.
I en av sakene foreligger to referater fra ansvarsgruppemøter i perioden klienten er
innlagt til behandling. Av referatene ser vi at det planlegges i forhold til bolig og arbeid og
at det fra det ene møtet til det andre møtet er framgang ved at det blant annet er på
plass jobbtilbud. Ut fra tilgjengelig dokumentasjon er det uklart for revisjonen når klienten
ble skrevet ut fra behandling, da det i SRTs oversikt over institusjonsopphold framgår at
26
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oppholdet varer til 1. mai, men i journalnotatene fremgår det at klienten fortsatt er
tilknyttet institusjonen i slutten av juni. I et av journalnotatene fra juni framgår det at
klienten har problemer med å holde seg rusfri og det blir avtalt at SRT tar kontakt i
august. Det er derimot ikke journalført kontakt eller forsøk på dette før i oktober. Det
fremgår i liten grad av dokumentasjonen i hvilket omfang brukeren skal ha kontakt med
SRT, eller hva som er blitt tilbudt av hjelp.
I en av sakene er klienten til behandling fra høsten 2011 og går direkte over i ettervern i
regi av institusjonen fra høsten 2012. Revisjonen har fått opplyst at kommunen av og til
dekker ettervernplasser for klienten der vedkommende har gjennomført langvarig,
spesialisert behandling, og institusjonens etterverntilbud framstår som det beste tilbudet
fordi klienten ikke skal tilbake til kommunen. Det er gjennomført fire ansvarsgruppemøter
i 2012 og det foreligger referater fra tre av dem. I tillegg foreligger det ettervernavtale og
overføringsrapport, da klienten ikke skal tilbake til kommunen.
I to av sakene er klientene på omsorgsinstitusjon omtrent hele 2012. Det er avholdt
ansvarsgruppemøter i begge sakene, hhv. hver tredje og sjette måned. I en av sakene er
det i tillegg til ansvarsgruppemøter jevnlig kontakt hver 14. dag. Referatene viser at det
jobbes for å nå klientens egne mål og ønsker i forhold til bolig og mulig arbeid/aktivitet. I
begge sakene er det tydelig at det er vanskelig å finne egnet bo-tilbud til klientene.
I en av sakene er det avholdt jevnlige ansvarsgruppemøter mens klienten er på
institusjon. Av referatene fremgår nåværende situasjonen til klienten og ønsker framover.
Det fremgår hvor hyppig oppfølging klienten ønsker etter utskrivelse fra institusjonen, og
det framkommer i journalnotatene i etterkant av oppholdet at ønsket oppfølging er
gjennomført.
I en av sakene er det avholdt jevnlige møter mellom omsorgsinstitusjonen, SRT og
klienten. Det er ikke skrevet egne referater fra møtene, men det er notert fra innholdet i
journalen. Klientens ønsker og mål fremgår av journalnotatene, samt hvordan disse skal
følges opp. Etter utskrivelse er det ukentlig kontakt mellom klienten og SRT. Det fremgår
av dokumentasjonen at klienten har vanskeligheter med å følge opp de avtalene som
lages.
I en av sakene foreligger regelmessige referater fra ansvarsgrupper. Av referatene
framkommer klientens ønsker i forhold til bolig, arbeid og aktivitet. Det framkommer
videre at ansvarsgruppa forsøker å hjelpe klienten i forhold til disse ønskene, men at
klienten ofte ikke møter til avtaler.

2.3

Revisjonens vurderinger

Kommunen er åpen for kontakt på dagtid for å tilby og å ta imot rusmiddelavhengige som
ønsker hjelp.
Vurdert ut fra den skriftlige dokumentasjonen som foreligger i enkeltsakene, mener vi at
oppfølgingen av klientene i to av de ti enkeltsakene kan synes mangelfull. All oppfølging
fra SRT er frivillig. Samtidig har kommunen et ansvar for å sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Revisjonen vil
derfor påpeke at det er viktig at SRT dokumenterer arbeidet som gjøres i forhold til
enkeltklienter, også der det ikke lykkes å nå klienten, slik at det ikke blir tvil om klientene
får det tilbudet om hjelp som de har krav på.
I de fleste saker er bolig et problemområde, og det er tydelig at det er mangel på egnede
boliger til rusmiddelavhengige. Særlig synes det å være et sterkt savn etter et rusfritt,
bemannet boligtilbud og dette er utvilsomt viktig å få på plass. SRT tilbyr oppfølging i
bolig, og får gode tilbakemeldinger på denne tjenesten. Dette er et tiltak som viser seg å
gi gode resultater. For øvrig søker SRT å finne egnede tiltak innenfor det kommunale
tilbudet, eller hos samarbeidspartnere.
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Oppfattelsen om hvorvidt andre tilbud til gruppen er tilpasset nok, spriker. Revisjonen
mener kommunen bør se nærmere på eventuelle årsaker til at klienter med rusproblemer
ikke ønsker å benytte seg av eksisterende aktivitetstilbud og også se på muligheten for å
utvide typen tilbud.
Det utarbeides i liten grad skriftlige planer for oppfølgingen av rusmiddelavhengige etter
institusjonsopphold. I referater fra ansvarsgruppemøter eller journalnotater framkommer
det hvordan SRT skal hjelpe til med praktiske forhold, for eksempel hjelp med å finne
egnet bolig. Bare i ett tilfelle framgikk det hvor hyppig klienten ønsket kontakt med
rustjenesten. Det opplyses likevel at mange som skrives ut fra institusjon får oppfølging
av boteamet, hvor det skrives avtaler om oppfølgingens innhold og hyppighet.
Revisjonen mener at mangelen på skriftlige planer utgjør en risiko for mindre systematisk
og planmessig oppfølging av klientene i en ettervernfase. Oppfølgingen blir slik mer
avhengig av den enkelte saksbehandler. Etter vår vurdering kan mangelen på
skriftliggjøring av behov for hjelp og oppfølging gi en risiko for svikt i oppfølgingen av den
enkelte.

Asker kommunerevisjon

14

Rusomsorg og ettervern

3. Får rusmiddelavhengige i kommunen tilbud om
individuell plan?
Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet
og de ulike tjenesteyterne. Formålet er å gi tjenestemottakeren et helhetlig, koordinert og
individuelt tilpasset tjenestetilbud. En individuell plan i seg selv gir ikke brukeren rett til
tjenester, men planen kan brukes til å nå fram med rettighetene sine.

3.1

Vurderingskriterier

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få
utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.27 Tjenesteytere er pliktet
til å utarbeide individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester.28 En individuell plan skal likevel ikke utarbeides uten personens
samtykke.29 Av dette følger at tjenesteytere skal informere aktuelle tjenestemottakere de
kommer i kontakt med om mulig rett til individuell plan. Plikten omfatter også å gi konkret
veiledning og bistand slik at tjenestemottakeren kan ivareta sine rettigheter.
I Opptrappingsplan for rusfeltet30 var et av målene å styrke brukermedvirkningen
deriblant gjennom økt bruk av individuell plan. Brukermedvirkning anses som et viktig
ledd i å sikre god kvalitet i tjenestene. En nasjonal kartlegging fra 2011 viser likevel at
kun 11 prosent av rusmiddelbrukere har en individuell plan. Målsettingen om å styrke
bruken av individuell plan er derfor videreført i Stortingsmeldingen Se Meg! En helhetlig
rusmiddelpolitikk.31
I lov og forskrift gis kommunene et særskilt ansvar for arbeidet med individuell plan, i det
kommunen har en selvstendig plikt til å igangsette arbeidet med individuell plan og
koordinere dette arbeidet også der tjenestemottaker mottar bistand f.eks. fra
spesialisthelsetjenesten.32
Følgende kriterier legges til grunn:
Kommunen skal sikre at aktuelle rusmiddelavhengige tilbys individuell plan

3.2

Fakta

Seksjon rustiltak opplyser å ha kontakt med rundt 200 rusmiddelavhengige årlig.
Revisjonen fikk opplyst at i tiden for gjennomføring av prosjektet har 17 av brukerne
individuell plan.
3.2.1 Kommunen skal sikre at aktuelle rusmiddelavhengige tilbys individuell
plan
Seksjon rustiltak har utarbeidet en rutine som skal sikre at SRT tilbyr individuell plan i
arbeidet med rusmiddelavhengige. I rutinen heter det at «alle skal informeres om retten
til individuell plan i mottakssamtalen og undertegne informasjonsskrivet». Revisjonen fikk
opplyst at rutinen med å underskrive informasjonsskrivet om individuell plan ikke er fulgt.
SRT opplyser likevel at klientene får informasjon om individuell plan i mottakssamtalene
dersom det fremgår at klientene mottar tjenester fra andre deler av tjenesteapparatet.
Pasient- og brukerretighetsloven § 2-5
Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1
29
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 17.
30
Helse- og omsorgsdepartementet (2007)
31
Meld. St. nr 30 (2011-2012).
32
Forskrift om habilitering og rehabilitering §18, Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, 2. ledd.
27
28
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Det føres referater fra mottakssamtalene. Revisjonen leste gjennom et utvalg på 10
referater33 fra mottakssamtalene i 2012 for å undersøke om temaet individuell plan er
berørt. Ingen av referatene hadde berørt temaet.
Mens denne revisjonen har pågått har SRT revidert malen for mottakssamtalen. Det er
innarbeidet et eget punkt «IP skjema gjennomgått» som skal sikre at det dokumenteres
om klienten er informert om individuell plan, eventuelt hvorfor vedkommende ikke er
informert.
Kommunen innførte høsten 2009 en rutine på at det skal fattes vedtak om rett til
individuell plan. Prosessen skal sikre klageadgangen for brukere som ønsker individuell
plan, men som ikke får utarbeidet en. Det er dog ikke et lovkrav om at det må foreligge
vedtak for å få utarbeidet individuell plan.34
Det opplyses at 8 av de 17 klientene med individuell plan har vedtak.35 Mange klienter
begynner arbeidet med individuell plan i institusjon, noe som kan forklare hvorfor det er
vedtak i bare halvparten av sakene.
Noen erfarer at prosessen med å søke vedtakskontoret om rett til individuell plan er
byråkratisk og har blitt en bremser for planarbeidet i SRT. Vedtakskontoret opplyser at
saksbehandlingstiden for individuell plan er cirka fire uker og at alle som hittil har søkt har
fått vedtak om rett til individuell plan.
SRT registrerer ikke systematisk hvem som har individuell plan eller hvem som vurderes å
ha rett til individuell plan. I saksbehandlersystemet Socio er det en fane som heter
«individuell plan» hvor dette kan registreres. Fanen benyttes ikke aktivt i dag. I mangel
av slik registrering har revisjonen ikke kunnet undersøke om det finnes klienter som
ønsker individuell plan, men som ikke får utarbeidet dette.36
I et notat37 fra seksjon rustiltak heter det at: SRT tilbyr sine brukere individuell plan. For
mennesker i aktiv rus er det svært krevende å få brukeren med i dette arbeidet. Det
jobbes aktivt med å få dette til uten at tjenesten kan si å ha lykkes helt.
Det fremkommer at individuell plan er godt forankret hos leder i seksjonen. Samtidig
uttrykker enkelte ansatte skepsis til individuell plan som arbeidsverktøy, blant annet fordi
man frykter at planen blir «nok et skrivebordsdokument». Det hevdes også at mange
brukere av samme grunn ikke forstår poenget med å utarbeide en individuell plan. Det
vises også til at rusmiddelavhengiges ustabile livssituasjon, kjennetegnet av et «her og
nå» fokus, samt at brukerne har problemer med å møte til avtaler, gjør arbeidet med
individuell plan utfordrende.
Fordi arbeidet med rusmiddelavhengige kan være preget av kriseliknende situasjoner og
manglende kontinuitet, vil en statisk og instrumentell måte å planlegge på harmonere
dårlig med rusmiddelavhengiges behov. Det er hevdet at en kommunikativ planpraksis
som innebærer å skape endring gjennom dialog, og som tar høyde for ustabilitet, fungerer
bedre for denne gruppen.38 At brukeren får et eierforhold til planen, kombinert med
kortsiktige og enkle mål som tar utgangspunkt i klientens ressurser, er blant momenter
som anbefales for å styrke arbeidet med individuell plan for rusmiddelavhengige. 39

Utvalget er basert på følgende kriterier: brukeren er henvist fra en annen instans (for å øke sannsynligheten
for at brukeren har rett til IP), brukeren har møtt til samtale og skal få fortsatt oppfølging fra SRT.
34
Helsedirektoratet(2012)
35
Revisjonen har ikke etterprøvd om det faktisk foreligger vedtak i disse sakene
36
Vedtakskontoret har oversikt over alle som har vedtak om rett til individuell plan men registrerer ikke hvem
brukeren mottar tjenester fra.
37
Formannskapet møte 23.10.2012
38
Gravrok, Andreassen og Myller (2008).
39
Gravrok, Andreassen og Myller (2008).
33
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3.3

Revisjonens vurderinger

Det kan ikke dokumenteres at kommunen tilbyr rusmiddelavhengige individuell plan. På
vår anbefaling er det nå innarbeidet i mottaksskjemaet at det skal være et tema og det
skal signeres på at det er tatt opp.
Revisjonen mener det er uheldig at det ikke registreres hvem som har fått utarbeidet
individuell plan og hvem som vurderes å ha rett til individuell plan. Revisjonen mener at
kunnskapen om brukernes individuelle planer i for stor grad er avhengig av den enkelte
saksbehandlers kjennskap til denne. Mangelen på registrering kan føre til at planarbeidet
går tapt og at brukere som ønsker individuell plan ikke blir tilbudt det. I henhold til
lovverket påligger det kommunen et særskilt ansvar å sørge for at IP blir utarbeidet for
brukere som har krav på, og ønsker, individuell plan.
Bruk av individuell plan er viktig fordi klienter som aktivt medvirker i utformingen av eget
tjenestetilbud er bedre i stand til å mobilisere egne ressurser, samtidig som man sikres et
helhetlig, tverrfaglig og koordinert tilbud. Revisjonen mener derfor det er viktig å sørge for
at individuell plan som arbeidsverktøy blir godt forankret i hele seksjonen, samt at det
arbeides med å finne metoder som gjør individuell plan til et godt fungerende verktøy i
tjenesten.
Det er paradoksalt om en prosess som skal sikre klageadgangen for tjenestemottakere
som ønsker individuell plan fører til at færre rusmiddelavhengige får individuell plan. Selv
om revisjonen ikke har empirisk grunnlag for å uttale om dette er tilfellet, mener vi
kommunen bør se på muligheten for å forenkle vedtaksprosessen.
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4.

Er individuelle planer i henhold til lovverket?

4.1

Vurderingskriterier

Innholdet i og omfanget av den individuelle planen skal tilpasses behovene til den enkelte
tjenestemottakeren.40 Det er i forskrift likevel listet opp hovedpunkter som planen skal
inneholde:41
a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester
b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen
c) en angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og
framdriften i arbeidet med planen
d) en oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og ev.
pårørende vil bidra med i planarbeidet
e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som
skal ha ansvaret for disse
f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres
g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner
av planen
h) tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at
deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger og
i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere,
institusjoner eller etater.
En individuell plan skal være et dynamisk verktøy. Det er et krav i forskriftene at planen
skal angi periode og tidspunkt for eventuelle justeringer av planen.42 I Veileder til forskrift
om individuell plan er det anbefalt at evalueringen av tjenestetilbudet skjer kontinuerlig i
samarbeid mellom tjenestemottakeren og koordinatoren. Videre bør det ved avtalte
tidspunkt gjøres en større justering og evaluering av tjenestetilbudet og
plandokumentet.43
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:
Individuelle planer skal tilfredsstille forskriftens krav til innhold
Det skal dokumenteres at individuelle planer evalueres i tråd med oppsatt plan

4.2 Fakta
Som nevnt i forrige kapittel fikk revisjonen vite at 17 av SRTs brukere hadde individuell
plan. Av disse planene er seks utarbeidet på institusjon og plandokumentet har i disse
tilfellene ikke vært vedlagt brukerens saksmappe. 44 Videre fikk revisjonen opplyst at fire
brukere hadde vedtak på individuell plan, men at planarbeidet ikke var kommet i gang.
Som en konsekvens av ovenstående vil revisjonen i dette kapitlet i hovedsak vektlegge
om maler og rutiner tilrettelegger for vurderingskriteriene.
4.2.1 Individuelle planer skal tilfredsstille forskriftens krav til innhold.
Etter SRTs interne rutine skal individuell plan fortrinnsvis utarbeides elektronisk i det
nettbaserte verktøyet for individuell plan.45. Verktøyet gir brukeren og samarbeidspartnere
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 19.
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 19.
42
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 19, pkt. g.
43
Helsedirektoratet(2007)
44
Det vil videre falle utenfor revisjonens ansvarsområde å innhente disse for å undersøke om de tilfredsstiller
kravene etter forskriften.
45
Visma Sampro
40
41
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tilgang til det samme dokumentet og mulighet til å holde seg løpende orientert om status
og oppdateringer i planen uten å måtte gå veien om samarbeidsmøter. Verktøyet ble kjøpt
inn av kommunen i 201146 og er utarbeidet slik at om planen blir fullstendig utfylt, dekker
den de lovpålagte kravene til individuell plan. SRT har opprettet nettbasert individuell plan
for tre brukere. Revisjonen har sett på to av disse, som syntes å være tilfredsstillende
utfylt.
Det opplyses at mange av SRTs brukere ikke har egen PC. SRT har derfor utarbeidet en
dokumentmal for individuell plan som kan brukes dersom brukeren ikke ønsker
nettversjonen. Malen består av tre sider hvor første side angir klientens personalia,
planperioden, dato for hovedevaluering, kontaktopplysninger for ansvarsgruppen og
klientens hovedmål. Det er også innarbeidet samtykkeerklæring til informasjonsutveksling
mellom fagpersonene i ansvarsgruppen. Påfølgende sider gir mulighet for å fylle ut delmål,
status og tiltak, samt ansvarlig for gjennomføring og frist innen ulike områder, for
eksempel økonomi, forhold til rus, bolig, familie og lignende.
I vår gjennomgang fant vi bare én individuell plan som var utarbeidet etter denne
malen.47 Vi fikk videre opplyst at tre brukere hadde såkalt «ansvarsgruppe IP». Vi har fått
opplyst at «ansvarsgruppe IP» er referatene fra ansvarsgruppene det plandokumentet
som benyttes. Slik vi har forstått det er «ansvarsgruppe IP» en revidert versjon av et
opprinnelig plandokument. I gjennomgangen vår fant vi likevel ikke det opprinnelige
plandokumentet.
I malen som benyttes i ansvarsgruppemøter er det innarbeidet mulighet til å skrive inn
hovedmål for individuell plan, planperiode og dato for evaluering. Videre er det etter
malen mulighet å fylle inn status, mål, tiltak, hvem som er ansvarlig for gjennomførelse
av tiltaket og tidsfrist innen delområder.
Revisjonen har gjennomgått referater fra ansvarsgruppemøter for to av brukerne som
opplyses å ha «ansvarsgruppe IP». I vår gjennomgang så vi ikke at det har vært utfylt
planperiode eller tidspunkt for evaluering. Det angis hvem som har møtt fra
ansvarsgruppa og hvem som har meldt avbud/ikke møtt. Det angis ikke hvem som er
koordinator for planen. Mål, tiltak mv. synes å være delvis utfylt.
4.2.2 Det skal dokumenteres at individuelle planer evalueres i tråd med oppsatt
plan.
Ansatte i SRT vektlegger at en individuell plan skal være et levende dokument. Dette
betyr at individuelle planer må evalueres og oppdateres jevnlig.
For å sikre at individuelle planer ikke blir passive dokumenter er SRTs rutine at
individuelle planer fortløpende skal evalueres i ansvarsgruppemøter. Referatene fra
ansvarsgruppemøtene fungerer som «oppdatert individuell plan» 48 fram til en
hovedevaluering da det skal skrives ny individuell plan i hovedmalen.
For revisjonen har det vært vanskelig å vurdere om de individuelle planer som er
opprettet, evalueres regelmessig. For det første er noen av planene vi har sett opprettet
såpass nylig at det ikke har vært aktuelt med en evaluering. For det andre er det ikke
utfylt tidspunkt for evaluering i «ansvarsgruppe IP’ene». Det opplyses likevel om at ny
evaluering av IP alltid er neste ansvarsgruppemøte.
Vi registrerer derimot at SRT avholder jevnlige ansvarsgruppemøter for aktuelle klienter.
Å benytte ansvarsgrupper er godt implementert i seksjonen. Samtaler med ansatte i
seksjonen tyder på at ansvarsgruppemøtene ses på som den viktigste arenaen for å gjøre
opp status og planlegge hvilken hjelp klienten trenger videre for å nå sine mål, uavhengig
om vedkommende har individuell plan eller ikke.
46

Opplæring og implementering begynte høsten 2012
Planen er utfylt etter forskrift.
48
Denne praksisen ble godkjent av fylkesmannen i 2009. Mer om evaluering av IP i kapittel om evaluering av
individuelle planer.
47
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Som nevnt skal det i utgangspunktet opprettes nettbaserte individuelle planer for
brukerne. Nettversjonen gir mulighet for kontinuerlig evaluering og oppdatering av
planen. Revisjonen får opplyst at både på grunn av en utbredt skepsis blant
samarbeidspartnere til å ta i bruk systemet, og at brukerne i liten grad har egen PC,
fungerer ikke disse planene etter hensikten i SRT.

4.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen mener SRT har gode maler og gode skriftlige rutiner for utarbeidelse og
evaluering av individuelle planer, som kan sørge for at individuelle planer er i henhold til
lovverket. Revisjonen har likevel problemer med å vurdere om SRT i praksis sikrer korrekt
utfylling av planen og sikrer at planene blir evaluert etter oppsatt plan.
Referatene fra ansvarsgruppemøter tilfredsstiller ikke alene kravene til individuell plan.
Å benytte ansvarsgruppemøtereferater som oppdatert individuell plan er en praksis som
ble godkjent av fylkesmannen etter fylkesmannens revisjon i 2009, men vi mener det bør
betinge at et originaldokument ligger til grunn. Vi har ikke sett at det er tilfellet.
Det er hevdet at planprosessen og plandokumentet er en viktig forutsetning for at den
enkelte bruker skal kunne se sin rolle og sitt bidrag i sammenheng med innsatsen fra
tjenesteyterne49. Etter revisjonens vurdering kan praksisen med «ansvarsgruppe IP» føre
til at brukeren mister dette av syne, og at brukerens egne ressurser ikke aktiveres.
Revisjonen synes det er viktig å påpeke at SRT må sikre at de har kopi av plandokumentet
for brukere som er på institusjon dersom SRT deltar i arbeidet med planen og skal
videreføre arbeidet i etterkant av institusjonsoppholdet.

49

Helsedirektoratet (2007)
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5.

Er det et godt fungerende system for bruker- og
pårørendemedvirkning i arbeidet med ettervern?

Aktiv medbestemmelse handler om å trekke brukere mer aktivt inn i beslutninger om eget
behandlingsopplegg eller omsorgstilbud. Retten til medvirkning betyr at pasient og
nærmeste pårørende skal ha tilstrekkelig informasjon og skal gis anledning til å uttale seg,
samt sette premissene for hva som skal gjøres og på hvilken måte. 50

5.1

Vurderingskriterier

Brukermedvirkning anses som et sentralt element for å oppnå god kvalitet i
tjenestetilbudet. Retten til medvirkning på eget tjenestetilbud er nedfelt i pasient- og
brukerrettighetsloven.51 Som nevnt i kapittel tre er individuell plan et verktøy som skal
bidra til brukermedvirkning. Retten til medvirkning på sitt eget tjenestetilbud gjelder
likevel uavhengig av om brukeren ønsker en individuell plan eller ikke.
Både i Opptrappingsplan for rusfeltet52 og i Stortingsmeldingen Se meg! En helhetlig
rusmiddelpolitikk53, framheves det at pårørendes erfaringskompetanse, synspunkter og
innspill kan være en viktig ressurs i forbindelse med behandling og rehabilitering av
rusmiddelbrukere. Det legges til grunn at samarbeid med pårørende er grunnleggende for
å skape tjenestetilbud med god kvalitet til den enkelte og for å avlaste pårørende. 54 I
visse tilfeller kan manglende innhenting av informasjon fra pårørende berøre
forsvarlighetskravet som virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester er
underlagt.55
Erfaringer fra brukere og pårørende kan bidra til å heve kvaliteten i virksomheten. Etter
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten skal tjenesten gjøre bruk av
erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. 56
Dette arbeidet skal dokumenteres.57
I opptrappingsplan for rusfeltet er det fremhevet at alle kommuner skal ha opplegg for
systematisk tilbakeføring av brukererfaringer.

Bruker og pårørende bør medvirke i utformingen av tjenestetilbudet.
Det skal sikres at erfaringer fra brukere og pårørende inngår i forbedringsarbeidet
til kommunens rusomsorg.

5.2

Fakta

5.2.1 Bruker og pårørende bør medvirke i utformingen av tjenestetilbudet.
Som nevnt blant annet i kapittel 2 forsøker seksjon rustiltak langt på vei å tilpasse
oppfølging og tjenester etter brukernes ønsker. Det framkommer at de ansatte er bevisste
på at det er brukerens mål og ønsker som skal være utgangspunktet for arbeidet SRT
gjør. Brukermedvirkningen sikres blant annet gjennom bruk av ansvarsgrupper, eller

Helsedirektoratet (2008), s. 34.
Pasient- og brukerrettighetsloven (1999), § 3.
52
Helse- og omsorgsdepartementet (2007).
53
Meld. St. nr. 30 (2011-2012)
54
Meld. St. nr. 30 (2011-2012), s. 106.
55
Helsedirektoratet (2008)
56
Internkontrollforskrift i helsetjenesten § 4, e).
57
Internkontrollforskrift i helsetjenesten § 5.
50

51
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gjennom individuell plan.58 I en brukerundersøkelse som ble gjennomført blant seksjonens
brukere scorer seksjonen tilfredsstillende på brukermedvirkning.59
Samtidig er det viktig å ta hensyn til brukere som ikke har samme mulighet eller ønske
om aktiv medbestemmelse. Det påpekes at rusmiddelavhengige kan være en vanskelig
gruppe å jobbe med, i det mange gir uttrykk for å ha få interesser og drømmer.
Revisjonen får opplyst at det kan være vanskelig å få brukerne til å benytte seg av
tilbudene som finnes og at brukerne kan være ambivalente i forhold til hva de ønsker.
Revisjonen får opplyst at pårørende i liten grad trekkes inn i arbeidet med den enkelte
bruker, og at pårørende ikke systematisk blir tatt med på råd. Grunnen til dette er i
hovedsak at brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. På den andre siden
opplyses det om at pårørende selv ofte ikke ønsker aktiv involvering. Revisjonen har
likevel inntrykk av at SRT involverer pårørende dersom dette er et uttrykt ønske fra både
bruker og pårørende.60 Det noteres også i journalene dersom pårørende har tatt kontakt
med tjenesten vedrørende brukeren og hva det ble snakket om.
Brukeres interesser og behov er ikke nødvendigvis sammenfallende med interessene til de
pårørende. Brukeren vil selv kunne bestemme om nærmeste pårørende skal ha
informasjon og medvirke eller ikke ha informasjon og medvirkningsadgang.61 I
Opptrappingsplan for rusfeltet er det påpekt at det like fullt er viktig at pårørende blir
lyttet til, enten det gjelder egne behov eller ønsket om å medvirke i kraft av rollen som
pårørende.62
Seksjon rustiltak har slik loven krever et eget samtaletilbud til pårørende av
rusmiddelavhengige.
5.2.2 Bruker- og pårørendeerfaringer skal inngå i rusomsorgens
forbedringsarbeid.
Forskrift om internkontroll pålegger virksomheten til å gjøre bruk av tjenestemottakeres
og pårørendes erfaringer til forbedring av virksomheten.
SRT gjennomfører årlige brukerundersøkelser og erfaringene benyttes til å utvikle
tjenesten. For eksempel har SRT etter innspill fra brukerundersøkelsen utvidet tilbudet
med oppfølging i bolig og utreder nå utvidet tilgjengelighet på vakttelefonen.
Siden pårørende ikke systematisk blir tatt med på «råd» følger det at det heller ikke
gjøres en systematisk oppsamling av pårørendeerfaringer. Det ble fortalt at kommunen
har forsøkt å invitere til felles pårørendemøte, men at ingen møtte. I sosialtjenestens
virksomhetsplan for 2012 var det planlagt pårørendeundersøkelse. Denne undersøkelsen
er ikke blitt gjennomført. Det opplyses at dette tiltaket er overført og skal utføres i år.
I forbindelse med BOSO prosjektene er det opprettet en referansegruppe bestående av
personer med erfaring fra rus- og psykiatriproblematikk. Disse har gitt innspill vedrørende
organisering av boligarbeidet i Asker kommune sett fra et brukerperspektiv.
Ett av målene i virksomhetsplanen for SRT var i 2012 å gjennomføre årlige møter med
ulike brukerorganisasjoner. I 2012 ble det gjennomført et prinsippmøte med
brukerforeningen for personer i legemiddelassistert rehabilitering, LAR-nett.
Seksjon Rustiltak har uttrykt at de ønsker å gjennomføre et møte med rusmisbrukernes
interesseorganisasjon, RIO. Et slikt møte har blitt avholdt en gang tidligere for flere år
Se foregående kapitler for nærmere omtale av dette arbeidet.
Undersøkelsen ble sendt ut til 100 av SRTs klienter, totalt var det 29 personer som besvarte.
60
Revisjonen har ikke systematisk undersøkt om pårørende involveres i arbeidet rundt den enkelte bruker, men
har i gjennomgangen av enkeltsakene sett at pårørende i enkelte tilfeller er representert bl.a. i
ansvarsgruppemøtene.
61
Helsedirektoratet (2008)
62
Helse og omsorgsdepartementet (2007)
58
59
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siden, RIO har imidlertid ingen egen avdeling i Asker, slik at kontakten med
interesseorganisasjonen er begrenset.
Det opplyses at SRT deltar sammen med avd. psykisk helse og barne- og familieenheten i
forskningsprosjektet «Samarbeidende praksiser» med Høgskolen i Buskerud (HIBU). Dette
forskningsprosjektet har til hensikt å undersøke prinsipper og praksiser for samarbeid og
samhandling innen psykisk helse- og rustjenester i forhold til unge voksne (18 – 28 år)
med samtidige rus og psykiske helseproblemer. Enkelte ansatte, brukere og pårørende
som har kontakt med SRT, deltar. Resultater fra forskningen vil presenteres for
kommunen underveis i prosjektet med mål å få til enda bedre praksis i kommunen på
dette området.

5.3

Revisjonens vurderinger

God kvalitet i tjenesten forutsetter samarbeid med brukerne om utforming av tjenester og
behandlingsvalg. Seksjon rustiltak søker å sikre brukermedvirkning blant annet ved bruk
av ansvarsgrupper og individuell plan. Som nevnt i kapittel tre er bruk av individuell plan
viktig fordi brukerne der utfordres til aktivt å medvirke i utformingen av eget
tjenestetilbud og blir bedre i stand til å mobilisere egne ressurser. Revisjonen mener at
mangelen på individuelle planer i SRT gjør at vi ikke vet hvor aktiv brukeren er i
utformingen av eget tjenestetilbud. Det er likevel viktig å påpeke at SRT synes å være
bevisste på at brukerens ønsker og mål skal være førende for den hjelpen som brukeren
får.
Etter revisjonens vurdering benytter SRT brukererfaringer i det kvalitetsforbedrende
arbeidet i tjenesten, blant annet ved å ta hensyn til innspill som framkommer i
brukerundersøkelser og gjennom møter med brukerorganisasjoner. Revisjonen mener at
også pårørende kan komme med nyttige innspill til tjenesten. SRT vil få innspill fra
pårørende via forskningsprosjektet. Revisjonen støtter også den planlagte
pårørendeundersøkelsen i år som kan gi viktige innspill til utvikling av tjenesten.
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6.

Konklusjon og anbefalinger

Kontrollutvalget ønsket en vurdering av rusomsorgen i kommunen. Forvaltningsrevisjonen
fokuserer på ettervernet og systemer for brukermedvirkning. Formålet med undersøkelsen
har vært å se hvorvidt hjelpeapparatet tilbyr personer med rusmiddelproblemer den støtte
og hjelp til rehabilitering som de har krav på.

Har kommunen et målrettet tilbud til rusmiddelavhengige med behov for
hjelp?
I tråd med nasjonale føringer søker SRT å tilrettelegge for individuelt tilpassede tiltak for
klientene sine. Det er derfor ikke et eget tilbud til klienter i en ettervernfase, men SRT
bistår med å finne egnede tiltak ut fra klientens egne ønsker og behov. Revisjonen mener
det er tydelig at det er mangel på egnede boliger i kommunen. Når det gjelder andre tiltak
har kommunen mange tilbud. Likevel varierer oppfatningen av om disse tilbudene er
tilpasset nok til gruppen. Det kan til en viss grad leses ut fra at det er vanskelig å få
klientene til å delta.
Individuelt tilpassede opplegg er en fordel fordi det kan sikre at tiltakene som settes inn
for å hjelpe klienten blir mer målrettet. På den andre siden stiller dette større krav til den
enkelte ruskonsulent med hensyn til å være kjent med, og å gjøre gode vurderinger av
hva som kan og bør tilbys den enkelte klient. Det fordrer videre krav til skriftliggjøring for
å kunne dokumentere at klienten tilbys og får den hjelpen som vedkommende har krav
på.
Det utarbeides i liten grad skriftlige planer for oppfølgingen av rusmiddelavhengige etter
institusjonsopphold. Revisjonen mener mangelen på skriftlige planer utgjør en risiko for
svikt og mindre systematikk i oppfølgingen av den enkelte klient. Revisjonens
gjennomgang av dokumentasjonen som foreligger i ti enkeltsaker, tyder da også på at
oppfølgingen i to saker kan ha vært mangelfull.

Systemer for brukermedvirkning og individuell plan.
Brukermedvirkning anses som et sentralt element for å oppnå god kvalitet i tjenesten.
Revisjonen mener at retten til brukermedvirkning ivaretas i SRT særlig gjennom bruken av
ansvarsgrupper, samtidig som at det synes å være godt implementert at det er klientens
ønsker og mål som skal være utgangspunkt for den hjelpen vedkommende tilbys.
Det er imidlertid mangel på bruk av individuell plan i tjenesten. Revisjonen mener at SRT
ikke har sikret at aktuelle klienter tilbys individuell plan og få av klientene har individuell
plan. Det er heller ikke registrert hvilke klienter som har individuell plan, slik at en
risikerer at planarbeid går tapt.
At individuell plan skal benyttes i arbeidet med rusmiddelavhengige med sammensatte
behov er en nasjonal målsetting, og kommunene er gjennom lov og forskrift gitt et
særskilt ansvar for arbeidet med individuell plan. At individuell plan er lite utbredt i
arbeidet med rusmiddelbrukere er likevel ikke spesielt for Asker kommune. Revisjonen
mener allikevel det er viktig å sørge for at individuell plan som arbeidsverktøy blir godt
forankret i hele seksjonen, samt at det arbeides med å finne metoder som gjør individuell
plan til et godt fungerende verktøy i tjenesten.
Som en del av brukermedvirkningen skal tjenesten gjøre bruk av erfaringer fra
tjenestemottakere og pårørende også på systemnivå, som et ledd i det
kvalitetsforbedrende arbeidet. Etter revisjonens vurdering gjøres dette i SRT, blant annet
gjennom brukerundersøkelser og møter med brukerorganisasjoner. Samtidig mener
revisjonen at også pårørende kan komme med nyttige innspill til tjenesten, og at SRT
derfor bør sørge for at det også gjennomføres en systematisk oppsamling av pårørendes
erfaringer.
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Revisjonens anbefalinger:
Basert på oppsummeringen av dette prosjektet anbefaler vi følgende:
1. At det utarbeides skriftlige planer for oppfølging av klienter i en ettervernfase.
Dette for å sikre systematikk i oppfølgingen og gjøre oppfølgingen mindre
personavhengig. Det vil også gjøre det lettere å vurdere om klientene får den
oppfølgingen de har krav på.
2. At SRT sikrer at aktuelle rusmiddelavhengige tilbys individuell plan og en enhetlig
registrering av hvilke klienter som har individuell plan, slik at planarbeid ikke går
tapt.
3. At kommunen ser på eventuelle årsaker til at personer med rusproblemer ikke
ønsker å benytte seg av eksisterende aktivitetstilbud og å se på muligheten for å
utvide typen tilbud.
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