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Utkvittering av verbalvedtak VH3 og VH4
Bakgrunn for saken:
Bydelsutvalget fremmet følgende verbalvedtak :
VH 3: Videreutvikling av FOT-team
«Bydelsutvalget er fornøyd med at bydelen etablerer et FOT-team og har store
forventninger til dette. Bydelsutvalget tror det kan ligge flere muligheter også for andre
grupper om denne tjenesten videreutvikles. Bydelsutvalget ber derfor om at direktøren
kommer tilbake med en sak om hvordan FOT-teamet kan videreutvikles.»
Saksframstilling:
Bydelen har samordnet og samorganisert tjenestetilbudene til brukere med sammensatt
problematikk/lidelser innenfor psykisk helse, rus og atferd, i èn enhet, «Enhet for fleksible
oppfølgingstjenester». Dette for å gi brukerne et mer effektivt og helhetlig tjenestetilbud.
Enheten består av fot-team, samlokaliserte boliger tilknyttet bemanning, rusteam,
aktivitetssenter og et nærmiljø-treffsted.
FOT teamet ble opprettet 1.1.2014. Ansatte fra hjemmetjenesten, søknadskontor, NAV
boligkontor og oppfølging, enhet for tilrettelagte tjenester. Leder ble ansatt våren 14 og
ansatt fra juli 14. Teamet hadde fram til det konstituert leder på deltid. Det er en utfordring å
samle så pass mange (14.5.stilling) med ulik fag- og arbeidsbakgrunn, men teamet har
kommet godt i gang med arbeidet med å bidra til å bistå de mest vanskeligstilte i bydelen.
Fra1.9.2014 ble tjenester til personer med psykiske lidelser og aktivitetssenteret tilsluttet den
nye enheten.
Tjenesteyting og organisering i bydelen
Enheten består av tverrfaglig sammensatt personal med relevant utdanning. Enheten arbeider
med å differensiere og spesialisere tjenesteytingen. De fleste brukerne i enheten bor i eid
eller leid bolig. En del av brukerne vil i perioder ha behov for opphold i institusjon (psykisk
helse eller rus). Enheten arbeider med å differensiere og spesialisere boligene Maridalsveien,
Vøyensvingen, Kyrre Greppsgate og Holmestrandgata slik at de blir i stand til å tilby
tilpassede tjenester innenfor gitte rammer (kompetanse og fysiske forhold). Differensieringen
innebærer bl.a. at boligene utarbeider en tydeligere profil på hvilken brukergruppe den
enkelte bolig skal tilby tjenester. Det arbeides også med avgrensning på hvilke brukere som

skal motta tjenester fra boligene kontra hvilke som skal motta tjenester fra «Fot-teamet».
Spesialisering innebærer at enheten tilegner seg kunnskap og videreutvikler samarbeidet med
samarbeidspartene innenfor problematikk ovennevnte brukergruppe innehar.
Høsten 2014 ble det etablert et nytt rusteam finansiert av midler via Helsedirektoratet
(kommunalt rusarbeid). Rusteamet gir tjenester til mennesker med rusmiddelproblematikk og
som er i behov av hjemmetjenester eller booppfølging. Rusteamet er lokalisert i
Holmestrandgata og har hovedansvar for beboerne som er lokalisert der. I tillegg følger
teamet også opp brukere som bor i eid eller leid leilighet i bydelen for øvrig. Det er ansatt
personell med spesialkompetanse på rus og avhengighet. Disse vil være fast tilknyttet
Holmestrandsgata og utgjøre bydelens rusteam.
Videre arbeides det ytterligere med å skape samarbeid internt i bydelen. Det er opprettet
strukturerte møter jevnlig med Søknadskontoret, Lokalmedisinsk senter, Nav –
sosialtjenesten, og boligforvaltere.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Det er inngått et forpliktende samarbeid med Josefinegate DPS. DPS gir bydelens beboere
behandling poliklinisk, ambulant og i døgnavdeling. Enhet for fleksible oppfølgingstjenester
har etablert regelmessige og strukturerte møter med DPS for samhandling og koordinering av
pasientforløp. Videre har bydelen og enheten initiert et samarbeid og samhandling med
«Seksjon rus og avhengighet». Det er ønskelig å samordne og samarbeide om denne
pasientgruppen (rusproblematikk) for sikre mer helhetlig og koordinert tilbud også til denne
brukergruppen.
VH 4: FACT-team, jfr. VH 3
«Bydel Gamle Oslo har opprettet et FACT-team som er et ambulant behandlingstilbud rettet
mot personer med psykose lidelser. Dette er et samarbeid med Lovisenberg DPS.
Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake med en sak om dette tilbudet og en
vurdering av om bydelen bør opprette noe lignende».
Fact er metode og en modell hvor kommune og sykehus danner et team sammen for å gi
mennesker med alvorlig psykisk lidelse et bedre tilbud og behandling. Fact-metoden
kjennetegnes med at teamene yter langvarig oppfølging til mennesker med alvorlig psykiske
lidelser i deres lokalsamfunn. Det er rettet mot mennesker som i tillegg til sine alvorlige
psykiske plager ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bo-situasjon, problemer med å få
arbeid, økonomiske vansker og andre faktorer som gir lav livskvalitet. Fact arbeider etter en
biopsykososial tenkning der oppgavene er å:
• Følge med på sykdom- og symptomutvikling
• Yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen
• Arbeid med rehabilitering
• Støtte brukerens bedringsprosesser

Et integrert team er ansvarlig for samtlige av disse oppgavene. Fact vil oppnå mest mulig
kontinuitet i oppfølgingen, forebygge innleggelse i psykiatrisk sykehus og fremme
inkludering i nærmiljøet slik at pasienter kan delta mer i samfunnet. Teamet skal være
sammensatt av ressurser fra både kommune og sykehus - skal være bredt sammensatt og
tverrfaglig (inkluderer psykiater, sykepleier, psykiatrisk sykepleier/sosionom, psykolog,
arbeidsspesialist, ekspert på rusavhengighet og brukerspesialist).
Bydelen har søkt forprosjektmidler til oppstart av Fact. Bydelen utreder om bydelen i
samarbeid med DPS er i stand til å starte opp samarbeid etter Fact-modellen. Videre må det
foretas en avklaring mellom bydel og DPS, hva som skal kreves av den enkelte enhet samt
også en enighet om at et slikt team er nødvending for å få gi brukerne/pasientene gode
helsetjenester der hvor bruker oppholder seg. Bydelen har initiert et samarbeid med
Josefinegate DPS rundt søknad om etablering av Fact. Av ulike kapasitetsgrunner ønsket
ikke DPS være med på å søke etablering av Fact team for 2014 i samarbeid med bydelen. I
det videre arbeidet må det avklares hvorvidt spesialisthelsetjenesten v/ DPS ønsker å etablere
Fact team i samhandling med bydel Sagene.

Videreutvikling av Enhet for fleksible oppfølgingstjenester:
FOT er nå et team i enhet for fleksible tjenester. Det er et mål å få enheten til å yte gode
tjenester for en vanskelig brukergruppe, og det er potensiale for intern utvikling og
spesialisering innenfor enheten. Bydelen ser for seg en videreutvikling av enheten med
oppfølging av de aller mest vanskeligstilte med rus- og duallidelser. Flere av rusmisbrukerne
som bor i Velferdsetatens institusjoner skal flytte tilbake til bydelen, og da bydelen så
heldige å ha en enhet som kan følge opp denne krevende brukergruppen.
Bydelen vil fremme en sak på status i enheten i 2015.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tar saken til orientering.
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