RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011
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HELHETLIGE TJENESTER

RUSKOORDINATOR
RESSURSTEAM RUS
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RUSAVDELINGEN
RUSTJENESTEN

Lov om sosiale
tjenester kap. 6

RUSPROSJEKTENE

ATA-senteret
Sykepleier på hjul
Ruskoordinator

Helsestasjon Rus
Homla
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RUSTJENESTEN
Lov om sosiale tjenester kap 6


-

6- 1 Hjelpetiltak
Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. 4-1 og 4 -2, skal
sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol
og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp
til vedkommendes familie.

-

Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå
med å etablere et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet
omfatte oppnevning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på
arbeidsplassen, andre tjenester etter denne loven og kontakt med
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

-

Kan behovet for egnet institusjonsplass ikke dekkes, skal sosialtjenesten
om nødvendig sørge for midlertidige tiltak
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RUSTJENESTEN


§ 6-1 a. Sosialtjenestens plikt til å vurdere bruk av tvang etter medling fra
pårørende.



§ 6- 2. Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved
omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak etter LOST § 6-1
ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke
kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak

-


-
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§ 6- 2 a. Tilbakehold av gravide rusmiddelmisbrukere.
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelmisbruker uten eget samtykke skal
tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak……,og holdes tilbake
der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er
overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom
hjelpetiltak etter LOST § 6-1 ikke er tilstrekkelig
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RUSTJENESTEN
VI KAN BLANT ANNET TILBY:

Gi tilbud om individuell plan / tiltaksplan - Koordinering av
tjenester.

Kartlegging / Henvisning.

Støtte- og oppfølgingssamtaler.

Nettverksarbeid.

Opprettelse av støttekontakt og oppfølging av støttekontakt.

Søknader om legemiddelassistert rehabilitering.

Søknader til behandlingsinstitusjoner iht regionalt helseforetak.
 Henvisning til tannbehandling

Råd og veiledning til pårørende.

Saksbehandling ift LOST kap 6.

Delta i ulike prosjektgrupper og samarbeidsfora ift rusfeltet.
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ATA-SENTERET
En helhetlig tiltakskjede med 4 tiltak på samme sted.


Torpet: Høyterskel integreringstiltak for mennesker under
rehabilitering for rusavhengighet.
Torpet arbeidsavklaring.



Dagsverket / Nattsvermeran: Rusavhengige som er i stand til å
jobbe i et dag for dag perspektiv med godtgjøring etter endt
arbeidsdag.



Husbokkan: for personer som er for friske til lediggang, men ikke i
stand til ordinært arbeid.
Snekkerlaget: For ungdommer i målgruppen.



Kontakten: For mennesker som sliter psykisk/og eller har et
rusproblem. Videreutvikling av aktiviteter. Glassverksted.
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ATA-SENTERET
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Kurs, Kompetansepakke
Undervisning av ulike temaer.
Samarbeid/ bistand til kontakt med andre instanser
Restaureringsarbeid på småbruket.
Glassarbeid.
Snekkeroppdrag.
Vedproduksjon.
Rydding av turveier, strender og verneområder.
Vedlikehold og tilsyn av kommunale friluftsområder/anlegg.
Fysisk aktivitet og friluftsliv.
Kjøkken arbeid.
Produksjon av sittegrupper.
Skjøtselstiltak av verneområder.
Nettverksbygging: arbeidsgivere, lag og foreninger.
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HELSESTASJON RUS


Målgruppe:
Helsestasjon Rus gir et tilbud til rusavhengige over 18 år,
uavhengig av type misbruk



Målsetting:
Bedre helse/ skadereduksjon/ smitteforebygging.
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HELSESTASJON RUS
VI TILBYR:
 Støtte- og ryddesamtaler
 Hjelp til å orientere seg i hjelpeapparatets muligheter og
tilbud
 Videreformidling til ulike hjelpeinstanser
 Oppfølgingssamtale etter overdose
 Utdeling av rent brukerutstyr
 Returordning for brukt brukerutstyr
 Vaksine for hepatitt A/B
 Helsevurdering
 Hepatitt A, B og C screening
 Vurdering av sår og evt. sårstell
 Vurdering og behandling av infeksjoner
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SYKEPLEIER PÅ HJUL


Målgruppe
Alkoholavhengige som har som mål å få en bedre
helse og en bedre hverdag. Hvor målet ikke
nødvendigvis er rusfrihet, men økt livskvalitet



Målsetting
Økt livskvalitet og skadereduksjon for den enkelte
og en bedre fysisk og psykisk helse
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SYKEPLEIER PÅ HJUL
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Støtte- og ryddesamtaler
Hjemmebesøk
Oppfølging av psykisk og fysisk helse
Videreformidling til ulike hjelpeinstanser om ønskelig
Sosial trening og aktivitet
Tannhelseveiledning; fri tilgang på og formidling til
tannhelsebehandling
Helsevurdering
Vaksiner
Sårstell
Utdeling av vitaminer
Kontaktperson i kommunen/ koordinering av tjenester
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RUSKOORDINATOR
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Aktiviteter/ prosesser på gang:
- Prosjektledelse, rusprosjektene
- Samkjøring med Rustjenesten etter omorganisering
- Rutiner Rusavdelingen
- Helhetlig tilbud LAR-R, LAR-S i Verdal kommune
- Få på plass samarbeid mellom aktuelle instanser i
kommunen
- Samhandlingsmodell
- Kompetanseheving
- Fagdag Rus
- Ulike søknader om midler
- Deltagelse i Frivillighet i Fellesskap – arbeidsgruppe,
sekretærfunksjon
- Kommet i gang med Ressursteam Rus
- Ruskontrakter
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TJENESTEMOTTAKERNE
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Brukere av rustjenesten pr i dag:
78 brukere totalt, alder 18 – 60 år.
31 personer i et LAR løp (25 oppstartet pr i dag, 4 aktuelle for LARS pr i dag, 2 i søknadsprosess).
Aktiv rus 25 personer
Skadereduksjon ( alkohol og LAR-S) 6- 7 personer
Døgnbehandling 5 personer
På tur inn i døgnbehandling 5 personer
Poliklinisk behandling 23 personer
Heldøgnsomsorgstjenester 4 personer – noen har varig behov
Fengsel 2 personer
I løpet av året har 18 personer vært i døgnbehandling og 8 av dem
har fullført planlagt løp.
15 damer og 63 menn
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TJENESTEMOTTAKERNE
Brukere av helsestasjon rus pr i dag:
 Ca 110 – 120 brukere ( 20- 25 Levanger, 70 – 80 Verdal, ca
10 stk ukjent)
 Alder ca 20 – ca 60
 Kjønnsfordeling 8 damer, resten menn.
Brukere av Sykepleier på hjul pr i dag
 20 personer med i prosjektet, 12 menn og 8 damer

Brukere av ATA-senteret pr i dag
 Ca 20 - 25 personer til enhver tid
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TJENESTEMOTTAKERNE
Hva annet vet/ tror vi?
 Tett individuell oppfølging er en forutsetning
 Tilbud om arbeid og aktivitet er en forutsetning for
rehabilitering
 Egnet bolig er en forutsetning for rehabilitering
 Funksjonsnivå - utfordringer
 Rekruttering – brukerne forteller, politiet forteller
 Ingen med minoritetsbakgrunn
 Flere i jobb bruker amfetamin
 Ruskartlegging
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RESULTATER TILBAKEMELDINGER










17

Rustjenesten – gode tilbakemeldinger
Antall rusfrie
Det helhetlige tilbudet, flere går løpet fra lav til
høy
Redusert angstnivå
Viktig å ha noe å gå til, føle seg sett, være rusfri
Smitteforebygging
Redusert antall sykehusinnleggelser
Positive tilbakemeldinger fra Hjemmesykepleien
med mer
En helhetlig tjeneste – et godt tilbud
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ØKONOMI
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Rammer: ca 6,5 mill
Herav tilskudd fra staten: ca 3,5 mill
Krav om videreføring av tiltak etter
tilskuddsperioden – konsekvenser
Flere søknader på gang
Samfunnsøkonomi
Døgnforbruk narkotika 1500-3000,Finansiering – tyvgods – 10-20 % av verdien
Anslått erstatning etter tyveri og innbrudd i
industribygg i 2008: 50,8 mill
Døgnpris behandling: 3000-4000,-
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VIDERE FOKUS
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FRA PROSJEKT TIL DRIFT
2011: HELSESTASJON RUS
Politiske føringer/ krav for videre drift?
De nye, ikke oppstartede, tiltakene i Ruspolitisk
handlingsplan
Utvikling Rusavdelingen/ Rusenhet

Velg Vis – Maler – Lysbildemal for å endre denne teksten

