Torbjørn Espelien
Fra:
Sendt:
Til:

Kopi:
Emne:

Anne-Grete Bukier
fredag 26. oktober 2018 09:58
Torbjørn Espelien; 'geir Homlund'; Siw Wikan;
maria.barstadsanner@hoyre.no; oddoie@gmail.com; 'Liv Skrede';
sverre.brathen@gmail.com; gisle.bjugn@tazz.no; 'Kari Brodin Seljelid';
parvizianl@gmail.com; reidar@goslia.no; wencs@online.no;
koheggland@gmail.com; arnulfmyklebust@gmail.com; 'Bjørn Agnar Larsen'
Kristin Nilsen; Morten Svarverud; Grete Syrdal
VS: SV: Spørsmål HP

Hei
Videresender e-post vedrørende spørsmål HP fra Kari Seljelid med svar fra Grete Syrdal og Morten Svarverud.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Bukier
Juridisk spesialrådgiver
Bærum kommune, Politisk sekretariat
Mobil +47 92 48 46 04
Besøksadresse:
Rådhuset, Sandvika

Fra: Grete Syrdal
Sendt: onsdag 24. oktober 2018 21:15
Til: kari seljelid <kariseljelid@hotmail.com>
Kopi: Torbjørn Espelien <torbjorn.espelien@baerum.kommune.no>; Kristin Nilsen
<kristin.nilsen@baerum.kommune.no>; Anne-Grete Bukier <anne-grete.bukier@baerum.kommune.no>; Morten
Svarverud <morten.svarverud@baerum.kommune.no>
Emne: Re: SV: Spørsmål HP

Hei Kari
Et FACT-team, med 10-12 årsverk, kan følge opp 200-220 pasienter i et opptaksområde på ca. 40-50 000
innbyggere.
FACT-teamene skal være tverrfaglig sammensatt med for eksempel psykiater, sykepleier, sosionom,
psykolog, IPS-er (Individuell støtte og veiledning i å finne og beholde jobb), ruskonsulent og
erfaringskonsulent (medarbeider med brukererfaring). Pasientenes ønsker og tilstand er avgjørende for om
det er behov for oppfølging av flere eller alle ansatte i teamet.
I Bærum er planen at det skal etableres ett team først for så å vurdere om det er behov for flere.
Se ellers mer om FACT
her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018047332&doki
d=3918745&versjon=13&variant=A&
Den øvrige ambulante oppfølgingen vil kunne ha ulik kapasitet avhengig av omfanget av vedtakstimer den
enkelte bruker har. Dette vil derfor kunne variere.
MVh Grete Syrdal
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Sendt fra min iPhone
24. okt. 2018 kl. 18:28 skrev kari seljelid <kariseljelid@hotmail.com>:
Takk for svar.
Vet dere hvor mange brukere de ambulante teamene er ment å dekke?
Mvh Kari Seljelid
Sendt fra min iPad
24. okt. 2018 kl. 08:54 skrev Grete Syrdal <grete.syrdal@baerum.kommune.no>:
Hei
Til punkt 1:
Vestre Viken, ved Klinikk for psykisk helse og rus øker sin ambulante og polikliniske
virksomhet. Etablering av FACT-team, i samarbeid med kommunen er et av tiltakene
helseforetaket har iverksatt. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment,
som kan oversettes til «fleksibelt, aktivt og oppsøkende behandlingsteam i
lokalmiljøet».
Ambulante Fact team i Bærum er fra og med oktober etablert og er nå i en
innkjøringsfase.
Teamet er tverrfaglig med ansattressurser og kompetanse fra både DPS og
kommune og vil ha fokus på de sykeste som ofte også har utfordringer i forhold til
rusmisbruk, bolig, økonomi, arbeid og aktivitet med mål om å stabilisere disse i
hjemmet slik at de unngår hyppige reinnleggelser og opplever økt mestring og
stabilitet i sin hverdag.
Vi jobber også for en dreining av kommunens egne oppfølgingsressurser fra
ambulant på dag, til også kunne omfatte kveld og helg. Her har det vært
rekrutteringsutfordringer og vi er derfor forsinket med dette. Med de
bemanningsplanene som er lagt mener vi å kunne dekke behovet når ressursene er
rekruttert inn.
I tillegg har kommunen over flere år et ambulerende natt team til denne
målgruppen.
Til punkt 2:
Vi anser ressurssituasjonen for lavterskeltilbud psykisk helse og rus som god. Vi
jobber for å sikre mangfold og unngå dublering av tilbud, blant annet ved at de ulike
aktørene både i kommunal og privat/ideell regi samarbeider og avklarer seg med
hverandre. Dette har for eksempel vært gjort ifm deltagelse i et KS nettverk i
inneværende år hvor vi har lagt til rette for at aktørene skal bli bedre kjent med
hverandres innhold. Brukere skal kunne ha et valg.
Noen av de ideelle aktørene drifter til dels på tilskuddsmidler fra
kommunen. Omleggingen av tilskuddsordningen vil kunne påvirke økonomisk
forutsigbarhet for den enkelte dersom nye aktører kommer til.
Mvh
Grete Syrdal
Kommunalsjef Helse og Sosial,
Bærum kommune
Tel 97199536
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Fra: Morten Svarverud
Sendt: tirsdag 23. oktober 2018 11:31
Til: kari seljelid <kariseljelid@hotmail.com>
Kopi: Kristin Nilsen <kristin.nilsen@baerum.kommune.no>; Grete Syrdal
<grete.syrdal@baerum.kommune.no>; Anne-Grete Bukier <annegrete.bukier@baerum.kommune.no>
Emne: SV: Spørsmål HP
Hei!
Her kommer svar på punkt 3.
Tjenestene som de av kommunens tjenestemottakere som ikke har vedtak om BPA,
men vedtak om praktiskbistand betaler for er rengjøring og handling. Rådmannen
foreslår at det blir vedtatt at også tjenestemottakere som har vedtak om BPA, på lik
linje med alle andre tjenestemottakere, skal betale for disse to tjenestene. Det vil
fremkomme en detaljert oversikt over hva som er omfanget og frekvensen knyttet
til rengjøring og handling, som egenbetalingen er knyttet til.
Samme skjermingsregler som for alle andre innbyggere som mottar tjenester hvor
det er egenbetaling, vil selvsagt også gjelde for brukere med vedtak om BPA.
Med vennlig hilsen
Morten Svarverud
kommunalsjef
Pleie og omsorg
Bærum kommune
mobil: +47 957 75 417
www.baerum.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhuset
1338 Sandvika

Fra: kari seljelid <kariseljelid@hotmail.com>
Sendt: mandag 22. oktober 2018 21:55
Til: Anne-Grete Bukier <anne-grete.bukier@baerum.kommune.no>
Kopi: Kristin Nilsen <kristin.nilsen@baerum.kommune.no>; Grete Syrdal
<grete.syrdal@baerum.kommune.no>; Morten Svarverud
<morten.svarverud@baerum.kommune.no>
Emne: Spørsmål HP

Jeg trenger svar på følgende spørsmål fra den som er rett til å svare.
1) Det står i HP s 72 punkt 4.4.2.6 Psykisk helse og hverdagsmestring.
Ad ambulante team. Hvor mange team har kommunen etablert? Er de
tilstrekkelig bemannet, eller trenger man egentlig flere fagfolk?
3

Hvordan er kapasiteten i forhold til behovet?
2) Hvordan er egentlig ressurssituasjonen for lavterskeltilbudene psykisk
helse og rus i forhold til behov og kapasitet?
3) Egenbetaling brukerstyrt assistent. Hvordan tenker man seg egentlig
differensieringen her for å skille mellom praktisk bistand og annen bistand
som ytes?
Takknemlig for svar.
Vennlig hilsen Kari Seljelid

4

