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HP 2021-2024 – Svar på spørsmål fra representant Sølberg (MDG) vedrørende det
kommunale døgntilbudet innenfor psykisk helse og rus

Spørsmål:
Viser til saken "Erfaringer etter 2 års drift for det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp til
mennesker med psykiske helse- og/eller rusutfordringer og de øvrige korttidstilbudene i
Rudsdalen.". MDG er veldig fornøyd med at vi har dette tilbudet som fungerer så godt.
I forbindelse med HP har vi følgende spørsmål:
Hvor mye vil en styrkning av 1 mestringsplass koste for Rudsdalen?
Hvor mye mer kunne man økt tilbudet med 1 ekstra ansatt på Mestringstelefonen?
Svar:
Hvor mye vil en styrkning av 1 mestringsplass koste for Rudsdalen?
Kommunedirektøren vurderer at det fortsatt er god kapasitet ved mestringsplassene i Rudsdalen.
Det er ikke bygningsmessig kapasitet til utvidelse av antall plasser. Plassene som er der i dag, kan i
tillegg brukes fleksibelt. Det vises for øvrig til svar under og til redegjørelse for erfaringer ved bruk
av plassene
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&a
rkivsakid=2020018478&
Hvor mye mer kunne man økt tilbudet med 1 ekstra ansatt på Mestringstelefonen?
Kommunedirektøren vurderer at det fortsatt er kapasitet på mestringsplassen. Den brukes i snitt i
underkant av 13 døgn per måned og det er mulighet for å utvide med flere pasienter. Dette vil
kunne være et godt fremtidig alternativ for å forebygge innleggelse av pasienter som kommer på

KAD plassene eller mottaksplassene og tas derfor opp med disse under innleggelse.
Samarbeidspartnere informeres også for å nå ut til flere.
I gjennomsnitt er det 34,5 innbyggere som har mestringsavtaler og som nevnt jobbes det med å
øke antallet. Så langt har alle som har ønsket (og hatt behov) om å inngå avtale om bruk av
mestringsplass, blitt tilbudt avtale.
Erfaringer så langt er at mestringsplassene med tilknyttet mestringsavtale gir god effekt for
bruker. Den faglige målsettingen med mestringsplassen og mestringsavtale, er at innbygger ved
hjelp av egne ressurser klarer seg mest mulig selv, med andre ord er det måloppnåelse for den
enkelte, når innbygger ikke lenger har behov for å legge seg inn på døgnplassen.

