Høring til kommunedelplan Helse og omsorg
Psykisk helse og oppfølgingstjenesten.
Enhet Hjemmetjenester

Som en generell kommentar ønsker Psykisk helse og oppfølgingstjenesten å
påpeke at vi i flere sammenhenger savner fokus på den brukergruppen vi yter
tjenester for. Tjenesten finner flere punkter hvor vi mener det er både naturlig
og nødvendig å svare på, for å gi et best mulig grunnlag for det videre
planarbeidet.

Aktuelle punkter utdypes nærmere;

Høringskommentar til pkt 12.1
Institusjonsstruktur
Psykisk helse og oppfølgingstjenenesten ønsker å påpeke at en fremtidig institusjonsstruktur
og tilhørende organisering, også må ta hensyn til den økende brukergruppen av
voksne/eldre rusavhengige som etter hvert vil få behov for heldøgns omsorgsplasser.
Behovene sees i sammenheng med mer varige behov pga sviktende helse, men også som et
behov for et midlertidig opphold i institusjon i den hensikt å stabilisere/rehabilitere
helsetilstand. Vi har allerede i dag enkeltbrukere i denne brukergruppen og tjenesten vår
kjenner til flere som i løpet av en tid vil kunne få behov for en kommunal institusjonsplass.
Dette peker på at vi i fremtiden vil få andre brukergrupper enn de vi tradisjonelt har hatt i
kommunale omsorgsinstitusjoner. På bakgrunn av denne betraktningen finner vår tjeneste
det naturlig at gruppe 3 (rus og psykiatri) også svarer på problemstillingen i punkt 12.1.

Høringskommentar til pkt 12.3
Yngre personer med store bistandsbehov
Psykisk helse og oppfølgingstjenesten har kontakt med en del brukere som klart vil falle
under denne beskrivelsen. Dette gjennom individuell oppfølging samt gjennom bofellesskap
i Åsveien 7. På bakgrunn av dette ønsker vår tjeneste å svare på problemstillingen som er
beskrevet i dette punktet.
I rubrikken kartlegging/utredning beskrives det som følger; “Tema vurderes særlig (vår
utheving) i gruppene «Institusjonstjenester og struktur», «Hjemmetjenester» og
«Koordinering av tjenester». Slik vår tjeneste tolker ordlyden ser vi at det kan åpnes for at
også andre grupper, som gruppe 3 rus og psykiatri, kan være aktuelle i denne sammenheng.

Høringskommentar til pkt 14.1
Forebygging og rehabilitering
Psykisk helse og oppfølgingstjenesten ønsker å påpeke at forebygging og rehabilitering også
er et høyst aktuelt tema for den brukergruppe som mottar våre tjenester. Alle våre
tjenestemottakere er hjemmeboende og har på bakgrunn av sine rusproblem og/eller
psykiske helse behov for støtte og hjelp for å kunne bo hjemme lengst mulig. Dette temaet
er allikevel spesielt aktuelt for brukergruppen som er nevnt i vårt høringssvar i pkt 12.1;
middelaldrende og eldre rusavhengige. Denne brukergruppen har ofte flere tiår med
rusavhengighet og mange har i tillegg problematikk ifht somatiske og psykiske plager. I
likhet med andre aktuelle brukergrupper er det ønskelig fra alle hold at også disse personene
får mulighet til å bo hjemme best mulig og lengst mulig. Gruppe 3 bør på bakgrunn av dette
derfor knyttes opp mot punkt 14.1

Høringskommentar til pkt 17.1
Differensierte botilbud
Mange brukere av våre tjenester er avhengige av tilpassede og differensierte botilbud for å
kunne lykkes i sin habilitering/rehabilitering. Tjenesten har gjentatte ganger erfart hvor viktig
det er med riktig type bolig (og tjenester) til våre tjenestemottakere. Det gjelder unge
mennesker med stor psykiske utfordringer så vel som personer som kommer fra institusjon
(rus eller fengsel). Vår kjennskap til utfordringene rundt utilfredsstillende botilbud er stor.
Dette kan også være noe av forklaringen på det engasjement vi mener vår tjeneste har vist
ovenfor boligsosiale spørsmål i Levanger kommune. Psykisk helse og oppfølgingstjenesten
har både kompetanse, energi og erfaringer ovenfor dette utfordringsbildet, og ønsker derfor

å kunne bidra inn i planarbeidet med dette. Tjenesten anbefaler derfor at gruppe 3
involveres tettere inn i pkt 17.1

På vegne av Psykisk helse og oppfølgingstjenesten,
Heidi Hammer
Avdelingsleder

Levanger, 02.12.13

