NOTAT.
Bakgrunn for saken:
Rådmannen har ikke prioritert å videreføre 1,5 årsverk som er finansiert av tilskuddsmidler i neste
års budsjett. Rustjenesten skal fra årsskifte fagorganiseres med virksomhetsområdet Bo- og
dagtilbud. Målet er å utnytte de ressursene vi har, slik at utviklingen i tjenestene er i samsvar med
brukergruppenes behov framover. Samhandlingsreformen sees i sammenheng med dette, hvor
oppgave- og ansvarsfordeling mellom stat – kommune skal endres i årene framover. Rusbehandling
Midt-Norge avvikles fra årsskiftet, og Helse Nord-Trøndelag skal overta ansvar og oppgaver for
rusbehandling i Nord-Trøndelag. Regjeringens tilleggsproposisjon bebuder ny opptrappingsplan samt
utbygging av behandlingstilbudet i fagfeltet rus- og psykisk helse.

Kunnskapsgrunnlag: Rustjenesten i Verdal
Antall ansatte:
Enhet

Antall årsverk

Rustjenesten

4 årsverk

ATA-senteret

2,5 årsverk

Helsestasjon rus

2,1 årsverk

Til sammen

8,6 årsverk

I 2013 har rustjenesten brukt tilskuddsmidler til 1,5 årsverk. Denne ressursen er brukt til oppfølging
av brukere med LAR tiltak (1 årsverk) og arbeidsrettet tiltak (0,5 årsverk).
Rustjenesten, ATA-senteret og Helsestasjon rus tilbyr sine tjenester på dagtid.

Antallet brukere i rustjenesten:
Per dato er det 103 aktive brukere i rustjenesten, det er har vært 115 brukere som har inneværende
år, dvs 12 er avsluttet/opphørt. Utviklingen fra 2009 fram til i dag er:
2009

2010

2011

2012

2013

75

Usikre tall

87

107

103 (115)

Foreningen mot stoff (FMS) hevder at de i løpet av 2013 har kontakt 10 – 15 ungdommer som har
bekymringsfull rusutvikling. Rustjenesten, ungdomskontakten, SLT og NAV kan ikke bekrefte om
dette stemmer.

LAR tiltak i rustjenesten:
31 brukere har legemiddelassistert (LAR)oppfølging enten som rehabiliterende eller stabiliserende
tiltak. 3 nye henvisninger er under utarbeidelse. Sykehuset Levanger, Avdeling for rusrelatert
psykiatri (ARP), har ansvaret for LAR i spesialisthelsetjenesten. ARP anslår totalt ca 70 LAR-pasienter i
sørdelen av Nord-Trøndelag.

Arbeidsprosedyrene for brukere med LAR-tiltak:
Har søker pasientrettigheter til LAR behandling fremmes søknad m/tiltaksplan til LAR Midt-Norge.
LAR Midt-Norge vurderer om bruker har rett på LAR-Rehabilitering (LAR-R) eller LAR-stabilisering
(LAR-S). Rustjenestene oppretter ansvarsgruppe for LAR-brukere, utarbeider individuell plan om
bruker ønsker det, og de får oppfølging av fastlege og i bolig.


LAR-R brukere har målsetting om rusfrihet og rehabilitering. Rustjenesten bistår med
samtaler/koordinering av tjenestene. Apotek og hjemmetjenesten utleverer medikamenter.
Urinprøver tas to ganger i uka i oppstarten, hyppigheten reduseres utover i forløpet. Det
iverksettes sysselsettingstiltak på Torpet eller annen aktivitet/arbeid. De får bistand av
boligkontoret til å skaffe bolig. NAV bistår med arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad
eller annen ytelse fra NAV eller arbeidsinntekt. Apotek (ukedager) og hjemmetjenesten
(helg) utleverer medikamenter.



LAR-S brukere har målsetting om skadereduksjon og økt livskvalitet. Rustjenesten bistår med
lokal oppfølging, samtaler/koordinering og helsestasjonstjeneste på dagtid. Apotek
(ukedager) og hjemmetjenesten (helg) utleverer medikamenter. Urinprøver vurderes i hvert
enkelt tilfelle, utføres sjelden. Bruker er i Dagsverket, eller annen aktivitet. De får bistand av
boligkontoret til å skaffe bolig. NAV bistår med økonomi, uførestønad eller annet.

Arbeidsrettet oppfølging
Målet med tiltaket er:


Gjennom tett individuell oppfølging bidra til at mennesker som er sykmeldt og som har
rusproblemer kan få hjelp til å endre på sine rusvaner og å beholde arbeidsplassen sin.



Å øke kapasiteten til Rustjenesten og gjennom dette utvikle bedre tjenester når det gjelder
arbeidet med målgruppen.



Å gi informasjon, råd og veiledning vedr. rusproblematikk til bedrifter i Verdal.

Tilskuddet til 0,5 årsverk er dedikert denne oppgaven. Arbeidet har i hovedsak vært knyttet til
individuell oppfølging av mennesker som gjennomfører rehabilitering med jobb som siktemål. 22
personer som mottar tjenester ved Rustjenesten er i ordinær jobb. Rustjenesten tilbyr samtaler,
tilrettelegging, koordinering og praktisk bistand, mens arbeidsgiver tilbyr en arbeidsplass. Noen
ganger tilbyr arbeidsgiver en AKAN-avtale, oppfølging ved Bedriftshelsetjenesten med urinprøver o.a.
I 2011 var det 7 nye henvisninger på brukere som var i arbeidslivet og som hadde behov for tjenester
for å kunne beholde jobben. I 2013 har det vært 5 nye henvisninger. Av de 5 som ble henvist i 2013
har alle beholdt jobben og er i, eller er på tur tilbake i, ordinær jobb.

Samarbeid med andre tjenester i kommunen
Å løse oppgavene i rustjenesten er avhengig av et godt samarbeid med andre kommunale tjenester.
Fastleger, legevakten, NAV, boligkontoret, psykisk helse, helsestasjon, rehabiliteringstjenesten,
barnehage, skole, hjemmetjenestene, barnevernet, koordinerende enhet, er tjenester som må
samarbeide godt for å gi brukeren et helhetlig tilbud i et LAR.

Samarbeid med tjenester utenfor kommunen
Politi, ARP, ulike behandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri,
familieambulatoriet, somatiske og kirurgiske poliklinikker med mer.
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*Samorganisering av flyktningetjenesten
**Rehabiliteringstjenesten og koordinerende enhet organiseres som en del av Hjemmetjenesten
***Rustjenesten og dagsenteret kontakten organiseres som en del av Bo- og dagtilbud.
De som er merket med rødt er midlertidig organisert i ny organisering.

*Flyktningetjeneste

