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1.

Innledning

Housing First —eller bolig først - er overordende prinsipper og en metode for arbeid med bosetting
av bostedsløse. Metoden er prøvd ut med gode evalueringer blant annet i USA og utprøvingen i
Sandnes bygger på modellen fra New York. Målet er å forebygge eller avslutte langvarig
bostedsløshet.
Metoden bygger på:
Bolig som utgangspunkt
Valgfrihet i tjenester og bolig —brukermedvirkning

som fundament (recovery)

Skille mellom bolig og tjenester
Varig bolig
Helhetlige tjenester (på brukerens arena)
Forberedt innflytting
Modellen skiller seg fra tradisjonell "trappetrinns-modell"

hvor brukeren kvalifiserer seg til tiltak eller

boliger av ulik type. I Housing First (HF) stilles det ikke krav om behandling eller rusfrihet. Fokuset er
at en varig bolig skal bidra til stabilitet og bedret livssituasjon.
Sandnes kommune har store utfordringer
personer

i midlertidige

botilbud,

i forhold til bosetting av bostedsløse. I 2011 bodde 171

i 2012 ca 210. Brukerplankartleggingen,

en kartlegging

av

russituasjonen lokalt viser i 2012 at 89 av 323 rusavhengige er uten bolig, bor midlertidig eller i svært
utilfredsstillende

boligløsninger. En del av disse er i aktuell målgruppe for Housing First, det vil si

langvarig bostedløse og problemer relatert til rus og/ eller psykiske vansker. Modellen er gjort kjent
for kommunen

primært

gjennom

Husbankens informasjon,

Sandnes kommune vurderer at HF relaterer

nettverksdeltakelse

godt til faglige holdningene

og studiebesøk.

tjenestene

ønsker for

boligsosialt arbeid og at satsing på HF kan bidra til at bostedsløse i Sandnes som ikke oppnår varig
boforhold gjennom kommunens eksisterende tilbud, får varige boliger.
Utprøving av HF er forankret både i revidert boligsosial handlingsplan (vedtatt 23.10.2012) og
rusmiddelpolitisk

handlingsplan (vedtatt 19.06.2012). Arbeidet er et samhandlingsprosjekt

kommunen og spesialisthelsetjenesten

mellom

som er forankret i en egen samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Stavanger er forankret i Samhandlingsutvalget.
Arbeidet relateres til overordnet samhandlingsavtale mellom helseforetaket og kommunen.
Samarbeidet formaliseres gjennom styringsgruppen og utøves i praksis i et samordnet HF-team. (se
kap. 3, Organisering av tiltaket)
Videre er arbeidet forankret i, og en del av samarbeidsavtalen mellom Husbanken og Helse Vest om
utprøving og metodeutvikling
2.

i Housing First.

Mandat

Arbeidsgruppen fikk mandat for arbeidet i januar 2013. Gruppen skulle utarbeide en prosjektplan for
gjennomføring av Housing First i Sandnes kommune. Planen skal klargjøre følgende momenter:
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Faglig fundament og holdning for lokal gjennomføring
Oversikt på behov med utgangspunkt i BrukerPlan-kartlegging, ventelister, kunnskap fra NAV
og mestringsenheten og NIBR-kartlegging av bostedsløshet
Anbefaling av målgruppe og måltall
Organisering av HF i Sandnes
Samarbeidsstrukturer
Brukermedvirkning

mellom spesialisthelsetjenesten

og kommunen

og likemannsarbeid

Boliger
Ressursbehov og finansiering til anskaffelse, tjenester og drift
Plan for kompetanseutvikling
Måleparameter

og implementering

av metoden

og metoder for arbeidet

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:
Tore Berge, RPS-team (Rus- Psykiatri - Somatikk-team)AUV (Avdeling Unge Voksne), Helse Stavanger
Brit Ellinor Scott og Grete Grov, Gauselskogen AUV, Helse Stavanger
Rita Sele, Boligtjenesten Sandnes kommune
Dagrunn Sømme og Bente lyse,

Mestringsenheten

(rus- og psykiske helsetjenester)

Sandnes

kommune
Øystein Lima Braut, NAV Sandnes
Pål Berger, RIO (Rusmisbrukernes InteresseOrganisasjon)
Katharina Hovland, fagstab levekår Sandnes kommune (leder av prosjektgruppen)
Gruppen

rapporterer

til styringsgruppen

som består av representant

fra ledelsen i Psykiatrisk

divisjon, observatør fra Husbanken samt deltakere fra kommunens boligsosiale gruppe.
Styringsgruppen vedtar prosjektplan og følger opp driften i prosjektet etter halvårlige rapporter fra
HF-teamet ved prosjektleder.

3.

Organisering av tiltaket

Arbeidsgruppen

har søkt å finne en organisering som kan ivareta viktige elementer i HF-metoden.

Oppfølgingen i HF skal være
Brukerstyrt
Ambulant
Tverrfaglig
Brukere i HF er ikke pålagt å ta imot tjenester, men forplikter seg til minimum å ta imot en oppfølger
1 time pr uke. Det er knyttet usikkerhet til hvor mye tjenester den enkelte beboer har behov for og
vil ta imot. Likevel antas det at brukerne i målgruppen har omfattende oppfølgingsbehov.
Tiltaket etableres som et forpliktende
(boligtjenesten,

samarbeidsprosjekt

mellom aktuelle tjenester i kommunen

rus- og psykisk helsetjeneste, NAV) og spesialisthelsetjenesten

ved Psykiatrisk

divisjon, avdeling unge voksne. Samarbeidet organiseres i et samhandlingsteam der faste personer
fra de ulike avdelingene yter tjenester og sikrer en HF-faglig felles plattform.
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Selve oppfølgingen i tiltaket er planlagt organisert som en dedikert, men likevel integrert del av
Mestringsenhetens tjenester. De andre enhetene skal bistå forpliktende

med sine tjenester og

ansvarsområder inn i tiltaket. Spesialisthelsetjenesten likeså. Dette for å sikre en bred faglig
kompetanse som sikrer helhetlig og individuelt tilpasset hjelp til brukerne. Funksjonene skal være
sammenlignbare med det som inngår i et FACT-team *1 (Flexibel Assertive Community Treatment).
Dette er en modell for tverrfaglig lokal helhetlig oppfølging og behandling av ROP-lidelser (rus og
psykiatri-lidelser) som har større fleksibilitet i forhold til målgruppe og tilnærming enn tradisjonelle
ACT-team.
Bemanning:
Grunnbemanning i oppfølgingsteamet

vil bestå av to kommunale oppfølgere i 100 % stilling, en

ansatt fra Gauselskogen og en erfaringsmedarbeider

(ansatt med egen brukererfaring) i deltid.

En kommunal stilling er finansiert av boligsosiale midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
andre kommunale stillingen gjennom Helsedirektoratets tilskudd til samhandlingsmodeller

og den
via

Fylkesmannen. Disse har ansettelse i hhv Rusteamet og ROP-teamet, men arbeidsbasen og
tilhørigheten vil være ROP-teamet og dets lokaler. At ansettelsen deles i to team vil styrke faglighet
og forankring inn i andre deler av enheten. Leder for ROP-teamet er prosjektleder for Housing Firstprosjektet når dette settes i drift høsten 2013.
Spesialisthelsetjenesten ved Gauselskogen bidrar med ett årsverk fordelt med 80 % stilling til
og koordinering av spesialisthelsetjenester

behandlingsoppfølging
og metodeutvikling

inn i tiltaket, samt dokumentasjon

i prosjektet (20 %). Stillingen har sitt ansettelsesforhold

i Gauselskogen, men

arbeider hovedsakelig ambulant og har tilgang i ROP-teamets base. Oppgaver vil være
oppfølging/rehabilitering

i bolig, intervensjoner med tanke på behandlingsforberedende

tiltak og

integrert behandling. Videre vil denne stillingen kunne bidra som veiviser med tanke på ytterligere
hjelpetiltak fra spesialisthelsetjenesten.
Videre er det fra Helse Vest avsatt midler til ansettelse av erfaringsmedarbeider
brukererfaring)i deltid som skal arbeide i oppfølgingsteamet
Erfaringsmedarbeideren

(ansatt med egen

med base i ROP-teamet.

skal komplimentere fagoppfølgerne og arbeide aktivt opp mot brukere som

støtteperson og brobygger.
Tverrfaglig bidrag inn i teamet:
Fra boligtjenesten avsettes stillingsressurser til framskaffelse av boliger til prosjektet. Kommunen
prøver ut ordning med miljøvaktmester

i forhold til boligmessig bistand for å forebygge skader.

Beboere i HF vil inngå i Miljøvaktmesterens

målgruppe og kunne få slik bistand administrert av

boligtjenesten.
NAV bidrar med ressurser til sine oppgaver, fordelt på to fast ansatte med kompetanse og interesse
for målgruppen. Nav har både inntekstssikringsfokus, samt arbeidsfokus. Aktuelle tjenester er
avklaring av ytelser, etableringsstøtte,

nettbankordning,

gjeldsrådgivning, tiltaks- og arbeidsfokus mv.

Det er avsatt midler gjennom Husbankens kompetansetilskudd
kompetanseutvikling
1

til dokumentasjon,

og formidling i prosjektet både hos kommunen og AUV.

Se forklaring i kapittel 12
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For å sikre samarbeid og felles Housing First- faglig forankring vil det legges opp til ukentlige møter
der alle som inngår i HF-teamet deltar. Oppfølgingteamet
deltakere for gjensidig kompetanseutveksling

ROP-teamFagteam
oppfølger 100%Oppfølger

i Vågsgata inviteres inn i forumet med fast

.

rus
100%

Housing
First team

AUV-Gauselskogen

Erfaringsmedarbeider

Oppfølger 80 %

Ca 50 %

For å sikre et felles verktøy for samhandling anbefales utprøving av det web-baserte individuell planverktøyet Sampro, som også gir økt mulighet for bruker-involvering

i planutarbeidelse/oppfølging.

Dette erstatter likevel ikke dokumentasjon i respektive fagsystemer (Profil, Socio(kommune) og DIPS
(AUV)). De ansatte i prosjektet som kommer fra SUSfår tilgang til å dokumentere i Profil,
kommunens fagprogram. AUV avklarer videre i fht journalføring
Oppfølgingstjenestene

i DIPS.

i HF skal vedtaksfestes etter helse- og omsorgsloven og vedtakene fattes i

tverrfaglig HF-team og skrives av oppfølgerne. Det skal avklares med Fylkesmannen om det kan fattes
5
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vedtak som ivaretar fleksibiliteten

i tjenesteytingen

i HF. Kommunen har erfaring med vedtaksfesting

av tjenester til brukere med variable behov og kan overføre denne praksisen dersom lovverket ikke
gir åpning for større fleksibilitet i vedtaksformuleringen.

Rett til helsehjelp i tverrfaglig spesialisert

beha ndling (TSB)vurderes ved aktuell vurderingsenhet i Helse Stavanger området. Representant fra
spesialisthelsetjenesten

i HF-teamet vil kunne bistå ved slik henvisning.

Arbeidstid —døgndekning
I Housing First metoden ligger at tea met ideelt sett skal være tilgjengelige 24 t pr døgn/ 7 dager pr
uke. Med begrensede stillingsressurser vil teamet selv ikke kunne dekke dette. Det legges likevel opp
til en fleksibel arbeidstidsordning for de ansatte med blant annet ubunden tid. I tillegg har
kommunen gjennom ordinær drift tilgang gjennom kontakttelefon
Mestringsenheten.

og tilgjengelig personell i

Beboere i HF vil ha tilgang til disse tjenestene. Erfaringsmessig er det ikke stor

pågang til slike tjenester fra brukergruppa. Brukerrepresentanten

skal arbeide fleksibelt og dekke

noe i forhold til helg, kveld og høytid. Det må avklares noe mer i fht arbeidstid slik at ordningene blir
forutsigbare og innenfor regelverket, samtidig som de ivaretar en viss fleksibilitet.

4.

Målgruppe

Målgruppen

for Housing First i Sandnes er personer med rusavhengighet,

psykiske vansker som har behov for boligsosiale oppfølgingstjenester

i kombinasjon

med

for å kunne bo i egen bolig.

Tiltaket rettes mot personer som er bostedsløse, står på venteliste for kommunal bolig og som
strever med å bo stabilt også ved hjelp av kommunens ordinære tilbud om bolig og boligtjenester.
Bostedsløs defineres som personer uten bolig som:
bor i midlertidige botilbud
utskrivningsklare pasienter fra TSB/ psykisk helsevern
personer som skal løslates
Kommunen oppfatter at en har god oversikt på behov og hvem som kan nyttegjøre seg Housing First.
BrukerPlan-kartlegging*2

gjennomføres

årlig. I følge denne kartleggingen var 89 rusavhengige uten

bolig i desember 2012. Av disse var det 33 som scoret "blodrød"
sammen, dvs som har omfattende

når kartleggingsvariablene

settes

og sammensatt problematikk og som kan være i målgruppen for

HF.
NIBR gjennomførte

i desember 2012 en omfattende

kartlegging av bostedsløse i Norge. Sandnes

deltok i kartleggingen. Resultatene publiseres i juni og vil gi kunnskap om situasjonen. Boligtjenesten
fører venteliste for alle kvalifiserte søkere for kommunal bolig. Det er pr mai 2013 200 personer på
ventelisten.

Av disse vurderes 33 å ha behov for betydelige oppfølgingstjenester

fra rus/psykisk

helsetjenester for å kunne mestre et boforhold og er mulige kandidater. Av denne gruppen har en
kommet fram til 23 brukere som fyller kriteriene for HF.

2

Se forklaring i kapittel 12
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Prosjektet har som ambisjon å bosette 10 brukere i Sandnes i første driftsår. Erfaringer fra dette vil
ligge til grunn for framtidige måltall og framdrift. Erfaringer fra andre HF-prosjekter anbefaler
personaltetthet på 1:5.
Inntak i HF gjøres i utvidet boligtildelingsmøte i kommunen etter HF-teamets vurdering av aktuelle
kandidater. Boligtjenesten er ansvarlig for administrering av tildelingen. Beboerne får ordinær
husleiekontakt, men det settes vilkår om ukentlig oppfølging i boligen. Dette er i samsvar med HFprinsipper, men er ikke juridisk bindende i kontrakten.

5.

Faglig fundament

og holdning

Housing first —en metode utviklet i New York for å forebygge eller avslutte langvarig bostedløshet.
Metoden er primært rettet mot varig bostedløse personer med psykisk sykdom og rusavhengighet.
Adskillelse mellom bolig og tjeneste
Bolig er en menneskerett og et grunnleggende behov (Maslows behovspyramide). Med bolig menes
en fullverdig bolig som dekker alle nødvendige funksjoner for å bo, og som leies med standard
husleiekontrakt.

Det å disponere en fullverdig bolig skal bidra til at beboeren på den ense side settes

i stand til å ta fatt på den vanskelige oppgaven å forme sitt eget liv, og på den annen side motiveres
til å gjennomgå de nødvendige prosesser for å nå sine mål. Boligen må utgjøre en trygghet og en
ressurs for beboeren, uavhengig av hvordan vedkommende presterer når det gjelder rusmisbruk eller
tilpasning til samfunnslivet.
I USA fremheves som et av suksesskriteriene for HF-metodikken at graden av mottak av tjenester er
drevet frem av beboeren selv. I utgangspunktet kreves det lite av beboeren når det gjelder å jobbe
med sine rus —og psykiske vansker. Hovedmålsettingen er å hjelpe beboeren til å utvikle nødvendige
ferdigheter for et uavhengig liv. Ønsket er at dette vil medføre at beboeren etter hvert selv etterspør
rehabiliteringstjenester

og behandling. Dette står i klar kontrast til en metodikk der beboerens

disposisjonsrett til boligen er på betingelse av at vedkommende mottar tjenester.
Tjenestefilosofi
En av fremgangsmåtene i HF-metoden er å basere seg på en sterkere grad av valgfrihet for den
enkelte bostedløse. Det innebærer at man starter med å bistå den bostedsløse personen i å definere
sine egne behov. Deretter settes det sammen et sett med tjenester tilpasset personens behov og
ønsker. Hensikten med å bygge på den bostedsløses egne boligpreferanser er at man helt fra
begynnelsen skal bygge på den bostedsløses egen motivasjon, initiativ og autonomi. Å støtte opp
under personens autonomi er en strategi for at personen videre skal ta ansvar for eget liv, og selv
skal bidra til å skape sine egne muligheter (jfr. Recovery* tenkningen, LØFT*, Ml* og 00MT*3).
Beboeren har full mulighet til å avvise medisinering, rehabilitering eller behandling, men det stilles
krav om at beboeren må møte en fra HF-teamet minst en gang i uken. Dette gjøres for å følge opp
tilstanden i boligen, se at boligsituasjonen er tilfredsstillende,
til beboeren og for å opprettholde

3

for å bygge tillit samt skape en relasjon

kommunikasjon med HF-teamet.

Se forklaring i kapittel 12
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Beboeren risikerer som andre å bli sagt opp pga manglende husleiebetaling, bråk eller brudd på
husleiekontrakten.

For å forhindre utkastelse jobber HF-teamet både overfor beboeren og overfor

utleier for å ta fatt i eventuelle problemer på et tidlig stadium.
Recovery
Hvis beboeren ikke opplever sitt rusbruk som et problem, setter man ikke fokus på det. Fokuset da
blir å bygge tillit mellom hjelpeapparatet og beboer slik at en øker muligheten for at beboer vil kunne
våge å begynne et endringsarbeid. Hvordan rusbruken påvirker beboerens mulighet til å nå sine
andre målsettinger kan tas opp på et senere tidspunkt. Ulike metoder brukes for å hjelpe beboeren
med å kontrollere rusavhengighet og psykiatriske symptomer slik at de negative konsekvensene
reduseres. Skadereduksjon er som regel ikke en varig løsning, men vil kunne bidra til å stabilisere
livssituasjonen for beboeren slik at vedkommende kan bli motivert for videre rehabilitering.
Prinsippene for skadereduksjon har paralleller til metoden LØFT,Ml (Motiverende Intervju) og 00MT
i sosialt arbeid. LØFT bygger på at man ikke trenger å forstå hva som er problemets årsaker for å
gjøre noe med dem. Man tar tak i det som faktisk fungerer i beboerens liv, og de ressurser og sterke
egenskaper beboeren disponerer, og så bygger videre på det. Ut fra dette jobber man med å finne
tjenester som på enklest mulig måte og med minst mulig motstand kan føre til forandringer og
løsninger.
Tjenestetilbud
Tjenestene gis fra et tverrfaglig sammensatt team med følgende spesialkompetanse:
ROP-lidelser - Mestringsenheten
Sosialt arbeid —Mestringsenheten
Økonomisikring - NAV
Arbeidstrening —NAV, jobbresept m fl.
Nettverksarbeid —erfaringsmedarbeider
Bolig/bo oppfølging —Mestringsenheten
Likemannsarbeid —AUV
Behandlingsforebyggende
Gauselskogen AUV

/AUV
og Boligtjenesten

tiltak, integrert behandling, veiviser inn i spesialisthelsetjenesten-

Det er målsetting at HF-teamet skal bygge på prinsippene fra FACT-team. Det vurderes at en
tilnærmet FACT-teamorganisering av tjenesten vil være en styrke både for kvaliteten i tjenestene og
omdømme i prosjektet. En slik flerfaglig og tverrsektoriell
kontinuitet,

teamtilnærming

vil sikre brukerne

fleksible og koordinerte tjenester over tid. Videre er FACT-team tjenesteorganisering

anbefalt fra fagfeltet og myndigheter som virkningsfullt overfor brukergruppa. For å være et
fullverdig FACT-team må det være tilgang til psykiater-kompetanse.

Teamet vil få veiledning /

konsultasjon av psykiater fra Helse Stavanger hver 14. dag.
Utgangspunktet er at personens egne prioriteringer

skal imøtekommes. Derfor viktig med fleksible

tjenester. Et krav fra HF-teamet er at beboeren møter en fra teamet en gang i uken. Fokuset er da
primært på boligspørsmål og tillits- og relasjonsbyggende arbeid. Noen personer må lære alt fra
innkjøp til matlaging, rengjøring og hvordan man holder orden i sine egne klær og eiendeler. De kan
ha behov for å lære personlig økonomi og boligøkonomi. Noen har behov for å lære hvordan man
forholder seg til gamle venner eller å komme i kontakt med nye venner.
8
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Teamet skal vurdere bruk av metodikken ERM*4 Early Recognition Method, som er en
-

risikokartlegging og tilnærming for tidlige tegn for å forebygge negativ adferd knyttet til impulsivitet
og aggresjon.
Grunnlagstenkning, metoder og anbefalt tjenesteorganisering

i henhold til FACT-team-prinsipper er i

samsvar med ny fagutvikling på rus- og psykisk helsefeltet. Metodene er kunnskapsbaserte og
vurderes effektfulle i arbeid med målgruppen. Kommunen og spesialisthelsetjenesten

har faglig

grunnlag og erfaring innen valgte tilnærmingsmåter.
Teamtilnærming
For å kunne ivareta den helhetlige oppfølgingen/behandlingen

som et HF-team skal være, er det

nødvendig at teamet har en viss kapasitet og at det til sammen representerer bred nok kompetanse.
Små team på tre til fem personer er sårbare og får erfaringsmessige vansker med å gjennomføre alle
oppgavene ved sykdom, ferier eller når noen slutter. Dette motvirkes delvis ved at kjernegruppen i
HF-teamet er en integrert del av ROP-teamet i kommunen og kan samspille med ROP-teamets
ressurser.
Å gjennomføre teamtilnærmingen

konsekvent, kan redusere risikoen for utbrenthet etter intensivt

arbeid med en målgruppe som lever vanskelige liv og har mange krevende utfordringer.

En annen

faglig begrunnelse er at man ønsker å unngå for tette og kanskje personlige bånd mellom bruker
/pasient og ansatt. Innenfor HF, skal teamet stå for kartlegging, planlegging og gjennomføring av
tiltak. Det betyr at flere må kjenne til den aktuelle bruker/pasient.
kontinuiteten

Dette er også viktig for

ved avvikling av ferie og ved sykdom eller annet forfall blant personale.

Teamtilnærmingen

innebærer at hele teamet må ha et eller flere ukentlige møter hvor alle er til

stede og hvor alle brukere/beboere

gjennomgås. Tema som kan tas opp er:

Alle beboernes aktuelle situasjon (kort og poengtert). Hva er klinisk relevant nå? Hvordan er
boligen?
Uke- og dagsplan for teamarbeiderne. Hvordan skal planene gjennomføres og av hvem?
Om det bør iverksettes proaktive tiltak for den enkelte. Er det kriser under utvikling?
Kriseinnleggelse eller tiltak ved behov. Har det vært alvorlige hendelser i løpet av helga eller
dagen før?
En slik grundig gjennomgang med alle tilstede ved ukestart og samtidig ajourføring av beboerne, er
med på å samle teamet. Dessuten vil en kunne forebygge uklarhet rundt planer og avklare hvem som
skal gjøre hva. Med dette som utgangspunkt kan daglige morgenmøter resten av uka være svært
korte og ha preg av nødvendig oppdatering. Et avsluttende møte fredag morgen kan ha en
oppsummerende og proaktiv funksjon.
Tjenestene ytes i beboerens bolig, nærmiljø eller eventuelt arbeidsplass, og bygger på aktivt
oppsøkende virksomhet med hyppig frekvens og ikke avgrenset varighet. Fagpersoner tilknyttet
teamet bør ha en stor grad av tilgjengelighet.

Bo oppfølgingsmetoden

i HF er recovery orientert. Det

innebærer at man baserer oppfølgingen på deltakernes egne valg og selvbestemmelse. Man retter
seg mot beboernes egne mål gjennom støtte i bedringsprosessene.

4
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Metodikken bygger på å definere et sett med målsettinger sammen med beboeren, bryte disse
målsettingene ned til håndterbare delmål, og bli enig med beboeren om fremgangsmåter og
prosesser for å kunne nå målene. Beboerens eget ønske om å beholde boligen brukes i
oppfølgingsarbeidet

som en sentralmålsetting

for å planlegge hva som da må gjøres med

dysfunksjonell atferd i forbindelse med det å bo. F.eks.:
-

At husleien blir betalt
At ikke venner og bekjente blir boende eller skaper problemer for boligen
At boligen blir holdt i god stand
At man unngår skader på huset man bor i
At ikke boligen eller huset blir benyttet til ulovligheter
At man ikke påfører naboer og nærmiljø unødvendige plager

Implementering

og kompetanseutvikling:

Opplæring og trening av medarbeiderne i HF-teamet er nødvendig. Eksempelvis ifht
motivasjonsteknikker

(metoder som LØFT,Ml og 00MT), skadereduksjon og oppdagelse av stadier

av forandring hos den enkelte beboer. Medarbeiderne skal også være særskilt oppmerksomme på å
skille deres kliniske/faglige tilnærming fra boligperspektivet.
HF-teamet vil bruke betydelig tid på sammen å gå gjennom beboerens situasjon ved blant annet
faste møter, både for å dokumentere tiltak og status, for å samle informasjon om beboeren og for å
planlegge videre arbeid. Dette bidrar til en effektiv koordinering av tjenestene.
Metodens verdigrunnlag er at forandring er mulig for alle, uavhengig av tidligere opplevelse og den
aktuelle situasjonen. En metodikk som bygger på tillit.

Beboeren skal møtes med respekt og

medfølelse, og på egne premisser på egne arenaer. En myndiggjørende praksis innebærer en
forståelsesramme hvor man tar beslutninger sammen med, og ikke for —beboeren.
Det skal utvikles en plan for kompetansetilførsel

før oppstart av prosjektet. Viktige elementer vil

være fortsatt deltakelse i HF-nettverket som har deltakere fra mange kommuner i Norge, samt
Husbanken. I oppstartsfasen vil team-prosess/ teamfølelse og kunnskap om Housing First samt
relevante metoder være i fokus. Det vil bli organisert et oppstartsseminar med deltakere og ledere
fra aktuelle tjenestesteder.
Teamet vil få fast veiledning og konsultasjon med psykiater fra Helse Stavanger.
Kompetanseformidling
Housing First utprøvingen

i Sandnes skal munne ut i en metodebok for Housing First i Norge.

Prosjektet og erfaringer skal underveis og etter prosjektavslutning gjøres kjent gjennom
informasjon til politikere og ledelse, til andre kommuner som er i gang med/ eller vurderer
Housing First tiltak, og gjennom boligsosiale kunnskapsarenaer. Plan for dette tydeliggjøres
gjennom detaljering av dokumentasjonsarbeidet

i prosjektet.
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6. Ressurseri tiltaket
Det er vanskelig å utarbeide et totalt spesifisert budsjett for tiltaket, da Housing First skal være en
integrert

del av kommunens og spesialisthelsetjenestens

avhengig av statlig prosjektfinansiering

tjenestetilbud.

Oppstart av tiltaket

er

til oppfølgingstjenester.

Beskrivelse

Sum pr år

kommentar

1 årsverk fina nsiert av boligsos. tilskudd

550 000

Til oppfølgingstjenester

komm.

Søkes årlig inntil 3 år
1 årsverk, finansiert av Fylkesmannen/ H-dir

560 000

Til oppfølgingstjenester

komm.

Søkes årlig inntil 3 år
1årsverktilbehandlingsoppfølging/

600 000

Spesialisthelsetjenesten

koordinering og dokumentasjon
Kompetansetiltak

110 000

Herav10

000fraboligsos.

tilskudd.100000fra
Husbanken
Ledelse og adm

100 000

Kommune, innenfor rammen

Årsverktilutvikling,prosjektledelseog

550 000

Husbanken til kommune

Brukeransettelse 50 %

300 000

Spesialisthelsetjenesten

Drift: kontor, bil, pc, mobil

100 000

Kommune, søkes innarbeidet

dokumentasjon

i

Øk plan
Tverrfagligbidragtiltilta
miljøvaktmester,

ket(nav,

døgn/helg-tilgang

200 000

Kommune, innenfor rammen

200 000

Spesialisthelsetjeneste,

mv)

Tverrfaglig bidrag til tiltaket

innenfor rammen
Totalt

3 270 000

I tillegg kommer midler til eventuell

boligframskaffelse

knyttet til å bosette personer med omfattende
midler til framskaffelse

samt eventuelle økte vedlikeholdsutgifter

behov og liten bo-erfaring. Pr i dag er det ikke avsatt

av egne HF-boliger, men at dette inngår i den ordinære

kommunale utleieboliger. I prosjektet vil en søke å forebygge økte vedlikeholdsutgifter
oppfølging og tilsyn av miljøvaktmester.

porteføljen

av

gjennom tett

Erfaringsmessig vil det medgå midler til søppelhåndtering

mv. det er heller ikke lagt inn kostnader for tap av husleie til kommunen ved rotasjon i boliger og for
å sikre valgfrihet.
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Boliger
Bosetting i Housing First skal være i varige boliger i ordinære boligområder.
standard husleiekontrakt.

Varig defineres som

Beboer blir boende i kommunal bolig så lenge beboer fyller vilkårene for

dette. Beboer kan dersom økonomien på sikt tillater det, leie eller eie privat. Sandes kommune har
forholdsvis få kommunale utleieboliger
det at kommunen prioriterer

i forhold til sammenlignbare

kommuner. Likevel anbefales

å øremerke aktuelle kommunale leiligheter. På grunn av strukturelle

forhold i leiemarkedet i Sandnes vurderes innleie av boliger fra private til denne målgruppen som lite
hensiktsmessig. Prosjektet vil vurdere innleie fra profesjonelle aktører underveis.
Leilighetene som vurderes aktuelle ligger i kommunalt
enkelte borettslagsleiligheter.

eide flere-mannsboliger

eller blokker, samt

Prosjektet vil ivareta prinsippene i HF om selvstendige og spredte

boliger i områder som er ordinære bomiljø. En vil unngå belastede bomiljø og at flere HF-beboere
eller andre med tilsvarende problematikk bor i samme hus.
Tildeling av boliger i HF skjer i kommunenes ordinære tildelingsteam
bakgrunn

av anbefalinger

fra tverrfaglig

styrket med prosjektleder,

HF-team og administreres

gjennomgående representasjon i HF-teamet og tildelingsteamet.

av boligtjenesten.

på

Det er

(se punkt om målgruppe)

Valgfriheten vil knyttes opp til geografisk område, by eller landlig. Videre kan en til en viss grad velge
bort boliger dersom relasjoner mellom
Valgfriheten

beboere skulle være til hinder for vellykket

vil kunne bli snevrere for de som bosettes blant de siste i prosjektet

begrenset tilgang på boliger. NAV yter etableringstilskudd
bistand til innkjøp. Valgfriheten

bosetting.

på grunn av

og beboer velger innredning, men får

kan bli størst for de første i tiltaket.

Det er ikke mulig å tømme

mange boliger for å sikre valgfrihet. Dette vil medføre både ekstra trykk på ventelistene, samt at det
vil føre til husleietap.

Rammer og ordninger for å trygge bostabilitet

Selv om HF er fundert på brukers valgfrihet vil det være nødvendig med avtalte rammer og ordninger
for å bidra til bostabilitet.

Dette vil skje i en vekting mellom nødvendige rammer og brukers

selvbestemmelse.
HF-teamet skal utarbeide en sjekkliste for hva som skal gjøres og informeres om når en tar inn
beboere i HF. Det legges vekt på at husleiekontrakt

og forpliktelser

i boforholdet blir formidlet av HF

teamet og på måter som bruker forstår. Enkel kommunikasjon og gjentakelser av budskapet kan sikre
dette. Det foreslås at det inngår forpliktende

kontrakt mellom beboer og HF-teamet om hva som

inngår. Videre skal det utarbeides kriseplan for hver bruker i forhold til brukers bolig og helse.
Brukere i HF vil bli prioritert i nettbank-ordning

via NAV for å sikre husleiebetaling. Dersom boforhold

må opphøre grunnet mislighold (manglende husleiebetaling, gjentatt nabolagsbråk oa) vil kommunen
gi mulighet for, men ikke forplikte seg til gjenbosetting.
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9.

Målsettinger

og måleparametre

Hva er målene for vellykket HF-utprøving i Sandnes og hvordan kan en dokumentere resultater?
Hovedmålet med prosjektet er å:
bidra til at bostedsløse får varig og stabilt boforhold som utgangspunkt for skadereduksjon
eller endringsarbeid
Forebygge langvarig bostedsløshet
Redusere bruk av midlertidig botiltak for målgruppen
Videre er det målsettinger i prosjektet:
Utvikle metodikk innen Housing First knyttet til norske forhold
Utvikle samhandlingsstrukturer (som kan overføres til andre målgrupper)
Metodeutvikling

og forskning

Utprøving av HF skal munne ut i en metodebok for bruk i norske kommuner. Husbanken er bestiller
av dette og AUV har ansvar for denne utarbeidelsen, jmfr samarbeidsavtale mellom Husbanken og
Helse Vest. Kommunen bidrar med erfaringer, informasjon og dokumentasjon fra prosjektet.
Som en del av dette skal det følgeforskes på prosjektet. Dokumentasjonen fra prosjektet skal
tilrettelegges slik at det er mulig å forske på og publisere erfaringer og resultater. Følgeforskningen
gjennomføres i et samarbeid mellom partene, mens Korfor bistår med kvalitetssikring og veiledning.
Organisering og struktur av dokumentasjonsarbeidet

og følgeforskningen skal utdypes i eget notat.

For de to HF-prosjektene i Helse Vest sitt område (Bergen og Sandnes)skal en finne felles
måleparameter. Både Husbanken, Helse Stavanger, Helse Bergen, Helse Vest samt Sandnes og
Bergen kommuner deltar i utarbeidelsen av måleparametre og dokumentasjonsstruktur.
I nettverket for kommuner som satser på Housing First skal det vurderes om en kan finne
kartleggingsverktøy som kan benyttes av alle kommunene. Dette vil gi et bedre
sammenligningsgrunnlag

i dokumentasjonsarbeidet

og metodeutviklingen.

Napha (Nasjonalt

kompetansesenter for psykisk helsearbeid) skal bidra i dette arbeidet.
Måleparametre
Endring i livssituasjon:

Prosjektet skal fastsette måleparametre for å understøtte erfaringer fra prosjektet. I arbeidet
foreslås at alle aktuelle beboere gjennomfører tre ulike kartleggingsmetoder.

Dette vil både gi

grunnlag for vurdering av tjenestebehov og hvordan bruker selv skal kan bidra, samt vise endring
over tid.
1.

EuropASI er et anerkjent strukturert

intervju som skal gi et helhetlig bilde av brukernes

opplevde livssituasjon og deres egne behov. Intervjuet består av syv livsområder: fysisk
helse, utdanning/arbeid/økonomi,
alkohol/narkotika.

sosialt, familie, psykisk helse, kriminalitet og

Slik kartlegging kan gjennomføres ved inntak i HF, og etter ett års botid.

Kartleggingen gjennomføres av kvalifisert personell i rusteamet. En kan da se om bruker
opplever endring i andre livsområder. HF har ikke selvstendig målsettinger om rehabilitering,
men det er likevel ønskelig å dokumentere om stabilitet i boforhold og tilgang på tjenester
har effekter på funksjonsnivået

på enkeltfaktorer

eller livsområder generelt. Dette vil være

en del av kvalitetssikringen i prosjektet.
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Skåringsskjema for praktiske og sosiale ferdigheter (PSF)er et enkelt kartleggingsverktøy som
framstiller funksjonsnivå siste måned. Områdene som kartlegges vurderes relevante for å
mestre et boforhold og vil være en metode i kontakten med bruker for å tydeliggjøre behov
og ressurser. Områdene er blant annet helse, hygiene, matlaging, økonomistyring, kontakt
med andre, arbeidsevne og fritid. Verktøyet anbefales i Statens helsetilsyns hefte
"Koordinering av psykososialt arbeid - for personer med langvarige og alvorlige psykiske
lidelser".
Kvalitetsregisteret for rusbehandling v/KorFor:
Kvalitetsregisteret skal identifisere innhold

forhold og hendelser rundt behandlingsforløp

som bidrar til mestring av avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler
Gjennom parallelle tidsserieanalyser søkes kunnskap om hvordan ulike dimensjoner i et
behandlings- og misbruksforløp står i forhold til brukers egen aktivitet og hvordan dette
påvirker mestring. Behandling for rusmiddelmisbruk defineres slik sett bredere enn en enkelt
behandlingssekvens på poliklinikk eller institusjon. For å endre sitt rusmiddelmisbruk

har

brukerne ofte behov for flere "runder med behandling", innsatser fra mange tjenesteytere og
ikke minst støtte fra formelle og uformelle nettverk. Kvalitetsregisteret ønsker å fange opp
dette samspillet og å analysere hvordan de ulike innsatsene kan spille sammen med (eller
mot) brukers egen aktivitet når det gjelder å mestre avhengigheten og problemer knyttet til
denne. En slik tilnærming vil kunne imøtekomme behovene et samhandlingsprosjekt
prosjektet vil ha, når det faglige fundamentet
tradisjonelle former for tjenesteyting.

som HF-

bygger på å integrere recovery og mer

Kvalitetsregister for rusfeltet ferdigstilles innen 2013

og kan da tas i bruk. Funnene fra følgeforskningen skal kunne benyttes i forskning/
publisering. Slik bruk må avklares med personvernombudet

ved SUS.AUV har ansvar for slike

godkjenninger. KorFor bidrar i arbeidet.
Stabilitet i botforhold:
Varighet av boforhold vil være en god indikator for om en lykkes med Housing First-metodikken.
Målsettingen er at alle som tas inn i tiltaket fortsatt bor når prosjektperioden
utarbeides enkle rapporteringer
inngår i halvårsrapportene.

er ferdig. Det skal

på forhold som kan føre/ fører til opphør av boforholdet og disse

Dette er f eks manglende husleiebetaling, husbråk, skader på hus og

lignende, og hvilke tiltak som gjøres for å forebygge opphør av leieforholdet.
Samhandlingsgevinster:
Gjennom blant annet fokusgruppeintervjuer
gjennomgå samhandlingsstrukturer

skal en midtveis og mot prosjektets avslutning

og erfaringer, med mål om læring og overføring til andre

samhandlingsarenaer.
Samfunnsmessige gevinster:
I prosjektet søker en å se om satsning på HF har samfunnsmessige gevinster som igjen kan ha
økonomiske konsekvenser. Gjennom kartleggingsverktøyet

europASI vil en for eksempel kunne se

om det er endringer i forhold til innleggelser og kriminalitet.
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ROS analyse:
-

Som en del av kvalitetsarbeidet i tiltaket skal HF-teamet utarbeide en ROS-analyse (risikosårbarhetsanalyse) for risikomomenter

i prosjektet. Denne framlegges styringsgruppen.

Brukertilbakemeldinger:
Det skal vurderes med hvilken metode brukere kan gi sin tilbakemelding og erfaringer fra prosjektet.
Dette er pt ikke avklart, men en vil vurdere å bruke erfaringer fra "bruker spør bruker"-prosjektet.
Rapportering:
Prosjektet rapporterer til styringsgruppa halvårlig i forhold til status og målsettinger. Erfaringer og
resultater oppsummeres i en sluttrapport

som vil ligge til grunn for vurdering av videreføring av

tiltaket. Kommunen og AUV har ansvar for å rapportere faglig og økonomisk til Helsedirektoratet,
Helse Vest og Husbanken i forhold til tilskuddsmidlene.

Dette følger egne rapporteringskrav.

Husbanken er oppfordret til å foreta en helhetlig evaluering av alle igangsatte HF-prosjekter i Norge.
Dette er ikke avklart.

10. Tidsramme i prosjektet og framdriftsplan:
Utredningsarbeidet

for HF i Sandnes startet opp januar 2013. Dersom prosjektplanen

vedtas og

finansiering av stillingsressurser realiseres gjennom tildelte tilskudd, kan arbeidet opp mot brukerne
starte høsten 2013.
Prosjektet skal prøves ut i 2,5 år, ut 2015. I siste år ferdigstilles dokumentasjon og oppsummering av
prosjektet.

Økonomiske

midler

til

en eventuell

videreføring

av prosjektet

må innarbeides

i

økonomiplanen 2016 —2019.
Det

utarbeides

enkle

halvårsrapporter

på framdrift

og foreløpige

erfaringer

som

går til

styringsgruppen for behandling.
Framdriftsplanen avhenger av om det rekrutteres internt eller eksternt i organisasjonene.

Framdriftsplan:
Juni 2013: prosjektplan behandles i styringsgruppa: ansvar prosjektleder
Juni 2013: ferdigstille samhandlingsavtale mellom partene: ansvar Sandnes kommune og Helse
Stavanger
Sommer 2013: avklaring av tilskudd til oppfølgingstjenester

før oppstart: ansvar prosjektleder/

helse

stavanger
August 2013: Rekruttering av oppfølgingspersonell:

ansvar leder ROP-teamet

August 2013: rekruttering av oppfølger i AUV: ansvar: leder Gauselskogen
August 2013. rekruttering brukeransatt: ansvar AUV
September 2013: Orienteringssak til politikerne i kommunen samt samhandlingsutvalget

i SUS

Fra august 2013: boligframskaffelse: ansvar Boligtjenesten
September/ oktober: Oppstart av teamet
Oktober 2013: brukerkontakt/

rekruttering av brukere

?: første innflytting!
Januar 2014: første halvårsrapport til styringsgruppen
15
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Om prosjektprosessen
Prosjektplanarbeidet

har vært viktig for første implementering

av Housing First i Sandnes. Prosessen

har vært kunnskapsgivende og spennende. Det har vært rom for drøftelser og gjensidige utfordringer
og er et godt grunnlag for videre arbeid. Arbeidsgruppen har gjennom drøftelsene kommet fram til
både løsninger og funnet utfordringer som må løses seinere. Ikke alle detaljer er nedtegnet i planen,
men det finnes notater og gode hukommelser. Videre vet vi at planforberedelser ikke kan ta høyde
for alle kompleksiteter som et slikt samhandlingsprosjekt vil medføre. Det oppleves at det er stor vilje
og evne til å løse disse når de kommer.
Prosjektplanen er likevel omfattende nok til å være et arbeidsredskap i etablering av Housing First i
Sandnes.

Fotnoter og begrepsforklaringer

FACT-team. (Flexibel Assertive Community Treatment). Dette er en modell for tverrfaglig lokal helhetlig
oppfølging og behandling av ROP-lidelser (rus og psykiatri-lidelser)
målgruppe og tilnærming

som har større fleksibilitet

Både ACT og FACT—teamene er flerfaglig sammensatt og gir tverrsektoriell
spesialisthelsetjeneste

behandling der både kommune og

yter tjenester fra samme team. Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske

lidelser ofte i kombinasjon med rusavhengighet, somatiske og sosiale problemer.
av pasientene med alvorlig psykiske lidelse som har behov for totalomsorg
rehabiliteringsorientert
kontinuerlig

ACT gir tjenester til ca. 20 %

over lenger tid. FACTer en

og mer fleksibel modell som inkluderer resten av brukerne i målgruppa som ikke

har behov for så tett oppfølging fra teamet. Denne måten å organisere tjenestene ivaretar

brukernes behov for kontinuitet,
(kilde:

BrukerPlan

i forhold til

enn tradisjonelle ACT-team.

fleksibilitet,

tilgjengelighet

og individuelle tilpasninger over tid.

og www.helsedirektoratet.no)

er et verktøy for å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk

hjelpetjenestene

som er kjent i

i kommunen. Gjennom en enkel og praktisk scoring kartlegges funksjonsnivå, livssituasjon, og

bruk av tjenester både på kartleggingstidspunktet

og hvilke tjenester som vil bli etterspurt

Dette gir kunnskapsgrunnlag for tjenesteutvikling,

setter fokus på særskilte områder og gir grunnlag for å følge

i kommende år.

med på utviklingen over tid. Kartleggingen legger sammen variabler slik at en ser situasjonen som grønn (god),
gul (noenlunde), rød (alvorlig), eller ved flere røde variabler er situasjonen meget alvorlig og scoringen viser
blodrød. Kartleggingen har vært gjennomført

i rustjenestene siden 2005.

Recovery - eller bedringsprosesser kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremme muligheter og tro
på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende

liv selv om man har rusavhengighet og /eller

psykiske problemer eller lidelser.
«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og
ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv
med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv".
(Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne) (kilde: www.psykiskhelsearbeid.no)
Sentrale forhold i Recovery tenkning:
• Bygge håp
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Tro på at endringer mulig
Fyllepå med nyeressurserogmuligheter
Hjelpetilbudpåtilbudssidenmed lavterskelfor å søkehjelp
Promotereselvhjelpsarbeid
Byggenyetillitsrelasjonerogvektleggekontinuiteti hjelpensom blir gitt
Viktighetenav utdannelse/arbeid,meningsfullefritidsaktiviteterog bolig
(kilde: www.helse-stavanger.no/omoss/avdelinger/regionalt-kompetansesenter-forrusmiddelforskning/Documents/Presentasjoner/
)

LØFT-fokus på ressurser og løsninger
Grunnleggende for modeller innenfor løsningsfokusert tilnærming er at man er opptatt av muligheter og
utviklingsmuligheter

hos den enkelte person eller den enkelte organisasjon. Løsningsfokusert tilnærming

(LØFT) er utviklet i USA under navnet Solution Focused Approach. Det sentrale i LØFTer at fokus rettes mot de
positive erfaringene som allerede finnes i en gitt situasjon, og at man så vurderer mulighetene for å gjøre mer
av det samme. I stedet for å spørre om hva som er årsaken til problemene, stiller man heller spørsmål om
hvordan man kan finne løsninger. Det å finne årsakene til problemene vil nødvendigvis ikke være noen hjelp til
å finne løsningene. En forutsetning

er å tro på at personene selv er i stand til, og ønsker å ta ansvaret for eget

liv og vi vil samarbeide om dette. I praksis vil det si å gjøre gruppen eller personen i stand til å ta ansvar og
avgjørelser om for eksempel forholdet til rusmidler. For mye av ytre kontroll, det vil si at en annen forsøker å
styre en persons liv i bestemte retninger, er med på å hemme den enkelte til selv å ta kontroll. Utgangspunktet
er å gi hjelp slik at dem det gjelder blir i stand til å hjelpe seg selv.
Modellen bygger på tre læresetninger:
det som fungerer skal ikke rettes på
hvis noe virker, gjør mer av det
det som ikke virker, gjør det på en annen måte
(kilde.www.forebygging.no)

MI —motiverende Intervju. Metoden er en målrettet og klientsentrert

samtaleform som kan brukes når

man ønsker å bygge opp en klients indre motivasjon til endring. Motiverende

samtale er en samarbeidsrettet

samtalestil. Målet er å styrke egen motivasjon og engasjement i forhold til endringer
Ml kan brukes på mange områder der endring av problematisk

atferd er ønskelig, for eksempel i forbindelse

med terapi, i forhold til rådgivning og i konsultasjon, m.m. Kilde: www.helsedirektoratet.no

00MT- OppgaveOrientert MestringsTilnærming er en strukturert,
korttidstilnærming

faseinndelt, målrettet

som er brukt med positive erfaringer innen boligsosial oppfølging. Sentrale bærebjelker er

mestring, brukermedvirkning

og tidsavgrensning.

Kilde:

ERM - Early Recognition Method er en metode utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på
kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering og impulsivitet.

Metoden er en strukturert,

forutsigbar og dynamisk tilnærming til pasienten. I samhandling med miljøpersonalet
egne forvarsler og operasjonalisterer

samhandling og full åpenhet. Sentralt i ERM er samhandling mellom miljøpersonalet
brukermedvirkning.

identifiserer

pasienten

disse i 3 nivåer (stabil, moderat, alvorlig). Metoden bygger på
og pasienten, og

Metoden er utprøvd med positive effekter. (kilde: www.sifer.no)
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