
 

 

All inclusive – or not??? 

Samhandling på brukerens premisser.

  
Bror Just Andersen, Alexander Cannistraci, Kjetil 

Emilsen, Bærum DPS og Bærum kommune. 

 

 

Hva da? 

Samhandlingsteamet i Bærum (SiB), etablert 2. jan 2012, 

basert på arbeidsmetodikken fundert i modellen S-Flex
i
. 

Hvorfor det? 

Fordi det eksisterende tjenesteapparatet ikke rommet tilbud 

til folk med et definert behov for profesjonell hjelp
ii
. 

Hvordan da? 

Når alle sitter rundt samme bord er det alltid noen som har 

ansvaret… 

For hvem? 

Folk i Bærum med alvorlig, langvarige og sammensatte 

lidelser med manglende eller sviktende behandlingskon-

takt. 

Av hvem? 

14 ansatte fra psykisk helse og rustjenester i Bærum kom-

mune og DPS, NAV, boligkontoret og erfaringskonsulent i 

5,2 stillinger. 

        

 

Samhandlingsteamet søker å løse problemene gjennom 

å;  

- etablere en praksis som sikter mot løsninger der dagens 

tjenesteapparat svikter 

- jobbe arealuavhengig og ha en lav terskel for å diskutere 

potensielle saker 

- tenke at det kan være tjenestene som er organisert på en 

feilaktig måte, heller enn at ”brukerne ikke klarer å nyttig-

gjøre seg av tjenesteapparatet” 

- ha et ambulant team der alle ansatte kun jobber i brøkstil-

linger og opprettholder sitt opprinnelige arbeidsforhold 

- inkludere de som alle andre ekskluderer 

- definere sviktende eller manglende behandlingskontakt 

som avgjørende for inklusjon 

- muliggjøre kombinasjoner av tverrfaglig praksis- og 

forsknings- kompetanse gjennom hele planleggingen og 

prosjektfasen 

- gjøre samhandling til regelen heller enn unntaket, stille 

spørsmål ved institusjonalisert praksis og skape mer trans-

parens slik at alle får et tilpasset og likeverdig tilbud  

 

Arbeidsmetodene 

1. Innskrevet i SiB. Det vil si at brukeren fyller de oppsatte 

kriterier for inntak, mangler behandlingskontakt, og har 

manglende stabilitet i livssituasjonen. Da blir han/hun ak-

tivt motivert for behandling og tilbudt tilpassede hjelpetil-

tak både fra NAV, kommunale tilbud og spesialisthelsetje-

nesten innen psykisk helse og rus. 

2. Skulder ved skulder eller ”skuldring”. Det vil si at bru-

keren i utgangspunktet fyller de oppsatte kriterier for inn-

tak, men fortsatt har en behandlingskontakt, og /eller del-

vis stabilitet i livssituasjonen. Da tilbys behandlingskon-

takt en utvidet form for veiledning/støtte og praktisk bi-

stand fra SiB, alltid ved en fra motsatt forvaltningsnivå. 

3. Veiledning til systemet. Tilbudet gis til de tjenestesteder 

som har spesielt behov for den typen kompetanse SiB in-

nehar eller som ikke har tilbud om veiledning i det eksiste-

rende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppen 

Folk i Bærum kommune som har en alvorlig psykisk lidel-

se og/eller alvorlig rusavhengighet, stor funksjonssvikt og 

svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet. Di-

agnose er i utgangspunktet ikke vesentlig for vurdering 

ved inntak i teamet og alder er uvesentlig.  

 

Målsetting 

Er at folk i målgruppen, slik som beskrevet, får et helhetlig 

og sammenhengende behandlings- og tjenestetilbud i det 

ordinære tjenesteapparatet i kommunen og spesialisthelse-

tjenesten. 

 

Hvorfor er denne praksisen viktig 

Fordi det er en praksis også for de som ikke klarer å nytte-

gjøre seg av det eksisterende behandlingstilbudet og fordi 

den er fundert på en samfunnsøkonomisk bærekraftig 

plattform. 

All inclusive – or not??? 

                                                      

i
 Andersen BJ. (2013). Samhandlingsteamet i Bærum – S-Flex modellen. Praksis og effektevalue-

ring. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, (10), 4, 317-327. IN PRESS. 

ii Helsedirektoratet (2008). Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrette-

lagte tilbud. Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak. IS-1554, Oslo. 
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Brukere fordelt på arbeidsmetoder tom 15. jun
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