L A N D S O M FAT T E N D E T I LSY N

Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem
og psykisk lidelse
Personer med
samtidig rusmiddelproblem
og psykisk lidelse skal få sitt
grunnleggende tjenestebehov
dekket i kommunene. Det er
kommunen som står for kontinuitet og helhet i tjenestetilbudet,
også samtidig med eventuelle
tilbud og oppfølging fra
spesialisthelse-tjenesten. Derfor
la vi i landsomfattende tilsyn i
2017-2018 gjennomført et tilsyn
somskulle omfatte både
helse- og omsorgstjenestene
og sosiale tjenester
i NAV.

Tilsynet ble rettet mot kommunens
tjenester til voksne personer (18 år og
eldre) som på grunn av sine sammensatte problemer trenger tjenester fra
kommunen over tid. Tilsynet gjaldt
tjenester til brukere uavhengig av
hvilke rusmidler de benyttet og
uavhengig og om de var aktive
brukere eller i rehabilitering etter
rusmiddelmisbruk. Det var også
uavhengig av hvilke psykiske problemer/-lidelser personene hadde.

Fylkesmannen har undersøkt om
kommunen:
• samordnet tjenestene brukerne
mottar fra kommunale enheter,
og fra fastleger og
spesialisthelsetjenesten
• innhentet informasjon om brukerens
helhetlige situasjon og mulige behov
for tjenester
• tilbød og ga individuelt tilpassede
og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester rettet mot
brukernes rusmiddelproblem, 		
psykisk lidelse og 			
somatiske helseproblemer
• tilbød og ga individuelt tilpassede
og forsvarlige tjenester slik at
brukerne kunne mestre å bo i egen
bolig
Brukernes meninger om og erfaringer
med tjenestetilbudet i kommunen er
viktig informasjon for tilsynsmyndigheten, både om kvaliteten på tjenestene og om kommunens praksis når det
gjelder brukerinvolvering. Fylkesmennene har derfor intervjuet et utvalg
brukere i hver kommune i dette
tilsynet.
I løpet av de to årene 2017 og 2018
har fylkesmennene gjennomført tilsyn
i om lag 95 av landets kommuner.
Funn vil bli oppsummert i en rapport
som vil bli publisert første halvår
2019.
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