
Bydel Østensjø 
Hvilken oppfølging kan bydelen gi og hvilken hjelp trenger 

bydelen fra spesialisthelsetjenesten? 

 

v/ Randi Gilberg Salvigsen og Marte Bjella Gulliksrud 

 



Bydel Østensjø - 49 911 innbyggere per 01.01.2016 



Bydel Østensjø - organisering 

• Søknadskontoret er kontaktpunkt ved utskriving og ved 
melding om behov for tjenester 
 
Team habilitering  

Team rehabilitering og omsorg 
Innsatsteam 
Hverdagsrehabilitering   
 

• Henviser til Tiltakssenteret dersom psykisk helseutfordring 
eller rusavhengighet 
 

• Psykisk helseteam 
Eget søknadskontor / fatter vedtak 
 
 
 
 
 
Økl 



 Kommunale tilbud 

 • Helse og omsorgstjenester 

Psykisk helsearbeid, psykologtjenester, hjemmesykepleie, 

rusoppfølging, bo-oppfølging, støttekontakt, 

treningskontakt, IP og koordinator, avlastning, omsorgslønn, 

BPA, lavterskeltilbud med mer 

• Boligtilbud 

Kommunale boliger 

Kommunale boliger med egne omsorgsbaser 

Private bo- og omsorgstjenester – rammeavtaler 

Velferdsetatens institusjoner  

Sykehjem – langtidsplasseringer  

Kommunale korttidstilbud 

Midlertidige døgnovernattingssteder 

 



Erfaringer – når får vi gode forløp? 

• Komplekse saker – ofte forsøkt mange tiltak og ulik 

behandling uten ønsket effekt 

 

• Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming og autisme 

(PUA) 

 

• Pårørende, pasient, verge, fastlege, bydel, dps, Pua, 

habiliteringstjensten – felles deltagelse før, under og etter 

eventuell innleggelse 

 

• Når aktuelle instanser tar sitt ansvar og er i dialog underveis 

 

 

 



Erfaringer – forts… 

 

• Når overgangene sikres –unngå kasteballer 

 

• Når det er samstemte tilbakemeldinger fra 

spesialisthelsetjenesten 

 

• Når IP, koordinator og krise/mestringsplan fungerer 

 

• Når det er lederforankret – ofte ressurskrevende 

 



Noen utfordringer 

 

• Implementere samarbeidsavtalene – underavtalene 

 

• Følge forskrift for utskrivningsklare pasienter innen psykisk 

helse  

 

• Flere og flere med sammensatt problematikk 

 

• Fastlege og polikliniske eller ambulante tjenester er ofte 

fraværende i planleggende møter ved døgninstitusjonene 

 Viktig at alle relevante instanser deltar – sikre pasientflyt 

 



Noen utfordringer – forts… 

• Fremskaffe adekvate bo- og omsorgstilbud 

 

• Somatiske utfordringer, rus, ensomhet, inaktivtet 

 

• Når behov endrer seg underveis under innleggelsen – krever 

tett dialog 

 

• Hensiktsmessige og gode tilbud til unge 

Samordne tjenestene – tverrfaglighet som inkluderer 

nettverk, skole, motivasjon, pårørende 

 

• Utskrivningsklar – ikke ferdigbehandlet – utfordrende for 

kommunen ved uenighet innad i sykehuset 



Hva trenger bydelen? 

• Spesialisthelsetjenestens vurderinger for å tilby forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester 

 

• At enheten som har saken holder i den inntil annen enhet evt 

tar over behandlingsansvaret 

 

• At polikliniske enheter deltar ved møter i døgninstitusjon  - før, 

under og ved utskrivning jamfør forløp ved PUA 

 

 



Hva trenger bydelen? forts… 

• At vi «tenker utenfor» boksen ved behov 

 

• Ambulant oppfølging – fleksibilitet i oppfølgingen 

 

• Veiledning til boligpersonalet – andre bydelstjenester 

 

• Felles forståelse for langsiktighet i behandlingen/veiledningen i 

noen av sakene 

 

• At vi lager gode løp sammen! 

 



Bydel Østensjø 

 

Takk for oss! 

 


