
STYRK-prosjektet startet opp 1. september 2009 og skal styrke kommunens 
oppfølgingstjeneste. I denne sammenheng tjenesten for rusmisbrukere.  Prosjektet skal 
vare i 2 år.  Prosjektleder er Gro Karlstrøm i 50% stilling. 

Initiativtakerne er den kommunale hjemme- og psykiatritjenesten i lag med NAV. Prosjektet 
er finansiert av fylkeskommunen og kommunen.  
 
Prosjektet er organisert med en overordnet styringsgruppe; ordfører John Helland, leder 
O&O-utvalget Liv Reidun Olsen, rådmann Liv-Wigdis Smith, kontorsjef Bjørn Ellefsæter og 
prosjektleder.  I tillegg er det dannet en arbeidsgruppe; NAV Susanne Jørgensen, 
kommunelege I Kjell Nysveen, enhetsleder Hege Karlsen, psykiatrisk sykepleier Bente Olsen 
og prosjektleder. Det er i hovedsak denne gruppa som skal utføre prosjektets arbeidsoppgaver. 

 
Målgruppen for prosjektet er de fra 18 år og opp, som har rusproblemer og personer med 
dobbeldiagnose (rus og psykiatri).  

 
 ARBEIDSOPPGAVER I PROSJEKTPERIODEN 
1.  Kartlegge; 
- hvordan fungerer de kommunale tjenestene: NAV, hjemme- og psykiatritjenesten og 
legetjenesten.  
- hvordan er rusproblematikken i kommunen.  
- snakke med pårørende om deres erfaringer med de kommunale tjenestene. 
2.  Skape kommunal samhandling og rutiner for samarbeid. 
- lage rutiner slik at det blir et likeverdig tilbud i kommunen.  
- få til en helhetlig og målrettet samhandling, i lag med rusmisbrukeren og familien. Vi ser 
det som viktig å samarbeide med brukerens nettverk, så langt det lar seg gjøre. 
3.  Bygge et individuelt tjenestetilbud. 
- bli en synlig og lettere tilgjengelig tjeneste. 
- brukerne skal være delaktig i alle beslutninger og pårørende skal involveres etter 
samtykke fra brukeren.  
- være en tjeneste både i forvernsperioden og i ettervernsperioden. 
4.  Organisere de kommunale tjenester for målgruppa. 
Se på hvordan tjenestene kan organiseres for å bli både effektiv, kostnadsbesparende, 
nyttig og verdig for den enkelte bruker og pårørende/nettverk.  

 
I tillegg:  
- Kompetanseutvikling i kommunen og gjennom det få en kunnskapsbasert praksis 
Kompetanse gir trygghet –  

 
Hovedmålsettingen er: 

Å bidra til å skape en meningsfylt hverdag for personer med rusrelaterte problemer.  Med 
grunnlag i en tverrfaglig tjeneste av god faglig kvalitet. 
 
Vi er kommet godt i gang med kartleggingen og skal nå begynne å se på samarbeidet i 
kommunen. Alle de som jobber med prosjektet er positiv til dette arbeidet og har mye 
engasjement som bunner ut i et ønske og en vilje til å få til en verdig tjeneste for de som har 
rusproblemer. Noe som er viktig for at vi skal få bygd en oppfølgingstjeneste i kommunen.  
 


