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Innledning
Viser til sak i de fire samarbeidsutvalgene i desember 2017 om etablering av Bistandsteam. Bergen
kommune og Helse Bergen var enige om at det skulle etableres et Bistandsteam som skulle vurdere tvang for
ruspasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2,10-3,10-4. Helse Bergen ved Avdeling for
rusmedisin påtok seg koordineringsansvaret for de to første årene. Bergen kommune representerer alle

kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde.
Bakgrunn
Bergen kommune og Helse Bergen skal bemanne et bistandsteam bestående av representanter fra Etat for
sosialtjenester i Bergen kommune og representanter fra Helse Bergen ved Avdeling for rusmedisin (AFR),
Mottaksklinikken og Divisjon psykisk helsevern (DPH). Helse Bergen ved AFR peker ut representant med
brukererfaring. Partene er enige i at leder av Bistandsteamet kaller inn til møte når det er behov for å
diskutere spørsmål knyttet til tvang etter bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2, 10-3 og
10-4.
Det settes av en time til hver sak; 30 minutter der kommunen legger frem sak og hvor Bistandsteamet stiller
avklarende spørsmål. Bistandsteamet bruker ca. 15 minutter til drøfting (uten kommunen) og ca. 15
minutter med tilbakemelding/anbefaling til kommunen. Anbefaling blir skriftliggjort i etterkant.
Det er ønskelig for alle parter å få sakene drøftet tidlig i prosessen da vi har erfart at det da er mulig å få til
alternative frivillige løsninger til tvang. Bistandsteamet har god erfaring med at de som har sendt
bekymringsmelding også får delta og uttale seg. Det oppfordres til å ha med bruker og det tilbakemeldes at
dette er enklere og mindre krevende for bruker når møtene gjennomføres digitalt. Alle møter har vært
gjennomført digitalt siden mars 2020.
Status
Siden oppstart i mai 2018 og frem til i dag er det drøftet totalt 54 saker, av disse 21 i 2020, 2 hittil i år, 19 i
2019 og 12 i 2018. Alle byområdene i Bergen kommune har drøftet sak i Bistandsteamet. Bistandsteamet har
også drøftet saker fra kommunene som nå er inkludert i nye Øygarden kommune, nye Alver kommune,
Askøy kommune og Voss kommune. Bistandsteamet har fra oppstart til d.d. kun drøftet saker som gjelder
vurdering og opprettelse av sak, ikke gjennomføring eller utskrivelse. Det er kun drøftet saker etter §10-2,
ingen saker etter §10-3. Bistandsteamet har fått tilbakemelding fra byområdene/kommunene at de opplever
det nyttig å diskutere sakene med Bistandsteamet og at denne modellen er viktig for å få til godt samarbeid
og sømløse forløp behandlings-/oppfølgningsforløp i kommunen og i spesialisthelsetjeneste. Bistandsteamet
har oppfordret kommunene/ byområdene til å melde sak til drøfting med Bistandsteamet tidlig i forløpet.
Bistandsteamet opplever at det er en styrke at det har vært stor grad av kontinuitet blant medlemmene av
Bistandsteamet og ser det som et viktig premiss for fortsettelsen.
Vedlagte reviderte avtale skal evalueres innen 31.12.22.
Forslag til vedtak
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar saken til orientering.
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