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ALLE KAN BO – PÅ KORREKT OMSORGSNIVÅ
Mange ulike tilbud i bydel med ulik bemanning:
• T33
• Prindsen
• Seljeveien
• Steenstrupsgate
• Helgesensgate 58, omsorg +
• Hans Barliens gate
• Sinsenveien 6-12
• Ø7
• Sofienberggata 7

• Trondheimsveien 80
• Ullagerveien
• Petter Møllersvei
• Fremtidshuset – tilbud til de yngste
• Housing First
• Booppfølgere
• Bomiljøarbeid (4 nærmiljøkontor)

Hvordan jobber vi?
- Skreddersydde tiltak/tjenester for hver bruker
- Tørre prøve; bla. bosetting utprøving og noen ganger feiling (kun
stoppet av HMS)
- Egne nærmiljøkontortiltak (fokus på aktivitet og ernæring)
- Tverrfaglig kompetanse
- Felles forståelse for prioriteringer og bruk av ressurser

- Systematisk tverrfaglig møtestrukturer

Systematisk tverrfaglig møtestrukturer
Ukentlige møter med NAV, Boligkontor, Helse og Mestring
Samarbeidsmøter i samlokaliserte boliger
Faste samarbeidsmøter med Boligbygg, Helse og Mestring,
booppfølgere og NAV vedrørende de som bor i kommunale boliger og
har oppfølgingsavtale
Mål: felles plan, felles forståelse

Housing First-modellen bygger på åtte sentrale
prinsipper:
Bolig er en menneskerett

Brukermedvirkning

Respekt og varme i møte med
deltakerne

Forpliktelse til å yte tjenester så
lenge det er nødvendig

Selvstendige leiligheter spredt i
vanlige boligmiljø

«Recovery»-orientering

Skille mellom bolig og tjenester.

Skadereduksjon

Hvorfor virker Housing First?
Tidlig inn - teamet er med på overgangene fra bostedsløs, innflytting,
og varig bosetting
Permanent bolig med ordinære leiekontrakter gir deltakerne en
plattform
Utholdenhet
Fleksibilitet i oppfølging – Følger ikke bolig
Normalitet - Integrering i samfunnet er veien til suksess
Hjelpere vet ikke hvem som greier å bo og ikke, vi kan ikke spå
fremtiden

Aktivitet i 2019
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*Samlebegrep for eksempelvis trening,
tur, svømming, besøk andre steder, biltur
m.m.

Uttalelser fra deltakere:
Dette året var det ekstra fint å reise hjem til jul, siden jeg for første
gang på lenge hadde noe å komme tilbake til.
Det å ha en bolig er å ha kontroll over livet
Det er overraskende tøft og ensomt å flytte i egen bolig
Etter en handletur på IKEA uttalte deltaker at han syntes han og Hjem
Først var et kjempegodt team.
Dere gir dere ikke!
Deltaker fortalte at hun nesten har sluttet å røyke hasj siden hun
ønsker å være i god form både på jobb og når vi kommer hjem til
henne. Hun kom i gang med aktivitet flere ganger i uka etter at hun
fikk seg bolig.

Utfordringer med bosetting og oppfølging av
brukere – når går det galt?
-Atferdsproblematikk
- Bydel blir stående alene med ansvaret, etter at
spesialisthelsetjenesten avslutter
- Manglende medisiner
- Avviser behandling
- Manglende ADL – ferdigheter
- Motsetter seg oppfølging
- Samarbeidsvansker

Når våre egne tilbud ikke strekker til – hva
gjør vi da?
- Kjøpsplasser / kostnadskrevende plasser

- For eksempel Ljabruveien i Velferdsetaten
- Gjentatte utskrivelser
- Hærværk
- I behov av svært tett og fleksibel oppfølging som bydel ikke alltid har
mulighet til å tilby
- Tett bebyggelse i bydelen – tett på naboer

