Case: Kompleksiteten ved å arbeide med overgriper,
system og miljø i kommunen ved bruk av kapittel 9.
Å ivareta verdighet og livskvalitet

«Balansekunst»
Geir Hanslien – fagansvarlig sykepleier
Martha Ytterdahl – sykepleier
Rus og psykisk helsetjeneste, Namsos kommune

Innledning
• Ønsker å dele noen av de erfaringer vi har gjort de siste 7-8 årene.
• Tjenesten vår begynner å få god erfaring og kompetanse i å yte
helsetjenester og tiltak overfor ressurskrevende brukere med
sammensatte utfordringer.
• «Case» med utgangspunkt i et av våre botiltak for «Bjørn» for å
beskrive vår jobbhverdag, våre utfordringer, våre muligheter og
begrensninger.

Bli kjent med «Bjørn»
• «Bjørn» 47 år

• Lettere psykisk utviklingshemmet med
atferdsforstyrrelser ifht seksuell vold – impulsiv og
planleggende.
• Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse
• Pedofili – planleggende og impulsiv art

Barnehjem fra 6 mnd til 3,5 år.
Godt fosterhjem i annen kommune og vokser opp på
gård. Gjennomfører grunnskole og går videregående
skole på Røstad.
Første historikk med overgrep og vold/trusler i
skolealder.

Når «Bjørn» blir 18 år flyttes han til sin hjemkommune og
gjennomgår mange ulike tjenestetilbud opp gjennom
årene.
Historikken med seksuelle overgrep, anmeldelser og
vold/trusler utvikler seg på ulike arena – i tjenestetilbud,
samfunnet, aktivitetstilbud, andre psykisk
utviklingshemmede m.m.

21 år gammel dømmes «Bjørn» for første gang for seksuelle overgrep
mot barn – får 1 års fengsel med 2 års prøvetid (1993)
Første utredning ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg (Brøset) –
vurderes som svært høy risiko for gjentakelse.
«Flyttes» rundt i kommunen med ulike utforminger av tiltak og ulik grad
av tjenestetilbud. Stor «turnover» i personal og fagressurser.
Stadig flere forsøk på overgrep/seksuell omgang med andre
utviklingshemmede, oftest ansett som svakere enn «Bjørn» og dette på
mange arenaer – både i og utenfor tiltaket.
Alvorlig overgrepssak i 2010 hvor «Bjørn» forgriper seg på en 7 år
gammel jente i nærområdet. Personalet er ikke klar over at «Bjørn» er
ute på egen hånd før politiet står på døra for å pågripe han.
Dømmes til 2 års fengsel, hvorav 1 år ubetinget. Meget utfordrende
soning i Mosjøen Fengsel før han blir utredet på nytt ved Sentral
Fagenhet i 3 mnd. Vurderes til særdeles høy risiko for gjentagelse.
«Bjørn» overføres til ny tjeneste i Namsos kommune under opphold ved
Brøset for å vurdere muligheter for og lage et opplegg etter endt
soning. Og her starter vår historie i 2011……………….

Bakgrunn
• Livslange tiltak
• Viktig å tenke på – brukerne er ofte også offer i systemsammenheng
• Samarbeid/samhandling – tverrfaglig og tverretatlig
• Høy grad av samfunnsvern – stort fokus på dette og alltid være
bevisst rammene og sikkerhet
• Sanksjoneringer, utestengelse
• Krever mye av personalet ifht å jobbe så tett med bruker/kollegaer
og ifht sammensatt og utfordrende problematikk

Bruk av makt og tvang – helse og omsorgstjenestelovens kap. 9a
Tett oppfølging og definerte rammer
Tydelig botiltak
Individuelle behov
Samfunnsvern og lovverk
Egenverd og autonomi

Juridiske rammer

Verdighet og respekt

Faglige og etiske
rammer - vedtak
Forutsigbarhet
og trygghet

Forutsigbarhet - trygghet

«Bjørn»

Mestring og innhold i livet

Begrensninger

Sysselsetting og tilrettelegging

Forpliktelser

Nettverk (privat
og offentlig/sosialt)

Krav – bemmaning
og kompetanse

Tillitt
Roller/ansvar
Samarbeid/samhandling
Helhet

Muligheter og rettigheter

Avslutning
• Vår jobb er å på best mulig måte produsere livskvalitet.
• Skape et så godt liv inne i ramma at personen ikke ønsker å miste
dette.
• Stabilitet og kontinuitet i personalgruppa er de viktigste
suksessfaktorene for både personalet, brukerne og oppfølging av
rammene i og utenfor tiltakene.
Det er utfordrende, faglig og spennende å jobbe med balansekunst

Takk for oppmerksomheten!

geir.hanslien@namsos.kommune.no
martha.ytterdahl@namsos.kommune.no
Mobil: 902 16 898

