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RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE – FREKVENS PÅ RAPPORTERING OM STATUS TIL
HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Kartleggingsverktøyet BrukerPlan
For å kunne gi et godt bilde av status i tjenesteområdet innen rus- og psykisk helse benyttes
data fra kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Dette gir informasjon om omfang og karakteren av
rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene også personer med
kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer. Kartleggingen gjennomføres av KORFOR/Helse
Vest. De som kartlegges i BrukerPlan er brukere i forløp 2 (kortvarige alvorlige
problemer/lidelser) og 3 (alvorlige og langvarige problemer/lidelser) som mottar tjenester i
kommunen. I Karmøy har rus- og psykisk helsetjeneste, NAV, barnevernet og
helsestasjonstjenesten deltatt i kartleggingen.
Omlegging av nasjonale kartleggingsrutiner – To ulike vedtak om rapporteringsfrekvens
På grunn av at det er lite endringer fra år til år har KORFOR/Helse Vest bestemt at BrukerPlankartleggingene fremover skal foretas annethvert år. Neste blir gjennomført i 2020 og resultatene
vil være klar første halvdel av 2021. På bakgrunn av dette anbefalte kommunalsjefen til
hovedutvalg helse og omsorg at ny sak om status for rus- og psykisk helsetjeneste legges frem
første halvår 2021, når resultatet fra BrukerPlan-kartlegging 2020 er klar.
I sak 66/18 Kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid behandlet i møte 18.06.2018 vedtok
kommunestyret bl.a. følgende: 5. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status,
utvikling og vurdering av måloppnåelse for feltet.
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet i sitt møte 28.08.2019 sak 35/19 Rus- og psykisk
helsetjeneste - status, utvikling og måloppnåelse. Følgende punkt i kommunalsjefens forslag til
vedtak ble enstemmig vedtatt: På bakgrunn av endring i nasjonale kartleggingsrutiner legges ny sak
om status frem for hovedutvalget første halvår 2021.
Da vedtaket i hovedutvalget innebærer endret rapporteringsfrekvens i forhold til kommunestyrets
vedtak, ba hovedutvalget administrasjonen om å orientere kommunestyret i et notat.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen tilrår at kommunestyret gir sin tilslutning til hovedutvalgets vedtak ved å ta dette
notatet til orientering.

