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1. Sammendrag
Koronapandemien har på andre året satt sitt preg på driften og gjort det til et spesielt år for
både brukere og ansatte. Vi har opprettholdt drift gjennom hele året og har justert tilbud og
tjenester i tråd med gjeldende smittevernregler. Store deler av året har vi hatt døren låst for å
kunne kontrollere antall brukere inne samtidig.

Som i fjor har koronaen påvirket statistikken. Antall besøk på huset er lavere enn vanlig og
antall oppsøkende ute er klart høyere fordi vi har jobbet mer utadrettet og fleksibelt. Vi har
opprettholdt våre faste besøk ut i stiftelseskommunene.

Vi har hatt kontakt med 255 personer i alderen 20 til 73 år. Dette er 11 færre enn året før. Få
brukere er under 25 år, bare 2,4%. Brukergruppa har blitt eldre de siste årene og 70% av
brukerne er over 40 år. Kvinneandelen har økt til 32%. Vi har møtt 28 nye personer, som er
langt færre enn et vanlig år, men likevel flere enn året før. Det er nye brukere fra 5 av våre 6
stiftelseskommuner.

Selv om tilbudet har vært annerledes med låst dør i perioder så er det gledelig å konstatere at
brukerne har benyttet seg av helsetilbudet i stor grad. Det har vært en økning i helsetjenester
generelt, spesielt medisinsk oppfølging og legekonsultasjoner, takket være en fleksibel
legeordning.

Satsingsområdene har vært «helse, rus og korona» og vi har gjennomført tiltak gjennom hele
året. Smittevern, testing og vaksinering har naturlig nok fått stort fokus, men vi har også klart
å gjennomføre mange aktiviteter i regi av aktivitetslosen.

Etter 17 års drift har vi internt brukt tid på å evaluere og definere hva som er det unike med
Funkishuset. I den anledning har vi også hatt samarbeidsmøte med fagmiljøet i
stiftelseskommunene hvor vi fikk tilbakemeldinger på hva de opplever som nyttige tjenester
for sin kommune. Dette tar vi med oss videre i arbeidet med forlengelse av ny
samarbeidsavtale. Vi har også fått laget en film «Brukernes stemme» som ligger på
hjemmesiden vår.
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2. Organisering og drift
2.1. Administrativ forankring
Tilbudet er etablert som et interkommunalt samarbeid mellom jærkommunene Sandnes, Sola,
Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Samarbeidet er organisert i en stiftelse hvor også Helse
Stavanger HF, Blå Kors Norge og Ivareta (pårørendeorganisasjon) er med. Stiftelsens styre
består av 8 styremedlemmer med stemmerett og 2 observatører.

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Torhild Lende Fjermestad – styreleder og representant for stiftelseskommunene
Laila Espedal – nestleder og representant for stiftelseskommunene
Stein Magne Paulsen – representant for Blå Kors Norge
Mariann Skjærpe - representant for stiftelseskommunene
Anne Jagland - representant for stiftelseskommunene
Martha Espeland - representant for Ivareta
Kristin Mohn – representant for Helse Stavanger HF
Ragnhild Klungtveit – representant for de ansatte
Paul Gunnar Liland – observatør for Områdeutvalg for Lura, Trones, Sentrum og Stangeland
Katharina Hovland – observatør for administrasjonen i Sandnes kommune
Åse Odland – daglig leder og styrets sekretær. Ikke stemmeberettiget

2.2. Finansiering
Stiftelseskommunene bidrar med driftstilskudd som justeres i henhold til deflator. Dette er
nedfelt i en fireårig samarbeidsavtale for perioden 2019 – 2022 mellom stiftelsen og
kommunene. Sandnes kommune er vertskommune og bidro med 2,8 mill. Sandnes kommune
har også bidratt med legeressurs tilsvarende ca. 8 timer pr mnd. Vi mottok kr. 350 000 i
tilskudd fra Helsedirektoratet til videreføring av ansettelse av Aktivitetslos. Offentlige
tilskudd utgjorde til sammen kr. 4,4 millioner. Stiftelsen mottar små og store økonomiske
bidrag fra ulike legat, organisasjoner, firma og private gjennom året.
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2.3. Personalgruppe
Det har vært 4,25 årsverk tilknyttet tiltaket. Stillingen som Aktivitetslos i 50% er en
prosjektstilling. Personalgruppen er stabil og har bestått av:
-

Annvor K Undheim, Psykiatrisk sykepleier med veilederkompetanse og Praktisk
pedagogikk.

-

Ann Helen Kartfjord, kjøkkenansvarlig.

-

Hilde T Askildsen, miljøarbeider med erfaringskompetanse / Aktivitetslos.

-

Ragnhild Klungtveit, sykepleier med videreutdanning i Pleie og behandling av ikkehelende sår, Seprep og Sosialpedagogikk.

-

Terje Bruvik, vernepleier.

-

Åse Odland, sosionom med videreutdanning i Konsultasjon og veiledning og Seprep,
daglig leder.

2.4. Drift i koronatid
Også dette året har driften vært preget av korona og forebyggende smitteverntiltak.
Vi har fulgt resten av samfunnet i forhold til nedstenging og gjenåpning, i tråd med utvikling
av smittesituasjonen. For å overholde kravet om 1 og 2 meters avstand har vi måttet begrense
antall brukere inne på huset samtidig da vi ikke har så store oppholdsrom. Med gode rutiner
for sjekk av helsetilstand i døren, vask av hender, desinfisering, periodevis bruk av munnbind
og avstand har dette fungert bra. Brukerne har vist forståelse for situasjonen og tilpasset seg.
Ansatte har fokusert på løsninger og har klart å opprettholde tilbudet gjennom hele året. Vi
har fått god veiledning fra Sandnes kommune i forhold til smitteverntiltak til enhver tid.

Vi har forsøkt å motivere flest mulig til å vaksinere seg og har jevnlig informert om testing og
vaksinering. I samarbeid med kommunen fikk vi gjennomført vaksinering her på huset av 13
brukere som ikke ville klart å benytte seg av det ordinære tilbudet. Først mot slutten av året
kom det smitte i rusmiljøet i vårt distrikt. Vi opplevde et godt samarbeid med kommunen i
forhold til testing og oppfølging av de som var smittet.

Vi har vært mer fleksible i kontakt og oppfølging av brukere. De har fått med seg mat og
drikke dersom de ikke har ønsket å komme inn og spise, eller dersom de måtte vente. Om
sommeren var vi ansvarlige for utdeling av matposer i to uker da de frivillige tilbudene hadde
stengt i ferien. Vi har hatt telefonkontakt med brukere som ikke ønsket å komme til oss, og
kjørte ut mat og brukerutstyr til de som trengte det.
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Vi har fortsatt å gå oppsøkende ut i byen for å treffe brukere og informere om at tilbudet vårt
er åpent. To år med korona og delvis stengte tilbud har ført til endringer i vaner og rutiner,
samt endringer i kjøp og salg av rusmidler. Benken har blitt en enda viktigere sosial arena når
kafeer og andre tilbud har vært stengt, og til tider har det vært mye folk samlet der. Vi har
forsøkt å bidra aktivt i forhold til å etablere en kultur på Benken hvor brukerne er bevisste og
tar hensyn til omgivelsene rundt seg. Vi har undret oss litt over mindre besøk enn forventet i
de periodene vi har hatt åpen dør, men har måttet innse at det vil ta tid å endre tilbake til slik
det var før korona. Det er kanskje heller ikke målet at alt skal bli som før, det viktigste er at
brukerne har det bra med de endringer de eventuelt har gjort i livene sine.

3. Målsetting
Hovedmålet med våre tjenester er å bedre helsetilstand og livskvalitet for
rusmiddelavhengige. Et annet viktig mål er å redusere risiko for overdoser og
overdosedødsfall. Fokus for tjenestene våre er smitteforebygging og skadereduksjon.

4. Målgruppe
Målgruppen for FunkisHuset er rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år, som er
tungt belastet med et aktivt misbruk av illegale rusmidler, medikamenter og alkohol.

4.1. Brukergruppen
Vi har hatt kontakt med 255 personer dette året, det er 9 færre enn året før. Andelen kvinner
økte fra 28% til 32% og andelen som er i LAR utgjorde 29 %.

Oversikt over besøkstall/ oppsøkende / nye:
År

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4479

4550

4205

4086

2871

2414

Snitt besøk
åpningsdager

27

27

25

24

15

13

Oppsøkende

345

258

250

316

864

835

Antall brukere

295

275

271

279

264

255

Nye brukere

42

48

39

51

26

29

Besøk

Side 7 av 18

Årsrapport for FunkisHuset 2021.

Gjennomsnitt besøkstall har gått ned fra 15 til 13 på åpningsdager. Smitteverntiltak har gjort
at vi har hatt redusert inntak av brukere samtidig, men vi har vært mer fleksible.
Åpningstidene har vært mindre viktige og besøkene har fordelt seg mer utover dagen og alle
ukedager. Vi har fortsatt med å oppsøke brukere ute i byen, og har jevnlig vært på Benken og
pratet med folk. Antall oppsøkende er fortsatt høyt. Vi registrerer også oppsøkende når vi er
ute på avtalte besøk i de andre kommunene, og når vi er på besøk hjemme i bolig, på hospits,
fengsel, sykehus osv. Annenhver uke har vi vært på faste treffsteder i Sola, Time og Hå.

Ansatte er tilgjengelig hver ukedag mellom 08.00 og 15.30 og vi forsøker å være fleksible og
imøtekomme de behov som melder seg. Tilbudet har vært ubemannet tre dager på grunn av
planleggingsdag, arrangert overdosekonferanse og en fagdag for personalet.

Det har kun vært en uønsket hendelse, som ble registrert med lav alvorlighetsgrad. Å ha låst
dør gir mye større forutsigbarhet for personalet. Da kan vi vurdere brukeren i døra hvorvidt
vedkommende er i stand til å være inne i stua sammen med andre.

4.2. Nye brukere
Vi tilstreber å ha en mottakssamtale med alle nye for å kartlegge hjelpebehov og sjekke ut at
de er i vår målgruppe. Når tilbudet er begrenset i forhold til smitteverntiltak er det naturlig at
vi møter færre nye brukere. Vanligvis vil de ta med seg nye brukere opp til oss, men det skjer
i mindre grad under koronaen. Vi har kommet i kontakt med nye brukere når vi har vært ute,
men det er mer utfordrende å få informasjon og personalia når vi møter dem på deres arena. I
løpet av året har vi fått kontakt med 29 nye, tre flere enn året før. Av de nye var 11 kvinner og
18 menn.

Kommunefordeling nye brukere
12
11
10
8

8

2020

6
5
4

4

4

3

3

2021

4
3
2 2

2

1

1

1

1 1

1

0

0
Sandnes

Sola

Gjesdal

Hå

Klepp

Time
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Det er nye brukere fra 8 ulike kommuner, herunder fra alle stiftelseskommunene bortsett fra
Gjesdal. Flest nye kommer fra Sandnes (11), Hå (4), Sola (3) og Klepp (3).

Alder nye brukere
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

8
7
6 6

5

5
2020

3
2 2

2021

2
1

18-25 år

26-29 år

30-39 år

40-49 år

Over 49 år

Ukjent

De fleste nye er i alderen 30 til 50 år. Vi ble kjent med 2 nye brukere i aldersgruppen 20-25.

4.3. Alderssammensetning og rusprofil
Alderen på brukerne spenner fra 22 til 73 år. Andelen i aldersgruppa 18 – 25 år er fortsatt lav,
2,4% og det er ingen under 20 år. 70% av brukerne er over 40 år.

Aldersfordeling
100

90 90

90

93
87

80
70
60

54

50

2020

44

2021

40
30
20
10

13
4

16

10 12

6

0
18-25år

26-30år

31-40år

41-50år
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Vi registrerer rusprofil på bakgrunn av brukernes egne opplysninger og det gir oss et
omtrentlig bilde av hva som brukes. Det er flest som bruker amfetamin, legemidler, alkohol
og cannabis. Alle bruker flere rusmidler. Vi hører oftere at det er heroin tilgjengelig, men det
er relativt få som forteller oss at de bruker selv. Rusprofilen er denne gang sammenlignet med
2019, da vi har oppdaget en del feil i registreringen for 2020.

Rusprofil
170

180
140
120

154 159

160

160
115
98

111 104

100
80

73 70

65
52

60
40

20

2019

29
16 20

24 19

20

2021

0

4.4. Kommunetilhørighet

Kommunetilhørighet %vis
70%

59% 61%

60%

2020

50%
40%
30%
20%
10%

3%3%

5%6%

4%5%

5%5%

9%7%

Hå

Klepp

Time

Sola

10% 8%

5%4%

0%
Gjesdal Sandnes

Stavanger Andre

*Andre gjelder alle andre kommuner som registreres og de vi ikke kjenner kommunetilhørigheten til.
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Det er små variasjoner i antall brukere fra de ulike kommunene. Sandnes, Klepp og Hå har en
liten økning, mens Sola har litt færre. Andelen brukere fra hver kommune sier ikke
nødvendigvis så mye om den totale bruken av tilbudet fordi dette må sees i sammenheng med
antall besøk og antall oppsøkende. I Time får de ansatte brukerutstyr fra Funkishuset som
deles ut til brukere uten at vi registrerer hvem som mottar tjenesten.

5. Tjenester og tiltak
5.1. Satsingsområder 2021
Vi valgte dette året å ha Helse, Rus og Korona som tema. Målsettingen var at brukerne skulle
ha best mulig helsetilstand både psykisk og fysisk. Våre tiltak ble gjennomført i forhold til
Koronatiltak, Overdoseforebygging, Switch, Hepatitt C behandling og Aktiviteter. Mye
viktig arbeid er blitt gjort både i samarbeid med kommunene og på FunkisHuset.

5.1.1 Korona
Vi har også dette året hatt stort fokus på smitteforebygging. Inne på huset og ute på
oppsøkende har vi lagt vekt på å formidle oppdatert informasjon og å dele ut håndsprit og
munnbind. I samarbeid med Sandnes kommune har vi hatt tre runder med vaksinering for
korona. 13 brukere som hadde problemer med å forholde seg til det offentlige vaksinetilbudet,
klarte å fullføre tre vaksinerunder. Ellers har vi testet brukere for korona og gitt info om, og
bistått brukere med vaksinering i kommunen.

5.1.2 Overdoseforebygging
Vi har fokus på å varsle brukerne når det er potente rusmidler i omløp og å dele ut Nalokson
nesespray (motgift til opioider) til brukere og ansatte. Vi har hatt tilbud om oppfrisking av
Hjerte- og Lungeredning både vår og høst, også kalt Kameratredning. 21 brukere deltok og fikk
T-skjorte med «Switch» motiv. Vi har hatt Annedukken fremme i stuen med jevne mellomrom
og det skaper ofte gode samtaler om overdoseerfaringer.
I løpet av året utarbeidet vi et enkelt observasjonsskjema som vi bruker dersom vi opplever at
bruker er svært rusa og det er fare for overdose. Vi har sammen med Sandnesveien 299
utarbeidet retningslinjer for samarbeid rundt observasjon ved overdosefare.
Brukerne på FH har utarbeidet Rusvettregler og vi har i samarbeid med Sandnes kommune
trykket disse opp på små kort, plakater og T-skjorter. Overdosedagen 31.august ble markert
med en stille markering. Funkishuset var delaktig i planlegging og gjennomføring av
overdosekonferansen som ble avholdt i september.
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5.1.3

Switch

Vi har hatt fokus på mindre skadelige inntaksmåter av rusmidler. Dette har vi gjort via
månedstema, når vi deler ut injiseringsutstyr og i samtalen på helserommet når det er naturlig.
T- skjorter med «Switch» motiv har vært belønning for å delta på HLR kurs.
Ansatte har hatt innlegg om Switch på lansering av Switchkort/brosjyre og på
Overdosekonferansen.

5.1.4 Hepatitt C behandling
Vi veileder brukerne om behandlingsmuligheter i forhold til Hep C, og tilbyr følge og
transport til fastlege og sykehuset. For de som starter opp med behandling tilbyr vi oppfølging
av medisinering. Vi har fått fine små kort med info om Hepatitt behandling som vi deler ut og
legger i sprøytepakkene.

5.1.5 Aktiviteter
Dette er tredje året vi har mottatt midler fra Helsedirektoratet til «Aktivitetslos» i 50%
stilling. Målet er å gi brukerne gode opplevelser, styrke relasjonene mellom brukerne og oss,
samt skape motivasjon for endring. Til tross for pandemi har vi klart å gjennomføre en del
aktiviteter og brukerne har vært med på planleggingen. Hele 21 aktiviteter er blitt gjennomført
og 65 brukere har deltatt, derav 33 ulike brukere. På grunn av pandemien har vi har hatt flere
individuelle aktivitetstilbud og mindre i gruppe. Det er gjennomført to kinoforestillinger, flere
dager med frisør, båttur i Lysefjorden, grilling i parken, fisketurer og velværeaften for damer.

5.2. Helsetjenester
Helsetjenestene våre har fokus på skadereduksjon og smitteforebygging, samt forebygging av
overdose (jmf. Pkt 5.1.2) Brukerne blir eldre og vi ser mer sammensatte helseproblemer,
kroniske tilstander og sykdommer, men også akutte skader.
Tillit og trygghet er avgjørende for å få lov til å gi helsehjelp til denne gruppen. Vi opplever å
ha tillit i rusmiljøet og at vi når mange brukere med våre helsetjenester. Til tross for korona
og restriksjoner opplevde vi at brukerne har benyttet helsetilbudet aktivt.
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Tjenester gitt på helserom
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43

42
3

0

2

7

17

2021

10

1

-Sårstell er den tjenesten som er mest etterspurt. Vi behandler akutte og kroniske sår nærmest
daglig. Behovet for sårstell varierer i forhold til hvilke stoffer som er i omløp og det faktum at
mange har ødelagte blodårer og nedsatt blodsirkulasjon etter langvarig injisering. Høsten
2020 ble vi med i forskningsprosjektet «Telemedisinsk oppfølging av sår» i regi av Stavanger
Universitetssykehus. Prosjektet ble avsluttet i mai -21, men vi holdt dialogen gjennom hele
2021 grunnet individuelle oppfølginger. Målet med prosjektet er at personer med sår får
behandling nærmere hjemmet. Det gir færre polikliniske konsultasjoner og endringer i
behandlingen kan iverksettes raskt. Dette oppleves som en vinn-vinn situasjon for alle parter
og forhåpentligvis er det et samarbeid vi kan videreføre.
Vi erfarer at de fleste som trenger sårbehandling over tid klarer å samarbeide godt. Dette er et
arbeid som krever tid og tålmodighet for både bruker og sykepleier, samtidig som en god
relasjon er en klar fordel. Våre erfaringer er at når sår heles gir dette en bedre helse både
fysisk og psykisk.
- Legen er tilgjengelig på huset to timer hver onsdag. Til tross for færre besøk har vi likevel
hatt en økning i legekonsultasjoner. Dette skyldes at legen er fleksibel og vi har kunnet
konsultere pr tlf ved behov. Ettersom det daglige besøket har vært redusert har vi likevel
mistet en del av «Her og nå konsultasjonene»
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-Noen av brukerne er i perioder svært psykisk syke eller får endret atferd pga.
rusmiddelinntaket. Det kan være utfordrende å møte disse på en best mulig måte. Flere har
alvorlig psykisk lidelse samtidig som de har en rusmiddelavhengighet. Vi samarbeider med
andre instanser i behandlingsapparatet når brukerne samtykker til dette. Pandemien og
medfølgende restriksjoner har preget den psykiske helsen hos mange av våre brukere. Noen
har bevisst isolert seg og holdt seg borte, mens andre har kommet jevnlig for å få den
psykiske støtten som har vært nødvendig. Ensomhet, angst og depresjon blir ofte satt ord på.
Noen forteller at pandemien har bidratt til å endre rusvanener. For noen betyr det mindre
injisering og dermed bedre fysisk og psykisk helse. For andre har det blitt mer alkohol da det
er lett tilgjengelig.
- Medisinsk oppfølging er tiltak som vi iverksetter for å følge opp ulike helsetilstander som
for eksempel administrering av antibiotika, Hepatitt C behandling eller sårbehandling i
samarbeid med SUS. Sistnevnte prosjekt er nok årsaken til økningen vi ser i tabellen over.

5.2.1. Gynekologisk
Kvinner i rusmiljø har høyere risiko enn normalbefolkningen for celleforandringer og
infeksjoner, og har i tillegg behov for sikker prevensjon. Dette er kvinner som ofte har
traumatiske historier og opplevelser. FunkisHuset har fra 2008 hatt avtale med
privatpraktiserende gynekolog om generell gynekologisk undersøkelse, celleprøve og
prevensjon til kvinnene. Vår erfaring er at dette har vært et viktig og godt tilbud.
Dette året har det vært en konsultasjon. Tilbudet opphørte i juni da gynekologen gikk av med
alderspensjon. Vi har ikke inngått ny avtale da vi de siste årene har hatt mindre etterspørsel
etter tjenesten og stiftelsen har måttet kutte driftskostnader. Kvinner i Lar har for eksempel et
tilbud på Gynekologisk poliklinikk ved Kvinneklinikken ved SUS. Vi vil imidlertid følge med
på om behovet endrer seg.

5.2.2. Sprøyteutlevering og sprøyteplukk
Vi deler ut brukerutstyr i form av ulike kanyler, pumper, injeksjonstørk, beger med bomull,
kokekar, askorbinsyre og stasebånd som et smitteforebyggende tiltak. Vi gir veiledning i
injeksjonsteknikk, samt informasjon om hygiene knyttet til sprøytebruk for å hindre spredning
av smittsomme sykdommer. Switch er en kampanje som handler om å ta rusmidler på minst
skadelige måte. Som en del av dette har vi folie til røyking av heroin. Det er ca 60% av brukerne
som henter utstyr for injisering. På grunn av pandemien har vi delt ut mer utstyr enn vanlig. Vi
oppmuntrer til retur av brukte kanyler for sikker destruksjon.
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5.3. Personlig hygiene og ernæring
Brukerne har tilgang til dusj og vask av tøy. Vi får inn brukte klær som vi kan tilby de som
trenger det. Vi serverer varm mat alle åpningsdagene og er opptatt av at maten skal være
helsefremmende og næringsrik. Under pandemien har vi laget mat som brukerne kan ta med
seg når vi ikke har hatt anledning til å ta de inn, både middagsporsjoner og matpakker. I
sommer hadde vi også utlevering av matposer i to uker mens de frivillige organisasjonene
hadde ferie. Vi opplever at behovet for mat har endret seg de siste årene. Det er flere ulike
aktører som tilbyr matservering eller utdeling av matposer, og brukerne er generelt mindre
sultne.

5.4. Sosialfaglige tjenester og individuell oppfølging
5.4.1. Individuell oppfølging
De som ønsker og har behov for det, tilbys individuell oppfølging.
Vi gir råd og veiledning om økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, trygdeytelser,
erstatningsordninger, rusbehandling, klageadgang osv. Ofte trenger brukerne påminnelser,
transport og følge til ulike avtaler som for eksempel spesialisthelsetjenesten, sykehus,
rusvernskonsulent, lege og avrusning. Vi har bil tilgjengelig for denne type oppfølging. Når vi
har anledning bistår vi i forhold til ulike praktiske ting som brukeren trenger hjelp til. Oftere
og oftere får vi forespørsel om vi kan hjelpe med digitale oppgaver som for mange er
utfordrende fordi de mangler telefon / pc og kunnskapen til å bruke de.

5.4.2. Månedens tema
Hensikten med månedstema er å øke kunnskapsnivået hos brukerne, samt sette fokus på
viktige tema. Vi har hatt Korona og smitteforebygging som tema over flere måneder. Spesielt
nyttig opplevdes samtalene mellom lege og brukerne i forhold til vaksinering. Vi hadde og
ekstra fokus på overdoseforebygging da tilgangen til ulike rusmidler varierte gjennom året. I
høst hadde vi tema «Behandling nytter». En ansatt og en beboer fra Veksthuset var på besøk
hos oss, noe som oppleves ekstra meningsfullt. Månedstema avsluttes alltid med en quiz.

5.5. Brukermedvirkning
Vi ønsker at brukerne skal ha et eierforhold til FunkisHuset og kjenne et felles ansvar for at
miljøet er trygt og godt både for brukere og ansatte. Vi er og opptatt av at brukerne viser
samme ansvarsfølelse overfor naboer og nærmiljøet. Dette har i løpet av 2021 blitt et svært
aktuelt tema i forhold til «Benken» som står på Ruten i Sandnes. Hvordan skape samme
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holdninger rundt bruken av «Benken» som brukerne har overfor FunkisHuset og naboene? Vi
har også deltatt på seminar om Benken og hatt møte med kommuneledelsen.
Husmøtene vi har hvert kvartal har blitt gjennomført over en uke om gangen for å nå flest
mulig. Tema på sakslisten ble drøftet i ulike settinger sammen med brukerne. Å ha ansatt med
egenerfaring innen rus har styrket kompetansen generelt og bidratt til økt brukermedvirkning.

6. Samarbeid og undervisning
6.1. Samarbeid
En viktig del av vårt arbeid er å være en «los» inn i hjelpeapparatet, informere om ulike
hjelpetiltak og etablere kontakt med andre instanser når brukerne ønsker det. Vi samarbeider
både med offentlige og frivillige aktører på rusfeltet.

Samarbeid andre
500

447

450

410

400
350
300
250
200
150
100

152

134
70

125 114

2021

63

50
0

2020

5

1

23 16

18

15 19 19

6

4

Vi formidler beskjeder fra ansatte i hjelpeapparatet og hjelper brukerne å huske avtaler ved å
minne på, og eventuelt kjøre dem. Noen tjenester og instanser har vært mindre tilgjengelige på
grunn av korona og noen har funnet nye måter å jobbe på. Spesielt under pandemien har det
vært nyttig og viktig med god dialog mellom ulike instanser. Vi har hatt god nytte av Nav`s
«Koronatelefon» som brukerne har kunnet ringe selv. Når Nav veilederne har ringt opp igjen
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har de i større grad ringt direkte til brukeren og ikke via oss, noe som har gjort at vår kontakt
med Nav har blitt mindre. Det er også nyttig å ha direkte telefonnummer til veilederne i ØKE
teamet som jobber med våre brukere.

Vi har hatt et godt samarbeid med de som jobber med rus og psykiatri i kommunene, spesielt i
forhold til brukere hvor det har vært bekymring eller koronasmitte. Sandnes kommune innkaller
jevnlig til «Ka skjer» møter med ulike instanser som jobber på rusfeltet.
Det har vært en klar økning i samarbeid med sykehuset. Dette er hovedsakelig samarbeid om
brukere i forbindelse med Hepatitt C behandling og Telemedisinsk prosjekt (se under helse).

Funkishuset er representert i «Samarbeidsforum”, et forum for frivillige instanser på rusfeltet
som møtes fire ganger i året for samarbeid og erfaringsutveksling. Gatejuristene fra Kirkens
bymisjon har vanligvis månedlige saksmottak på FunkisHuset for å møte brukere som trenger
juridisk råd og veiledning, men dette året ble det bare 1 saksmottak.

Dagslaget (lavterskel arbeidstilbud i Sandnes kommune), NA (anonyme narkomane), ProLARNett (brukerorganisasjon for Lar pasienter) og Ivareta (pårørendeorganisasjon) leier lokaler på
FunkisHuset. Noen av disse har ikke hatt tilgang til lokalene i perioder på grunn av pandemien
og smittevernhensyn.

6.2. Undervisning og kompetansebygging
Det har vært mindre besøk av samarbeidspartnere, studenter og andre dette året. Det gjelder
også våre informasjons- og undervisningsoppdrag, veiledning til personalgruppen og
konferanser. Ansatte har gjennomført brannvernkurs og oppfriskningskurs i Hjerte- og
lungeredning. Da samfunnet åpnet opp igjen på høsten planla vi opplæring i Hjerte- og
lungeredning i ulike instanser i kommunene, men før vi kom skikkelig i gang måtte vi avlyse
på grunn av økt smitte. Vi har hatt sosionomstudent i praksis i 5 mnd.

6.2.1 Rusfaglig forum
Rusfaglig Forum arrangeres jevnlig for ansatte i stiftelseskommunene. Målet er å øke
kunnskapsnivået, drøfte felles faglige problemstillinger og styrke samarbeidet. Dette har
dessverre ikke latt seg gjennomføre i 2021 grunnet smittesituasjonen.
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6.3. Naboutvalg
Det er vanligvis to møter i utvalget hvert år, men i år ble det bare et møte i juni da desember
møtet ble utsatt på grunn av smittesituasjonen. Fem ulike naboer/bedrifter, Områdeutvalg
Sentrum, styreleder og daglig leder er representert i utvalget. Målet med møtene er å ha en
dialog om naboforholdet slik at det er enklere å gi hverandre tilbakemeldinger. Vi opplever å
ha et godt forhold til naboene og jobber aktivt for å bevare dette.

Sandnes, Mars 2022
Åse Odland
Daglig leder
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