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Hva er «Sent ute»?
• 3 årig samarbeidsprosjekt

• Bergen kommune, Helse Bergen og Vest politidistrikt

• Fokus på personer som påvirker miljøet på de åpne 
russcenene negativt, en del såkalte «kulturbærere»

• Styringsgruppe: «Koordineringsgruppen mot åpne 
russcener»,  ledes av kommunaldirektøren (BSBI)



Åpen russcene:

«Kjente, etablerte, offentlig tilgjengelige områder som preges av 
åpenlys narkotikarelatert kriminalitet som kjøp, salg og inntak av 
illegale rusmidler, samt med en betydelig grad av 
ordensforstyrrelser». 

Definisjon ihht kommunale rapporter og strategiplaner.



Bakgrunn:

BrukerPlan 2017 Bergen:

•232 personer med ROP problematikk 
vurderes til å være utsatt for vold og trusler

•148 personer med ROP problematikk 
vurderes til å utsette andre for vold og 
trusler



BrukerPlan 2017, tall på landsbasis

Vold og trusler 2015            2016            2017 

Utsatt for vold, men utsetter ikke andre for det            11 %            13 %            11 % 

Utsetter andre for vold med er ikke selv utsatt              10 %             7 %               9 % 

Både utsetter andre for vold og er selv utsatt                 11 %           14 %            11 % 

Ingen av delene                                                                            68 %            67 %           69 % 



Hva er prosjektets idé?

Identifisere 
kandidater

Få bort 
kandidatene fra 

de åpne 
russcenene

Økt samarbeid –
bedre 

samordnede 
tjenester



Prosjekt

«Sent ute»

En gruppe rusavhengige som:

• Benytter betydelige ressurser
• Bekymringsfull atferd
• Ofte i kontakt med 

lavterskeltjenestene og 
Politiet

• Representerer i alt en stor 
utfordring hos alle tjenester



Hvorfor navnet «Sent ute»?

•Lang fartstid i systemet

•Tiltak, tjenester og tilbud fra kommunen og fra 
spesialisthelsetjenesten har ikke hatt tilsiktet 
virkning



Ressursgruppe

• Etat for sosiale tjenester 

• Etat for psykisk helse og rustjenester 

• Etat for helsetjenester v/ Ass. kommuneoverlege 

• Helse Bergen, Avd. for rusmedisin 

• Helse Bergen, Kronstad DPS 

• Helse Bergen, Klinikk sikkerhetspsykiatri, SIFER

• Helse Bergen, Divisjon for psykisk helsevern 

• Vest Politidistrikt, leder for Innsatsgruppen mot åpne russcener

• Vest Politidistrikt, politiadvokat v/ Felles enhet for påtale

• Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering v/ ruskoordinator

• Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering v/ prosjektkoordinator



Operativt nivå:
MO sentrene, sosialtjenestene, Avd. for rusmedisin, Politiet , m.fl.

Kandidater

Samtykke

Kartlegging

Koordinator

Ressursgruppen Tiltak



Tidligere lignende prosjekt

• «Mellom alle stoler» - MAS

• Foregikk i byene Oslo, Bergen og Trondheim i perioden 2010 –
2015.

• Fokus på personer med psykiske lidelser som begikk kriminelle 
handlinger; for syke til å sone i fengsel, og for friske til å bli 
innlagt i psykisk helsevern (TPH)



Mandat (to av flere) i prosjekt «Mellom alle stoler»:
- Forebygge nye kriminelle handlinger   
- Bedre den psykiske helsen 

Virkemidler i prosjekt «Mellom alle stoler»: 

• Økt bruk av rettspsykiatriske undersøkelser (prejudisiell/ judisiell)

• Økt samarbeid mellom politi og helsetjenester

• Økt bruk av begjæring om tvungent psykisk helsevern (TPH)

• Økt bruk av Politiets øvrige virkemidler som ransaking, bortvisning, 
beslag, innbringelse, innkalling til avhør, m.m.



Status så langt for prosjekt «Sent ute»:

• Prosjektet har vært operativt siden desember 2018

• Totalt 7 kandidater er tatt inn i prosjektet, 1 har trukket seg, 2 har 
ikke villet gi samtykke => p.t 4 aktive kandidater i prosjektet

• Ressursgruppen har nylig godkjent inntak av 5 nye kandidater, der 
1 av disse nettopp har gitt sitt samtykke til deltakelse. 

• Innmeldte kandidater er i all hovedsak godt voksne menn, men vi 
har nå også tatt inn 2 kvinner i 20 årene

• Gjennomsnittsalder for de aktive kandidatene: 31 år

• Gjennomsnittsalder for de nylig innmeldte kandidatene: 44 år



Hva har vi fått til?
Eks. 1.:

• Person med psykoselidelse, rusavhengighet, kognitiv svikt og svært dårlig 
fungeringsnivå som følge av pådratt hjerneskade

• Uavklart sak i kommunen pga svært komplekst sykdomsbilde

• Var «strippet» for alle tjenester og behandling pga farlighet, samt vurdering 
av manglende nyttiggjøring av tilbudt behandling. 

• Begynte å agere på vrangforestillingene sine. Planlagt operasjon i regi av 
prosjektet; innlagt Sandviken sykehus 

• Saken ble løftet internt i kommunen og fordelt til ansvarlig etat og enhet

• Utskrevet etter flere måneder på Tvungent psykisk helsevern med 
oppfølging fra DPS, samt LAR

• Nylig fått tilbud om plass i bosenter



Eks. 2.:

• Person med psykose-/ vrangforestillingslidelse, rusavhengighet og 
personlighetsproblematikk 

• Har mange voldsdommer, også mot personer i hjelpeapparatet

• LAR

• I sterkt behov for oppfølging fra kommunen, men kan ikke bruke 
eksisterende tilbud pga sin historikk

• Det ble etablert regelmessige samarbeidsmøter med involverte instanser

• ROP forløp ble etablert og ansvarlig DPS ble koblet på saken

• Tilbud om planlagte innleggelser på stabiliseringspost 

• Prosjektet «håndplukket» 2 oppdragstakere som skal følge opp mannen 
med aktiviteter imellom oppholdene



Utfordringer

•Samtykke

•Tjeneste-/ behandlingsstedenes anmeldelse av 
alvorlige hendelser

•Boligproblematikk


