Invitasjon
til fagdag om

Samhandling om rus og psykiatri

i Namdalen
med undertittel : «Vær raus»

18. oktober 2018
Nord universitet, studiested Namsos
Auditorium «Folda»

Praktiske opplysninger
Fagdagen finner sted på «Folda» auditorium - Nord Universitet i Namsos
Fagdagen arrangeres av kommuner i
Namdalen, Helse Nord-Trøndelag v/Klinikk for
psykisk helsevern og rus og Nord universitet



Målgruppe:

Ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste som; Helsesøster, Fastlege, Hjemmesykepleie, Rus og Psykiatritjeneste, PPT, BUP, Fastlege, Legevakt, NAV, AMK, Politi, Barnevern,
Mental Helse, LPP, Rådgivere ved Videregående skoler - oppfølgingstjenesten, Rådgivere
ved Nord universitet, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord -Trøndelag


Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos Den norske legeforening og
Norsk Psykologforening



Påmeldingsfrist: 8. oktober 2018, kl. 12.00



Elektronisk påmeldingsskjema:
https://hint.hoopla.no/sales/2763481922



Avgift: kr. 500.I avgiften inngår kaffe, lunsj og grønn pause



Avmeldingsregler: Påmeldte som ikke melder
fra om forhindret deltakelse innen 12.oktober
2018, belastes med et gebyr pålydende kr. 250.Avmelding sendes skriftlig til:
lars.g.liljefjell@nord.no

Velkommen

Program
Tidspunkt

Tema/Aktivitet

Foreleser/Ansvarlig

Pauser legges inn ved behov
09.00 - 09.30 Registrering og kaffe
09.30 - 09.40 Velkommen

v/ Frode Båtnes

09.40 - 10.00 Brukererfaring om samhandling—Kulturpatruljen

Lars Ove Moe m.fl. kulturpatruljen

10.00 - 11.10 Tema: ”FACT-team — Keiserens nye klær eller der pasienten er?”
Hva er FACT-team — FACT-Håndboken

v/ Gaute Strand, Faglig
rådgiver NTNU, NAPHA

11.10 - 12.15 Tema: ”Pakkeforløp — Fra utfordring til verktøy i samhandlingen.”
Mer om pakkeforløp, psykisk helse og rus

v/ Bjarte Sælevik,
Time kommune

12.15 - 12.45 Lunsj
12.45 - 13.10 Tema: ”Pakkeforløp i Namdalen — Utfordringer og muligheter

Sigrun Bertnum, Seksjonsleder , Klinikk for
psykisk helsevern og rus
Anita Iversen, Seksjonsleder, BUP

13.25 - 14.15 Introduksjon til plenumsdebatt

v/ Frode Båtnes

Innlegg fra:



PPT



Fastlege



Helsestasjon



BUP



Klinikk for psykisk helsevern og rus



Rus og psykisk helsetjenesten i kommunen

14.15 - 14.30 Grønn pause
14.30 - 15.30 Plenumsdebatt case

v/ Frode Båtnes

15.30 - 15.45 Veien videre i samhandlingsrommet/oppsummering

v/ Frode Båtnes

Med forbehold om endringer i programmet

Case til
«Fagdag om rus og psykiatri i Namdalen» 18.oktober 2018

Siv Jorid har vokst opp hos mor. Hun har en eldre søster, og en yngre halvbror. Hennes far har 2 barn fra et forhold han fortsatt er i. Siv Jorid og eldre søster har kun hatt sporadisk kontakt med far gjennom oppveksten, og har følt seg uønsket av
fars samboer.
Mor har hatt periodevise rusproblemer, angivelig for å lindre sine angstplager. Mor har røkt daglig siden tidlig i tenårene og
har hatt blandingsmisbruk av medikamenter og alkohol.
Siv Jorid veide 2700g ved fødsel i svangerskapsuke 34. Siv Jorid hadde ekstra oppfølging på helsestasjonen fordi hun var
for tidlig født. Det kom ikke fram noen bekymring i helsestasjonen. Det ble lite kontinuitet i oppfølging og relasjon da familien
flyttet mange ganger i Siv Jorids barndom.
I barnehage og barneskole er det ingen bekymringer for Siv Jorids helse, men dette kan også skyldes at hun har gått i 2 ulike barnehager og 3 ulike skoler frem til 7. klasse. Hun har aldri deltatt i organiserte aktiviteter i oppveksten. I ungdomsskolen ble hun i stadig større grad gående for seg selv. Medelever opplevde henne som vanskelig å forholde seg til, fordi hun
var oppfarende, uforutsigbar og verbalt aggressiv.
Hun hadde prestert normalt faglig frem til 8. klasse, men fikk da raskt dalende karakterer. PPT kunne ikke finne noe galt.
Helsesøster hadde bekymringer for Siv Jorid, mest fordi lærer meldte bekymring over at hun falt utenfor sosialt og hadde
vansker med å lese sosiale situasjoner. Siv Jorid gikk til samtaler hos helsesøster. Det kom frem tanker om å være annerledes, og ikke passe inn. Bekymringer for at ingen likte henne, eller aksepterte henne. Hos helsesøster ble det ikke presentert
annet enn hva de fleste tenåringsjenter sliter med, selv om helsesøster hadde en magefølelse av at det var noe mer med
akkurat denne jenta.
Siv Jorid har en økende sosial isolering i overgang ungdomsskole og videregående skole. Mot slutten av 1. året på vgs. reagerte både medelever på at hun hadde andre tolkninger og oppfatninger av både tekster og bilder under felles drøftinger.
Siv Jorid fikk følelse av at de andre var mot henne, og sluttet helt å være muntlig aktiv i timene. Lærer hadde meldt bekymring til BUP på skolen, fordi Siv Jorid hadde så kort oppmerksomhetsspenn. Det kom opp spørsmål om mulig ADD, og det
ble startet en utredning like før sommerferien.
Høsten i 2. klasse hadde Siv Jorid endret utseende. Hun gikk utelukkende i lange svarte gensere og bukser, uansett om det
var varmt. Håret ble farget turkis, og hun brukte mye mørk sminke. Ingen sosial kontakt med jevnaldrende i friminutt eller på
fritiden. Svarte på spørsmål, men tok aldri initiativ til samtaler. Møtte sjelden blikket til andre, og så alltid litt trist ut. Påbegynt
utredning ved BUP på skolen kom ikke i gang på høsten, fordi planlagt behandler var sykemeldt.
Siv Jorid har vært lite til lege i oppveksten.
Utpå høsten 2.året i v.g.s. kom mor med Siv Jorid til fastlegen. Hun var bekymret fordi datteren hadde gått ned i vekt, hadde
endret utseende, og at hun ikke deltok i familielivet som tidligere. Hun spiste ikke måltider sammen med mor og søsken, og
oppholdt seg nesten ikke fellesarealer. Hun var hos kjæresten eller på rommet sitt.
.

Mor var bekymret over at kjæresten hadde dårlig innflytelse på datteren. Han var 21 år, droppet ut av skole etter 1,5 år
på yrkesfag på videregående skole. Han hadde ikke kommet seg ut i arbeid etter dette.
Siv Jorid forteller at hun fikk skyss hjem fra skolen en dag av ham, og at de har hatt kontakt siden. Hun forteller at han
er den eneste som har sagt noe pent til henne noen gang, og hun er glad for at hun har han. Fastlegen deler mors bekymring med tanke på kjæresten, siden han har møtt kjæresten på legevakt, og kjenner til at han har et rusproblem med
hasj og amfetamin.
Mor er også bekymret for somatisk sykdom, da Siv Jorid har hoste. Somatisk undersøkelse viser normale lungelyder.
Fastlegen observerer blåmerker på ryggen. Ved blodprøvetaking observeres rikelig med arrdannelser på begge underarmer. Siv Jorid vil først ikke fortelle hva som hadde skjedd.

Siv Jorid kommer til avtalt time hos fastlegen 2 uker senere. Blodprøven viser en del lave verdier for albumin, Vitamin D,
jern og folsyre, og BMI er på 18. Verdiene er ikke så ille at det må startes med tilskudd, men Siv Jorid får råd om endringer i kosthold, samt en vektøkning.
Fastlegen har satt av tid til lengre samtale med henne. Det kommer frem at hun har rispet seg på underarmer de siste 4
månedene. Hun føler da at hun har kontroll over noe.
Hun forteller videre at det gikk litt bedre etter at hun fikk kjæreste, men så endret han seg.
Hun sier at kjæresten får tilfredsstillelse av å slå henne når de har sex, og han kaller henne for «ei feit ku» når han ser
henne naken.
Hun forstår ikke dette, siden han kan være snill mot henne ellers. Hun har forsøkt å gå ned i vekt for hans skyld, men
synes det er vanskelig, og straffer seg selv med å rispe seg opp på armene. Hun har begynt å kaste opp middagsmaten
for å gå ned i vekt raskere.
Hun benekter bruk av rusmidler, men bekrefter at hun har begynt å røyke. Hun får røyk fra kjæresten, som ruller for henne. Røyken gjør først vondt i lungene, og hun hoster en del. Likevel synes hun røyken gjør henne godt.
Fastlegen forsøker å veilede i forhold til fysisk og psykisk vold i forholdet, og råder henne til å vurdere om hun skal gå ut
av forholdet. Siv Jorid blir da sint og forlater legekontoret. Hun svarer ikke på oppringing fra fastlege 1 uke senere, og
møter ikke til time hun innkalles til 2 uker senere.
Fastlege er bekymret for vekt, mulig rus, samt mishandling.
2 mnd senere kommer Siv Jorid, i følge med sin mor, tilbake til fastlegen. Hun ser dratt og sliten ut. Mor forteller at Siv
Jorid er gravid i ca. uke 8. Siv Jorid er usikker på om hun vil ta abort, noe både mor og kjæreste presser hardt på om.
«De har ikke råd til en munn til å mette».
Siv Jorid gjennomfører abort i svangerskapsuke 11.

3 uker etter aborten kommer mor alene til fastlegen. Hun er nå bekymret over datteren, som ikke har vært på skolen de
siste 2 uker. Mor har oppdaget svinn av sine egne medikamenter, og har knapt sett datteren på lang tid. Hun hører at
datteren snakker med seg selv på rommet, og at hun periodevis ler hysterisk. Når hun snakker med Siv Jorid, har hun
følelsen av at datteren ser forbi henne, og at hun ofte ser engstelig ut. Hun er fortsatt noe sammen med kjæresten, men
ikke hver dag.
Fastlegen ber mor om å forsøke få med seg Siv Jorid til en konsultasjon. Hvis det ikke lykkes, planlegges sykebesøk.
Neste dag kommer ambulanse og politi med Siv Jorid til legevakt. Foranledningen var at Siv Jorid skulle betale på matbutikken. Hun kastet seg plutselig ned på gulvet, skrek og rullet bortover gulvet. Løp deretter bak en reol, og veltet en
rekke varer for å skape et fysisk skille mellom seg og øvrige kunder/personale. Siv Jorid sier til politiet at den ansatte i
kassen forsøkte å skyte henne; det var et lasersikte som pekte på henne ved betalingsautomaten. Da politi og ambulanse tar henne med til tvungen legeundersøkelse får Siv Jorid bekreftet mistanken hun har hatt en stund. NATO vil ta
henne med til USA for at hun skal føde Jens Stoltenbergs sønn, som skal frelse verden fra all terror.
Det er 3 uker til Siv Jorid fyller 18 år.
Hun ble innlagt på tvang etter § 3.3 til observasjon ved Seksjon akutt, psykiatrisk avdeling.
Det kommer frem under innleggelse at Siv Jorid har brukt økende mengder av hasj og amfetamin, og at hun etter hvert
hadde behov for å stjele av mors beroligende medikasjon for å få sove. Psykosen er kortvarig og det er derfor ikke
grunnlag for å holde henne på tvang etter to dager. Hun overføres til frivillig § 2.1. Dagen etter skriver hun seg ut mot
avdelingens anbefaling. Det konkluderes det med at hun har hatt en rusutløst psykose. Det sendes epikrise til fastlege
med anbefaling om oppfølging i 1. linjetjenesten.
Siv Jorid avslutter skoleåret halvveis i 3. klasse. NAV kobles inn etter hvert, og hun tilbys arbeidsrettet aktivitet. Her er
det krav om rusfrihet. Spørsmålet om hvordan testingen skal gjennomføres kommer opp. Fastlegen vil Siv Jorid ikke ha
noe med å gjøre, da hun fortsatt er sint på legen som la henne inn på tvang. Hun ønsker å avlegge urinprøver hos kommunal rus og psykiatri tjeneste, da hun likevel har oppfølging derfra.
Denne oppfølgingen kom i gang etter sykehusinnleggelsen. Det har vært kalt inn til flere ansvarsgruppemøter med
kommune, sykehus og fastlege. Siv Jorid har møtt på 2 av 4 møter, hun har vært lite delaktig de gangene hun har deltatt. Hun har ikke klart å forholde seg til avtalene som kommunen har lagt opp til i oppfølgingen av henne. I et forsøk på
å skape forutsigbarhet i oppfølgingen har det vært tilrettelagt ved å legge testing i forhold til rusbruk samt støttesamtaler
på samme tidspunkt og sted.
Siv Jorid har ikke gitt kommunen tillatelse til å ha kontakt med mor eller andre i familien. Mor ringer nesten ukentlig og
er bekymret for datterens utvikling. Hun beskriver en døgnrytme som er snudd på hodet. Samtalene hun har med Siv
Jorid har et innhold det er vanskelig for mor å forstå. Det hun imidlertid forstår er at noe er veldig galt. Mor er frustrert
og sint på helsetjenesten i kommunen som ikke deler informasjon med henne.
Kommunehelsetjenesten er også bekymret for Siv Jorids utvikling. De møter henne oftere i miljø der rus og kriminalitet
er sentralt. Kommunehelsetjenesten er rådløse i forhold til hvordan man skal klare å komme i relasjon til henne. Hun er
kontaktet pr sms og brev. Siv Jorid svarer noen ganger på sms, men man har ikke greid å komme i posisjon for å kunne
gi noen form for oppfølging. Kommunehelsetjenesten setter av mye tid til avtaler med henne, som hun ikke dukker opp
til. På grunn av manglende oppmøte vurderes tilbudet å bli avsluttet.
Etter 6 mnd får Siv Jorid tilbakefall med psykose, hovedsakelig med paranoide trekk. Hun blir på nytt innlagt på tvang.
Prøver viser fortsatt misbruk av narkotiske stoff. Mors katt blir funnet død dagen etter at pas ble tvangsinnlagt, spikret
opp på en vegg i kjelleren.

