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Bistandsteam
1. HENSIKT
Bistandsteamet skal fasilitere samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste når det er behov for å
vurdere og iverksette tilbakehold etter Helse- og omsorgstjenesteloven(HOL) §§ 10-2, 10-3 eller 10-4 . Teamet
settes av lege, psykolog og sosionom. Teamets medlemmer rekrutteres fra poliklinikken i det opptaksområdet
som kommunen tilhører. Berørt kommune bistår med medlemmer i hver enkelt sak som teamet drøfter.

2. MÅLGRUPPE
Kommunene i Telemark, TSB-seksjoner i STHF

3. FREMGANGSMÅTE
1. Kommuner som vurderer behov for tilbakehold av rusmiddelavhengige tar kontakt med AAT- Ambulant
akutteam med anmodning om å etablere bistandsteam.
2. AAT – Ambulant akutteam videreformidler dette til koordinator i TSB vurderings-team. Koordinatoren
videreformidler til lokalt DPS.
3. Koordinator i TSB vurderings-team tar kontakt kommunen og etablerer felles bistandsteam.
4. Teamet skal møtes så snart det er nødvendig og senest 10 dager etter at henvendelsen fra kommunen
er kommet. Dersom det er nødvendig med midlertidig vedtak før teamet kan behandle saken tiltrer
teamet så raskt det mulig etter innleggelse.
5. Teamets oppgaver kan være:
◦ Vurdere om det er aktuelt med innleggelse etter §§ 10.2, 10.3 eller 10.4 i HOL
◦ Vurdere om det bør fattes hastevedtak (midlertidig vedtak) dersom kommunen anser det som
uforsvarlig å avvente nemndsbehandling (kan gjøres av koordinator alene)
◦ Vurdere egnet institusjon
◦ Vurdere når tvangsvedtaket skal iverksettes i institusjonen
◦ Planlegge utskrivning/overgang til frivillig behandling og/eller oppfølging i etterkant av vedtaket.
◦ Vurdere behov for oppfølging før, under og etter tvangsinnleggelsen
6. Bistandsteamet kan avvikles når den aktuelle situasjonen tilsier det. Beslutningen tas i et samarbeid
med berørte kommune.

4. REFERANSER
Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer – IS-2355 Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-medrusmiddelproblemer (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personermed-rusmiddelproblemer)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
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Lov om spesialisthelsetjeneste
Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale
helseforetak/helseforetak, punkt 5.2
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