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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Enheten yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i form av psykisk lidelse, rusproblematikk, psykisk utviklingshemming og fysiske
funksjonsnedsettelser.
Enhet for miljøterapeutiske tjenester består av 4 avdelinger:
Avdeling Psykisk helse og rus
Avdeling Skinsnes
Avdeling Solhøgda
Avdelig Hesland

Enheten har ansvar for følgende funksjoner og tjenester:
Psykisk helseteam
Booppfølging til personer med psykisk lidelse, rusproblematikk og ulike funksjonsnedsettelser
Avlastning. Dette tilbudet er i hovedsak lagt til Solhøgda
Dagsentertilbud: Det er et dagsenter på Aktivitetshuset på Hesland og et dagsenter på Orelunden i avdeling psykisk helse og rus
Erfaringskonsulent
Frivilligkoordinator

Tiltaket «Inn på tunet» på Damman esel og hestegård er tilbud til brukere i miljøterapeutiske tjenester. «Fyrlyset og Jobben» som drives av Frelsesarmeen er
et tilbud til enkelte av brukerne av enheten. Tiltaket er også med på å gi et utfyllende tilbud blant annet til mennesker med rusproblemer

Rammebetingelser
Antall ansatte

165

Antall årsverk

85

Driftsbudsjett

62.561.000

Gjennomgående målekort
Siste resultat
Målsetting

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent resultat

God integrering

Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr

2

0

2

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett
>0,0%

>-0,5%

-1,4%

94 %

92 %

92,7

Samfunn

Økonomi
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere
Medarbeidere

Brukere

Nærvær1
KS 10-faktor

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Brukerundersøkelse

Eventuelle måltall for hver enkelt enhet
Utført

Ikke utført

Utført

290
Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen

,

Ivareta betryggende kontroll over virksomheten

Antall avvik med høy eller middels alvorlighetsgrad

Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre
uker

1

Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

Ingen måltall

Måltall ikke fastsatt enda

85%

75%

73

79%

Tiltak

Målekort for enheten
Målsetting

Folkehelsearbeid
Samfunn
God økonomistyring

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent resultat

Hver avdeling gjennomfører minst to
folkehelstiltak

2

<1

2

>0,0%

>-0,5%

-1,4%

Medarbeidere

Arbeidsmiljøet er fast tema på personalmøter
KS 10-faktor
Deltakelse i brukerråd

Brukere

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Feedbackinformerte tjenester
Brukerstyrte dager
Gjennomføring av ROS analyser i hver
avdeling

Videreutvikle kvalitet i tjenesten

Tiltak

Avvik i forhold til budsjett

Økonomi

Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere

Siste
resultat

Fagdag Recovery

Kvalitet

Gjennomføring av sinnemestringskurs

Faktorene til bevaring og forbedring er tema minst 4 ganger i året på hver
avdeling
Minst 4
<3
4
brukerrepresentanter
brukerrepresentanter
Innført

Ikke innført

15

< 14

2 i hver avdeling

< 1 i hver avdeling

Gjennomført

Ikke gjennomført

1

0

17

4

MANDAL KOMMUNE
Miljøterapeutiske tjenester

Beskrivelse av tiltak
Frist

Ansvar - Pådriver

Hver avdeling har to praksisplasser tilgjengelig. Dersom den enkelte
avdeling ikke kan ta imot relevant arbeidspraksisopphold, løftes det opp i
enhetens ledermøte slik at tilbud kan gis i annen avdeling

2018

Avdelingsleder

Hver avdeling gjennomfører minst to folkehelsetiltak - et folkehelsetiltak for
medarbeidere og et for brukere

2018

Avdelingsleder, Gruppeleder,
Medarbeidere

Månedlig

Avdelingsleder

Kvartalsvis

Enhets-/avdelingsleder

2018

Avdelingsleder

Referanse Beskrivelse av tiltak
Samfunn
1

Økonomi
2

Månedlig økonomirapportering på regnskapsstatus og på årsprognose i
hver avdeling. Gevinstrealisering beskrives i hver tertialrapport og i
årsmelding
Avdelingsvis gjennomgang med økonomikontoret
Avdelingas økonomi er tema på personalmøter og i de faste
informasjonsmailene fra avdelingsleder
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Øke inntekter til kommunen: Gjennomgang av modell for ressurskrevende
brukere og diagnose F 70. Anbudsrunde

September Enhetsleder/innkjøpssjef

Medarbeidere
3

Nærvær er tema på personalmøter

2018

Avdelingsleder, verneombud,
medarbeidere

Stillingsstørrelse på Solhøgda økes fra 46 % til 60 %. Jfr prosjektplan

2018

Avdelingsleder, tillitsvalgte,
verneombud, gruppeledere og
medarbeidere på Solhøgda

6 informasjonsmailer sendes hvert år

2018

Avdelingsleder

Bruke kartleggingsskjema sykefravær basert på PWC’ skjema

2018

Avdelingsleder/personalkontor

10 faktor: Faktor til bevaring og forbedring er tema på personal- eller
fagmøter

2018

Avdelingsleder/verneombud

Arbeidsmiljøet er tema på hvert personalmøte og på samarbeidsmøte med
tillitsvalgte og verneombud. Arbeidsmiljøet er tema i informasjonsmail fra
avdelingsleder

2018

Avdelingsleder, verneombud,
medarbeidere

Gruppeledere samles fire ganger i året. Agenda: gjennomføring av
virksomhetsplan, rollen som gruppeleder, faglig utvikling, innhold på
fagdag

2018

Gruppeleder

Bruker
4

Tiltaksplan brukes aktivt som verktøy på brukermøte

2018

Primærkontakt, gruppeleder

Feedbackinformerte tjenester: Metodikken tas i bruk i psykisk helse

September Avdelingsleder, gruppeleder
2018

Minst 15 brukerstyrte dager på dagsenteret på Orelunden

2018

Avdelingsleder psykisk helse
og rus

Recovery basert tjeneste er tema på fagdag – aktuelle samarbeidsparter
fra Marnardal og Lindesnes inviteres

Mai 2018

Enhetsleder/avdelingsleder

Gjennomgang av turnus i tråd med opplæring fra PWC og
heltidsprosjektet med målsetting om å utnytte ressursene best mulig på
avdelingene

Okt. 2018

Avdelingsleder

Velferdsteknologi og teknologiske hjelpemidler vurderes opp mot nye
brukere

2018

Avdelingsleder

Mitt livs ABC - gjennomføres i 2018

Aug. 2018

Avdelingsleder i avdeling
Skinsnes, Solhøgda og
Hesland

KID og KIB kurs vår og høst gjennomføres i samarbeid med Lindesnes- og
Marnardal kommune

2018

Avdelingsleder gruppeleder i
avdeling psykisk helse og rus

Kurs i sinnemestring gjennomføres sammen med Lindesnes kommune

2018

Avdelingsleder i avdeling
psykisk helse og rus

Kvalitet
5

Tankevirus kurs gjennomføres 2 ganger i 2018

2018

Avdelingsleder i avdeling
psykisk helse og rus

Utvikle arbeidet med erfaringskonsulent: Besøke kommuner som har
ansatt erfaringskonsulent

2018

Avdelingsleder/gruppeleder i
avdeling psykisk helse og rus

Utfordringer som enheten står overfor:
Økonomi: Enheten har fått nye ressurskrevende brukere som har medført økt bemanning. I tillegg har enheten i budsjettet fått redusert refusjon for
ressurskrevende brukere.
Heltidskultur med nye turnuser som fremmer heltid. Kompetanse: Lav andel med bachelorutdanning hvor Solhøgda er den avdelinga som har lavest andel.

