Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11
Kommune/Bydel:
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Med rammede mener vi:
Ungdommer som var på Utøya (inkluderer også ungdommer som oppholdt seg på
landsiden) og deres familier, etterlatte etter Utøya, rammede familier og etterlatte etter
bomben i Regjeringskvartalet. (Familie inkluderer også søsken og stesøsken).

1. Er ferdig med å kartlegge alle rammede i deres kommune?

J ei

2. Hvor mange rammede har dere i deres kommune?

Antall rammede

l 17 -J stk.

3. Hvor mange rammede har fått tilbud om oppfølging i kommunen etter 22.07.?

Antall rammede

I stk.

4. Hvor mange har dere gitt tilbud til i deres kommune som ikke defineres under
rammede, for eksempel frivillige hjelpere og helsepersonell?

0

Antall )kVc6cLi '

5. Har alle de rammede som har fått tilbud om oppfølging i kommunen fått tilbud om
kontaktperson(er)?
0
Nei

6. Hvor mange av de rammede har fått tilbud om kontaktperson, men takket nei?

Antall

11
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1 stk.

7. Hvor mange rammede er studenter i andre kommuner enn hjemstedskommunen, eller
oppholder seg av andre grunner borte fra sin hjemstedskommune?

Antall

'

2

'stk.

Vet ikke

8. Hvor mange av de rammede har meldt flytting fra deres kommune til en annen
kommune?
Antall l i i stk.
Vet ikke

9. Ved flytting eller opphold i andre kommuner: Har kommunen sikret tilstrekkelig
overlapp i alle tilfellene, slik at oppfølgingen også ivaretas i den nye kommunen?
-La, i alle tilfeller
Ja, i over 50 % av ti ellene
Ja, i under 50 % av tilfellene
Nei
Ikke relevant
Hvis nei, hvorfor ikke:

10. Har kommunen tilbudt tilpasset oppfølging av evt. rammede med
innvandrerbakgrunn?
Ja
Nei

Ikke relevant
Hvis nei, hvorfor ikke:
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11. Hvor mange av de rammede er ferdig med den første kartleggingen (etter 5-6 uker)
med kartleggingsskjemaet?
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Antall l i stk.
12. Hvor mange av de rammede er ferdig med den andre kartleggingen (etter 3 måneder)
med kartleggingsskjemaet?

Antall

l 1 stk.

13. I de tilfeller kartleggingsskjemaet ikke har blitt brukt, hva er i så fall hovedårsaken til
dette?
(Kryss av på ett alternativ)
Kommunen har ikke mottatt skjemaet
Rammede ønsket ikke å fylle ut skjemaet
Mangler rapporteringssystem
Skjemaet er ikke relevant/hensiktsmessig
Oppfølgingen skjer i annen instans
Annen grunn
Vennligst spesifiser:

14. Hvor mange av de rammede i kommunen følges opp i spesialisthelsetjenesten?

Antall rammede '

-i ' stk.

Vet ikke

15. Har dere fanget opp svikt i oppfølgningen i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten?
Ja, i kommunen
Ja, i spesialisthelsetjenesten
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16. Hvis svaret er ja i spørsmål 14 : Hva er hovedårsaken til svikt i oppfølgingen?
(Kryss av på ett alternativ)
Knappe ressurser/kapasitetsproblemer
Problemer med å oppnå kontakt med rammede
Ulik behandling av NAV vedrørende søknader
om økonomisk hjelp
Problemer med oppfølging hos fastlege*
*Spesifiser:

Problemer ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
Problemer med oppfølging i skolen
Ordinær tjeneste kom for sent i gang
Annen årsak
Vennligst spesifiser:

17. Hvordan har kommunen håndtert denne svikten når den har blitt oppdaget?
(Kryss av på ett alternativ)
Svært dårlig
Dårlig
Tilfredsstillende
Godt
Svært godt
Ikke relevant
Utfyllende merknader:

18. Har dere lagt informasjon og kontaktnummer for rammede lett tilgjengelig på
kommunens nettsider?
Ja
Nei
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19. Er kommunens kontaktnummer på http://www.helsenorge.no korrekt?
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20. Hvordan vurderer kommunen selv egen personellkapasitet når det gjelder oppfølging
av de rammede?
(Kryss av på ett alternativ)
Svært dårlig
Dårlig
7"-Tilfredsstillende
God
Svært god

21. Hvordan vurderer kommunen selv egen kompetanse når det gjelder oppfølging av de
rammede?
(Kryss av på ett alternativ)
Svært mangelfull
Mangelfull
Tilstrekkelig
God
Svært god
Utfyllende merknader:

22. Hvordan vurderer kommunen sine ressurser i forhold til den videre oppfølgingen av
rammede i tiden framover?
(Kryss av på ett alternativ)
Svært mangelfulle
Mangelfulle
&Tilstrekkelige
Gode
Svært gode
Utfyllende merknader:

23. Hvilke tiltak er igangsatt som følge av tildelte skjønnsmidler i forbindelse med 22/7?
fp
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24. Hvor er oppfølgingsarbeidet forankret?
(Kryss av på et alternativ)
'$-Kommuneoverlege/bydelsoverlege
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Leder i kriseteam
Rådmannen
Fastlegene
Enhet for helsetjenesten i kommunen
Avdeling for psykisk helsearbeid i kommunen
Kommunens toppledelse
Annet
Vennligst spesifiser : Y^Q`1^t1^uter^.ø^ UN tty

• 25. Har dere andre kommentarer eller tilbakemeldinger til Helsedirektoratet om
oppfølgingsarbeidet?

Side 7av7

