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Leder
2021 har igjen vært et år hvor Korona-pandemien
har medført at vi har vært kreative for å oppfylle
samfunnsoppdraget. KORUS Øst har blant annet
levert følgende:
– S
 pennende digitale konferanser, for eksempel
Lavterskelkonferansen, Unge gamere og Ruskonferansen for både Innlandet og Viken
– Det konstruktive og nyttige samarbeidet om felles
logo og nettløsning for alle de syv KORUSene
– Styrkingen av vår kapasitet innen Motiverende
samtale (MI)
– Mestringsspillet: et populært brettspill fra KORUS
Øst, om livsmestring for ungdom
– Rapporten «The princess is not in any castle»
Effekten av vår aktivitet kan vurderes og beskrives
på forskjellige måter. Kommunene gir tilbakemeldinger om at vi er relevante samarbeidspartnere
innen våre fagområder. Vi får mange henvendelser
og møteplassene vi skaper har god oppslutning. Av
dette kan vi konkludere med at vår kompetanse når
ut til mange i tjenestene. Dermed dannes grunnlag
for en positivt endring i tjenestene, en endring som
kommer brukerne til gode.
Vi har hatt en bratt læringskurve i bruk av digitale
møter og digital formidling. Digitaliseringsreformen
har fått god hjelp av pandemien. Vi ser tydelig at
bruk av digitale møteplasser kan effektivisere driften,
samtidig er det også kommet tydelig frem at vi
mister noe ved å ikke møtes fysisk. Fremover vil det
derfor være av betydning å tenke over hva det er
hensiktsmessig å gjøre digitalt og hva vi bør gjøre
i fysiske møter. Erfaringen så langt er at prosesser
som innebærer endring av praksis og/eller implementering krever fysiske møter i tjenestene.
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I 2022 vil det bli lagt mye ressurser i å utvikle en
felles digital plattform for alle KORUSene. Dette
vurderes som en svært nyttig og hensiktsmessig
måte å samarbeide på, slik at KORUSenes samlede
ressurser utnyttes best mulig. Vi vil skape en bedre
struktur for formidling av informasjon, noe som
kommer kommunene og brukerne til gode.
I KORUS-samarbeidet internt vil evalueringer av
innsatser bli vektlagt. Dette er nyttig for det enkelte
KORUS, men også for et samarbeid for god ressursutnyttelse. Videre utvikles det regionale samarbeidet på flere områder, og vi ser nytten av at disse
tiltakene stadig blir konkretisert i felles innsatser
i kommunene.
Internt hos oss i KORUS Øst ønsker vi å legge mer
vekt på tjenester som kommer ungdom til gode, og
dette gjøres i stor grad ved samarbeid på tvers av
interne team. Dette er et spennende utviklingsarbeid, som vi også evaluerer fortløpende. Det blir
spennende å se hva vi får til sammen fremover!

Trude Vestli
Enhetsleder KORUS Øst

Om KORUS Øst
Formål og primære fag- og arbeidsområder
KORUS Øst er et kompetansesenter for forebygging
av rus og avhengighet, og er en «tjeneste for tjenestene»1. Vi jobber for å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, for å
bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i egen
region. Målet er å styrke organisering, kompetanse
og kvalitetsutvikling på rusfeltet og tilgrensende
tjenesteområder. For å nå målsettingen har vi fokus
på å øke samarbeidet og koordineringen med andre
instanser med overlappende oppgaver og samfunnsoppdrag.

Målgrupper
Den primære målgruppen for KORUS Øst er ansatte
i fagmiljøene og beslutningstakere/ forvaltningen
i kommunene og i noen grad også statsforvalterne
og spesialisthelsetjenesten. I tråd med folkehelseloven har det rusmiddelforebyggende arbeidet et
tverrsektorielt perspektiv. Målgruppene er derfor
ikke avgrenset til bare ansatte i helsetjenesten.
Som et resultat av vårt arbeid jobber KORUS Øst

for å bygge bro mellom forskning, praksis og
utdanning, og slik bidra til mer kunnskapsbaserte
beslutninger og praksis.

Ivaretakelse av samfunnsoppdraget
KORUS Øst legger sitt samfunnsoppdrag fastsatt
av Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 til
grunn for vår virksomhet. KORUS Øst tilstreber at
kommunene skal være godt kjent med vårt tilbud,
noe vi får bekreftet i Sintef sin rapport Kommunalt
psykisk helse- og rusarbeid 2021: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. I rapporten fremkommer det at 97 % av kommunene i både Innlandet
og Viken har vært i kontakt med/brukt KORUS.
Dette viser at vi lykkes med vår strategi om å være
synlig og tilby tjenester på ulike nivåer i hele vår
region. De viktigste kanalene for å informere om
våre tilbud er vår nettside og Facebook, men den
viktigste faktoren for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag er de ansattes daglige tilstedeværelse i og
kontakt med kommunene.

1) Jf. Rapporten «Framtidens kunnskaps- og kompetansesentre – en tjeneste for tjenestene»
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1. Innledning
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KORUS Øst gir med denne årsrapporten oversikt over vår aktivitet
og måloppnåelse i 2021. Oppsummert viser den at vi står for kontinuitet
i samarbeidet med brukerne av våre tjenestetilbud, samtidig som
vi har fokus på å utvikle tilbudene - for å kunne være et best mulig
kompetansesenter på rusfeltet, for ansatte i våre 78 kommuner.
2021 har vært et år hvor vi har videreført alternative tilnærminger for
å løse vårt samfunnsoppdrag.

Våre aktiviteter, overordnet
Som en del av en langsiktig strategi for å kvalitetssikre vårt tilbud til kommunene, startet vi i 2019 en
strukturert kvantitativ kartlegging av all aktivitet i
våre kommuner (se graf side 8). Kartleggingen sier
ikke noe om selve innhold eller kvalitet, men gir
oversikt over hvordan våre ressurser er fordelt på
nivå 1-4 (se faktaboks).
Samtidig er den også et styringsverktøy for å sikre
at vi fordeler våre ressurser på alle kommunene.
Hvis det avdekkes en skjevhet i fordelingen mellom
kommunene, brukes dette aktivt i neste års planlegging. Oversikten benyttes også til å identifisere
kommuner hvor vi har liten aktivitet, men hvor vi
på bakgrunn av funn i f.eks. Ungdata og BrukerPlan
ser behov for å prioritere den aktuelle kommunen.
På grunn av kommunesammenslåinger ble antallet
kommuner redusert fra 88 i 2019 til 78 i 2020, og
tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.
Vi har i 2021 hatt innsatser eller aktiviteter på nivå
1 i 77 av 78 kommuner. Den største endringen de
siste to årene er en reduksjon i tiltak på nivå 4.
Samtidig har det samlede antallet innsatser på nivå
1 økt fra 234 i 2020 til 382 i 2021. Liknende tall for
nivå 4 viser en nedgang fra 39 i 2020 til 14 i 2021.
Dette viser stor aktivitet som har vært tilpasset den
gjeldende situasjonen under pandemien.

Grafen viser hvor mange kommuner vi har hatt
innsatser i, på de forskjellige nivåene. Innsatser på
nivå 4 har vi hatt i ni kommuner, mens det totale
antallet innsatser på nivå 4 er 14. Med andre ord har
noen av de ni kommune har hatt to eller flere innsatser på nivå 4. Når det gjelder fordelingen mellom
kommunene, så viser det seg at den er fordelt på
en hensiktsmessig måte, hvor store kommuner har
fått mer enn små kommuner.
I 2022 vil vi redusere ressursbruken på nivå 1 for å
kunne prioritere tiltak på nivå 4.

Innsatsene overfor kommunene
kategoriseres slik:
Nivå 1 - Kunnskapsformidling gjennom kurs og
konferanser
Nivå 2 - Faglige nettverk og/eller faglig bevisstgjørende prosess over tid
Nivå 3 - Refleksjon over egen praksis (i tillegg til
nivå 2) for eksempel ved veiledning over tid
Nivå 4 - Endret praksis, prosjekt- og utviklingsarbeid i særlig utvalgte innsatskommuner/ bydeler
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GRAF 1

K7
Arbeidet med å utvikle tettere samarbeid og mer
koordinert innsats de syv KORUSene imellom er
videreført fra 2020. Hensikten med strategiarbeidet
er at senterne skal fremstå enhetlig og kunne dra
nytte av hverandres ressurser på en effektiv og
konstruktiv måte. Samarbeidet er også i 2021
betydelig styrket gjennom faste månedlige
virksomhetsledermøter, koordinert av KORUS Sør.
Strategiplanen (2020-2025) for arbeidet er endelig
ferdigstilt. Handlingsplanen for 2021 har ligget
til grunn for prioriterte innsatser og samarbeid
gjennom året.
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Helsedirektoratet er invitert til å delta i virksomhetsledermøtene ved behov. I 2021 har det vært gitt
prioritet til å utvikle felles logo og profileringsmateriale, dette vil gjøre det lettere å se at landets
sju KORUSer er en del av et større fellesskap.
Arbeidet med logo og profil har vært et konkret
delmål i arbeidet med å etablere en felles nettside
som skal erstatte dagens sju sider.

Regionalt samarbeid
RVTS Øst, RBUP, KORUS Øst, KORUS Oslo,
og NAPHA
De regionale kompetansesentrene er gjennom
tilskuddsbrevet forpliktet til å samordne en rekke
tiltak mot tjenesteapparatet og utforme en felles
forpliktende plan. På bakgrunn av dette har kompetansesentrene i øst (RBUP Øst og Sør, RVTS Øst,
KORUS Øst, KORUS Oslo, NAPHA) samt statsforvalterne i Oslo og Viken og Innlandet utarbeidet en
felles forpliktende plan for det regionale samarbeidet.
Hensikten med planen er å søke samarbeid og
samordning mellom de ulike aktørene slik at
synergieffekter og god ressursutnyttelse oppnås og
unødvendig overlapping unngås. Målet er å være
lett tilgjengelige for kommunene og andre brukergrupper, samt fremstå samlet og oversiktlig.
Sentrene har i 2021 hatt fem koordineringsmøter.
Fra 2021 er statsforvalterne i henholdsvis Innlandet
og Oslo og Viken fast representert. RVTS Øst, RVTS
Sør, KORUS Sør og KORUS Øst har koordinert
arbeidet i tidligere Buskerud fylke.

Rammeverk for evaluering
RVTS Sør, RBUP og KORUS Øst, har på vegne av
sentrene i sør og øst utredet hvordan sentrene kan
møte Helsedirektoratets nye rapporteringskrav for
evaluering. Det er utarbeidet et felles rammeverk
for forståelse av evaluering, hvilke avklaringer som
bør gjøres i forkant og systematisk oppfølging i etterkant. Rapporten er presentert Helsedirektoratet.

Kommunikasjonssamarbeid
I 2021 har kommunikasjonsansatte ved RVTS Øst,
RBUP Øst og Sør, NAPHA, KORUS Øst og KORUS
Oslo jevnlig møttes. Dette som et ledd i arbeidet
med å fremstå mer enhetlig i møte med tjenestene,
samt å utnytte ressursene effektivt og målrettet,
samt skape et faglig felleskap for kommunikasjonsansatte. Vi arrangerte et digitalt fagseminar for
ansatte ved alle sentre i mars. Temaet var «Digital
formidling» og hver av senterne presentere ulike
prosjekter og verktøy.

Overordnede fag- og arbeidsområder
Våre fag- og arbeidsområder er delt inn i felles
kjerneoppdrag for alle landets sju KORUSer,
nasjonale funksjoner og nasjonale koordineringsoppgaver. De nasjonale funksjoner og nasjonale
koordineringsoppgavene er fordelt mellom KORUSene. Områdene beskrevet nedenfor var KORUS Øst
sine oppgaver i 2021.
Primære fag- og arbeidsområder
(felles kjerneoppdrag for alle KORUSene) :
• Rusmiddelforebygging og tidlig innsats
• Rusbehandling
(kommune og spesialisthelsetjeneste)
Nasjonal funksjon:
• Spilleavhengighet og problematisk spilleatferd
Nasjonale koordineringsoppgaver:
• Koordineringsansvar for Tidlig Inn
• Koordinering av nasjonal overdosestrategi
• Drift av e-læring ansvarlig vertskap
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2. Forebygging og
tidlig innsats
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Undersøkelsene Ungdata og Ungdata junior ble gjennomført i Innlandet
fylke i 2021. 47 av 48 kommuner deltok, samt alle de 24 videregående
skolene. For ungdomsskolen var svarprosenten hele 87 prosent.
Utsett vektlegger i økende grad tilgjengelighet og bruk av cannabis,
samt hvilke negative konsekvenser bruk av rusmidler kan ha for en hjerne
i utvikling. Satsningen er basert på funn i Ungdata og er i tråd med
Helsedirektoratets anbefalinger.

GRAF 2
Aktivitetsoversikt rusmiddelforebygging og folkehelse
Vi har hatt aktivitet eller innsatser innen rusmiddelforebygging og tidlig innsats tilknyttet 71 av 78
kommuner i 2021. Dette er en reduksjon fra 2020 hvor vi hadde aktivitet tilknyttet alle 78 kommunene.
Grafen viser antall tiltak på nivå 1 til 4 (se nivåforklaring side 7).
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HKH
(Hurtig Kartlegging og Handling)
Vi har i 2021 hatt fokus på å øke vår kapasitet i
HKH-metodikken da vi ser HKH som en hensiktsmessig metode for å fastsette tiltak i kommunene.
Vi har gjennomført en HKH i Kongsvinger kommune2 i samarbeid med RVTS Øst. Temaene for
kartleggingen var rus og selvskading blant ungdom.
KORUS Øst veiledet prosessen og var ansvarlig
for planlegging, gjennomføring og analyse av en
strukturert spørreundersøkelse og dybdeintervjuer.
Vi støttet kommunen økonomisk i arbeidet med å
skrive rapporten.
Åsnes og Sel er nye HKH-kommuner. I Sel er temaet rus blant ungdom og unge voksne, og i Åsnes
rus og psykisk helse blant ungdom. Vi har i tillegg
en pågående HKH i Bærum kommune, med temaet
«Hatefulle ytringer og hatkriminalitet». Rapporten
fra Bærum forventes ferdigstilt våren 2022.

Ungdata
Undersøkelsene Ungdata og Ungdata junior ble
gjennomført i Innlandet fylket i 2021. 47 av 48
kommuner deltok samt alle de 24 videregående
skolene. 28 kommuner gjennomførte Ungdata
junior, med en svarprosent på 84. For ungdomsskolen var svarprosenten 87 og for videregående
70. Til sammen svarte 23 943 elever på ungdataundersøkelsen i Innlandet i 2021. I 2022 vil ungdataundersøkelsen gjennomføres i Viken.

Presentasjoner
Mange kommuner har utfordringer knyttet til å
sortere og følge opp resultatene fra Ungdata.
I forkant av at vi holder våre presentasjonener,
så utfordrer vi kommunene til å velge ut spesielt
aktuelle temaer.
2) 2021_HKH_Kongsvinger kommune_Ungdom-rus-selvskading__orig.pdf (rus-ost.no)
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En målsetting med presentasjonene er å gjøre det
enklere for kommunene å følge opp resultatene i
form av tiltak. I 2021 hadde vi 23 slike presentasjoner,
hvor foredrag og påfølgende diskusjoner eller
arbeidsseminar bidrar til at det blir enklere for
kommunen å tolke resultatene, og å prioritere
aktuelle områder for videre oppfølging.
Ofte er det politikere og ledere til stede, noe som
sikrer god forankring i kommunene. Dette er viktig
for implementeringen av tiltakene.
Vi har inntil nå holdt presentasjoner basert på
bestillinger fra enkelte kommuner, noe som medfører at vi ikke når alle. Vi har derfor besluttet å tilby
regionale presentasjoner i 2022, der alle kommuner
i den aktuelle regionen inviteres. Vi vil da presentere
regionale tall hvor kommunene sammenstilles med
hverandre på en rekke områder.

Spørreundersøkelser
Flere kommuner kontakter oss angående å lage
spørreundersøkelser om temaer som inngår i
ungdataundersøkelsen. Ofte er initiativet godt
forankret politisk eller på ledernivå i kommunene,
og nytteverdien er stor. Innholdet i undersøkelsene
utarbeider vi i samarbeid med kommunene og de
blir tilpasset lokale behov. Dette er en mulighet til
å gå mer i dybden i forhold til aktuelle temaer, og
er et ønsket og nyttig supplement til ungdataundersøkelsen. Vi ser at resultatene får stor oppmerksomhet og at de følges opp.
I 2021 gjennomførte vi slike spørreundersøkelser
for kommunene Nes, Indre Østfold og Sarpsborg.
I Nes var temaet «Undersøkelse om livet til ungdom i Nes kommune 2021», og i Indre Østfold og
Sarpsborg livet til ungdom under pandemien. Vi har
positive erfaringer med disse spørreundersøkelsene
som vi også vil tilby i 2022.

Produksjon av statistikk

Mestringsspillet i nytt opplag

Kommuner og andre ønsker resultater i form av
statistikk fra ungdataundersøkelsen. I 2021 produserte vi statistikk for Antidoping Norge, Politiet,
kommuner, SLT-nettverk og Innlandet fylkeskommune. I tillegg produserer vi statistikk for «Utsett3».

Vi har delt ut 1 000 eksemplarer av Mestringsspillet6. Mestringspillet er et brettspill vi har utviklet
til bruk i det tverrfaglige temaet folkehelse og
livsmestring som i 2020 kom inn på læreplanen for
ungdomstrinnet. Spillet er nå trykket i tre opplag og
har fått en meget positiv evaluering av lærere som
har brukt det. 92 % av lærerne opplevde at elevene
lærte mye av spillingen, ifølge en evaluering. Spillet
inneholder en rekke spørsmål om dataspill og
skjermbruk.

Rapporter/publikasjoner
I 2021 hadde vi et økt fokus på bruk av ungdataresultater i publikasjoner, både faglige artikler og
ellers i rapporter eller andre skriftlige publikasjoner.
Vi har også hatt et økt fokus på deltagelse i samfunnsdebatten i media.
I 2021 har vi produsert to vitenskapelige artikler:
«Covid-19: Kontakt med helsesykepleier i skolehelsetjenesten under første nedstengning – en tverrsnittsstudie»4 og «Are There Differences in Video
Gaming and Use of Social Media among Boys
and Girls? — A Mixed Methods Approach» 5. Vi vil
fortsette å styrke fokuset på bruk av resultater fra
Ungdata i skriftlige publikasjoner.

Program for folkehelse
KORUS Øst har fulgt kommunene som har fått
midler til rusrelaterte innsatser gjennom programmet for folkehelsearbeid i kommunene. En særlig
innsats har vært deltakelse i en referansegruppe
knyttet til utvikling av Foreldrekompasset. Foreldrekompasset er et universelt foreldrestøtteprogram
som gjennomføres på helsestasjonen, i barnehagen
og på skolen. Prosjektet er nå inkorporert i ordinær
kommunal drift.

3) https://www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/utsett 4) https://sykepleien.no/forskning/2021/10/covid-19-kontakt-med-helsesykepleier-i-skolehelsetjenesten-under-forste
5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8200210/ 6) (http://www.rus-ost.no/blogg/nytt-opplag-mestringsspillet-%25E2%2580%2593-et-brettspill-om-livsmestring-for-ungdom
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SLT-modellen
Samordningen av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)7 er en sentral arena for arbeidet
til KORUS Øst. Vi har et tett samarbeid med det
nasjonale SLT-sekretariatet i Konfliktrådet.
Samarbeidet omhandler blant annet nettverksmøter, konferanser og oppfølging av koordinatorer.
I vår region benytter 46 kommuner SLT-modellen.
Vi samarbeider i særlig grad med SLT-koordinatorene i kartlegging av utfordringsområder,
kompetanseutvikling, koordinering, implementering
og videreutvikling av rusforebyggende strategier
og tiltak i kommunen. I 2021 har KORUS Øst blant
annet bidratt i utarbeidelse av håndbok i rusforebyggende arbeid i Asker kommune, videreutvikling
av TIUR-modellen i Ringsaker og regionalt rusforebyggende nettverk i Innlandet.
Kommunene har regionale SLT-nettverk, der
formålet er å drøfte felles utfordringer, samarbeide
om felles tiltak og dele erfaringer på tvers av kommunegrensene. For KORUS er nettverkene en viktig
arena for å presentere vårt tjenestetilbud, bistå i
kartlegging av utfordringsbilder og for å stimulere
og støtte kommunene i deres rusforebyggende
arbeid.
I flere av innsatsene til KORUS Øst er SLTkoordinatorene nøkkelpersoner: HKH, Ungdata,
Kjentmann, «Utsett!», Ansvarlig alkoholhåndtering,
«TIUR» (Tidlig intervensjon – unge og rus) og «CPU»
(Cannabisprogram for ungdomsfamilier).
Etablering av rådgivende enhet i kommunene vil
være en del av bistanden fra KORUS i 2022.

Utsett! – rusforebygging rettet
mot foreldre
Utsett er et foreldrerettet rusforebyggende program
som tilbys kommuner og videregående skoler (vg1).
Programmet bygger på forskning fra rusfeltet, samt
resultater fra kommunale og regionale ungdataundersøkelser.
Intensjonen er utsatt alkoholdebut og å hindre
omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler
blant ungdom. Utsett bidrar til å utvikle gode
foreldrestrategier og fremmer betydningen av et
godt foreldresamarbeid som virkemiddel - både
angående rusforebygging og for å trygge oppvekstmiljø og læringsmiljø på skolen.
Utsett har i økende grad vektlagt tilgjengelighet
og bruk av cannabis, samt hvilke negative konsekvenser bruk av rusmidler kan ha for en hjerne i
utvikling. Dette er basert på funn i de seneste ungdataundersøkelsene og er i tråd med Helsedirektoratets cannabiskampanje og anbefalinger. Erfaring
viser at kommunene benytter Utsett som et tiltak
i oppfølging av ungdataresultater, og som et tiltak
for å styrke foreldreinvolvering og foreldresamarbeid i kommunens forebyggende arbeid.
KORUS Øst tilbyr opplæring for de som skal
presentere og gjennomføre Utsett på foreldremøter i skolene, vanligvis ansatte fra tjenester i
kommunene. Videre gjennomføres kommunale og
interkommunale erfaringssamlinger for kommuner
og videregående skoler som har benyttet Utsett.
Fra 2016 har 46 kommuner i vår region gjennomført
opplæringen. For tilbud om opplæring stilles krav
om at tiltaket skal være forankret i kommunens
ledelse.
I samarbeid med andre KORUSer som tilbyr Utsett,
har vi startet en evaluering av opplæringen. Målet
er å vurdere nytteverdi og å høste erfaringer som
sikrer videreutvikling og kvalitet. Evalueringsarbeidet
fortsetter i 2022.

7) https://konfliktraadet.no/slt-modellen/
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Ansvarlig alkoholhåndtering
Vi prioriterer oppfølging av kommuner med kjente
utelivsutfordringer, kommuner med sesongbetinget
høy turisttilstrømming og vertskommuner for
studiesteder. Likeledes arbeid rettet mot studenthelse og en mindre risikofylt russefeiring.
Utelivet har i store deler av året vært helt eller
delvis nedstengt. Dette har medført vesentlig
redusert omfang av utelivsrelatert vold og uro, som
er suksesskriteriet for Ansvarlig alkoholhåndtering
(AAH). En gjennomgang av kontrollselskapenes
registrering av avvik, viser at enkelte kommuner
gjennomgående har markant færre alvorlige brudd
på alkoholloven. Fellesnevnere for disse kommunene er en proaktiv tilnærming fra kommunen og
politiet. De som lykkes vektlegger kompetanse hos
ansatte i næringen og de samarbeider aktivt med
skjenkenæringen.

Ansvarlig vertskap e-læring (AVe)
KORUS Øst drifter e-læringskurset i Ansvarlig
vertskap, AVe8. I 2021 gjennomførte over 1 600
deltakere kurset, totalt over 9 800 siden 2015.
Ansatte i kommuner, politiet og elever ved matfag
i videregående skole har fri tilgang til kurset.

Vaktselskapene erfarer at kommuner med krav
til gjennomført AVe legger et merkbart bedre
grunnlag for gode veiledningssituasjoner.

Trygg russefeiring
KORUS Øst bidrar i prosjektet «Inkluderende,
helsefremmende avgangsmarkering» i Viken fylkeskommune. Målet er at skolene tar medansvar
sammen med elevene, foresatte og vertskommunen,
for å planlegge en trygg og god avgangsmarkering
for alle.
Vi har videreført arbeidet med å sette russefeiring
på dagsorden i kommuner og SLT-koordinatorsamlinger, ved å samle og dele erfaringer med
gjennomføring av russefeiring. Vi erfarer at kommuner med uttalte utfordringer i større grad arbeider
proaktivt. Pandemien har hatt stor påvirkning på
hvordan russefeiringen ble gjennomført i 2021.

Student
Med utgangspunkt i et etablert samarbeid med
studentsamskipnadene og studenthelsetjenesten
har KORUS Øst deltatt i interne prosesser og
fadderopplæring.

8) http://www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/ansvarlig-vertskap-e-laering
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Tidlig innsats og intervensjon
Vi har i 2021 hatt fokus på å etablere rutiner og
praksis for forpliktende samhandling mellom
sektorer og forvaltningsnivåer lokalt, regionalt og
nasjonalt. Satsningen understøtter implementering
av erfarings- og forskningsbaserte metoder i nært
samarbeid med brukere. Dette fordrer også et
effektivt samarbeid og kunnskapsutveksling med
de andre kompetansesentrene.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS)
En oversikt over eksisterende tiltak for målgruppa
0-24 år blir utarbeidet, som en del av utviklingen av
en modell for bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene. I tillegg lages en oversikt over alle samarbeidsarenaer for målgruppa. Disse oversiktene skaper et godt grunnlag for å rydde i egen kommune,
og for bedre å legge til rette for en hensiktsmessig
organisering.
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I 2021 har KORUS Øst bistått kommuner som har
fått tilskudd tidligere, og vi har hatt dialog med to
kommuner som har fått tilskudd for 2022. Vi vil
fortsette å være tilgjengelig for alle kommunene og
sørge for nettverkssamlinger videre. I tillegg er vi
representert i nasjonal arbeidsgruppe BTI/BTS.
En kommune har gjennomført BTI-undersøkelsen i
dialog med oss. Innsatskommuner har i tillegg blitt
oppfordret til å ta i bruk eksisterende folkehelseprofiler, ungdataresultater, sjumilssteget og brukerplanresultater for oversikt over utfordringsbildet.
I to av kommunene har vi gjennomført opplæring
i Motiverende intervju.
Det er også etablert et regionalt BTI/BTS-team
sammensatt av deltagere fra RBUP Øst og sør,
RVTS Øst og KORUS Øst. I samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Viken har vi ansvar for å
drifte nettverk for prosjektlederne.
Den generelle implementeringsmodellen for
folkehelsearbeid deler opp BTI/BTS i fire faser
og anses som nyttig for kommuner som ønsker

å jobbe strukturert og kunnskapsbasert med
implementering. Modellen er utviklet av ulike
kompetansemiljøer i vår region, deriblant KORUS
Øst. Et gjennomgående tema både når det gjelder
modellutvikling og implementering er brukermedvirkning, hvor kommunene hele tiden utfordres til
å finne relevante personer og grupper for å ivareta
brukermedvirkning.

Filmer til undervisning i Motiverende intervju er
blitt produsert av KORUS Bergen, med en nasjonal
arbeidsgruppe som referansegruppe. Filmene blir
omtalt som et svært nyttig supplement til opplæringsdagene i Tidlig inn.

Gjennom pandemien har vi fått rapportert at ansatte
i grunnskole har hatt stor glede av stafettloggen
(verktøy i BTI-modellen), ved å enkelt kunne sende
hyppige «lysglimt» til elever som har litt ekstra
behov for å bli sett.

Programfinansiering innebærer en samordning av
statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge
mellom 0-24 år og deres familier. Statsforvalteren
i Innlandet lyste ut midler og har valgt ut fire kommuner som skal delta i piloten. KORUS Øst deltar i
pilotens arbeidsgruppe og tilbyr videre samarbeid til
hver enkelt av disse kommunene. En kommune var

Planer videre for det regionale teamet er å få til et
godt samordnet tilbud om opplæringsprogrammene Tidlig inn og BTS. Vi planlegger også å bruke
disse fellesmøtene til å få god oversikt over de
ulike sentrenes innsatser for de ulike målgruppene.
Samlet sett er målsettingen å fremstå samordnet
og med en tydelig meny til kommunene.

Pilot for programfinansiering

godt i gang med BTI/BTS med tilskudd fra Bufdir
før piloten startet, mens to av kommunene har
valgt BTI/BTS, og det er disse tre kommunene vi har
dialog med, gjennom møter og nettverk tilsvarende
andre kommuner som har fått midler gjennom
tilskuddsordningen «Systematisk identifikasjon og
oppfølging av utsatte barn».

Tidlig inn
2020 var tiårsjubileet for Tidlig inn, og jubileumskonferansen ble gjennomført som webinar for alle
som jobber med opplæringsprogrammet. I 2021 ble
det fysisk gjennomføring av jubileumskonferansen.
For arbeidet med Tidlig inn i egen region har det
meste av den planlagte aktiviteten blitt forskjøvet
flere ganger i 2021. Gjenstående opplæring har
blitt gjennomført i Lillehammer, samt formøter for
Fredrikstad, Vestby, Ås og Asker er gjennomført.
Vi har inngått kontrakt med Ås og Vestby, hvor
hele programmet skal gjennomføres i fellesskap.
Opplæringsdagene er nå planlagt i 2022, i tillegg til
resterende opplæringsdager i Fredrikstad.
Videre planer for de regionale opplæringsteamene
(ROT) er å delta i fellesmøter med det regionale
BTS-teamet, for å samkjøre innsatsene på best
mulig måte for tjenestene i de ulike kommunene.

Motiverende samtale (MI)
Fokuset på MI har til hensikt å øke fagpersoners
kompetanse i å fremme varig helseforebyggende
endringer hos pasienter. Ansatte får en økt kompetanse på å tilrettelegge for at personer motiverer
seg selv til endring. Forskning viser at råd om livsstilsendringer sjelden blir fulgt, og at rådgivningstjenester og overtalelsesforsøk virker mot sin
hensikt. MI er en god metode for å jobbe med livsstilssykdommer generelt og avhengighet spesielt.
Personer blir møtt med respekt, de anerkjennes
for hvem de er og får hjelp til å hente ut sitt eget
potensiale.
KORUS Øst har gjennomført tredagers grunnopplæring i MI i fire kommuner, et kurs i spesialisthelsetjenesten og en fagdag på Høgskolen i Innlandet.
Vi erfarer at de som får størst utbytte av opplæring
i MI, er medarbeidere i enheter med krav om å
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levere samtaler til MI-analyse, og delta i veiledning
i etterkant. Disse blir mer oppmerksomme på egne
kommunikasjonsferdigheter og trener bevisst for å
tilegne seg nye ferdigheter.
Vi får tilbakemelding om at deltagelse i nettverk og
eller jevnlige fagdager styrker kompetansen på MI
og skaper mye av den bevisstheten som er nødvendig for å justere gamle vaner og nye ferdigheter.
Dette kan være et godt alternativ til de som ikke får
anledning til å gjøre opptak av samtaler og/eller gå
i veiledning.
I 2021 har vi hatt fokus på å styrke vår interne kompetanse og kapasitet for i enda større grad kunne
møte tjenestenes behov. Vi vil videre tilby minst et
åpent grunnkurs i året til nyansatte og interesserte
fra ulike tjenester og kommuner. KORUS Øst får
mange henvendelser fra ulike tjenesteområder om
MI grunnopplæring. Vi vil jobbe for å imøtekomme
disse på best mulig måte, ved å inngå avtaler om
oppfølging før opplæringen starter.
I 2021 har vi oversatt og tilpasset et samtaleopplegg fra Danmark: «MI og barn». Dette har vært og
er fremdeles til utprøving blant helsesykepleiere i
Fredrikstad. Dersom erfaringene tilsier det, vil dette
også bli et tilbud til øvrige kommuner.

Kjentmann
KORUS Øst har siden 2016 arrangert en årlig opplæring i Kjentmann9 i samarbeid med KORUS Oslo.
Kjentmannopplæringen består av fire todagers
samlinger. Målgruppen er ansatte i ungdoms- og
videregående skoler. Formålet er å bli bedre rustet
i møte med elever med rusproblemer eller som
bruker rusmidler.
I 2020 ble tre av fire samlinger gjennomført, og
den siste digitalt i 2021. I tillegg til det åpne tilbudet
gjennomfører vi kjentmannopplæring til ansatte i
Asker kommune, en opplæring som grunnet pandemien har strukket ut i tid, men avsluttes i 2022.

En evaluering viser at innhold og nytteverdi har
vært positivt. Relasjoner på tvers av skoler og
kommuner er blitt etablert, noe som har vist seg
nyttig etter avsluttet opplæring. Flere kommuner
har ønsket kjentmannopplæring i alle skolene i «ny»
kommune etter kommunesammenslåingen.
Faglige nettverk er etterspurt, noe vi vil vurdere å
etablere i 2022.
I 2022 skal det gjennomføres ny kjentmannopplæring i samarbeid med KORUS Oslo. I tillegg er vi
i dialog med Lillehammer kommune som ønsker
en tilpasset opplæring for sine ungdomsskoler
og videregående skoler. Vi ønsker å prioritere
kommuner og regioner som legger til rette for
kjentmannopplæring for alle skolene, for å styrke
skoleansattes handlingskompetanse til å håndtere
rusrelaterte bekymringer så tidlig som mulig.

Motherhood/ Parenthood
Motherhood og Parenthood er et brukerorientert
lavterskeltilbud for foreldre til tenåringer, og tilbys
gjennom deltakelse i grupper. Målet er å styrke
og støtte foreldreskapet. Foredrag for foreldre har
som blitt tilbudt som et supplement, og vi ser gode
synergier.
I gruppene tilbys et pusterom og en arena for påfyll
av kunnskap, erfaringsutveksling, bevisstgjøring og
nettverksbygging. Gruppen velger selv tema fra en
temaliste. En utprøving av tilbudet for foreldre til
barn på 1. trinn ble prosessevaluert av KORUS Øst
i 201910.
Erfaringen med Motherhood og Parenthood og
evalueringer gjort i kommunene tilsier at foreldre i
stor grad opplever normalisering, støtte og gjenkjennelse ved å delta i gruppene. Gruppeforløpet
har sju temakvelder, der fagpersoner blir invitert inn
for kunnskapsoverføring og dialog med foreldrene.
Ved å benytte fagpersoner fra egen kommune blir
tjenestene synliggjort både internt og eksternt, og
utgjør en mulighet for tverrfaglig samarbeid mellom
flere tjenester.

9) https://www.rus-ost.no/uploads/2019_Kjentmannhefte__orig.pdf 10) https://www.rus-ost.no/uploads/2019-09-03_Evalueringsrapport-Parenthood-Oppegaard-2019__orig.pdf
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Foreldre har i evalueringer gitt tilbakemeldinger
om at de tar med seg verktøy og kunnskap hjem
etter temakveldene, noe som påvirker foreldreskapet positivt. Tilgang til fagpersoner for påfyll av
kunnskap, dialog og spørsmålstilling oppleves som
en god støtte. Møtet med likeverdige har stor verdi
og foreldrene blir også ressurser for hverandre.
Temakveldene utgjør en unik mulighet til å få
kjennskap til erfaringer tjenestene gjør i møte med
tenåringer og lokalmiljøet, og til å øke forståelsen
av tenåringenes sosiale liv utenfor hjemmet.

I 2022 vil KORUS Øst jobbe videre med å lansere
Parenthood og Motherhood i alle kommunene i regionen. Vi ser på muligheten for workshop, fagdag
og eventuelt nettverk. Arbeid med en veileder er
startet opp, til støtte for fagpersoner som trer inn i
gruppene. Vi vil videre ta opp kontakt med kommuner som har meldt interesse både i 2020 og 2021,
men der videre aktivitet ble utsatt grunnet pandemien. Motherhood og Parenthood er evaluert på
kommunenivå. Arbeid med en standarisert evaluering vil igangsettes.

I 2021 har vi hatt fokus på utvikling av materiale
og tilrettelegging for å markedsføre tilbudet. Vi
har utarbeidet tre nye foldere som kan tilpasses
den enkelte kommune, med nye profilelementer,
illustrasjoner og lokal ungdatainformasjon. Det
er laget to filmer som informerer om tilbudet og
hvordan komme i gang. I tillegg er to filmer laget
med erfaringer fra en mor og far som har deltatt i
grupper.

Utviklingsprosjektet «Parenthood Rus» er i oppstart,
der kommuner, foreldre og tenåringer med ruserfaring, inviteres inn. Prosjektets mål er tilbud om
grupper til foreldre til ungdom med rusutfordringer.
Målet er å gjennomføre en pilot høsten 2022.
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3. Rusbehandling
og tjenesteutvikling
20

Veiledning står sentralt i Nasjonal overdosestrategi – for eksempel
hvordan kommunene kan tilrettelegge for brukerutstyr og av lavterskeltilbud med tanke på smittevern.
Kommunene trenger fortsatt økt kunnskap om pakkeforløp for
psykisk helse og rus, en erfaring som samsvarer med FAFOs
evalueringsrapporter.
Årets ruskonferanse satte fokus på hva som faktisk virker, og foregikk
i samarbeid med statsforvalterne i Innlandet, Oslo og Viken.

GRAF 3
Hovedvekten av innsatsene innenfor rusbehandling og tjenesteutvikling omhandler aktivitet på nivå 1 og 2
(se graf), som innebærer kunnskapsformidling gjennom kurs, konferanser og digitale sendinger. Dette er en
tydelig endring fra tidligere år. Hovedgrunnen for endringen er at tjenestene i stor grad har hatt fokus på drift
under pandemien, og det har ikke vært grunnlag for langvarige innsatser som kreves på nivå 3 og 4. Samtidig
har vi hatt bred kontakt med fagpersoner ute i kommunene, noe som vises ved at vi har hatt tiltak i 76 av 78
kommuner. I 2022 vil vi bruke mer ressurser på nivå 3- og 4-innsatser innen rusbehandlingsområdet.
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Nasjonal overdosestrategi
Gjennom dialog med kommunene i både nasjonalt
og regionalt nettverk har vi svart på et stort antall
henvendelser. Veiledning har stått sentralt, for
eksempel hvordan kommunene kan tilrettelegge
for brukerutstyr og lavterskeltilbud med tanke på
smittevern.
Siden 2009 har KORUS Øst holdt oversikt over
overdosedødsfall i bostedskommuner, og mange
ønsker statistikk på dødsfall i egen kommune.
Deling av informasjon fra lavterskelfeltet har også
foregått gjennom digitale kanaler, og vi har
etablert et samarbeid med KORUS Oslo og de
andre KORUSene.

Årlig nettverkssamling
Å utveksle erfaringer og lære av hverandre har
stor nytteverdi for de 34 kommunene i Nasjonalt
overdosenettverk. Kommunene spiller inn tema de
selv ønsker å ta tak i, og gjennom delaktighet sikrer
vi et godt faglig utbytte. Samlingen er en arena der
også kommunene som ikke deltar i det nasjonale
nettverket, blir invitert. Målsettingen er at kommunene som ikke er med, skal bli inspirert til et mer
systematisk arbeid for å forebygge overdoser.
Det faglige fokuset var pakkeforløp for oppfølging
etter overdose, somatisk helse, og hvordan
KORUSene og kommunen kan samarbeide bedre.
En nyhet i 2021 var samarbeid mellom de syv
KORUSene angående planlegging og gjennomføring. Hvert enkelt KORUS hadde sammen med
kommuner i sin region, ansvar for hver sin del av
programmet under todagerssamlingen.

timers digital sending. Tema for sendingen var «Rus
i et kvinneperspektiv» Sendingen er nå lagt ut til fri
bruk på KORUS Øst sin Youtube-kanal11.
Tilbakemeldingene var gode, og samtlige respondenter ønsker flere slike temasendinger. Flere ser
sendingen sammen som et sosialt tiltak på arbeidsplassen. Sendingen er en ressurs som kan benyttes
i etterkant. Det er stor nytteverdi i å formidle kunnskap som flere kan benytte seg av i fremtiden.

Lavterskel-nyhetsbrev
Nyhetsbrevet er blitt evaluert, noe som har medført
at innholdet har et bredere fokus, som er relevant
for hele landet. Utgivelsen er et samarbeid mellom
KORUS Øst og KORUS Oslo, og vil fra 2022 motta
innspill fra alle KORUSene, for å gi oppdatert informasjon på lavterskelfeltet. Mottakerne er våre 433
abonnenter og kommuner i nasjonalt- og regionalt
overdosenettverk. Brukerorganisasjoner og ansatte
i tjenestene har bidratt i årets seks utgaver.

Samlinger i Regionalt overdosenettverk
KORUS Øst leder regionalt overdosenettverk bestående av 15 kommuner i Innlandet og Viken. Hensikten
er å styrke kommunale tilbud, øke bevisstheten og
bidra til å redusere antall overdoser. Nettverket har i
2021 hatt digitale møter. Samtidig har KORUS Øst
jobbet overdoseforebyggende i form av dialog med
ansvarlige i kommunene, informasjon via digitale
kanaler og kartleggingen Korona og rus.

Verdens overdosedag
Lavterskelkonferansen
I samarbeid med KORUS Oslo og Helsedirektoratet
ble Lavterskelkonferansen gjennomført som en to

11) https://www.youtube.com/watch?v=0R5ynJAujMI&t=753s
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På Verdens overdosedag bidrar KORUS Øst med
å synliggjøre at overdoser blir tatt på alvor, og det
er en dag for spredning av nyttig kunnskap. Et
debattinnlegg fra KORUS Øst fikk stort oppslag i

Hans-Erik Dyvik Husby i samtale med Jeanette Rundgren fra KORUS Øst, under markeringen av Verdens overdosedag i Nord-Odal.

Hamar Arbeiderblad12 og vi arrangerte en markering sammen med Nord-Odal kommune13. KORUS
Øst sendte i forkant av verdensmarkeringen ut
pustemasker, håndsprit, t-skjorter og overdosekort
til de 15 kommunene i det regionale nettverket, for
utdeling på deres markeringer.

vurderinger om mennesker som er avhengige av
amfetamin, kan få substitusjonsmedisiner, såkalt
utprøvende behandling.
KORUS Øst distribuerte kartleggingen til kommuner i nasjonalt nettverk og til alle KORUSene i
2020 og 2021. Rapporter etter hver kartlegging ble
publisert på Kommunetorget14.

Kartleggingen Korona og rus
Nytteverdien av kartleggingen Korona og rus har
vært stor. Vi har fått god oversikt over hvordan
kommunen ivaretar tjenester til mennesker med
rus- og psykiske utfordringer under pandemien.
Kartleggingen har i tillegg bidratt til å skape økt
bevissthet og utvikling av rusfeltet. Et eksempel er
forskriften om at også andre avhengigheter enn
opioidavhengighet kan substitueres, når brukeren er i karantene eller isolasjon. I tillegg skjer

Frokostwebinar
Alle KORUSene har hatt et tett samarbeid om
overdoseforebyggende arbeid i 2021, og alle ser
behovet for at flere enn nettverkskommunene får
kunnskap om og jobber overdoseforebyggende.
Et sentralt virkemiddel for å nå ut med Nasjonal
overdosestrategi er en serie frokostwebinarer.
Hovedfokuset i webinarrekken har vært å formidle

12) Enkle grep kan forebygge overdose-dødsfall - HA Debatt (h-a.no) 13) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2683558931945069&id=1681787702122202
14) kommunetorget.no - Erfaringer med korona og kommunalt rusarbeid
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Arne Klyve var blant foredragsholderne som snakket om hva som faktisk virker i rusfeltet. Sendingen var et samarbeid mellom KORUS Øst og to statsforvaltere.

kunnskap til kommuner som kan bli bedre på overdoseforebyggende arbeid. Vi har tatt opp temaer
knyttet til den nasjonale overdosestrategien, og
målet har vært at flere kommuner får på plass
brukerutstyr og nalokson, og at de får økt kunnskap
om overdoseforebyggende arbeid. Webinarene
fortsetter i 2022. Vi søker å oppnå en god effekt ved
å benytte kompetansen i KORUSene, kommunene,
brukerorganisasjonene eller andre tjenester. KORUS
Øst, Oslo og Nord har samarbeidet om prosjektet.
Sendingene er tilgjengelige i ettertid, og vi opparbeider slik en ressursbank til senere bruk.

Overdoseforebyggende samtaleguide med MI
KORUS Øst, KORUS Oslo og RVTSØst har gjennom
året utarbeidet en samtaleguide om hvordan ansatte i tjenestene kan føre overdoseforebyggende
samtaler på en best mulig måte. MI (Motiverende
samtale) er lagt til grunn i utarbeidelsen. Samtaleguiden forventes ferdigstilt innen mars 2022.
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Pakkeforløp
Psykisk helse og rus
Vi erfarer at det fortsatt er mangel på kunnskap om
pakkeforløp for psykisk helse og rus, selv om det
har vært gjeldende siden januar 2019. Vår erfaring
samsvarer med FAFOs evalueringsrapporter, og det
å fortsatt informere og bistå kommunene i implementeringsarbeidet har stor nytteverdi. KORUS Øst
samarbeider med KORUS Oslo, RVTS Øst, RBUP,
NAPHA og Statsforvalteren i Oslo og Viken - om å gi
informasjon. Sammen har vi arrangert to webinar for
ansatte og brukere i kommuner i Viken.

Oppfølging etter ikkedødelig overdose
På bakgrunn av høye overdosetall fikk Helsedirektoratet i 2019 et oppdrag om å utvikle et pakkeforløp
for ikkedødelige overdoser. KORUS Øst ble invitert

til å delta i arbeidet og har hatt en ansatt med i
arbeidsgruppen som har utarbeidet pakkeforløpet, som ble gjeldende fra 1. januar 2022. KORUS
Øst har formidlet kunnskap til kommuner i Nasjonalt
overdosenettverk om pakkeforløpet og vil starte opp
et implementeringsarbeid våren 2022.

Kartlegging
Kommuner i vårt opptaksområde har tidligere
uttrykt behov for økt kompetanse på kliniske
kartleggingsverktøy. KORUS Øst har derfor bistått
NKROP15 med å utvikle en digital håndbok om bruk
av kartleggingsverktøy for kommuner (tilgjengelig
på rop.no/snakkomrus). Håndboken er ment å være
en kunnskapskilde for kommunale psykisk helse- og
rustjenester. Håndboken har siden lanseringen i
juni 2021 hatt cirka 1300 sidevisninger. Vi anslår at
bruken av håndboken vil øke i takt med opplæringen
i bruk av kartleggingsverktøy.
«Hvordan få til god kartlegging» var tittel på en
digital sending i samarbeid med NKROP og Statsforvalteren i Innlandet16 . Sendingen var en erstatning
for planlagte fysiske fagdager og er tilgjengelig også
for etterbruk.
Målet var å bistå kommuner med opplæring og
implementeringsstøtte i bruk av kartleggingsverktøyene Audit, Dudit, Alcohol-E, Dudit-E og RopScreen. Både den digitale håndboken og sendingen
er kompetansehevende tiltak i tråd med pakkeforløp
og andre føringer som omhandler god kartleggingspraksis. En innføring i grunnprinsipper for MI
(Motiverende intervju) ble gitt slik at ansatte lettere
kan opparbeide seg relasjons- og kommunikasjonskompetanse i en terapeutisk setting der kartleggingsverktøy blir benyttet.
Vi opplevde stor interesse for fagdagen, som hadde
321 påmeldte fra 121 kommuner i hele landet. Vi
forventer at håndboken og de digitale foredragene
vil utgjøre en basis for vår videre satsning på å øke
kartleggingskompetansen ute i tjenestene.

Digital sending: Ulike perspektiver i rusfeltet - hva virker?
Hva som faktisk virker var tema for årets regionale
konferanse, som var digital og kunne strømmes via
Youtube17. Nytt av året var et samarbeid der Statsforvalterne i Oslo og Viken og Innlandet var med på
planlegging og gjennomføring. Gjennom et variert
program med foredrag, reportasjer og studiosamtaler ble gode samarbeidsformer og tiltak på rusfeltet
vist frem.
Med digitale sendinger når vi bredt ut geografisk.
Totalt hadde vi deltagere fra 37 av 78 kommuner
(47%). I tillegg var det deltagere fra kommuner
utenfor vår region, helseforetak, TSB-institusjoner,
utdanningsinstitusjoner, bruker-og pårørendeorganisasjoner, med flere.
Deltakere gir tilbakemeldinger om at de savner å
møtes fysisk og konferansenes funksjon som møteplass og nettverksbygger. Samtidig ser vi at digitale
sendinger når flere fagpersoner og krever mindre
ressurser for deltakerne. Flere bruker sendingene til
å lage interne fagdager med gode interne drøftinger.
Sendingene er tilgjengelige etter lanseringen.

Dialogsamlinger
Vi erfarer at mindre, regionale dialogsamlinger med
ledere er nyttig for å nå ut med overordnede føringer
og nye satsninger, og slik sikre en god forankring i
tjenestene. Formen hvor det legges opp til dialog
mellom kommuner, DPS, statsforvalteren og KORUS
er nyttig, ifølge tilbakemeldinger fra deltakerne.
Lokale utfordringer blir vurdert og støtten fra
KORUS og statsforvalteren kan slik tilpasses på en
effektiv måte. I samarbeid med statsforvalterne har
vi gjennomført dialogsamlinger i tre DPS-regioner,
mens to samlinger ble utsatt grunnet smittesituasjonen.

15) https://rop.no/ 16) https://www.youtube.com/playlist?list=PLctNtsshqLe_lVww3AHFODmOjwTTVoqox
17) https://www.rus-ost.no/forsiden/hva-virker-en-digital-konferanse-om-rus-og-psykisk-helse
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Målgruppen for samlingene var enhetsledere i
kommunale psykisk helse- og rustjenester og DPS,
fortrinnsvis tverrfaglig spesialisert behandling (TSB),
samt brukerorganisasjoner. Overordnet tema var:
utfordringer for fagfeltet med hovedfokus på faglig
forsvarlige tjenester, kompetanse, og samhandling
i tjenestene. Videre ble funn fra landsomfattende tilsyn (ROP-tilsynene), kommunenes og DPS´
erfaringer med opptrappingsplanen, Nasjonal
overdosestrategi, Brukerplan og bruk av kartleggingsverktøy i tråd med henvisning til pakkeforløp
TSB, tematisert.

Kompetanseutvikling rus og
vold: VR-basert opplæring
Økt bevissthet på egne holdninger og barrierer i
møte med brukere, samt økt kompetanse innen
relasjoner og kommunikasjon: Trening og styrking av
slike ferdigheter er etterspurt blant våre målgrupper.
Simulering med VR-teknologi er velutprøvd og bidrar
til å gi og opprettholde nødvendig og etterspurt
kompetanse og ferdighetstrening. Teknologien gir
mulighet til å konstruere, oppleve og øve på vanskelige situasjoner.
I 2020 ferdigstilte KORUS Øst en opplæringsmodul
med VR-basert simulering, og arbeidet har fortsatt
i 2021. I kursmaterialet fins blant annet en VR-film
fra en poliklinisk setting med tema rus og vold. VRmodulen er testet på ansatte ved en TSB-poliklinikk.
Et e-læringskurs understøtter VR-modulen og forbereder deltakerne på simuleringstrening generelt
og VR-basert simulering spesielt. E-læringskurset
er brukertestet ved RVTS Vest og Midt, KORUS
Bergen og Stavanger, NTNU Gjøvik og Trondheim,
samt SIM Innlandet.
I samarbeid med KORUS Oslo og RVTS Øst vil vi
videre gjennomføre en pilot i en kommune og spesialisthelsetjeneste. Utprøvingen vil evalueres med
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tanke på hvordan planlegge og organisere videre
implementering av modulene i region øst.

Kompetanseprogram for pårørendesamarbeid – Familiestøtte
Bare en av fem brukere opplever at kommunene
ga støtte, hjelp eller tilbud til deres pårørende,
ifølge en undersøkelse i 2021. Egne undersøkelser
blant pårørende viser det samme bildet, og KORUS
Øst jobber for økt bevissthet både i kommuner og
spesialisthelsetjenesten. KORUS Øst utarbeidet og
lanserte et e-læringsprogram om pårørendeinvolvering i helsetjenestene i slutten av 2019.
I 2021 har vi jobbet for å gjøre e-læringsprogrammet kjent, og det er tilgjengelig på nettportaler som:
forebygging.no, kommunetorget.no, kompetansebroen.no, rop.no, læringsportalen i SI og KORUS
Øst sin hjemmeside. Det jobbes videre med å
revidere og oppdatere et ressurshefte for pårørendearbeid som er etterspurt av våre tjenester.

Bolig for velferd
KORUS Øst har deltatt i arbeidet med ny strategi
for sosial boligpolitikk. Dette arbeidet har vært i regi
av Statsforvalteren i Innlandet, som har etablert en
arbeidsgruppe hvor blant annet NAPHA, Husbanken,
NAV og KORUS Øst har deltatt. Høsten 2021 holdt
KORUS Øst innlegg på en boligsosial konferanse
i regi av Statsforvalteren i Innlandet. Foredraget
presenterte det boligsosiale utfordringsbildet som
brukerplankartleggingen viser for Innlandet. Bolig for
velferd inkluderer 19 kommuner fra Innlandet fylke
(pr. 1. januar 2022). Alle disse deltok på konferansen i
Hamar, i tillegg til noen kommuner fra Viken fylke.
Som en videreføring av presentasjoner av brukerplanresultater har vi hatt oppfølgende boligsosialt

Hvordan samarbeide til det beste for innbyggerne? Løten kommune tok et dypdykk i tall og statistikker, her presentert ved Atle Holstad, KORUS Øst.

arbeid i følgende kommuner/regioner: Lillehammer,
Ringsaker og Midt-Gudbrandsdalen.
Bolig for velferd vil etter hvert bli søkt evaluert.
Utover vår deltakelse i denne satsningen, tematiseres boligspørsmål gjennom kartlegging i Brukerplan.
Spesielt fokuserer vi på bolig med og uten personale,
hvor mye kommunen bruker på institusjonsplassering og i hvilken grad det gis tjenester som hjemmesykepleie og praktisk bistand i de ulike boforhold.
Utviklingen her følges gjennom Brukerplan over tid.

Eldre og rus
Vi har samarbeidet med Utviklingssenter for
hjemmebaserte tjenester, USHT Gjøvik (Innlandet),

som tilbyr halvdagskonferanse om eldre og rus fire
ganger i året. Der har vi samarbeidet om program,
deltatt og levert foredrag ved to av fagdagene.
En rutinehåndbok om eldre og rus, laget av KORUS
Oslo, er presentert for Statsforvalteren i Viken, USHT
(utviklingssenter for hjemmebaserte tjenester) i
Viken og på Hamar.
Vi har deltatt i KORUS-nettverket for eldre og rus og
presentert resultater om somatisk helse og rus fra et
doktorgradsprosjekt.
Vi har også bistått Bærum kommune i deres eldreog rusprosjekt, bl.a. med relevante tall og analyser fra
brukerplankartleggingen.
I Brukerplan ser vi at gruppen eldre innenfor ROP og
psykisk helse stadig øker. Dette faktum tematiseres
og gis som en av utfordringene ved gjennomgang av
resultater for hver kommune.
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FACT
KORUS Øst har fulgt utviklingen av FACT-team i
Innlandet og Viken. Gjennom egne rapporter for
hvert FACT-område, har vi gitt relevant tallmateriale
til dette arbeidet. Dette har vært gjort på regionale
samlinger i regi av Statsforvalteren i Innlandet.
I Viken er vi med i nettverk for etablering og utvikling
av FACT team. Det er avtalt nærmere samarbeid
med FACT-team i Kongsvinger/Nes og Moss i 2022.
På oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet og henvendelse fra FACT-team Sør-Gudbrandsdal, har vi
satt i gang et arbeid med å følge opp FACT-pasienter
gjennom brukerplankartlegging over tid. Her trengs
juridiske avklaringer og risikovurderinger. Saken
ligger nå hos KORFOR og Helsedirektoratet.
I tillegg samarbeider vi med NKROP om antall
FACT-pasienter som har tjenesten, og registrert
behov for FACT-team som vises i Brukerplan.
Nytteverdien av FACT er dokumentert gjennom
studier nasjonalt og internasjonalt. Gjennom brukerplankartleggingen følger vi hele tiden hvor mange
som får tjenester i FACT, og hvor mange som anbefales inn i FACT. Vi har som nevnt over, sammen
med statsforvalteren, foreslått at Brukerplan tas i

bruk til å følge opp FACT-pasienter over tid. Her vil
det da være mulig å se hvordan deres funksjonsnivå, innenfor åtte ulike levekårsområder, evt. endrer
seg i FACT. Dette vil da gjøre at vi kan se hvordan
en gruppe pasienter har nytte av FACT, samt at
kommunene vil se hva de får igjen for ressursene
de bidrar med i FACT. En slik fortløpende evaluering
vil supplere «fidelity-målingene» NKROP gjør for å
sjekke ut metodetrofasthet i FACT.

Brukerplan
Høsten 2021 ble Brukerplan lukket for kartlegging.
Kun en av våre 78 kommuner hadde da kartlagt. Vår
aktivitet har hatt fokus på resultatgjennomganger av
kartlegging i 2020, oppstartsmøter med nye kommuner og rekruttering.
I tillegg har vi hatt oppfølgende prosesser i en
del kommuner, vi har presentert Brukerplan for
politikere, i politiske utvalg, kommunestyrer og formannskap. Vi har hatt omlag 50 fagsamlinger med
Brukerplan i 2021. En stor del av disse samlingene
har vært digitale.

KORUS Øst presenterte skreddersydde statistikker og tall blant annet for Løten kommune i 2021. Niri Talberg var blant foredragsholderne.
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Fordelingen er slik:

Resultatgjennomgang med tilleggsanalyser:
35 kommuner (55 kommuner kartla i 2020)
Oppstart / “kick-off”:
5 kommuner
3 regionale samlinger:
Oppfølgende prosesser:
6 kommuner
Fagsamling med Ungdata og Brukerplan:
2 kommuner
Politikere - pol. utvalg, formannskap:
5 kommuner

I Sel kommune settes det nå i gang en HKH-kartlegging etter at bl.a Brukerplan avdekket et rusmiddelproblem blant unge, noe som var lite kjent i tjenesteapparatet, Nav og skole. Alle kommuner som har
kartlagt, har fått tilsendt resultatrapporter med tilbud
om gjennomgang og analyser.
Vi har, i tråd med planen for 2021, utviklet nytt
materiale med fordypning i ulike parametere. Særlig
har vi hatt fokus på RUS/ROP-gruppen, sett denne
opp mot økonomiske ytelser, bolig, arbeid/aktivitet, somatisk helse, hjemmesykepleie og praktisk
bistand. På alle samlinger med Brukerplan etterspør
vi hvordan utdeling av gratis brukerutstyr er organisert. Brukerplan viser hvor stor andel av injiserende
brukere som har fått dette lovpålagte tilbudet. Vi
etterspør i tillegg hvordan tilgjengeligheten på dette
utstyret er? I noen kommuner hvor dette ikke er
organisert, har vårt overdoseteam fulgt opp kommunen for å få dette på plass.
Pr. 1. januar 2022 er det fire kommuner i vår region
som ikke har respondert på gjentatte henvendelser
om å komme i gang med Brukerplan. Strategien i
vårt brukerplanarbeid baseres i stor grad på to store
landsomfattende undersøkelser KORFOR utførte i
henholdsvis 2016 og 2019.

Hovedfunn fra kommuneundersøkelsen 201918
I overkant av 250 kommuner benytter dette verktøyet jevnlig. I en spørreundersøkelse har 172 kommuner svart på hvordan de har brukt resultatene fra
brukerplankartleggingen.
• Tre av fire kommuner har svart at de i noen, stor,
eller svært stor grad har brukt brukerplanresultatene til å utvikle det kommunale tjenestetilbudet
for de kartlagte.
• Kartleggingsresultatet er brukt i kommunalt
planarbeid blant 67 prosent av kommunene. Rusmiddelpolitisk handlingsplan og plan for psykisk
helsearbeid er de mest brukte.
• Mange kommuner, 63 prosent, har brukt kartleggingsresultatet for å få statlige prosjektmidler.
• 65 prosent av kommunen har fått økte økonomiske ressurser som følge av Brukerplan.
• Omlag en tredjedel av kommunene har brukt
kartleggingen i samarbeidet om enkeltbrukere
eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten om
utvikling av tjenestene.
• Brukerplankartleggingen har i liten grad ført til
flere saker i den politiske ledelsen i kommunene.
Større kommuner har større bruksområde for
kartleggingen enn mindre kommuner.

Vi har hele tiden hatt en stor andel kommuner som
har kartlagt i Brukerplan, de fleste hvert år. Dette
tilsier at kommunene opplever kartleggingen som
nyttig på flere nivå. Vi har i økende grad opplevd
at for eksempel kommunedirektør og ordfører er
med på presentasjonene, noe som har medført
etterspørsel om presentasjoner i politiske forum.
Denne anerkjennelsen er viktig for ruskonsulentene.
Kommunene bestiller oftere utfyllende rapporter og
analyser.

18) fotnote: https://www.rus-ost.no/uploads/TPH-2018-4-08_Lonning-mfl%20(2)orig.pdf
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4. Spilleavhengighet
og problematisk
spilleatferd
30

Seminaret «Unge gamere» presenterte forskning og erfaringsbasert
kunnskap. Rapporten «The princess is not in any castle19» fikk medieoppmerksomhet om viktige funn blant unge jenter som spiller mye.
Podcasten «Spillradioen20» når stadig flere lyttere og løfter frem viktige
tema om spillavhengighet.

KORUS Øst betjener mange henvendelsene fra
skoler som ønsker foredrag om dataspill og skjermbruk. Som i 2021 har vi hatt både digitale og fysiske
undervisningsoppdrag. Ved flere anledninger bistod
vi kollegaer i programmene Parenthood og Kjentmann med foredrag om dataspill. Vi gjennomførte
også fagdager om data- og pengespillproblematikk
i spesialisthelsetjenesten.

Seminar om unge gamere
Gjennom seminaret «Unge gamere » presenterte vi
forskning og erfaringsbasert kunnskap, og vi lanserte
den egenproduserte rapporten «The princess is not
in any castle». Rapporten tar for seg kjennetegn ved
ungdom som har ulikt forbruk av dataspill.
Rapporten fokuserer særlig på jenter som bruker
mye tid på spilling, en gruppe som hittil har vært
lite representert i forskningen. Seminaret ble plan21

lagt som en hybridkonferanse, men ble omgjort
til et heldigitalt seminar grunnet innstramminger
i koronarestriksjonene. Ungdata ble benyttet som
primærkilde i flere av foredragene, og i rapporten
nevnt ovenfor. En undersøkelse i ettertid viste at
96 % opplevde at de lærte mye, og 90 % at seminaret var nyttig for deres arbeid.

Ny rapport: Jenter mest utsatt
Nytteverdien av funnene i rapporten «The princess
is not in any castle», anses som store. Jenter som
gamer mye, er en sårbar gruppe som foreldre og
lærere bør følge med på. Funnene har blitt formidlet i blant annet Aftenposten, Stavanger Aftenblad,
Bergens Tidende og i Ekko på NRK P2. Rapporten
inngår i vårt fokus på å utnytte resultatene fra
Ungdata på en bedre måte, der vi fordyper oss i
enkelttemaer knyttet til vår nasjonale funksjon.

19) https://www.rus-ost.no/forsiden/rapport-the-princess-is-not-in-any-castle 20) https://www.youtube.com/watch?v=O8-llfEn2pI 21) https://www.buzzsprout.com/1464034
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Mer digital undervisning
En målsetning for 2022 er å produsere stadig mer
digitalt innhold på spillfeltet. Vi er blant annet i startsfasen av å utvikle et digitalt undervisningsopplegg
der vi gjennom egenproduserte filmer skal dekke
ulike temaer knyttet til data- og pengespillproblematikk. Filmene vil bygges opp i tematiske moduler.
Noen filmer tar opp overordnede temaer, for eksempel avhengighetsdiagnosene.
Andre filmer går i dybden på konkrete temaer, for
eksempel pengebruk i dataspill. Med en slik løsning
kan brukerne, enten det er skoler eller fagmiljøer,
selv sette sammen en «pakke» av filmer til bruk på
foreldremøter, fagdager eller lignende. Vår vurdering
er at en digital ressurs som dette vil gi økt tilgjengelighet og komplementere tilbudet om fysiske
foredrag på en god måte.

Podkasten Spillradioen når
stadig flere
Produksjon av podkasten Spillradioen har i løpet av
2021 utviklet seg positivt. Vi har publisert 16 episoder
med i alt 1250 nedlastninger (pr. februar 2022).
Gjester fra blant annet Spilleavhengighet Norge og
Gamingkontakten, har delt episodene i sine kanaler
og gitt oss god markedsføring.
Podkasten er en viktig del av vår digitale satsing og
er sentral i arbeidet med å dekke hele landet. I tillegg
til å produsere vår egen podkast, har vi også gjestet
podkastene Barna Bare Gamer, Ekko, Pokerpodden
og Rådet for psykisk helse, noe som igjen har skapt
nye henvendelser og oppdrag.

Fagdager om pengespill
Høgskolen i Innlandet og
Spillstudiet
I samarbeid med Høgskolen i Innlandet arrangerte
vi også i 2021 det nasjonale opplæringsprogrammet
«Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling». Studiet er finansiert med midler fra den nasjonale handlingsplanen mot spilleproblemer og det
rapporteres på dette i egen rapport. Vi mottar ikke
midler til å dekke utgifter knyttet til egne ansatte.
Studiet ble i 2021 for første gang gjennomført digitalt
grunnet smitteverntiltak. Vi har utviklet et brettspill
Metaspillet22 med spørsmål fra pensumet til studentene og andre interesserte på feltet. Våre erfaringer tilsier at spillet på en lystbetont måte bidrar til å
heve studentenes kompetanse om data- og pengespillproblemer. Vi opplever i stor grad at innholdet
vi produserer til studiet er relevant for vår nasjonale
funksjon, og vice versa. Et eksempel her er podkasten Spillradioen (som er nyttig både for studenter og
andre.
22) http://www.rus-ost.no/blogg/spill-deg-klok-med-metaspillet
Stod-till-unga-med-missbruk.html 24) www.snsus.org
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Vi har ved flere anledninger avholdt fagdager om
pengespill, med hovedvekt på identifisering, kartlegging og behandling. Oppdrag knyttet til pengespill
har vært rettet mot spesialisthelsetjeneste (DPS og
TSB), og vi har også i 2021 samarbeidet med en tidligere spilleavhengig for å løfte brukerperspektivet.

Bistått utenlandske fagmiljøer
Vi har bistått utenlandske fagmiljøer med kompetansehevende tiltak. Et eksempel er Gamingprosjektet Maria23) der vi har bistått et nytt spesialisert tilbud rettet mot unge problemspillere med
vår erfaring og kompetanse. Vi er representert i det
nordiske nettverket SNSUS24.
Vi sitter også i en referansegruppe som skal bistå
utviklingen av et opplæringsprogram i brukeropplæring på data- og pengespillfeltet, i Finland, Irland
og Norge. Her er blant andre Spilleavhengighet
Norge deltakere.

23) Malmø (https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Missbruk-och-beroende/For-unga-med-missbruk/

Nasjonalt samarbeid
Nasjonalt samarbeider vi med Spillforsk om å identifisere nye kartleggingsverktøy til klinisk bruk og
forskning om data- og pengespill. Vi svarte i 2021 på
høringsuttalesen om den nye pengespilloven og vi
er fast deltaker i Norsk Tippings kontaktmøter, som
avholdes kvartalsvis. Hovedformålet med disse er
å jobbe proaktivt med ansvarlighetstiltak. I møtene
treffer vi relevante fagmiljøer, noe som gjør møtene
til en god arena for erfaringsutveksling. Vi har også
hatt regelmessige møter med vår kontaktperson i
Helsedirektoratet. Hensikten med møtene har vært
å dele informasjon, erfaringer og planer, noe som vi
har hatt stor nytte av og ønsker å videreføre.

Forskning
2021 har vært et år der vi har hatt omfattende
forskningsvirksomhet på spillfeltet. KORUS Øst
har gjennomført 19 intervjuer i samarbeid med en
postdoktor om elitepokerspillere og 19 intervjuer

med unge dataspillere. Målet er at dette leder fram
til flere vitenskapelige publikasjoner i 2022 og 2023.
I tillegg følgeforsker vi prosjektet «Game Changer»,
der oppfølgingstjenesten i Innlandet bruker gaming
som metode, for å få ungdom som er i ferd med
å droppe ut av videregående utdanning, tilbake
til skolebenken. Dette er en del av KORUSenes
FOU-arbeid og tilknyttet vår nasjonale funksjon.
Vi er stadig sterkere representert på pensumlista på
Spillstudiet og opplever at vi yter et viktig bidrag til
forskningen på vår nasjonale funksjon.

Artikler, blogg og intervjuer
Av annen skriftlig formidling har vi publisert en
fagfellevurdert artikkel om kjønn og dataspill25 , en
bokanmeldelse av en lærebok om dataspill i undervisningen26 , deltatt i avisintervjuer og opprettet en
blogg på Forskning.no, basert på et pågående postdoc-prosjekt om e-sport27 .

25) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34200039/ 26) https://skole.forebygging.no/Bokomtaler/Spillpedagogikk-Dataspill-i-undervisningen/ 27) https://blogg.forskning.no/blogg-ekstraliv
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KORUS Øst er en stemme i samfunnsdebatten, og vi jobber
med å formidle kunnskap også til media om rus og avhenigiget.
Her viser vi listen over medieoppslag og fagartikler i 2021
med en eller flere av våre medarbeidere som kilde.
I tillegg formidler vi kunnskap via våre egne kanaler:
internettsiden rus-ost.no, nyhetsbrev og sosiale medier.

Informasjon og
kommunikasjon
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Medieoversikt
14.01.2021 Vårt Land
Fra tabu til normaliteten?
(Av Marja Leonhardt og Mari Finstad Evenby)
www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/01/14/fra-tabu-til-normaliteten/

05.03.2021 blogg.forskning.no
Hva er e-sport?
(Av Stian Overå)
blogg.forskning.no/blogg-ekstraliv/hva-er-e-sport/1824061

03.05.2021 Gudbrandsdalen Dagningen
Mer sterke stoffer - Politiet i Nord-Gudbrandsdalen
(Redaksjonell artikkel / papiravis)
09.08.2021 Glåmdalen
Marius (29) gikk fra tanker om selvskading og
selvmordstanker til scenen på Prestgarden:
– Følelsene mine er dysfunksjonelle
(Redaksjonell artikkel / papiravis)
31.08.2021 Hamar Arbeiderblad og Glomdalen
Enkle grep kan forebygge overdose-dødsfall
(Av Jeanette Rundgren)
debatt.h-a.no/2021/debatt/enkle-grep-kan-forebygge-overdose-dodsfall/

18.10.2021 blogg.forskning.no
Det norske gullet du gikk glipp av i årets
sommer-OL
(Av Stian Overå)
blogg.forskning.no/blogg-ekstraliv/det-norske-gullet-du-gikk-glipp-av-iarets-sommer-ol/1923049

23.11.2021 Sykepleien
Covid-19: Kontakt med helsesykepleier i skolehelsetjenesten under første nedstengning
– en tverrsnittsstudie
(Av Marja Leonhardt m.fl.)
https://sykepleien.no/forskning/2021/10/covid-19-kontakt-medhelsesykepleier-i-skolehelsetjenesten-under-forste

30.11.2021 Forskning.no
Voldsspill trigger ikke voldelig adferd hos unge,
ifølge ny studie
(Redaksjonell artikkel)
forskning.no/spill-vold/voldsspill-trigger-ikke-voldelig-adferd-hos-ungeifolge-ny-studie/1942553

30.11.2021 Framtida
Studie: Valdelege spel fører ikkje til vald mot andre
(Redaksjonell artikkel)
framtida.no/2021/11/30/valdelege-spel-forer-ikkje-til-valdeleg-oppforsel

09.09.2021 rop.no
Digitalt utenforskap - hva gjør det med deg?
(Redaksjonell artikkel)
rop.no/aktuelt/digitalt-utenforskap---hva-gjor-det-med-deg/

26.09.2021 Oppland Arbeiderblad
Gjøvik-ungdommen drikker lite og røyker ikke, men
én ting skiller dem kraftig fra resten av landet
(Redaksjonell artikkel / papir og nett)
www.oa.no/gjovik-ungdommen-drikker-lite-og-royker-ikke-men-n-tingskiller-dem-kraftig-fra-resten-av-landet/s/5-35-1400693?key=2021-12-21T
13:07:58.000Z/retriever/396fbe168af07b7567262a365a0faaa48995ac6b

07.12.2021 Framtida junior
Studie: Valdelege spel fører ikkje til vald mot andre
(Redaksjonell artikkel)
framtidajunior.no/2021/12/07/studie-valdelege-spel-forer-ikkje-til-valdmot-andre/

22.12.2021 Aftenposten
Dette kjennetegner unge som spiller mye:
Jentene peker seg spesielt ut.
(Redaksjonell artikkel)
www.aftenposten.no/foreldreliv/i/Wje3RL/dette-kjennetegner-ungesom-spiller-mye-jentene-peker-seg-spesielt-ut

17.10.2021 Oppland Arbeiderblad
Enhetsleder: – Vil drøfte hvordan vi kan forbedre
tilbudet til pårørende til ungdommer med psykisk
sykdom
(Redaksjonell artikkel)
www.oa.no/enhetsleder-vil-drofte-hvordan-vi-kan-forbedre-tilbudet-til-parorende-til-ungdommer-med-psykisk-sykdom/s/5-35-1415786?key=2021-1221T13:01:33.000Z/retriever/5b8afa8f4bb071f60a72cf80ee4e01c1662b41b4
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