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For 3. året på rad arrangerer ØKS nettverkssamling for alle
dobbeldiagnosetiltak i Norge. Samlingen er satt til 27. og 28.
november og holdes på Høsbjør utenfor Hamar.

Nettverkssamling
for 3. gang
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Ny på forebygging
K A R I K J Ä L LV I K E R A N S AT T I

en prosjektstilling som
skal gå ut 2005. Hun skal
jobbe med å følge opp
prosjekter som ØKS har
delt ut stimuleringsmidler
til innefor forebygging i
kommunene. Kari er psykiatrisk sykepleier og har jobbet i psykiatrien i
Østfold i 10 år. Hun har også jobbet i rustjenesten i Østfold i 10 år. Kari Kjällvik skal ha
sin kontorplass på Sykehuset Innlandet avdeling Reinsvoll i Oppland. En dag i uka skal hun
være på Sanderud.
Kari Kjällvik treffes på 61 19 77 30 linje 109.
Mailadressen hennes er:
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no

Fokus på tunge
misbrukere
i
høst med fylkesmannen i forbindelse med en
opplæringsserie i Østfold med fokus på tunge
rusmiddelmisbrukere. 27. august ble den
første av fire kursdager arrangert. 75 personer
deltok.
Ø S T N O R S K K O M P E TA N S E S E N T E R S A M A R B E I D E R

Anne Landheim under siste nettverkssamling på Høsbjør.

ØKS har et nasjonalt ansvar for å samle,
koordinere og formidle kunnskap og
kompetanse om rusmisbruk og psykiske
lidelser. For å kunne ivareta denne oppgaven er det viktig å ha med seg nettverket av behandlingsilbud for mennesker
med alvorlige psykiske lidelser i Norge.
Hensikten med å samles hvert år er å
utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse for å bedre tjenestetilbudet for DD pasienter. En sentral oppgave er å utvikle metoder for fagutvikling
og kompetanseheving i arbeidet med DDpasienter. Aktuelle oppgaver er gjensidig
informasjonsutveksling, felles kartleggingsverktøy, dokumentasjon og evaluering.

Nettverkets hensikt
Nettverket har fra år til år utvidet seg til å
omfatte stadig flere personer og tiltak.
Formålet med nettverket er å samle miljøer og personer i Norge, få kjennskap til tiltakene og miljøene i Norge og Norden.

Dette vil bidra til at personer som jobber
med dobbeldiagnoser kan dra nytte av
hverandres kunnskap og erfaringer. Nettverket skal også arbeide for fagutvikling
og kompetanseheving på området.

Åpent program
Invitasjonen til nettverksamlingen har gått
ut til 25 tiltak fordelt over hele landet.
Programmet på samlingen er foreløpig
åpent, det som er klart er at det skal
jobbes i grupper der personer med mest
mulig lik hverdag skal samles. De ulike
gruppene deles inn slik at representanter
fra botiltak skal jobbe med andre fra botiltak. Videre skal ambulerende tiltak, institusjonstiltak og kompetansehevende tiltak
deles inn i andre grupper.
Kontaktpersoner på Østnorsk kompetansesenter i forbindelse med nettverksamlingen er Siv Øverås, Anne Landheim
og Kjell Bakken.

Opplæringsprogrammet er en nasjonal satsing i regi av Sosial- og helsedirektoratet og
rettes mot kommunens tverrfaglige arbeid
overfor tunge rusmiddelmisbrukere, herunder
legemiddelassistert rehabilitering.
I tillegg til opplæringsserien har fylkesmannen
gitt stimuleringsmidler til
12 kommuner i Østfold.
Hver av kommunene er
innvilget 15.000 kroner til
oppstart av ulike prosjekter rettet mot igangsettelse eller videreføring av det tverrfaglig samarbeid om kommunale tiltak for denne brukergruppen. Wenche Schøyen (bildet) koordinerer samarbeidet fra ØKS sin side.
Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til
Fylkesmannen i Østfold www.fylkesmann.no

Avdekker

stort behov
Thore Paulsen er daglig leder for Hjelpelinjen
for spilleavhengige. Han forteller om vedvarende
stor respons.

spillende menn 32,6 år og for spillende
kvinner 41,2 år. 12% av de som ringer er
under 18 år. To tredeler av spillerne er
menn.

Samtalene

Hjelpelinjen for spilleavhengige startet 28. april i år ved Sykehuset
Innlandet, Sanderud. Daglig leder av linjen, Thore Paulsen, sitter nå
med tallene for de fem første månedene.
– Det er registrert nesten 5.500 anrop på
linjen siden åpningen og det sier mye om
behovet, mener Paulsen. Det kom ikke
som noen overraskelse at behovet for en
hjelpelinje for spilleavhengige var tilstede,
men at responsen skulle bli så formidabel

hadde vel ingen ventet, sier Paulsen. Ser vi
på statistikken er det 1.506 besvarte anrop
totalt. Det betyr at mange ringer og enten
legger på eller ikke kommer gjennom.
Ser vi på statistikken når det gjelder
kjønn og alder er gjennomsnittsalderen for

Hvordan foregår samtalene?
– Samtalene foregår veldig forskjellig, men
for mange av de som ringer er denne telefonen det første skrittet til åpenhet. Ved å
ringe har de erkjent et problem, og for
første gang prater de om det. Det er da
selvfølgelig en stor fordel at vi som sitter
og svarer kan mye om problematikken,
sier Paulsen. Han opplever at mange er
takknemlige for praten. – De som ringer
forteller ofte at det er en stor lettelse å få
prate. Ofte er det også en lettelse for dem
å få vite at de ikke er alene om problemet,
men at spilleavhengighet rammer mange,
sier Paulsen.
De som tar imot samtalene driver ikke
behandling gjennom telefonen. De er
medmennesker som gir råd til både spillende og pårørende om hvordan floken
kan løses opp.

Internasjonalt samarbeid
Finn Gyllstrøm ved ØKS er invitert til å sitte i et internasjonalt
forum der fokuset er hjelpelinjer for spilleavhengige. Totalt åtte
personer fra ulike land er bedt om å delta.

Spesialkonsulent Finn Gyllstrøm er invitert
til å sitte i et internasjonalt forum for land
som har hjelpelinje for spilleavhengige.
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Initiativet er kommet fra New Zealand.
Der har det vært drevet hjelpelinje for
spilleavhengige i mange år.
– Jeg er glad for å ha blitt invitert, og er
sikker på at et internasjonalt samarbeid
på dette området vil være nyttig. Her i
Norge er vi helt i startgropa når det gjelder hjelpelinjen. Andre land har drevet
med dette mye lenger enn oss, og har
dermed langt mer erfaring. På New
Zealand for eksempel, er de i ferd med å
tilrettelegge et nettbasert behandlingstilbud for spilleavhengige i tilknytning til
hjelpelinjen. Dette er vi selvsagt interessert i å følge med i utviklingen av, sier
Gyllstrøm.
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Den første samlingen i det internasjonale
hjelpelinjeforumet er planlagt juni 2004 i
Arizona. På dette møtet vil hvert enkelt
land gi en beskrivelse av hvordan hjelpelinjen i deres land er bygget opp, og
hvordan den fungerer. Dette gjøres ved at
alle land skal svare på et visst antall
spørsmål. Spørsmålene vil være like for
alle, og blir dermed lette å sammenligne.
– Dette skal bli spennende. At vi har
mye å lære er det ingen tvil om. Jeg tror
at spilleavhengighet er et område hvor
samarbeid på tvers av landegrensene er
nyttig. Vi har et nordisk samarbeid som
fungerer veldig bra og at det nå utvides til
hele verden vil være en styrke, sier han.

5,6 millioner kroner
til rusforebygging
Østnorsk kompetansesenter
har i år bidratt med 5,6 millioner kroner til utviklingstiltak
innenfor rusforebyggende
arbeid. De som har fått midler
er kommuner i fylkene
Østfold, Akershus, Hedmark
og Oppland.
Det er 3. året ØKS bidrar med prosjektmidler til forebyggende arbeid i kommunene. Da søknadsfristen gikk ut 15. juli,
var det kommet inn 49 søknader. Den
totale søknadsummen var på 13,6 millioner kroner.
– Det kom inn mange gode forslag på
prosjekter, og søknadene var i år jevnt
over bedre begrunnet i år enn tidligere. En
tendens i år er at flere har gått sammen og
søkt om tilskudd til interkommunale prosjekter, sier prosjektansvarlig Atle Holstad.

Kriterier
I kriteriene for tildelingen ble det lagt vekt
på at prosjektene skal være kommunale,
eventuelt interkommunale. Prosjektene
skal være ledelsesforankret i kommunene
og de skal baseres på teori og forskningsbasert kunnskap. Prosjektene skal gå over
tid, være tverretatlige og tverrfaglige
anlagt, samt ha en etisk refleksjon i bunn.
Østnorsk kompetansesenter kommer til å
følge opp og bistå kommunene som har
fått midler. Det stilles også krav til at prosjektene skal evalueres.
– 50 % av midlene har gått til det vi kaller tyngre prosjekter. Det vil i prosjekter
som ØKS er regissør for, eller sterkt deltagende i. Disse kommunene er Fredrikstad
og Eidsberg kommuner i Østfold, Vestby
kommune i Akershus, Region Nord-Gudbrandsdal, og region Valdres i Oppland og
Åsnes kommune i Hedmark, sier Holstad.
De andre 50 prosentene er prosjekter som
kommunene selv skal drive.
Flere detaljer om prosjektene finner du på
www.rus-ost.no

Atle Holstad har vært saksbehandler for søknadene som har kommet inn. Sammen med leder av kompetansesenteret, Kåre Rørhus, har de blitt enige om hvem som i år får støtte til rusforebyggende prosjekter.

Tildelinger 2003
Kommune

Tildelt

ØSTFOLD

Askim kommune
Eidsberg kommune
Fredrikstad kommune
Rakkestad kommune
Spydeberg kommune

Tildelt

HEDMARK

150.000
250.000
400.000
150.000
100.000

AKERSHUS

Aurskog-Høland kommune
Frogn kommune
Lørenskog kommune
Nes kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Ås kommune

Kommune

Elverum kommune
Kongsvinger kommune
Tynset kommune
Åmot kommune
Åsnes kommune

200.000
100.000
45.000
75.000
250.000

OPPLAND

100.000
200.000
175.000
150.000
150.000
40.000
75.000
100.000
150.000
450.000
80.000

Gausdal kommune
Gran kommune
Regionrådet for NordGudbrandsdal (Dovre, Lesja,
Lom, Sel, Skjåk, Vågå)
Ung i Valdres (Kommunene
Øystre Slidre, Vestre Slidre,
Nord Aurdal, Sør Aurdal. Vang
og Etnedal + Valdres
vidaregående skule)
Øyer kommune

50.000
75000

310.000

175.000
50.000
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RETURADRESSE:

Østnorsk Kompetansesenter
Rusmiddelavdelingen, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud
Postboks 68, 2312 Ottestad

Kort om ØKS
Østnorsk kompetansesenter dekker 88 kommuner i
Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland og er
størst av totalt sju kompetansesentere i Norge.
ØKS arbeider med:
• Spilleavhengighet
• Rusmisbruk/psykiske lidelser
• Forebygging
• Generell rusproblematikk
Aktuelle målgrupper er fagfolk som arbeider med
rus- og avhengighetsspørsmål ute i kommunene,
institusjonene og spesialisthelsetjenesten.
ØKS skal styrke og utvikle kompetanse blant annet
gjennom å undervise, stimulere til erfaringsutveksling og dele ut prosjektmidler.

Ansatte
Informasjonskonsulent Carina Kaljord fra kompetansesenteret
Nordlandsklinikken og kommunikasjonsrådgiver Kari Vold Jensen
ved Østnorsk kompetansesenter skal jobbe med samordning av
informasjonsvirksomheten på rusfeltet.

Samordning
av informasjon

Felles profil
Trygve Børve var opptatt av at kompetansesentrene, mer enn i dag, skal kunne
fremstå som en helhet. Et av spørsmålene
ble da: Bør vi ha et felles navn og en felles
profil på alle sentrene? Eller fungerer det
godt at syv sentre har forskjellige navn og
ulik tilknytning?

• Konsulent merkantil Anne Bjørnstad Tomter:
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no
• Kommunikasjonsrådgiver Kari Vold Jensen:
kari.vold.jensen@sykehuset-innlandet.no
• Spesialkonsulent/undervisning Wenche Schøyen:
wenche.schoyen@sykehuset-innlandet.no
• Spesialkonsulent/forebygging Kari K. Flatby:
kari.flatby@sykehuset-innlandet.no
• Spesialkonsulent/prosjekt Atle Holstad:
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no

På oppdrag fra Sosial- og Helsedirektoratet har Østnorsk
kompetansesenter og Nordlandsklinikken fått i oppdrag å se
nærmere på muligheten til å i større grad samordne informasjonsvirksomheten som drives i kompetansesentrene.
Informasjonskonsulent Carina Kaljord ved
Kompetansesenteret Nordlandsklinikken
og kommunikasjonsrådgiver Kari Vold
Jensen på ØKS hadde i august et møte
med Trygve Børve i Sosial- og Helsedirektoratet. Børve innledet møtet med å
understreke viktigheten av et tett samarbeid mellom informasjonsmedarbeiderne
som sitter spredt rundt i landet.

• Leder kompetansesenter Kåre Rørhus:
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no

Trygve Børve ga uttrykk for at dersom
kompetansesentrene skal fremstå som et
helhetlig nettverk, er det nødvendig at
dette visualiseres. Dermed ble det enighet
om at Kompetansesenteret Nordlandsklinikken og ØKS skal lage et forslag til
felles designprofil for kompetansesentrene. Det ble også under møtet gitt klarsignal for etablering av en felles startside
på internett, der alle kompetansesentrenes
nettsider skal samles ”under samme tak”.
Arbeid med en felles produktkatalog for
trykksaker skal også igangsettes, for å få
en samlet oversikt over hva som finnes av
trykket materiell laget i regi av kompetansesentrene. I tillegg skal det lages en base
med oversikt over hva som planlegges av
materiell i tiden fremover.

• Spesialkonsulent/spilleavhengighet,
Finn Gyllstrøm:
finn.gyllstrom@sykehuset-innlandet.no
• Seniorrådgiver-forsker/dobbeltdiagnoser,
Anne S. Landheim:
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
• Seniorrådgiver-forsker/dobbeltdiagnoser,
Kjell Bakken:
kjell.bakken@sykehuset-innlandet.no
• Prosjektleder, Kari Kjällvik:
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no
• Spesialrådgiver (20%), Knut Boe Kielland
• Prosjektleder (50%), Siv Øverås

ØKSnytt – utgis minst 4 ganger årlig av:

Rusmiddelavd., Sykehuset Innlandet HF, Sanderud
Postboks 68, 2312 Ottestad
E-mail: kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no

www.rus-ost.no
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