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Utrednings- og behandlingspraksis:

Stor landsdekkende undersøkelse
Helsedirektoratet er i gang med å utarbeide Nasjonale faglige retningslinjer for utredning,
behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Retningslinjene
vil være tilgjengelige for fagfeltet våren 2009.
I denne forbindelse vil det om noen uker
bli gjennomført en landsdekkende undersøkelse der formålet er å kartlegge utrednings- og behandlingspraksis blant ansatte
ved behandlingstiltak i psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Hensikten er å identifisere sentrale gap
mellom dagens praksis og anbefalingene i
retningslinjene (GAP-analyse).
Kunnskapen som innhentes vil si noe om
viktigheten av retningslinjene, og gi innspill til hvordan retningslinjene skal implementeres. I retningslinjene vil det blant annet komme anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med
psykiske lidelser og ruslidelser.

Store forskjeller i utredningspraksis?
Det foreligger lite dokumentasjon fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling om hvor vanlig det er med
en systematisk utredning av pasientene når
det gjelder ruslidelser og psykiske lidelser.
En slik dokumentasjon er viktig for å kunne si noe om hvor stort gap det er mellom
dagens praksis og anbefalingene i retningslinjene, og hvor avviket er størst.
Det er viktig å få kunnskap om hvilke
kartleggingsverktøy som eventuelt brukes,
og om dette er andre verktøy enn det som
anbefales i retningslinjene. Hva fagfeltet
betrakter som barrierer for å utrede både
psykiske lidelser og ruslidelser er viktig
kunnskap for å vurdere hvordan retningslinjen skal utformes og implementeres.

Store forskjeller i behandling?
I dag er det også manglende dokumentasjon om hvordan psykisk helsevern forholder seg til pasienter med et identifisert

rusproblem/misbruk. Blir pasienten henvist videre til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, eller blir både ruslidelsen og den
psykiske lidelsen behandlet i psykisk helsevern? Videre er det manglende dokumentasjon om hvor stor grad og på hvilken måte psykiske lidelser blir behandlet i
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Slike spørsmål er viktig å belyse som
grunnlag for å vurdere hvor stort gapet er
mellom dagens praksis og anbefalingene i
retningslinjene. Det er også viktig for valg
av implementeringsstrategi.

Spørreskjema
Helsedirektoratet skal i samarbeid med Østnorsk kompetansesenter for rus og avhen-

gighet (ØKS) og Regionalt senter for dobbeltdiagnose (RKDD) undersøke utredningsog behandlingspraksis ved ulike tiltak i
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette vil være første
fase i et større implementeringsprosjekt
knyttet til de nasjonale retningslinjene. Det
vil bli sendt ut et spørreskjema til samtlige
ruspoliklinikker og psykiatriske poliklinikker i landet. Videre vil også ledere ved institusjoner i tverrfaglig spesialisert rusbehandling motta spørreskjemaet. TNS gallup
vil gjennomføre undersøkelsen på vegne
av Helsedirektoratet.
Det vil bli sendt ut et spørreskjema til ruspoliklinikker,
psykiatriske poliklinikker og ledere ved institusjoner i
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

SLT-modellen:

Gode erfaringer i Ringsaker
Ringsaker kommune vedtok i
2006 å inngå et forpliktende
samarbeid med Ringsaker
lensmannskontor gjennom
SLT-modellen. Bare to år etter
oppstart ser kommunikasjonskartet annerledes ut.
SLT-modellen er i seg selv et verktøy for
hvordan man kan samhandle og samarbeide i det forebyggende arbeidet. Hvordan SLT arbeidet blir organisert er opp til
hver enkelt kommune, men i Ringsaker
har de jobbet mye med organiseringen og
fått til en modell hvor forankring og etablering av samarbeidsformer legger til rette
for tverretatlig og tverrfaglig samordning
av en rekke tiltak.

Forankring sikret
I styringsgruppen for SLT i Ringsaker sitter
toppledere for det politiske og administrative nivået i kommunen sammen med lensmannen. På nivået under styringsgruppen
er koordineringsgruppen.
– Dette er ledere for alle enheter som
jobber med barn og unge innenfor målgruppen som SLT arbeider for. Et siste
ledd i organiseringen er det utøvende nivå,
hvor tiltakene skjer i praksis. De tiltakene
som er igangsatt blir støttet, utviklet og
forankret i ordinær virksomhet, sier SLTkoordinator Mette Erika Harviken, som er
plassert i rådmannens stab. – Jeg tror at
min plassering i organisasjonen, at min
stilling er 100 % og at jeg deltar aktivt på
alle nivåene betyr mye for hvordan jeg får
utført SLT-jobben, sier hun.

Samordning nytter
Det har tatt litt tid å finne den rette strukturen, men nå er alle ungdomsskolene og
alle etatene som jobber med målgruppen i
Ringsaker involvert. Ved skolene er det
etablert oppvekstteam. I den siste rapporten fra disse teamene rapporteres det om
positive endringer.
– Det som er mest opplagt er at alle enhetene har blitt mer kjent med hverandres
oppgaver, kultur og lovverk, noe som åpner for bedre samarbeid både i og utenfor
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– Gjennom samhandlingsarenaene vi har etablert mener jeg at vi nå i dag skal kunne klare å fange opp problemer på et tidlig tidspunkt, og ha en beredskap til å samarbeide om felles strategier når uforutsette saker
dukker opp, sier SLT-koordinator Mette Erika Harviken, sammen med lensmann Terje Krokstad og leder for
forebygging og ordensseksjonen, Øyvind Buraas.

møtene. Når dørene åpnes blir kommunikasjonen bedre og vi kan reagere raskere
gjennom tverrfaglig samarbeid, sier Harviken. Med en bedret samordning blir enkeltsaker bedre belyst og man kan unngå
dobbeltarbeid og styre bruk av ressurser
på en mer hensiktsmessig måte.
– Koordinering av alle enheter og tiltak
kan kreve mye, men når det er etablert en
struktur som fungerer går alt enklere.
Skulle det f.eks. være en «skarp» situasjon
vil alle til enhver tid vite hvem man skal
ringe til og i fellesskap vurdere hvilke tiltak som skal settes inn, sier Harviken.
– SLT-ordningen har nok bidratt til at
flere etater deltar i flere prosesser som
igjen har ført til en større «vi»-mentalitet,
sier lensmann Terje Krokstad.

Positive effekter av SLT-samarbeidet
– I oppstarten var det litt uvant at politiet
skulle være med på alle møter og arenaer,
men etter hvert har det blitt en selvfølge at
vi er med i samfunnsdiskusjonen, sier Krokstad. Politiets deltakelse og engasjement i
SLT-samarbeidet har hatt stor betydning.
– Vi ser at terskelen for å ta kontakt eller
samarbeide med politiet er blitt lavere og
vi har lært mye om andre etater og arbeidsoppgaver, sier leder for forebygging og
ordensseksjonen i politiet, Øyvind Buraas.
– SLT er et verktøy som muliggjør drøfting av problemstillinger og tiltak på et tidligere tidspunkt enn det vi gjorde før. Med

tverrfaglige drøftinger får vi en bredere forståelse for et hvert problem og kan gripe
inn med mer «skreddersydde» tiltak tidlig,
sier Harviken.
– Vi som jobber med SLT er med på
mange arrangementer og arenaer for å
møte publikum, sier Harviken. Det er viktig å være synlig. Det bidrar til å gjøre oss
kjent. I tillegg er vi bevisste på å bruke
media som formidlingskanal til lokalsamfunnet, legger hun til.

Fremdeles utfordringer
– Kartet for det videre SLT-arbeidet er på
mange måter tegnet, men vi må likevel
jobbe for å holde stø kurs og videreutvikle
samarbeidet. Vi har som sagt fått til mye,
men vi kan ikke bare se tilbake på hva vi
har oppnådd, sier Harviken.
– Forebygging skal gjenspeiles i alt vi
gjør. Et av målene er å finne tiltak som
fører til færre henvendelser. Politiet vil jobbe med kunnskapsbasert politiarbeid, som
blant annet består i å involvere problemeiere og definere ansvar der hvor det
hører hjemme. Mange hendelser oppfattes
i første rekke som politiarbeid, mens det i
bunn og grunn er andre etater som burde
vært på banen, sier Krokstad. I skolene og
i andre etater jobbes det kontinuerlig med
å bistå enkeltpersoner som har ulike behov. Denne kunnskapen skal vi gjøre nytte av. Vi må ha et sterkt fokus på hva som
er til barnets beste, sier hun.

Misunnelige blikk til Ringebu!
En ildsjel, et enkelt regelverk og
et egnet lokale er mye av hemmeligheten bak det populære
mekkeverkstedet i Ringebu.
I Ringebu kommune har de klart å skape
et miljø som er midt i blinken for de ungdommene som ikke deltar i korps, kor
eller idrett. På midten av 90-tallet opprettet
den lille kommunen som ligger midt i Gudbrandsdalen et mekkeverksted.
– Det har hele tiden vært et populært tiltak for bil- og motorinteressert ungdom. I
dag har verkstedet mellom 80 og 100 medlemmer, sier Øyvind Myhrsveen, kulturkonsulent og SLT-koordinator i Ringebu.

Øyvind Myhrsveen og Stig Rune Kvikstadhagen
legger ikke skjul på at de synes mekkeverkstedet
har blitt et flott tilbud til ungdommene i Ringebu.

God organisering
Selve organiseringen av mekkeverkstedet
er meget enkel. Det er opprettet et styre
hvor representanter fra kommunen, ungdommene og frivillige er med. Det er sammensatt av begge kjønn og variert alder.
– De fleste styremedlemmene er valgt
inn på vanlig måte, men noen er spesielt
utvalgt på grunn av deres kompetanse. Vi
ønsket å ha med noen som kunne kle rollen som fagansvarlig, sier Myhrsveen.

Enkelt regelverk
Når det gjelder regelverket er dette basert
på frihet under ansvar. – Vi har noen få,
men enkle og klare regler, sier Myhrsveen.
Den som kvitterer ut nøkkelen til mekkeverkstedet skal også levere den tilbake.
Nøkkelen henger på den lokale bensinstasjonen, hvor de også har en oppdatert medlemsliste. Det er kun medlemmer som har
tilgang til verkstedet. På verkstedet er det
selvfølgelig alkoholforbud.

– Ungdommene respekterer reglene og
vet konsekvensen av å ikke følge dem.
Det med rydding, vasking og orden er det
også regler for. Dette har aldri vært noe
problem fordi reglene er så klare. Ungdommene passer på hverandre og miljøet der
er godt, sier styreleder i mekkeverkstedet,
Stig Rune Kvikstadhagen.

Billig medlemskap
Mekkeverkstedet eies og drives av kommunen, noe som bidrar til at medlemmene
i Ringebu har et billig medlemskap.
– Hver enkelt ungdom betaler 250 kroner i halvåret. Hvis noen ønsker å bruke
verkstedet i en lengre periode, for eksempel for å skifte en motor, koster det 150
kroner ekstra per mnd, sier Kvikstadhagen.
De ungdommene som har moped får lov
til å bruke verkstedet gratis i ukene før
mopedsesongen starter. De som bruker
mekkeverkstedet er i hovedsak gutter fra
17 år og oppover. I den senere tiden har
også jentene vist interesse for guttene i
mekkedress.
– Vi har lagt merke til at jentene har funnet veien til mekkeverkstedet, men det er
jo bare positivt. Vi vet det er et godt miljø
der og der er det takhøyde og rom for alle,
sier Kvikstadhagen.

Godt utstyr
Frihet under ansvar er noe ungdommene forstår.
– Alt utstyr lærer de å bruke av hverandre. Vi har
ingen noterte uhell, sier Myhrsveen.

Selve mekkeverkstedet i Ringebu ser ut
som et vanlig bilverksted. Utenfor selve
verkstedbygget er det satt opp en «ventegarasje» hvor biler som skal fikses får stå

under tak. Av utstyr og nødvendigheter har
kommunen satt inn en skikkelig port, løftebukk, kompressor og sveiseapparat.
– Ikke alle vet hvordan alt utstyr skal
brukes, men i regelverket har vi noe som
heter «lurer du på noe så spør». Dette fungerer meget bra. Vi har ikke hatt noen
uhell her inne, sier Kvikstadhagen. Mindre
verktøy som piper, skraller og nøkler av
forskjellige slag må ungdommene holde
selv. Det samme gjelder forbruksmateriell
som f.eks. sveisetråd. Det eneste som ikke
kan gjøres her er lakkering. Til det kreves
for mye utstyr og det tar for mye plass.

Et godt sted å bo
Ringebu kommune hadde en drøm om å
gjøre noe som ville redusere ungdomskriminalitet og gjøre kommunen til et enda
bedre sted å bo.
– Når vi startet med mekkeverkstedet
fikk vi på mange måter et komplett tilbud
til ungdommene. Nå har så å si alle ungdommene et eller annet tilbud, sier Myhrsveen. I Ringebu er det ordnet slik at kommunen betaler husleie og strøm for treningshaller og andre lokaler til kulturelle
formål. – Dette igjen bidrar til at folk kan
holde på med det de ønsker uten at de
skal måtte bruke alle ressurser på å samle
inn penger. Folk får overskudd til å yte
mer til fellesskapet. Vi har jo hatt forebygging i tankene hele veien, og mye tyder på
at summen av alle tilbudene trekker i en
retning av redusert ungdomskriminalitet,
legger Myhrsveen til.
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Spilleavhengighet er et felt i endring. Mens fokuset tidligere var rettet mot pengespillproblemer er
det nå mer rettet mot problemskapende dataspilling. Et nytt kurs er tilpasset den nye trenden.

Fra spilleautomater
til World of Warcraft

Nedgang i henvendelser tilhjelpelinjen
Det har skjedd store endringer i spillemarkedet, og det er gledelig at de regulatoriske tiltakene, med blant annet seddelforbudet, nattstengte spilleautomater og automatforbudet har hatt effekt. Det er færre
som har spilleproblemer i dag sammenlignet med situasjonen i 2006/2007. Det er
nedgang i antall henvendelser til hjelpelin-

ja og det er langt færre spilleavhengige
som blir henvist til behandlingsapparatet.

Tap av sosiale relasjoner
– Det er riktignok mange som utvikler
problemer med nettspill, hvor online nettpoker og oddsspill er blant de mest avhengighetsskapende spillene. I løpet av de
to siste årene har det også vært mange
medieoppslag om problemutvikling som
følge av online rollespill, som f.eks. «World
of Warcraft» og «Age of Connan». Det er
først og fremst tidsbruken, tap av sosiale
relasjoner og fravær fra skolen mange er
bekymret for, sier Kilen Stuen.

Kurs om
spilleavhengighet
■ Grunnopplæringen er et 13 ukers nett-

basert kurs og består av to 2-dagers
samlinger med forelesninger, veiledning og gruppearbeid.
■ Kurset er nettbasert i form av video-

illustrasjoner, faglige innspill og oppgaver.
■ Ved å skrive en selvstedig prosjekt-

oppgave kan kurset inngå som 15
studiepoeng i en masterutdanning.
■ Det vil arrangeres nye kurs i 2009,

Nye kurs
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer
har ØKS tidligere arrangert fire kurs om
spilleavhengighet for ansatte i helse- og
sosialsektoren. Kursene er en del av regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer for 2005–2008.
Det nye kurset startet opp i september
og i alt 40 studenter er påmeldt. Studentene kommer fra barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, ruspoliklinikker, behandlingsinstitusjoner, barnevernet,
sosialtjenesten, helsestasjoner, kriminalomsorgen og som lærere/rådgivere i skolen.

følg med på våre nettsider for nærmere informasjon.

Illustrasjon: wikipedia

– Vi har revidert årets kurs og fokuserer nå
både på pengespill og problemskapende
dataspilling. Vi prøver ut de samme teoriene og begrepene på dataspill som vi
benytter for å forstå pengespillproblemer.
Det er mange likheter, men også viktige
forskjeller. Det er andre grupper som spiller dataspill, man har ulike motivasjonsfaktorer og man kan ikke uten videre
bruke avhengighetsbegrepet i forhold til
dataspilling, bl.a. fordi dataspill ikke er
etablert som en medisinsk diagnose i motsetning til pengespillavhengighet, sier spesialkonsulent Hanne Kilen Stuen.
– Det er viktig at behandlere, konsulenter og ansatte i skolen har grunnleggende
kunnskap om spillenes oppbygning og
virkemåte slik at de kan hjelpe og ivareta
ungdom og foreldre som trenger hjelp
som følge av overdreven spilling, sier hun.

Regulerende tiltak hjelper!
På oppdrag fra Norsk
Tipping har Synovate i samarbeid med ØKS foretatt tre
befolkningsundersøkelser
om spillevaner i løpet av
de fire siste årene.

Det er brukt samme spørreskjema og
samme metode slik at resultatene er sammenliknbare.
Undersøkelsene viser en nedgang i antall problemspillere fra ca. 70.000 i 2005
til ca. 50.000 i 2008. I løpet av perioden
2005–2007 er det foretatt to vesentlige
regulatoriske endringer:
1. Seddelforbud på automater 1.7.2006
2. Automatforbud 1.7.2007
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Antall henvendelser til Hjelpelinjen for
spilleavhengighet og til behandlingstiltakene har i samme periode hatt en betydelig nedgang. Det er ellers ikke registrert endringer i løpet av det samme tidsrom som skulle ha innflytelse på spillomsetningen.
Vi konkluderer derfor med at: Regulering er et effektivt middel til å redusere
spilleavhengighet.

RIOs hjørne:

Bekjempelse av
fattigdom i Norge
Fattigdomsbekjempelse skal være en av regjeringens aller viktigste oppgaver. Det er grunn til
å ha høye forventninger til resultatet når den uttalte målsettingen er å avskaffe fattigdom.
Av Morten Brodahl, RIO Innlandet

Opprettelse av Samarbeidsforum for
bekjempelse av fattigdom

Dette er en riktig politisk ambisjon, selv
om noen nok vil kalle den meget ambisiøs. Både faktisk og statistisk vil nok en del
av befolkningen i verdens rikeste land til
enhver tid leve i fattigdom. Men dette er
ingen unnskyldning for å vente med å ta
fatt på jobben. Hvis det skal fortsette å
være slik at mer ressurssterke grupper blir
prioritert foran de svakeste, vil rusavhengige fortsette å være utestengt fra de forskjellige samfunnsarenaene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(AID) foreslo i fjor en ny samarbeidsmodell for å styrke kontakten mellom marginaliserte grupper i Norge og de øverste
politiske myndigheter. «Batteriet» som er et
landsdekkende ressurssenter for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge er
trukket inn som en sentral aktør for å få
denne modellen til å fungere. Batteriet er
drevet av Kirkens Bymisjon.

Rio med i arbeidet
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er
inne i arbeidet i forhold til samarbeidsforumet og i et tilhørende rådgivende arbeidsutvalg. Sammen med «Batteriet» skal
vi planlegge og legge til rette for at de forskjellige brukerorganisasjonene kommer til
enighet. Dette om hva som er de viktigste
sakene å belyse når vi har møter med
ministeren.

Alle fattige er ikke rusavhengige,
men nesten alle rusavhengige er fattige
Det å være fattig i verdens rikeste land er
noe som flere av Rio’s medarbeidere har
kjent på kroppen. Det føles derfor meget
bra og matnyttig å være representert i forum som dette. Det har til nå vært to møter
på departementsnivå. Det første møtet var
med daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen i vår, og
det siste med nåværende minister Dag
Terje Andersen i forrige måned. Begge
møtene oppleves som svært konstruktive.
Ministeren og hans medarbeider har også
gitt tilbakemelding om det samme.

Spennende videre
Det blir spennende å følge prosessen
videre i forhold til om denne type arbeid
vil føre til markante forbedringer for de
fattige i Norge. Fattigdomskamp handler
om penger, men også om å kunne ivareta
sine egne interesser. Makt er skjevere fordelt enn penger i dette samfunnet. Det er
et viktig samfunnsansvar å sikre at alle har
like demokratiske rettigheter.

– Både faktisk og statistisk vil nok en del av
befolkningen i verdens rikeste land til enhver tid leve
i fattigdom. Men dette er ingen unnskyldning for å
vente med å ta fatt på jobben, sier Morten Brodahl
i RIO Innlandet.
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Våren 2007 startet Sør-Aurdal kommune og NAV et prosjekt med tittelen «Ungdom i arbeid
og aktivitet». I det samme tidspunktet pågikk et annet prosjekt på Valdres videregående skole.
Det hadde tittelen «Helhetlig satsning mot frafall i videregående opplæring i Valdres».
Sammen så de muligheten for et fruktbart samarbeid.

Tidlig intervensjon i Sør-Aurdal
Gjennom tverrfaglig samarbeid og god
kommunikasjon har disse to prosjektene
blitt slått sammen til ett større prosjekt.
– Vi kom til det at vi sto overfor felles
utfordringer og at vi i fellesskap ønsket å
samarbeide om en helhetlig satsning for
ungdommene, sier lederen for sosialtjenesten i Sør-Aurdal, Bjørg Lie.

Resultater for den enkelte
– Fra tid til annen ser vi at enkelte ungdommer har større behov for hjelp enn

andre. Noe av hensikten med samarbeidsprosjektet er først og fremst å se om vi kan
oppnå resultater som både ungdommen
selv og kommunen vil dra nytte av, sier
Lie.
Forprosjektet som til nå kalles Ungdomsprosjektet har fokus på flere arenaer hvor
enkelte ungdommer kan trenge støtte,
som f.eks. i skolen, på jobben, i hjemmet
eller i fritiden. Målgruppen er ungdom i
alderen 15–26 år som sitter inne med
ubrukte ressurser og muligheter, men som

likevel trenger hjelp og motivasjon for å få
utnyttet disse.
– Vårt mål er å sette i gang tiltak som
gjør at ungdommen selv kan klare å se
mulighetene. Vi skal være der for å hjelpe
til slik at de kan dra nytte av tiltaket livet
ut, sier Lie. For mange er det nok bare å
få troen på seg selv og ta ansvar for eget
liv. – Hvis vi får alle til å gå på skole, være
i arbeid eller delta i en eller annen aktivitet
har vi nådd en milepæl, legger hun til.

Skreddersydde tiltak
Ungdomsprosjektet skal hjelpe den som
trenger det. Det betyr at alle steiner må
snus og alle tiltak vurderes for den enkelte ungdom.
– Vi jobber sammen med ungdommene
og lytter til deres ønsker. Vi må se på hva
de selv ønsker og hvilke ressurser de har.
Derfra finner vi i fellesskap de tiltakene vi
mener vil fungere best, sier Lie. Tiltakene
kan være å fortsette skolegang, komme i
arbeid, gå på kurs eller behandling. Ungdomsprosjektet tilbyr individuell plan for
de med mest sammensatte vansker.

Tidlig intervensjon er viktig
– Når vi ser at ungdommene opplever økt
trivsel og mestring mener vi også at motivasjonen for å lære er tilstede. Blir målene
nådd vil dette ha en stor forebyggende
effekt samtidig som det reduserer sjansen
for en negativ utvikling, sier Lie. Mange
ungdommer strever med å få utnyttet sine
ressurser.
– Hva det er de strever med er viktig å
få kartlagt på et så tidlig stadium som
mulig slik at vi får ungdommene på rett
bane igjen, sier hun. For øyeblikket er det
15 ungdommer i kommunen som får en
eller annen form for støtte gjennom ungdomsprosjektet.
Bjørg Lie, leder for sosialtjenesten i Sør-Aurdal har
all grunn til å være fornøyd med ungdomsprosjektet. – Vi har mange utfordringer i vår region, og
da er det opp til oss hvordan vi griper fatt i disse
utfordringene, sier hun.
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Godt samarbeid
Ungdomsprosjektet er et samarbeid mellom Valdres videregående skole, Sør-Aurdal kommune, NAV trygd og NAV arbeid.
I prosjektet har alle ulike roller; den videregående skolen skal fange opp de elevene som sliter og gi disse råd og veiledning. I enkelte tilfeller blir det også opprettet ansvarsgrupper.
Oppfølgingstjenesten for den videregående skolen (OT) skal hjelpe de som ikke
har søkt, eller ikke mottatt skoleplass, de
som har avbrutt skolegang eller lærlingplass, eller er de som står helt uten arbeid.
Ansvaret for OT er fordelt mellom Sør-Aurdal kommune, Valdres videregående skole
og NAV arbeid.
– Det er stor bredde i den hjelpen ungdommene får gjennom prosjektet. Å ha
fokus på ungdommens helhetlige livssituasjon er et viktig perspektiv for alle aktører i prosjektet. Det er dette som styrer de
tiltakene og den oppfølgingen som iverksettes, sier Lie.
I tilegg til NAV, kommunen og skolen er
også lege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, pedagogisk psykologisk behandlingstjeneste, politi og behandlings- og ut-

redningsinstitusjonene med som samarbeidspartnere i prosjektet. I tillegg sitter
representanter fra ØKS i styringsgruppen
og i arbeidsgruppen for Ungdomsprosjektet. ØKS bidrar også med økonomisk støtte til prosjektet.

Miljøarbeider som koordinator
– Med i prosjektet har vi en miljøarbeider
som så raskt som mulig kobles direkte på
de ungdommene som står i fare for å slutte på skolen. For å finne ut hva som vil
være det beste tiltaket blir alle instanser
kontaktet, inkludert hjemmet. Alle ungdommer som blir med i prosjektet signerer
en kontrakt. Med mer bevissthet på at tidlig intervensjon nytter, har også kontaktlærerne blitt flinkere med å avdekke de
som trenger litt oppfølging, sier Lie.

Reform med klare mål
NAV reformen har klare mål med å få flere
i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
– Det å satse på ungdommen har stor
forebyggende effekt. Vi ser at vi med tidlig intervensjon, økt prioritering og bedret
koordinering mellom forvaltningsnivå og
tjenester vil vi lettere nå målene i NAV-re-

formen, sier Lie. Et av prosjektene som er
igangsatt er teorikurs.
– I Valdres er det lange avstander og lite
offentlig kommunikasjon. Det å få seg sertifikat og bil er derfor en viktig del av kvalifiseringen til å få seg arbeid. For de med
dårlig økonomi er dette en god start på en
ny tilværelse, sier Lie.

Positive tilbakemeldinger
Ungdomsprosjektet har ikke eksistert
lenge, men lenge nok til at noen erfaringer er høstet.
– Vi må jo si oss fornøyd med det vi har
klart så langt. Det er noen det har gått
bedre for enn andre, men slik vil det alltid
være. Vi har et eksempel på en som har
fått fast jobb og funnet seg en kjæreste.
Slik er jo alltid hyggelig å høre. Ellers
hadde vi en evaluering i sommer hvor
tilbakemeldingene var at prosjektet burde
vært startet før. En annen sa at prosjektet
hadde bidratt til å få orden på livet rundt
seg, en gav uttrykk for at han hadde fått
bedre psykisk helse og uten oppfølging
ville han bare sittet hjemme, avslutter Lie.

Innkalling via SMS
Hvorfor sende brev til folk
som ikke har et fast sted å
bo, og hvorfor bruke kontor
som behandlingsarena for
folk som til tider har store
problemer med å møte opp?
I enkelte pasientgrupper kan fraværet til
poliklinisk rusbehandling være på opptil
50 prosent. – Mye av grunnen til fraværet kan forklares så enkelt som at vi sender post til folk som ikke har en fast
adresse, sier Thomas Kulbrandstad ved
Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri (RKDD).
Kulbrandstad gjennomførte sammen
med Lise Andreasdatter Granum i perioden 2005–2007 en studie ved DPS Hamar
hvor de samlet inn detaljerte opplysninger vedrørende fremmøte til behandling.
– Av 3.500 kartlagte innkallelser til
polikliniske konsultasjoner fordelt på
500 pasienter fant de tydelige tendenser.
Pasienter som misbrukte opiater, amfeta-

min, cannabis eller som var i legemiddelassisterte tiltak (LAR) hadde størst fravær. Som et eksempel ble kun 47 % av
140 kartlagte planlagte konsultasjoner
ovenfor pasienter med amfetamin som
hovedrusmiddel gjennomført, sier han.

Tre enkle endringer
Gjennom prosjektet ble det systematisk
forsøkt å tilrettelegge behandlingen bedre
ovenfor denne pasientgruppen. Metodene
besto i primært å bruke SMS/telefon som
innkallingsmetode, i større grad avholde
behandlingsaktiviteter utenfor ruspoliklinikkens egne lokaler og gjennom å tilby
behandling på ettermiddag/kveldstid.
– Med disse grepene har vi sett at flere
ruspasienter får en reell tilgang til behandling og at de i større grad vil klare
å nyttiggjøre seg behandlingen. I tillegg
vil trolig færre ruspasienter «droppe ut»
av igangsatt behandling. Som en følge av
dette er tilgjengeligheten til behandlingen bedret og oppfølgingen til den enkelte pasient er økt. Når effektiviteten på

Mye av grunnen til fraværet kan forklares så enkelt
som at vi sender post til folk som ikke har en fast
adresse, sier Thomas Kulbrandstad ved RKDD.

tjenesten er bedret vil også flere kunne
få behandling, sier Kulbrandstad.
– Selv om disse enkle grepene har
betydd mye for den enkelte pasient er
selve innholdet i behandlingen også viktig. Fokus må være på hvordan vi skal få
pasienten til å møte opp til behandling
og hvordan de skal nyttiggjøre seg av tilbudet. Skal tilbudet ha noen nytte må
innholdet tilpasses den enkelte bruker,
sier Kulbrandstad.
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RETURADRESSE:

Østnorsk Kompetansesenter
Sykehuset Innlandet Sanderud
Postboks 68, 2312 Ottestad

Kommende kurs og konferanser
28. november 2008, Lillehammer:

4.–5. mars 2009, Lillehammer:

ÖPP Erfaringsdag

Hvordan starte- og arbeide
med jentegrupper?

ØKS inviterer alle som har vært på opplæring i ÖPP til en dag hvor det kan utveksles tanker og erfaringer rundt bruk av
ÖPP. Har du ikke kommet i gang er du
likevel velkommen. Arr.: ØKS.
■ Påmeldingsfristen er 10. november

Målgruppen er ansatte i kommuner i
Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold
som ønsker å gi et gruppetilbud til jenter.
Arr.: ØKS.
■ Påmeldingsfristen er 19. januar

3.–4. februar 2009, Lillehammer:

ÖPP-kurs
Målgruppen er ansatte i kommuner i
Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold
som arbeider spesifikt med rusforebyggende arbeid. Arr.: ØKS
■ Påmeldingsfristen er 12. desember

Påmeldingsskjema
til alle kurs finner du på

www.rus-ost.no

Jeg fant, jeg fant...
4.–6. mai 2009 arrangeres konferansen «Jeg fant, jeg fant...»
på Lillehammer.

Kort om ØKS
Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, men er
organisatorisk underlagt Avdeling for rusrelatert
psykiatri og avhengighet i Sykehuset Innlandet
Sanderud.
ØKS er ett av sju kompetansesentre i Norge:
• Nordnorsk kompetansesenter–Rus:
Forebygging i skolen
• Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget:
Yngre rusmisbrukere
• Stiftelsen Bergensklinikkene: Kvinner og rus
• Rogaland a-senter: Rusproblematikk i familier med
barn i skolealder, Arbeidsliv og rus
• Borgestadklinikken: Gravide rusmiddelmisbrukere og
familier med barn
• Rusmiddeletatens Kompetansesenter, Oslo
kommune: Ungdom og nye misbruksmønstre
• Østnorsk kompetansesenter: Rusmisbruk og
psykiske lidelser, Spilleavhengighet
ØKS har tre hovedoppgaver:
• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland
• Arbeide med kompetanseutvikling i rusog avhengighetsspørsmål i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten
• Ivareta to spisskompetanseområder;
spilleavhengighet og dobbeltdiagnose (rus og
psykiske lidelser). På disse to spisskompetanseområdene har ØKS et nasjonalt ansvar.

Ansatte

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom dobbeltdiagnosenettverkene i Danmark, Sverige, ØKS og Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus og
psykiatri (RKDD).
– Dette er en fortsettelse av konferansen «Beat the Dragon» som ble holdt i Århus i Danmark i fjor, sier psykologspesialist Amund Aakerholt.
Konferansen retter seg mot ansatte i
DPS, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
og kommunene. Et viktig tema for «Jeg
fant, jeg fant...» er de nye retningslinjene
og hvordan de skal, eller bør omsettes i
praksis.

• Kåre Rørhus, enhetsleder
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no
• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no
• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no
• Atle Holstad, spesialkonsulent, prosjekter
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no
• Kari K. Flatby, spesialkonsulent, forebygging
kari.flatby@sykehuset-innlandet.no
• Kari Källvik, spesialkonsulent, forebygging
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no
• Anne Chr. Moberg, spesialkonsulent, forebygging
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
• Helge Bjørnsen, spesialkonsulent
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no

■ Programmet

kan i sin helhet leses på
www.rus-ost.no og www.dobbeltdiagnose.no
i slutten av oktober.

• Finn Gyllstrøm, spesialkonsulent spilleavhengighet
finn.gyllstrom@sykehuset-innlandet.no
• Hanne Kilen Stuen, prosjektleder spilleavhengighet
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no
• Anne Landheim, forsker, seniorrådgiver
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
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