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Mange gode tiltak i Follo!
Alle sju kommunene i Follo
ble nylig invitert til en orienteringsdag om veilederen for
tidlig intervensjon på rusområdet. Til sammen deltok
120 mennesker fra et vell av
større og mindre tiltak.

Kjennskapen til veilederen for tidlig intervensjon på rusområdet, fra bekymring til
handling, var ikke så overveldende. Likevel viste Folloregionen til et vell av gode
tiltak som faller inn under de anbefalingene som veilederen omhandler. At veilederen ikke er så kjent skyldes kanskje at det
er mange veiledere, håndbøker og rapporter som skal fordøyes. – Nå vet alle som
var på orienteringsdagen hva denne veilederen er. Den er like mye en praktisk
beskrivelse av hvordan man kan jobbe
med tidlig intervensjon på rusområdet,
som den er en anbefaling av hva som kan
gjøres, sier spesialrådgiver Kari Källvik
ved KoRus-Øst.

Gatemegling i Nesodden
En av de mange som var til stede på orienteringsdagen var Eli Kristin Roe. Hun er
lærer og sosiallærer ved Bakkeløkka ungdomsskole i Nesodden kommune. Som
sosiallærer har hun mye kontakt med ungdomskontakten ved uteseksjonen i kommunen. Målgruppen hun har mest kontakt
med er ungdomskoleelever i 8.–10. klasse.
Lærere og elevrepresentanter fra Bakkeløkka skole har nylig vært på kurs i Gatemegling. – Både gatemegling og elevmegling er former for konfliktløsning hvor
ungdom selv megler med ungdom, fortelEli Kristin Roe og Per Øyvind Gundersen presenterte
to av mange gode tiltak i Follo-regionen.

ler Roe. – På steder hvor mange ungdommer samles, og hvor det er bruk av rusmidler er det ofte konflikter. Når ungdom
og ungdomskontakten har jobbet med
dette får ungdommen en annen bevissthet
om hva en konflikt er, hvordan den eskalerer og så får de en del verktøy for å
komme seg ut av konflikten. Under selve
gatemeglingen blir det jobbet mye med
leker som er relaterte til virkeligheten og
som skal drøftes i plenum etterpå.

Fra en elev til en annen
I skolen er det snakk om å bruke det som
elevmegling. Da klarer elevene selv å
ordne opp i problemene, forteller Roe.
Bakkeløkka skole ligger på Fagerstrand og
ligger litt unna de andre skolene i kommunen. – For oss blir dette nytt, men vi har
tro på at dette vil bli bra. Vi har tenkt å
skolere elevrådet, så blir det opp til dem å
finne elever som kan jobbe med elevmegling i skolen, sier Roe.

Prosjekthuset i Enebakk
Et annet eksempel på et godt tiltak er Prosjekthuset i Enebakk. Det er et spesialpedagogisk tiltak for elever i grunnskolen.
Målgruppen er fra 2. til 10. klassetrinn. Det
er elever som på en eller annen måte sliter
litt faglig og sosialt som får være med på
alternative skoledager en til to dager i uka.
– Antall dager utenfor skolen og hvilke
aktiviteter vi tar dem med på avhenger av
hvilke utfordringer vi ser.
Vi har mange ulike aktiviteter slik at vi
finner noe som passer for dem. Målet er at
de skal oppleve mestring og motivasjon,
forteller leder Per Øyvind Gundersen.

Ut i naturen og inn på tunet
Alle aktivitetene forgår i skoletiden, men
ikke nødvendigvis på selve skolen. – Vi
samarbeider med to gårder som er med i
inn på tunet og grønn omsorg. I tillegg har
vi fått en gammel husmannsplass av kommunen som vi utvikler. Naturområdet rundt
Øyeren gir mange muligheter og det benytter vi oss ofte av. Uansett hva vi gjør, er
det tilpassede aktiviteter som får elevene til
å føle at de er med på noe de mestrer. Tap
og følelsen av å ikke kunne mestre får de
nok av ellers i hverdagen, sier Gundersen.

Det skal være positivt
Å delta på Prosjekthuset skal være en positiv opplevelse for elevene. – Vi jobber med
å forbedre oss hele veien. I starten var det
litt stigmatiserende å bli med i prosjektet,
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men dette går stadig bedre. Vi prøver å inkludere de andre elevene fra tid til annen.
De som er med kan, hvis de vil, ta med en
kompis eller en lærer. På denne måten forsvinner litt av mystikken, forteller Gundersen. Primært er det elever med individuelle
opplæringsplaner (IOP) som får tilbud om
å være med i Prosjekthuset. Det er PP-tjenesten som er sakkyndig og tilrår plass.

Være synlig og ha tid til å lytte
Mobbeofre, IOP og elever som faller utenfor psykososialt eller som trenger noe
annet får plass umiddelbart slik at de kommer seg litt unna og får et godt forhold til
skolen igjen. – I tillegg har skolene mulighet til å omdefinere 25 % av undervisningen, eller lokaliteten til undervisning. Vi har
også et par elever som trengte en ny måte
å få undervisning på og et annet sted for
undervisning. IOP-elevene blir hele veien
prioritert. Vi prøver å være tilstede på skolene slik at elevene vet hvor de finner oss
når vi har tid, og kan komme til oss med
saker av psykososial art, sier Gundersen.

Matematikk hver fredag
Hver fredag fra 0930 til 1330 har vi matematikk. Dette er forbeholdt de elevene fra
10. klasse som sliter med matematikk. – I
disse timene har vi praktisk matematikk
og tar utgangspunkt i grunnleggende ferdigheter. Vi sikter oss inn mot å hjelpe elevene ved tentamen, muntlig og skriftlig
eksamen eller videregående opplæring. Vi

tar elevene med på videregående for å forberede og klargjøre dem på hva som venter dem der, sier Gundersen.

20 elever – 0 drop-out!
Da prosjektet startet hadde de ingen plass
å være på fredagene. – En plass måtte vi
få være, så jeg ringte ordføreren. Han likte
tanken med prosjektet og gav oss muligheten til å bruke formannskapssalen hver
fredag, og slik er det fortsatt forteller Gundersen. Tanken er å forebygge drop-out.
– Vi har i løpet av de siste tre årene hatt
20 elever som har gått fra 10. klasse til
videregående, og ingen drop-out så langt,
og det er jo bra smiler Gundersen.

For mye teori
– Det er sosialt aktuelt og akseptert at
matematikk er det faget som får flest til å
droppe skolen. Vi hører jo foreldre si de
heller ikke skjønte noe av matten. For
mange blir skolen i dag alt for teoretisk,
og det er ingen god greie, sier Gundersen.
I Prosjekthuset er det Per Øyvind Gundersen som er leder. Han er utdannet
matematikklærer og har litt undervisning i
«vanlig skole». Foruten å være leder for
Prosjekthuset er han SLT-koordinator og
har god innsikt i ulike tiltak og prosjekter
i kommunen. I Prosjekthuset er det også
ansatt en lærer, en barnevernspedagog og
en kunst- og håndverkslærer og alltid en
praktikant.

Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Statsbudsjettet 2011

Rusfeltet foreslås styrket
med 100 mill. kroner for 2011.
Bevilgningen foreslås til tiltak
innen områdene tidlig intervensjon, oppfølging og
behandling.

Fortsatt prosjektorganisering
Opptrappingsplanen for rusfeltet utvides
og videreføres ut 2012. Neste år tilføres
100 millioner kroner, hvorav 70 millioner
øremerkes rusrelatert arbeid i kommunene.
Forebygging og tidlig intervensjon nevnes
spesielt, men også det ordinære omsorgsog rehabiliteringsarbeidet i kommunene
skal styrkes. Som for tidligere år i opptrappingsplanperioden fordeles pengene som
prosjektmidler. Regjeringen sier:
«Tilskuddsordningen til kommunalt rusarbeid skal ha fokus på kapasitetsoppbygging. Som en del av dette er videreutvikling
av kvaliteten en forutsetning. De regionale
kompetansesentre – rus og rusrådgiverne
hos fylkesmennene skal bidra til å styrke
kompetanse og kvalitet i kommunalt rusarbeid.»
Regjeringen vil evaluere tiltakene i opptrappingsplanen og har sendt rapporten

fra «Stoltenberg-utvalget» på høring. I løpet
av 2011 vil Regjeringen legge fram en Stortingsmelding «som vil behandle hovedutfordringer og strategier for ruspolitikken,
og gi grunnlag for videre satsing.» De som
hadde ønsket seg avklaring på spørsmål
om hvilken metode Regjeringen vil videreføre midlene i opptrappingsplanen må
vente. Noen kommuner har håpet at midlene i opptrappingsplanen ville bli videreført som rammeoverføring, og således
danne grunnlag for videreføring av pågående prosjektfinansierte tiltak. Regjeringen
varsler at opptrappingsplanen vil videreføres ut 2012, og det er mye som tilsier at
midlene i reformen videreføres som rammebevilgning.

Samhandlingsreformen
Mange kommuner er godt i gang med
refleksjoner rundt muligheter og mål for
samhandlingsreformen. Regjeringen skriver at «gjennom å fokusere på styrking av
kommunale tiltak vil satsingen bidra til å
redusere behovet for langvarige og kostnadskrevende tjenester, forhindre innlegginger i spesialisthelsetjenesten og bidra til
bedre livskvalitet for den enkelte.»
Innen psykisk helse og i rusfeltet vil
slike tiltak ofte komme i tillegg til det som
allerede finnes, fordi det i utgangspunktet

er store gap mellom behov og innsatser.
Derfor vil det også være en stor utfordring
for Stortinget å finne en hensiktsmessig
finansieringsmodell. Gode lokale tiltak vil
i lang tid kunne redusere ventetid på tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og det er
bra, men det fører nødvendigvis ikke til
reduserte utgifter. Her trenger vi gode
kreative innspill og forsøk. Mitt råd er å
benytte muligheten, og Regjeringen ønsker det; «Med bakgrunn i Samhandlingsrefor men skal kommunenes rolle styrkes.
Kompetansesentrene har ansvar for å bidra til dette.»

Videreføres
Til slutt ett lite klipp av flere muligheter
rundt sammenhenger og tidlig intervensjon; Kommunene må se innsatsen på rusområdet i sammenheng med kvalifiseringsprogrammet i Nav, psykisk helsearbeid, barnevernsarbeid, boligsosialt arbeid
og omsorgstjenestene samt innsatsen
innen folkehelse- og forebyggingsarbeid.
Helsedirektoratets veileder Fra bekymring
til handling, om tidlig intervensjon, bør
gjøres kjent i alle deler av kommunen,
blant annet i barnehager og skoler.
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Om å innlemme heroin som et av tilbudene i LAR:

Hvordan skal vi se på forslaget?
Fem av ni i Stoltenberg-utvalget går inn for forslaget om heroinstøttet behandling. Utvalget fikk
i oppgave å vurdere forslaget også ut fra et etisk og verdimessig grunnlag. Men har debatten eller
forskningen gitt innspill og grunn til å hevde heroin som etisk forsvarlig praksis?
litterklæring overfor rusavhengiges hjelpebehov og deres muligheter for å gjenreise
verdighet i eget liv.

Kontrolldansen

Anne Chr. Moberg åpner for
flere perspektiv i debatten

Spørsmålet om å vurdere heroin som del
av medikamentell behandling til opioidavhengige ble reist av tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen
desember 2008. Forslaget er nå på høring
gjennom Stoltenberg-utvalgets rapport. I
forkant av høringen ble det en offentlig
debatt der til dels svært ulike synspunkter
ble gitt til kjenne. Denne debatten er temaet i en masteroppgave i profesjonsetikk,
skrevet av Anne Chr. Moberg våren 2010.
– Oppgaven bunner i en nysgjerrighet
på hvordan vi uttrykker og begrunner behandlings- og tiltaksvalg overfor rusavhengige. Den offentlige debatten om heroinstøttet behandling speiler synspunkter om
hva som oppfattes som god kunnskap i
denne sammenhengen og hvilke veivalg
som oppfattes å føre vekk fra, eller bidra
til, ekskludering og marginalisering av
denne sårbare gruppen, sier Moberg.
– Mitt interesseområde er normative
samfunnsspørsmål og rusfeltet som fag og
velferdsstatlig område. Dette er et felt som
stadig preges av påtrengende spørsmål og
engasjerende diskusjoner – om hva som
kjennetegner rusavhengighet, virkemidler
på samfunnsnivå og hvordan god hjelp
bør ytes. Sett som normative samfunnsspørsmål har diskusjonene ikke vært like

4

KORUS-ØST 4•10

høylydte, sier Moberg. Imidlertid kom det
en god anledning, i form av forslaget om
heroinstøttet behandling. Masteroppgaven,
med tittelen «Gratis heroin» – Et kritisk perspektiv på normative grunner i den norske
heroindebatten, kan leses som innspill til
denne diskusjonen, men og til en generell
diskusjon om profesjonsetiske og samfunnspolitiske utfordringer, knyttet til
trekk ved rusfeltets utvikling og dets normative grunnlag.

Fag og politikk – men også moral
Enkelte begrenser seg til å se heroinutdeling utelukkende som et medisinsk anliggende. Fordi rusavhengige defineres som
pasienter, trenger vi ikke snakke politikk
eller moral. Men fjorårets debatt viste at
dette engasjerer som normativt samfunnsspørsmål.
– Debatten gjenspeilet svært ulike oppfatninger om hva som egentlig er moralsk
i denne sammenhengen. På den ene siden
ble det hevdet at moralsk forsvarlighet kan
handle om at utdeling av legal heroin vil
gjøre dagliglivet lettere for den enkelte
heroinavhengige og gi gruppen økt verdighet og anerkjennelse, sier Moberg. Det
motsatte er også kommet frem i kjølvannet
av Bjarne Håkon Hanssens utspill, en fal-

Forslaget om heroinstøttet behandling er i
stor grad reist som et hensyn til den enkelte avhengige. Men det er flere hensyn og
vi kommer ikke unna kontrollperspektivet. Dette er også lite diskutert. Kontrolltiltakene vi har i dag skal beskytte mot
illegalt bruk og mot salg av legal metadon
og buprenorfin. Samfunnet skal motvirke
misbruk og skade på tredjemann.
– Dette er dilemmaer i LAR allerede. I
Norge er det en tosidig kritikk av kontrollbruken. Noen hevder det blir brukt for
mye ressurser på kontroll. Andre at det
kontrolleres for lite og for dårlig for å
hindre lekkasjer. Substitusjonsbehandling
som samfunnstiltak ligger i et særlig spenningsfelt mellom velferdsytelse og disiplinering. Kanskje mellom tillit og mistenksomhet. De som forvalter ansvaret for forsvarlig forskrivning og oppfølging, skal
passe på at den medikamentelle behandlingen skjer på en trygg måte. Det kan gjøres mer hyggelig og med bedre serviceinnstilling, men denne spenningen utfordrer
uansett innpakning både brukere og profesjonsutøvere, sier Moberg.
– Utfordringen, sier hun, er at kontrollaspektet forutsetter en lydighet, noe som
samtidig fungerer ydmykende og lite endringsmotiverende. Ofte utløses motmaktstrategier hos den som skal forsøke å mestre. I LAR tar slike strategier ofte form av
«triksing og fiksing» – en av ruslivets viktigste overlevelsesstrategier, og ikke som motmaktstrategier rettet inn mot kampen for
et annerledes liv.
– Heroinstøttet behandling vil utfordre
enda mer. Fordi den rusavhengige er nødt
til å møte opp til utlevering to til tre ganger daglig, medikamentet må omfattes med
enda strengere sikkerhet og fordi heroin i
beste fall er et vel så attraktivt stoff for

gatemarkedet som metadon og Subutex,
sier Moberg.

Mening som materiale
– Materialet er hentet fra offentlige uttykte
meninger hos ulike brukergrupperinger,
organisasjoner, politisk miljø, behandlingsmiljøer og opinion i perioden november
2008 til januar 2010. Som referanser har
jeg også med kunnskapsoppsummeringer
fra europeiske forsøk med heroin som
substitusjon der medisinske utfallsmål er i
hovedfokus. I tillegg kommer samfunnsvitenskaplige studier av substitusjonspraksiser som fokuserer særlig kontrollperspektivet, samt studier med tyngdepunkt i
kultur- og maktperspektiv om substitusjon
som biopolitisk disiplinering, sier Moberg.
– De mest markante stemmene fant jeg
kanskje tydeligst innenfor ulike brukergrupperinger som Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Foreningen for
human narkotikapolitikk (FHN), PROLAR
og representanter for AA/NA som offentlig
debatterte temaet, sier Moberg. – I tillegg
var det et stort engasjement på blogger og
nettsteder. Et ekstrakt fra cirka 300 blogginnlegg er sortert og fremhevet som egne
stemmer i oppgaven. Jeg hentet også bidrag fra Fagrådets nettdiskusjoner og fra
enkeltuttalelser fra behandlingsmiljøer i
dagspresse eller på nettsteder, sier hun.
Religiøse organisasjoner står som et
egenartet fenomen mellom offentlig forvaltning, frivillighet og livssynsarenaer.
Flere av organisasjonene er store private
aktører på «behandlingsmarkedet» og har
gitt spesifikke uttalelser vedrørende
heroinstøttet behandling.

Rusfeltets dilemmakonstruksjoner
– Kjennetegn ved første øyekast var en
utydelighet rundt, eller utelatelse av,
moralske og profesjonsetiske dilemmaer
knyttet til substitusjonsbehandling. Men
den tekstkritiske lesningen ga mulighet til
å avdekke og plassere normative aspekt
for følgende dilemmakonstruksjoner i rusfeltet: (a) vurderinger og syn på rusavhengighet som hovedsakelig medisinsk
eller sosialt problem, (b) en diskurs om
behandlingsretninger – skadereduksjon og
medikalisering versus rusfrihet som mål,
(c) overordnede motsetninger mellom
empowermentparadigmet – tenkningen
om det selvforvaltende individ innenfor
liberal frihetsforståelse, og tenkningen om
mennesker som sårbart avhengige av
andre – velgjørenhetsperspektivet, sier
Moberg.

Tendensene er drøftet mer spesifikt mot
Axel Honneths begrep om anerkjennelsesteori og formidling av moralske erfaringer
knyttet til en antropologi om det gode, og
Jürgen Habermas’ tenkning om hva som
kan være sensibiliteter for forfeilede liv og
demokratiske ressurser i det moderne.
Substitusjonspraksiser fremstår som i sterkere spenning mellom hjelp og kontroll
enn andre helse- og sosialfaglige praksiser. Disse spørsmålene er merkbart lite til
stede i den offentlige debatten. Med kritisk
teori kunne jeg argumentere for at et
hegemoni knyttet til nyere styringskrav og
medisinsk rasjonalitet bidrar til å utelate
normative spørsmål og områder profesjonsverdier utfordres.

Brudd med velferdsidealene
Konklusjonen i oppgaven er at heroinstøttet behandling vanskelig kan tilsvare forventningene som er reist om hva slik
behandling kan bidra med. – Min påstand
er at behandlingspraksisen vil bryte med
tanken om å bygge velferdstiltakene ut fra
at enkeltmennesket skal føle seg anerkjent, kunne verdsette seg selv, komme ut
av en marginalisert tilværelse og delta i
samfunnet som medborger på lik linje
med andre. Å legge til rette for livsutfoldelse og å gi dem som sliter mulighet for å
endre kurs, det er fundamentet vi må bygge på om vi skal kunne se oss selv i et
fremtidig hvitøye. Ved å være mer opptatt
av å dempe lidelsens uttrykk, gjerne den
offentlig påtrengende her og nå, kan
heroinstøttet behandling heller bli en tilsløring av kompleksiteten i rusavhengigheten. En kompleksitet det er svært krevende å ta innover seg, men likevel helt
nødvendig for både den rusavhengige og
behandleren dersom målet er å endre
kurs, sier Moberg.

Profesjonsetikk på samfunnsnivå?
Profesjonsetikkens oppgave er å bidra til
systematisk tenkning over identifiserte
problemområder og moralske spørsmål
gjerne knyttet til dilemmaer for den enkelte i dennes yrkeshverdag. For de fleste
profesjoner i hjelpende yrker er det etablert etiske handlingsprinsipper og normer,
enten gjennom yrkesorganisasjonene eller
via arbeidsstedets etiske regler.
– I denne masteroppgaven har jeg også
hatt som formål å løfte profesjonsetiske
problemstillinger ut over konkrete kodekser for individuell etisk opptreden. På
samme måte som temaet heroinstøttet
behandling settes inn i et større samfunnskritisk perspektiv har jeg forsøkt å trekke

sammenhenger mellom legitimering av
handlingsvalg på systemnivå til mulige påvirkninger for profesjonsutøveres faglige
og moralske mulighetsrom, sier Moberg.
– Jeg oppfatter slike problemstillinger
som høyaktuelle. For det første lever vi i
en tid da etiske idealer utfordres av en
gjennomgripende rasjonalisering på alle
nivå i samfunnet. Det ser ut til at underliggende moralske og komplekse sammenhenger kan domineres av endimensjonal,
individuell og rasjonell tenkning. Dette
fremmer binære for/mot-fokus, det gjør
profesjonsutøvere utsatt for populistiske,
gjerne ultraliberale tematiseringssirkler, og
det kan utelate at vi lytter til viktige stemmer. Stemmer som på den ene siden kan
informere om senkapitalismens former for
resignasjon og meningstap, og stemmer
som på den andre siden kan bidra til å
bryte senkapitalismens sosiale sykdomstegn. For det andre risikerer profesjonene
å komme i skvis mellom idealer om etisk
kvalitet og dialogiske fordringer – og mer
eller mindre spesialiserte utfører-posisjoner knyttet til dagens organisering av
hjelper-rollen. Jeg vil si at debatten om
heroinstøttet behandling tematisk er velegnet til å belyse og utfordre oss på dette,
sier Moberg.

Lydighet motiverer ikke
Veien bort fra rusavhengighet handler om
håp, mot, tillit, og om å få muligheter om
og om igjen. Tillit mellom hjelper og den
som skal hjelpes er en forutsetning. Det
handler om å håndtere møtet med den
rusavhengiges sårbare, men kraftige ambivalens – en ambivalens som ofte blir forsterket negativt og opprettholdt av høy
grad av kontroll, og en ambivalens som er
kilde til tilbakefall. En behandlingsstruktur
som først og fremst er preget av kontroll
vil ofte være desto mindre egnet til å gripe
fatt i muligheter for å overkomme tilbakefallene. Tross gode intensjoner blir det
altså skapt motsetninger i dette systemet
som gjør det vanskelig å holde fast i den
forutsettende tilliten.
– Pseudomoralske og vanskelige praksiser som begge parter begrenses eller fanges i vokser frem. Slike problemer vil bare
øke ved innføring av heroin. Tematikken
utfordrer derfor også til å drøfte dette som
et profesjonsetisk samfunnsansvar. Hvordan skal vi møte gode intensjoner og tilsynelatende positive effekter når det er
fare for at praksisene utvikler seg til å
være moralsk betenkelige eller uforsvarlige, undrer Moberg.
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Kommentar til debatten om heroinstøttet behandling:

Folk er folk –
uavhengig av hvilket
rusmiddel de velger
Per leser avisen. Stoltenberg-utvalget har gitt ut en rapport
om narkotika, ser han. Per har jobbet som ruskonsulent i en
kommune i 10 år. Han undrer seg over hvorfor pasientgrupper
i rusfeltet får så ulik faglig og politisk oppmerksomhet. Han
har lest utallige artikler om uverdigheten for folk på «plata»
i Oslo, lange diskusjoner om legemiddelassistert rehabilitering,
sprøyterom, gratis heroin og bolignød. Hvordan speiler dette
samfunnet vi lever i, undrer han?
Per lener seg tilbake og regner etter hvor
mange av kommunens rusavhengige
som er narkomane. Jo, nesten halvparten, hvis han legger til de med medikamentavhengighet og blandingsmisbruk.
Resten er alkoholavhengige. Pussig, tenker Per, hvorfor diskuterer vi ikke uverdigheten ved langvarig alkoholavhengighet oftere? Konsekvensene for de rusavhengige og deres pårørende, er jo nesten de samme uansett hva slags rusmiddel som blir brukt.
Gjennom Stoltenberg-utvalgets rapport
får vi presentert et ønske om særomsorg
for narkomane i Norge. Utvalget vil etablere egne statlige mottaks- og oppfølgingssentre (MO) uten at disse inkluderer
alkoholavhengige eller psykisk syke.
Sentrene skal løse alle utfordringer for
brukerne, fra kommunale boliger og
jobb til poliklinisk behandling og utdeling av medisiner. Kjente oppgaver som
gir assosiasjoner til allerede eksisterende
systemer bygd opp før og under opptrappingsplanen for rusfeltet, eksempelvis funksjonen til koordinator for individuell plan.
Stoltenberg-utvalget peker på mange
av de utfordringene vi har i sosial- og
helsetjenesten i dag, men spørsmålet er
om forslaget til løsning er det beste for
brukergruppa? I årene etter Rusreform-
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en har pasientrettigheter stått sterkt i
rusfeltet. Kampen for at rusavhengige
selvfølgelig skal ha de samme rettighetene til behandling, for både psykisk og
fysisk helse, som alle andre. Med MO
får vi et eget eksklusivt senter for narkomane som ikke nødvendigvis blir mindre stigmatiserende enn de alternativene
som er jobbet frem de siste årene.
Ønsker staten virkelig å skille mellom
avhengighet til alkohol, medikamenter
og narkotika nå, på et tidspunkt der fagfeltene innen rus, psykisk helse og somatisk helse er i ferd med å nærme seg
hverandre? Trenger vi en særomsorg for
å komme i mål, eller vil MO oppdra
enda flere tapere? Folk er folk uansett
hvilket rusmiddel de velger. Folk må også
ha de samme pliktene og rettighetene
uavhengig av om de er rusfri eller bruker
rusmidler, tenker Per.

Kristin Langtjernet
Koordinator, interkommunal
rusmiddelpolitisk handlingsplan

Torhild Kielland
Spesialrådgiver,
Kompetansesenter rus – region øst

Tidlig Intervensjonsprosjektet ble presentert på
konferansen Strenghtening Parenting Competency
som ble arrangert i Tromsø i oktober 2010.
F.v. J. Kevin Nugent, Dir. Prof. Psych., prosjektleder
Inger-Marie Walbø Johnsgård i Øyer kommune og
spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Torhild Kielland.

Gode utvikli
Tidlig Intervensjon har blitt
et godt synlig begrep i Øyer
kommune i Gudbrandsdalen.
Kommunen var en av i alt 11
kommuner som i 2008 unngikk anmerkninger i Helsetilsynets tilsynsrapport det året.
Et 3-årig prosjekt skal sikre at
alle barn i aldersgruppen 0–2
år sikres trygge levevilkår og
gode utviklingsmuligheter.

Tidlig Intervensjon er en statlig satsning.
Målet er å komme inn å identifisere og
håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset
innsats, uansett alder.
Selv når alt går bra, betyr ikke det at ting
ikke kan bli bedre. Det er tanken til virk-

ført i stadig flere kommuner ved den første
kontrollen etter fødselen. I Øyer blir dette
gjort ved første svangerskapskontroll hos
jordmor og to ganger i løpet av barnets
første halvår.
ICDP (International Child Development
Programme) er et foreldreveiledningsprogram. Her må ansatte gjennom en opplæring for å få sertifisering. I Øyer har de
valgt å gi alle ansatte i barneverntjenesten,
helsesøstertjenesten og et utvalg ansatte i
barnehager denne opplæringen.
– Det at prosjektet i Øyer har valgt nettopp disse tre verktøyene gjør at prosjektet
blir unikt og veldig interessant. Det fører til
økt fokus på flerfaglighet og tverrfaglig
samarbeid, sier spesialrådgiver ved KoRusØst, Torhild Kielland.

Ingen avvik eller merknader

ngsmuligheter i Øyer
somhetsleder Gerd Hvoslef og prosjektleder Inger-Marie Walbø Johnsgård i Øyer
kommune. Dette aktuelle prosjektet i Øyer
har de aller yngste og deres foreldre som
målgruppe. Gjennom å starte bredt og gi
tilbud til alle foreldre med barn i aldersgruppa 0–2 år, er målet å nå de som trenger det mest.

Politisk forankret
Hos lokale politikere og ansatte i kommunen er tankegangen rundt Tidlig Intervensjon godt forankret. Kommunestyret har
vedtatt at tidlig intervensjon skal være et
mål i alle virksomheter i kommunen. Målsetningen er heller ikke til å tvile på: «Øyer
kommune leverer tjenester av god faglig
kvalitet med fokus på tidlig innsats». Kommunestyret har de siste årene satt av egne
midler til Tidlig Intervensjon i budsjett og
økonomiplan. I tillegg kommer tilskudd
fra Helsedirektoratet og KoRus-Øst til prosjektet med å sikre de aller minste og
deres familier.

Unik bruk av verktøy
Bruk av kartleggingsverktøy er viktig for
bedre å få tak i hvilke utfordringer foreldrene har, og for å kunne gi tidlig og riktig
hjelp til gravide og småbarnforeldre. Prosjektet i Øyer har valgt å bruke denne sammensetningen: TWEAK-skjemaet, EPDSskjemaet og ICDP-programmet.
TWEAK-skjemaet (Tolerance, Worried,
Eye.opener, Amnesia, Cut down) er et kartleggingsverktøy som blir brukt av helsesøstrer og jordmødre. I Øyer blir dette brukt
allerede ved første kontroll. Skjemaet gir et
annet grunnlag for å snakke om bruk av
alkohol i svangerskapet. TWEAK-skjemaet
er også med som vedlegg i Helsedirektoratets veileder om Tidlig Intervensjon, «Fra
bekymring til handling, en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet».
EPDS-skjemaet, også kjent som Edinburgh-skjemaet (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er et kartleggingsverktøy
som blir benyttet av fagpersoner for å
snakke om psykiske helse. Dette blir inn-

I 2008 gjennomførte fylkesmannen et omfattende tilsyn for å se på tjenester til barn
og unge i fylket. Øyer kommune var da en
av i alt 11 kommuner som ikke fikk avvik
eller merknader. Totalt hadde 114 kommuner tilsyn. De ansatte i barneverntjenesten,
jordmor, helsesøstrer, barnefysioterapeut,
fagteam for psykisk helse, pp-tjenesten,
sosialtjenesten i NAV, flyktningtjenesten og
ansatte i barnehager får en sterk felles faglig plattform gjennom sterk og bevisst
kompetanseoppbygging. Gjennom deltakelsen i prosjektet og felles læringsprosess
vil alle oppleve gevinster i forhold til det
tverrfaglige samarbeidet som blir gjort
rundt barna og deres foreldre.

Kontinuerlig kompetanseutvikling
Øyer kommune og Tidlig Intervensjonsprosjektet har inngått samarbeid med
nabokommunene Lillehammer og Gausdal
og BUP om et felles veiledningstilbud.
Dette samarbeidet er opprettet i visshet om
at det er lurt å ha et apparat stående klart
til å følge opp det som avdekkes av behov
gjennom kartlegging og bruk av EPDS og
TWEAK-skjemaene. For å jobbe med oppdatering og kompetansebygging har Øyer
kommune fått støtte fra RBUP, Hdir,
KoRus-Øst, Bufetat og Borgestadklinikken.

Forpliktende visjon
Politikerne i Øyer kommune er opptatt av
at det sikres trygge levevilkår og gode
utviklingsmuligheter. Da må kommunen
også stille opp og få i gang de tiltakene
som er nødvendig. Den beste kommunen
å leve i er visjonen til Øyer kommune.
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– Vi har strenge husregler og ingen form for rus er tillatt.
Akkurat nå har vi to personer boende som trives godt og har det
bra, forteller Wibecke Årst. Her i samtale med Eivind og Thorgeir.
(Foto: BrukerBasen)

BrukerBasen er et tilbud for personer som kommer ut fra fengsel eller institusjon.
Tilbudet åpnet våren 2010 og er forbeholdt de som virkelig vil ut av sin russituasjon,
inn i egen bolig og ha planlagt aktivitet, skole eller arbeid.

Unikt brukerstyrt tiltak i Tromsø
BrukerBasen skal fungere som en mellomstasjon mellom fengsel og egen bolig for
de som trenger det. Dette er et korttids og
rusfritt bo og oppfølgingstilbud. – Behovet
er stort for denne typen tiltak. Ettersom
behandlingsoppholdene blir kortere øker
behovet for alternative mellomsteder med
tettere oppfølging, sier Wibecke Årst ved
BrukerBasen.

Tilbud kun for de få
BrukerBasen er ikke et tilbud for alle. Det
er kun de som kommer ut av fengsel eller
institusjon og virkelig ønsker seg bort fra
rusmisbruket. – Her er det høy terskel for
å komme inn. De som kommer skal være
motiverte. Vi har strenge husregler og
ingen form for rus er tillatt. Akkurat nå har
vi to personer boende her. De trives godt
og har det bra, forteller Årst.
Botiden ved BrukerBasen er i utgangspunktet inntil seks måneder, med mulighet
for individuell tilpasning. Beboerne vil i
tillegg motta oppfølging i egen leilighet i

8
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opp til et halvt år etter utflytting fra
BrukerBasen.

Meningsfylt hverdag
Et av flere mål for BrukerBasen er at de
som bor der skal ha en meningsfylt hverdag. De som har fått innpass så langt mottar avklaringspenger fra NAV. De har også
klart å skaffe seg jobb. – Den ene er lærerassistent og den andre jobber på et trykkeri. Hadde de ikke lykkes med å skaffe
jobb selv ville vi hjulpet til med det, forteller Årst. Alle som kommer til BrukerBasen
får tilbud om å jobbe på Kafé X her i
Tromsø, dersom de ikke har andre tilbud.
– Vi har kontakt med enkelte lokale bedrifter slik at tilrettelagte arbeidstilbud kan
bli ordnet og som ivaretar de spesifikke
interessene beboeren har i forhold til jobb
eller skole, sier Årst.

Aktiviteter og sosial trening
BrukerBasen fokuserer på aktivitet som en
arena og godt sted for å knytte relasjoner

til andre. – Dette kan være turer i skog og
mark, fysisk trening, fjellklatring, osv. Aktiviteter kan også være en innfallsport til
samarbeid med NAV. Noen føler seg ikke
klar for utdanning, skole eller arbeid med
en gang etter fengsel eller institusjon. Her
kommer aktivitet inn i bildet som en viktig
faktor for å kartlegge hva man liker, hva
man er god til, og ikke minst få tid til å
kjenne på hva man ønsker, sier Årst.

Viktig tilbud
Beboerne gir uttrykk for å trives meget
godt på BrukerBasen og at tilbudet er en
absolutt nødvendighet for at de skal klare
å holde seg rusfrie i denne vanskelige
overgangsperioden. Begge beboerne har
selv ordnet seg jobb, noe vi synes er kjempebra. Det er også en forutsetning for å bo
på BrukerBasen, at man har en fornuftig
dagaktivitet. Dersom beboerne ikke har
en slik ved innflytting, vil de få tilbud om
å jobbe ved Kafé X frem til de finner seg
jobb eller skoletilbud, forteller Årst.

RIOs hjørne:

Gal strategi
Helse Sør-Øst satte ned et fagråd for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Dette
fagrådet har endt opp med å gi noen anbefalinger om framtidig strategi for rusbehandling.
Strategier som brukerne er dypt uenige i. Det var brukermedvirkning i Fagrådet, men
brukernes synspunkter ble ikke tatt med i referat eller rapport.
RIO er uenige i hovedlinjene som fagrådet trekker opp, både når det gjelder
ansvaret til hvert enkelt sykehusområde
og at hovedretningen innen rusbehandling skal være av poliklinisk art.

Skreddersydd for lovbrudd
Fagrådet legger opp til at hvert enkelt
sykehusområde skal ha det fulle ansvar
for koordineringen av pasientflyten. Vi
bør her se litt på historien. Det var en
koordinerende enhet for pasientflyt i
gamle Helse-Øst og en i gamle Helse-Sør.
Den i Helse-Sør brøt loven og tildelte rett
og plass etter kapasitet og skrøt av det.
Den i Helse-Øst fulgte loven og tildelte
rett og plass etter pasientens behov. Ved
sammenslåingen overtok Helse-Øst sin
koordineringsenhet ansvaret for hele
regionen. Nå river man altså denne enheten ned og gir ansvaret til hvert enkelt
sykehusområde. Man skal ikke kunne
tenke veldig lenge før man forstår at
dette er et opplegg som vil gjeninnføre
lovbruddspraksisen som var regjerende i
gamle Helse-Sør. Det er jo ingen som vil
ha fristbrudd. De kan ikke lage et system
som er skreddersydd for lovbrudd.

Dette er riktig strategi
Det må opprettes et ressurssenter/kompetansesenter i regionen. Her må det legges til rette for de forskjellige instanser
knyttet opp mot rusbehandling og ettervern. Dette kompetansesenteret må også
stå for rettighetsvurdering og tildeling av
plass, samt koordinering av pasientstrømmen. Dette er eneste måten å sikre at rettighetsvurderinger blir så like som mulig.

Lik behandling for lik diagnose er feil
Lik behandling for lik diagnose er et
gjennomgangstema i Helse Sør-Øst sine
strategier, men det er helt gal vei å gå når
det gjelder rusfeltet. To ruspasienter med
samme ICD 10-diagnose vil høyst sann-

synlig ikke trenge lik behandling. I dag
standardiseres det meste, og færre og
færre personer passer inn i denne standarden. Rusfeltet vil tape på den standardiseringen som det legges opp til. Kvalitet betyr et mangfold av tilbud plassert
ulike steder i landet. Det betyr også at
pasienten får riktig behandling uansett
om vedkommende må reise for å oppnå
dette.

strategien blir gjeldende blir feltet oppdelt med én kommunal og én statlig del.
Rusreform II ga imidlertid Staten ansvaret
for hele rusfeltet. Begrunnelsen var å
unngå å få et A-lag og et B-lag med pasienter der bare de mest ressurssterke får
pasientstatus. Strategien legger veldig mye
ansvar over på kommunene. Et ansvar
kommunene kun klarer å ta i en eller
annen fantasiverden og ikke i den virkelige der vi ruspasienter oppholder oss.

Pasientene finnes ikke
Fagrådet anbefaler at hovedtilbudet til ruspasienter skal være av poliklinisk art, slik
at man kan gi et tilbud til pasienter før de
utvikler alvorlig avhengighet. Jeg har
snakket med flere tusen tidligere rusavhengige, og alle rister på hodet av denne
naiviteten. Det som kjennetegner en ruspasient i motsetning til alle andre pasientgrupper er at det er ingen som vil ha
hjelp før problemet er alvorlig. Helse SørØst bygger her opp et behandlingstilbud
til en pasientgruppe som ikke eksisterer.
Det står i dag 4 500 pasienter med alvorlig avhengighet i kø, svært få av disse vil
greie seg med poliklinisk behandling. De
må bygge opp døgnkapasiteten for å ivareta disse. Dette må gjøres før man lager
poliklinikker til en pasientgruppe man
håper å finne. Vi er jo ikke dummere enn
at vi forstår at hovedgrunnen til å bygge
opp poliklinikkene er at man med dem
unngår fristbrudd. Om behandlingen
hjelper eller ikke er mindre viktig.

Fantasiverden
Anbefalingene fra fagrådet og Helse SørØst sin strategi for rusbehandling, beviser
det vi i RIO har hevdet hele tiden; at spesialisthelsetjenesten bare har tenkt å behandle de med gode prognoser, de som
er enkle å behandle. Resten skal de dumpe på forskjellige kommunale vedlikeholdstiltak. Dette var absolutt ikke intensjonen med rusreformen. Hvis denne

Dette er ikke behandling
Denne strategien er for oss skriften på
veggen. Vi ser en framtid der spesialisthelsetjenesten stort sett tilbyr avrusning
og poliklinisk behandling. Alt annet vil
de kalle oppfølging, og si er et kommunalt ansvar. Spesialisthelsetjenestens definisjon av behandling vil enda mer enn i
dag bli sett på som det å få personen til
å avslutte sitt inntak av rusmidler. Det er
ikke det som er rusbehandling. Rusbehandling er å sette personen i stand til å
ikke begynne sitt inntak igjen. De som
får institusjonsopphold vil være unge
under 25 år, som ikke har prøvd behandling tidligere, som har familie og nettverk, og som er suicidale. De vil gjennomgående få mye kortere tid enn i dag.
Noe RIO ikke vil karakterisere som behandling er å gi mennesker som aktivt
ruser seg mer eller mindre daglig, 2–3
timer på poliklinikk i måneden, det vil de
faktisk bli dårligere av. Vi frykter for
framtiden og den blir ille dersom spesialisthelsetjenesten får lov til og følge den
strategien de legger opp til.

Av Eric Johanssen
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Ungdomsprosjektet på Hadeland er et treårig samarbeidsprosjekt som i
første rekke skal gå frem til 2013. Målsetningen er at all ungdom skal ha tilbud
om videregående opplæring, arbeid eller annen aktivitet.

Ungdomsarbeidet på Hadeland
Prosjektet vil ha særskilt fokus på rusproblematikk, problemfylt nettspill og psykiatri. I tillegg skal det være fokus på kjønnsperspektivet i forhold til at jenter vil ha tilgang til kvinnelige veiledere eller medarbeidere dersom dette er et ønske eller behov. Målgruppen er risikoutsattungdom i
alderen 15–24 år som velger bort, eller
som står i fare for å velge bort videregående skole. Prosjektet er et samarbeid mellom NAV arbeid, Oppland fylkeskommune
og kommunene Gran, Jevnaker og Lunner.
KoRus-Øst er med i styringsgruppen.

Felles utfordringer
Ungdomsprosjektet i Hadeland hadde sitt
utspring fra «Ungdomskontakt» som NAV
Gran startet i 2007. Målet med dette var
også å redusere antall elever som slutter,
eller ikke starter på videregående opplæring eller andre tiltak. Gjennom diskusjoner så man at kommunene på Hadeland
hadde felles utfordringer i forhold til målgruppen. Som et resultat av dette har det
blitt en helhetlig satsning mot disse ungdommene i målgruppen.

følgingstjenesten og ungdomskontakten i
NAV. Miljøarbeideren skal være på alle
videregående skoler på Hadeland, men ha
størst fokus på den yrkesfaglige studieretningen på Gran. Miljøarbeideren har
løpende kontakt med ungdomskontaktene
i kommunene på Hadeland, sier rektor
ved Hadeland videregående skole, Trond
Kristian Holter.

Urettferdig statistikk
Ved Hadeland videregående skole var det
i skoleåret 2008/2009 2,4 % drop-out.
– Dette er et lavt tall og vi er godt tilfreds med det. Litt bekymret er vi over at
det er en liten økning i 2009/2010. Tallene
gjelder i hovedsak yrkesfaglig studieretning på Gran, sier Holter. En god del av
elevene sliter i skolehverdagen og vil få
bedre hjelp til å mestre skolen. I denne
statistikken ligger også de flinke elevene
som er uheldig og stryker på en eksamen
eller de som av en eller annen grunn bytter skole.

Mange programmer
På et nylig avholdt erfaringsseminar i forbindelse med Ungdomsprosjektet på
Hadeland ble viktigheten av tverrfaglig og
tverretatlig samarbeid understreket. En
rekke tiltak er også igangsatt mot elever
med særskilte behov:
• ART (Agression Replacement Training)
er et program for reduksjon av adferdsvansker hos barn og ungdom
• PALS er et program som retter positiv
oppmerksomhet mot alle skolens elever og bidrar til å redusere antall elever
med atferdsproblemer.
• IKO-modellen er under utprøving og
omhandler identifisering, kartlegging
og oppfølging.
• Tverrfaglige team på hver skole som
tar opp og drøfter tiltak rundt enkeltelever før det har blitt «en sak».
• Alternative opplæringsarenaer for de
som trenger dette, og hvis det er fattet
vedtak om dette.

Oppfølging er viktig
Prosjektet ønsker å se om man i fellesskap
kan oppnå resultater som den enkelte elev
ungdom eller kommunen kan dra nytte
av. Kjennskap og kunnskap om ungdommen tilsier at det kreves satsning på flere
stadier, og fra flere instanser, i ungdommenes liv. Tett, personlig oppfølging er en
suksessfaktor for at dette skal fungere.

Tidlig intervensjon
I dette regionale prosjektet har man gjennom samarbeidet med Hadeland videregående skole og ungdomskolene på
Hadeland sett et tydelig behov for direkte
arbeid inn i den videregående skolen. Et
klart mål blir å fange opp de elevene som
er i ferd med å velge bort videregående
skole, før de faktisk gjør det.
– En miljøarbeider er tilsatt i prosjektet
for å bistå lærere, rådgivertjenesten, opp-
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Styringsgruppen i prosjektet består av: Fv.: Astri Kvernberg (Barneverntjenesten i Gran), Tone E. Andersen
(Leder, NAV Hadeland), Trond Kr. Holter (rektor, Hadeland vgs.), Anne Grethe Hole-Stenerud (kommunalsjef, Gran kommune (ikke lenger med i styringsgruppen) og Trude Gauksrud (NAV). KoRus-Øst er også aktivt
med i prosjektet.

Ungdomsundersøkelsen Ungdata 2010:

Store forventninger til resultatet
KoRus-Øst gjennomfører i disse dager ungdomsundersøkelsen Ungdata 2010.
Dette skjer i ni kommuner i Hedmark, Oppland og Akershus.

Totalt 6.700 elever i ungdomsskolene og
første året på de videregående skolene i
Stange, Åmot, Nittedal, Sørum, Østre- og
Vestre Toten, Søndre- og Nordre Land og
Gjøvik har fått tilbud om å delta. Formålet
med undersøkelsen er å fremskaffe et
kunnskapsgrunnlag for utforming av lokal
ungdomspolitikk og forebyggende tiltak
rettet mot barn og unge.
– Undersøkelsen kan bli en viktig del i
et forebyggende arbeid mot rus. Når det
gjelder rus, er det særdeles viktig at vi får
en oversikt over hvordan situasjonen er i
kommunene våre, påpeker spesialrådgiver
Johs. Nermo ved KoRus-Øst,
– Deltakelse i undersøkelsen er frivillig,
men vi har selvsagt et sterkt ønske om så
høy deltakelse som mulig, for at resultatene kan brukes som grunnlag for å utforme kommunenes forebyggende helsearbeid, understreker Nermo.

Elektronisk gjennomføring
Undersøkelsen skal kunne gjennomføres
elektronisk i løpet av tre kvarter. I forkant
vil alle elever få utdelt et passord for å få
logget seg inn på undersøkelsen. Det er
ikke mulig å identifisere eller spore besvarelsene til enkeltelever, eller den enkelte
skole.
Undersøkelsen er et omfattende spørreskjema som er utarbeidet av forskere ved
NOVA, fire nasjonale kompetansesentre og
Kommuneforlaget. Spørsmålsbatteriet som
benyttes i undersøkelsen, inneholder
spørsmål innen feltene:
• fritidsaktiviteter, mediebruk, organisasjonsaktivitet
• fysisk aktivitet
• skoletrivsel, skolekarakterer og
lekselesing
• forhold til foreldre
• venner og nettverk
• rusmiddelvaner, regler om alkohol,
alkoholbruk i omgivelsene, tilgjengelighet til cannabis
• atferdsproblemer, vold og mobbing

Nittedal kommune er en av pilotkommunene i Ungdomsundersøkelsen. Kommunen har det nedfelt i sin
rusmiddelpolitiske handlingsplan at det skal gjennomføres ungdomsundersøkelser. Fra venstre: spesialrådgiver
i KoRus-Øst, Johs Nermo, kommunalsjef i Nittedal kommune, Grethe Rønning, og folkehelse- og SLT-koordinator Annica Øygard. FOTO: Lis Homdal, kommunikasjonsrådgiver Nittedal kommune.

• framtidsutsikter
• trivsel i nærmiljøet
• generell velvære, selvbilde og trivsel
• matvaner
• søvnproblemer
• bruk av og vurdering av kommunalt
tjenesteapparat
• spillproblematikk

Viser trender over tid
– Slike undersøkelser vil, når de blir gjennomført flere ganger og i flere kommuner,
over tid vise trender i ungdoms holdninger til blant annet rus. Datagrunnlaget skal
og kunne gi grunnlag for å sammenligne
kommuner. Dette er og svært interessant
ut fra et forskningsmessig synspunkt, sier
Nermo.
Nermo berømmer alle personene i de ni
kommunene som bidrar til en vellykket

gjennomføring av undersøkelsen. – Det er
utrolig mye logistikk som skal til for å få
gjennomført en slik undersøkelse, men vi
har møtt stor velvilje i alle ledd, og heldigvis har teknikken stått oss bi. Det har ikke
blitt rapportert noen problemer av teknisk
art, sier han.
Undersøkelsen avsluttes 21. desember
2010. Da skal alle de 6.700 elevene ha fått
muligheten til å svare på undersøkelsen,
hvis de ønsker det. På nyåret starter bearbeidingen av datamaterialet og presentasjonsrundene ut i de enkelte kommunene.
– Det blir spennende. Ved KoRus-Øst vil
vi også avgjøre i hvilket omfang og i hvilken form vi fortsetter med ungdomsundersøkelsene fremover, avslutter Nermo.
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RETURADRESSE:

Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Kompetansesenter rus – region øst
Postboks 104, 2381 Brumunddal

Kommende kurs og
konferanser
13.–14. januar 2011, Oslo:
st!
Avly

Kort om KoRus-Øst
Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, men er
organisatorisk underlagt Avdeling for rusrelatert
psykiatri og avhengighet i Sykehuset Innlandet
Sanderud.
KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre i Norge:

Erfaringskonferanse, Jentegrupper
Konferansen er dessverre avlyst på grunn av manglende interesse.
9.–10. juni 2011, Klækken:

Konferanse Dit høna sparker

• Kompetansesenter rus – Nord-Norge
• Kompetansesenter rus – Midt-Norge
• Kompetansesenter rus – region vest Bergen
• Kompetansesenter rus – region vest Stavanger
• Kompetansesenter rus – region sør
• Kompetansesenter rus – Oslo
• Kompetansesenter rus – region øst
KoRus-Øst har tre hovedoppgaver:

I Juni 2011 er det igjen klart for «Dit Høna Sparker» på Klækken. Sett av datoene
allerede nå – program kommer etter hvert!

• 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

17.–19. oktober 2011, Göteborg:

Nordisk konferanse for dobbeltdiagnose
Det tas forbehold om endringer, følg med på www.rus-ost.no

• KoRus-Øst har et nasjonalt ansvar for spisskompetanseområdene spilleavhengighet og dobbeltdiagnose (rus og psykiske lidelser).

Ansatte
• Kåre Rørhus, enhetsleder
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no
• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no

KoRus-Øst vil
øke re alle en
riktig god jul og
et godt ny år!
  

• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no
• Atle Holstad, spesialrådgiver
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no
• Kari Källvik, spesialrådgiver
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no
• Anne Chr. Moberg, spesialrådgiver
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no
• Tone Skjellet, spesialrådgiver
tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no
• Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver
oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no
• Hanne Kilen Stuen, spesialrådgiver
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no
• Anne Landheim, forsker, seniorrådgiver
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
• Torhild Kielland, spesialrådgiver
torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no
• Amund Aakerholt, spesialrådgiver
amund.aakerholt@helse-stavanger.no

KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert Psykiatri og Avhengighet
Kompetansesenter rus – region øst
Postboks 104, 2381 Brumunddal
Telefon 62 58 15 68 • Telefaks 62 58 15 69
E-mail: kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
Redaksjonen avsluttet 30. november 2010.

• Knut Boe Kielland, spesialrådgiver
knut.boe.kielland@eunet.no
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• Sigrunn Odden, spesialrådgiver
sigrunn.odden@sykehuset-innlandet.no
• Johs Nermo, spesialrådgiver
johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

