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Lager egen handlingsveileder
Veldre barnehage AL og Buttekvern barnehage i Ringsaker i
Hedmark er godt i gang med
et prosjekt som skal munne ut
i en handlingsveileder om
hvordan barnehageansatte går
fra bekymring til handling.

Tidlig intervensjon handler om å avdekke
barn som pårørende på et så tidlig tidspunkt som mulig i forhold til rus i familien. Når man ser på rusproblematikk er det
også naturlig å ta med barn av psykisk
syke foreldre. – Vi jobber hele tiden med
å være oppmerksomme på de som ikke
har det så bra. Ser vi tegn på omsorgssvikt
må vi ta ansvar, sier Anita Tollefsen ved
Veldre barnehage AL.

Ønsket mer kunnskap og kompetanse
Prosjektet i Ringsaker handler først og
fremst om barn i rusfamilier og barn med
foreldre som har psykiske lidelser. – Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om et
kvalitetsdokument om hvordan møte barn
og foreldre som har rus/psykisk helse som
en utfordring i nære relasjoner. Veldre
hadde ingen, og Ringsaker kommune
hadde ingen. Vi fant ut at vi manglet en
del kunnskap og kompetanse på området.
I barnehagen har vi mange kvalitetsdokumenter, men manglet dokumenter på den
vanskelige, eller nødvendige samtalen,
forteller Karianne Stranden.

vernet har og hva slags ytelser eller tjenester de kan tilby. For å senke terskelen for
å ta kontakt med barnevernet håper vi å
lage gode rutiner for samarbeid gjennom
prosjektet. Ved å lage en handlingsveileder, slik dette prosjektet skal, vil vi beskrive hvordan man skal gå frem i bekymringssaker og en eventuell barnevernssak.
Da bygges kompetanse, og det skapes
trygghet på å gjøre ting riktig, med en
handlingsveileder som verktøy, sier
Tollefsen.

Enkelt og konkret
Arbeidet med handlingsveilederen er
mellom en privat og en kommunal barnehage. – Det er et viktig mål for oss at alle
barnehagene i kommunen skal få denne
veilederen når den er ferdig. Arbeidet er
forankret i Ringsaker kommune og utviklingsseksjonen ved barnehagerådgiver
Kristin Sæta skal være med å skrive handlingsveilederen når vi kommer så langt,
forteller Tollefsen.

– Drømmen er at handlingsveilederen
skal være så enkel og konkret som mulig,
slik at den blir et nyttig verktøy når det er
behov for det. Vi vet at jo før vi går inn i
et problem, jo mer forebyggende kan vi
jobbe. Kanskje det da klarer seg med veiledning fra barnehagen. Det er der vi ser
ettåringen sliter kontra det å vente til barnet er fem år og ute av barnehagen, forteller Tollefsen.

Lokal tilpasning
I arbeidet med handlingsveilederen har vi
hentet mange tips fra et tilsvarende prosjekt i Tysvær kommune, og en handlingsveileder fra Borgestadklinikken i Skien.
– Det er mye godt arbeid som er gjort. Vi
ønsker å ha en lokalt tilpasset handlingsveileder som skal inneholde temaer som
omhandler tegn man bør se etter hos barn
og hvordan man skal avdekke problemer.
Men aller viktigst er det å få beskrevet
hvordan du skal gå frem når magefølelsen
sier at noe ikke er bra, avslutter Tollefsen.

Knekke myten om barnevernet
For mange barnehageansatte kan det være
en høy terskel for å ta kontakt med barnevernet. – Erfaringen tilsier at det ofte er en
høy terskel for barnehageansatte og foreldre å kontakte barnevernet. Vi ønsker
felles forståelse av hva slags rolle barne-

Anita Tollefsen og Karianne Stranden har begge deltatt på prosjektlederkurs som KoRus-Øst har arrangert.
– Vi har fått veldig mye ut av vår deltakelse der, og vi er veldig glade for at vi har med oss KoRus-Øst i vårt
prosjekt, sier de.

Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Stoffer og trender innen narkotika:

Syntetiske «Legal Highs»
Mennesket har gjennom hundrevis, om ikke tusenvis av år brukt urter og plantematerialer
til å ruse seg på. Legal Highs er i så måte ingen ny trend. Det nye og bekymringsfulle er de
syntetiske stoffene som også kalles Legal Highs.

Allerede i 1973 skrev amerikaneren Adam
Gottlieb boken «Legal highs» som er en
oversikt over ulike naturlige stoffer man
kan ruse seg på, som for eksempel hamp
og ulike sopper. Men historien til syntetisk
Legal Highs er kortere. I løpet av det siste
tiåret, og spesielt de siste tre–fire årene,
har dette blitt en stor industri.
Designerdop, partypiller og herbal highs
er andre navn som brukes på dette. Felles
for dem er den psykoaktive virkningen, og
at de er utformet for å erstatte narkotikaklassifiserte stoffer. Noen blir laget for å
ligne cannabis, andre kokain, LSD, amfetamin og opioider. Kjemisk ligner de ikke
det opprinnelige narkotiske produktet,
men egenskapene er designet for å gjøre
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det. Inntaksmåtene er hovedsakelig røyking, svelging eller sniffing. Urteblandinger
brukes fortsatt, men de fleste vegetabiliske
stoffene er nå er tilsatt syntetiske stoffer.

Endrer seg for å unngå regelverket
Designerdop blir endret når virkestoffene
blir kjent og det nærmer seg et forbud mot
distribusjon og/eller bruk. Slik kan man
unngå regelverket for import, kjøp og salg
i lang tid. Dette er en kjent teknikk også
innen vanlig narkotika, for eksempel amfetamin. Amfetaminderivatene er etter hvert
blitt mange; som ecstasy og metamfetamin, som igjen har mange undergrupper.
Alt for å unngå lovverket og finne veier til
nye, større og bedre rusopplevelser.

Spice
Eksempler på stoffer innen Legal Highs er
Spice, som er et av de mest populære produktene. Tørket plantemateriale er tilsatt
syntetiske stoffer, for eksempel JWH-018,
som er laget for å etterligne THC som finnes i cannabis. Å røyke Spice vil derfor gi
en hasjlignende rus, men det er mye sterkere. Spice er faktisk så lik cannabis at
man har sett utslag av THC på urinprøver.
Når forskere i 2008 klarte å identifisere
JWH-018, ble det straks laget nye syntetiske stoffer for å erstatte dette – for å unngå
at Spice ble forbudt. Så langt har man
identifisert et 10-talls THC-lignende stoffer
i Spice. I noen land er Spice oppført på
narkotikalisten, men Norge er ikke blant

dem. Her i Norge står Spice og de ulike
syntetiske cannabionidene kun på idrettens interne dopingliste.

Mefedron klassifisert som narkotika
Mefedron har også vært et Legal High,
som ligner amfetamin i egenskaper og
kom inn på narkotikalisten i Norge i mars
2010. I Sverige var dette i 2009 et av landets mest populære rusmidler, og man så
et stadig voksende skadeomfang og også
dødsfall etter overdoser. Mefedron er nå
ikke lengre et Legal High, men har blitt
klassifisert som narkotika. Kontrolltiltakene har ført til redusert bruk og omsetning, men det kommer stadig nye preparater som erstatter Mefedron, som fortsatt
omgår lovverket og kan selges lovlig.

BZP – blir overvåket
BZP er et annet populært stoff som ligner
amfetamin og ecstasy i egenskaper. BZP
blir også kalt for partypiller, og ble i sin tid
oppfunnet for å erstatte ecstasy og forhindre dødsfall og overdoser av dette. BZP
har eksistert i ca 10 år, og ble oppfunnet
av Matt Bowden fra New Zealand. Han har
ut fra dette dannet selskapet Stargate International, som ved siden av å selge partypiller og andre Legal Highs jobber med
det han kaller skadereduksjon av misbruk.
Sliter du for eksempel med alkohol, heroin eller amfetaminavhengighet, kan du enkelt gjennom Stargate få hjelp til dette
gjennom lovlige erstatninger: legal highs.
Matt Bowden sier at bare i New Zealand
er det blitt konsumert 20 millioner tabletter med BZP. Han mener dette er et godt
grunnlag for å si at BZP er et trygt stoff.
Forskningen er ikke like sikker. To dødsfall settes i sammenheng med BZP, kombinert med MDMA (ecstasy). På grunn av tilvenningsfare, de to dødsfallene og rapporter om skader som akutte psykoser og
nyresvikt, så ble det i 2008 satt i gang massive kontrolltiltak overfor dette stoffet.
Norge er ett av disse landene. BZP er fortsatt ikke narkotikaklasset, men det er et
stoff som blir overvåket.

PMMA – 12 dødsfall på kort tid
Til sammenligning er PMMA er et stoff
som norske medier den siste tiden har
skrevet mye om. Mellom juli 2010 og januar 2011 døde 12 mennesker i Norge på
grunn av dette stoffet. PMMA ligner både
amfetamin og ecstasy, men er langt giftigere og utseendemessig er det vanskelig å
skille PMMA fra amfetamin og metamfetamin. Mange har nok fått i seg dette stoffet

uten å vite hva det var. PMMA blir nå kalt
«Death», og er et rusmiddel alle er redd.
Etter mange dødsfall på kort tid, kom
dette stoffet på den norske narkotikalisten
i november 2010. Men i sin tid var det et
Legal High på lik linje med hva vi finner
til salgs på nett nå. Dette burde være en
tankevekker!

Virkning
Legal Highs er laget for å ligne vanlig narkotika. Det vil si at stoffene har en tilsvarende effekt, men det viser seg at denne
ofte er mye sterkere. Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) opplyser at etablerte rusmisbrukere har kommet til dem med stoffer
kjøpt over Internett og bedt om hjelp til å
stoppe utviklingen. Brukerne selv er
skremt og sier at dette er livsfarlig, noe
man også har opplevd både i Norge og i
andre land. Mange brukere beskriver i fora
på nett at rusen er mye sterkere og mer
skremmende enn hva man hadde trodd.
Flere beskriver den psykiske «nedturen»
som fryktelig. En «nedtur» som varer lenge,
og av og til også fører til mer eller mindre
permanente personlighetsforandringer i
form av psykoser, økt aggressivitet og
paranoide trekk.
I Sverige og England, hvor syntetiske
Legal Highs har et antatt større og mer
etablert omfang enn i Norge, ser man nå
at de psykiske skadevirkningene er store.
Stoffene er sterke og de gir en kraftig rus.
Men de gir også raskt avhengighet og
dosene øker raskere hvis man sammenligner med vanlig narkotika. Men hva disse
stoffene vil gi av langtidsvirkninger vet
man ikke enda.

Distribusjon, omsetning og bruk
Salg gjennom Internett, head-shops og
smart-shops er en industri som har utviklet
seg spesielt det siste tiåret. I 2010 utførte
Europeisk Overvåkningssenter for Narkotika og Narkotikamisbruk (EONN) en
undersøkelse og fant 170 aktive nettbutikker som solgte Legal Highs. I tillegg kom
butikker som bare solgte innad i eget land.
Det er i hovedsak Storbritannia, Tyskland,
Nederland og Romania som har de fleste
nettbutikkene i Europa. Utvilsomt er det
nettbutikkene som står for det meste av
salget av Legal Highs, og distribusjonen er
kompleks. En nettbutikk kan ha adresse i
ett land, telefonnummer til et annet, organisasjonsnummer i et tredje og lager i et
fjerde land. Det gjør det vanskelig å overvåke virksomheten, hvilket er intensjonen.
Produktene og deres innhold beskrives

lite og dårlig på nettet. Derimot reklameres det stort for hva slags effekt de kan ha.
Noen produkter er merket med en advarsel om ikke å dosere for høyt, da de kan
være sterke. Men det er kun det vegetabilske utgangspunktet, det vil si urtene
eller bladene, som beskrives. Det står ikke
noe om at det er tilsatt syntetiske stoffer.
Faren for at man kjøper noe man ikke vet
hva er, er derfor svært stor.
For å unngå kontroller og «tone ned»
bedriften, er mange produkter merket utsolgt i nettbutikken. Ofte er dette bare en
måte å vise kundene at man har produktet
i sitt sortiment, men samtidig vise kontrollører at produktet ikke lenger er i omsetning. Ved utsendelse merkes ofte forsendingen som badesalt, forskningskjemikalier,
røkelse og plantegjødsel. I tillegg er produktene merket med «not for human consumption» for å omgå kontrolltiltakene ved
de ulike tollstasjonene; og unngå at stoffene skal stoppes for ytterligere kontroll
og identifisering.

Hvem er så kundene?
TAD og narkotikapolitiet ser en klar trend
at dette dreier seg i hovedsak om unge
gutter, både i og utenfor rusmiljøene. Det
er absolutt ikke et storbyfenomen, men
finnes overalt i Norge – spesielt på mindre
og mellomstore steder. Salg over internett
har blitt en stor industri; der både legemidler, dopingmidler og narkotika nå er lett
tilgjengelig – fra din egen stue.
Også på Facebook er det nå opprettet
flere grupper hvor man kan lese om andres erfaringer, tips til salgssteder og nye
stoffer. Men å søke på fagstoff om denne
rusmiddelgruppen, er verre. Her finnes
det lite, noe som sier meg at dette er en
«underverden» hvor rusmisbrukere har fritt
spillerom både med tanke på bruk, distribusjon og nye stoffer.
Det finnes ingen tall for utberedelsen av
Legal Highs i Norge. Norsk Narkotikapolitiforening melder at de ser denne trenden
er kommet for fullt over hele landet, noe
Tollvesenet også bekrefter. Begge etatene
sier vi ikke lenger kan lukke øynene for
dette. Vi må ta det for hva det er – en ny
trend med store utfordringer. Det er pr nå
lovlige stoffer, men de er farlige. Mange
rammes av psykiske skader, noen dør. Men
hva gjør man, når stoffene som kommer
med posten faktisk er lovlige i henhold til
narkotikalovgivingen i Norge? Mange stoffer blir overvåket, men problemet er også
at man ikke kjenner til alle stoffene som
finnes.
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Styringsgruppa for prosjektet i Ringsaker består av
fra venstre: lensmann Terje Krogstad, rusrådgiver
Arild Bækkevold hos Fylkesmannen i Hedmark,
utviklingssjef Anne Kari Thorsrud, SLT-koordinator
Mette Erika Harviken, Roger Nilsen, NAV og
Gaute Lillebo fra barneverntjenesten.

Sammen for å forebygge rusmisb
Et nytt rusforebyggende
prosjekt mot ungdom setter
fokus på tidlig innsats og
individuelt tilpassede tiltak.
Prosjektet er et samarbeid
mellom kommunen og Ringsaker lensmannskontor.
Gjengitt med tillatelse fra Ringsaker kommune.
Bilde: Ringsaker kommune

Mellom tre og fem ungdommer vil bli
plukket ut til å delta i prosjektet. Disse vil
få tett oppfølging og skreddersydde tiltak
som kan hjelpe dem med å finne en alternativ vei ut av rusen. Målet er å handle
raskt, tverrfarlig og individrettet.
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– Vi må komme tidlig på banen, bruke
våre ressurser i fellesskap og gi den enkelte ungdom støtte og motivasjon til å velge
andre veier enn den som leder inn i et narkotikamisbruk, sier utviklingssjef og leder
av styringsgruppa, Anne Kari Thorsrud.

Statlig støtte
Prosjektet er forankret i SLT-samarbeidet
(samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) mellom politi,
kommune og andre aktører i Ringsaker.
Kommunen har fått bevilget 550.000 kroner i årlig støtte fra Helsedirektoratet, og
prosjektet har en varighet på tre år. Både
styringsgruppa og prosjektgruppa har tverrfaglig kompetanse, og består av represen-

tanter fra kommunen, politiet og fylkesmannen. Prosjektet blir ledet av politiførstebetjent Øyvind Buraas.

Alternative reaksjonsformer
– Vi har veldig tro på dette prosjektet, og
har allerede avdekket mange saker. For
oss er det ikke om å gjøre å ta flest mulig,
men å forebygge mest mulig, sier lensmann Terje Krogstad. Man vil i prosjektet
ta i bruk alternative reaksjonsformer for
narkotikasaker på ungdom. Den tidligere
bruken av bøter har vist seg å ha liten
rehabiliterende effekt, og prosjektgruppen
skal derfor teste ut kontrakt om urinprøvekontroll og pålegg om oppmøte på skole
eller arbeid. Erfaringer fra metodikken

Østerdalsprosjektet
ferdig

Nyttig verktøy
på nett!

Østerdalsprosjektet har vært er samarbeid mellom ni kommuner om interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Prosjektperioden på tre år
er nå over, og en rapport om prosjektet er nå ferdigstilt. Rapporten bygger
på de erfaringer og kunnskaper prosjekt interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan har tilegnet seg i
perioden 01.10.2007–01.10.2010. De
ni samarbeidende kommunene i
Østerdalen har vært Åmot, Stor-Elvdal,
Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal,
Tynset, Tolga og Os.

På grunn av stor etterspørsel har
KoRus-Øst valgt å gjøre arbeidsmanual for tvangssaker etter lost tilgjengelig
på nett. Arbeidsmanualen ble første
gang utarbeidet i 2008 ut fra en kommunes erfaringer fra seks tvangssaker.
Etter dette har manualen blitt revidert tre ganger, siste gang i februar
2011. Manualen har blitt utdelt ved
flere konferanser om tvang. Den inneholder relevante lovtekster, rutiner,
nyttige tips og eksempler på saksgang.
I 2011 samarbeider KoRus-Øst med
KoRus-Sør/Borgestadklinikken og KoRus-Nord om fire nye konferanser

■ Rapporten er
tilgjengelig på
www.rus-ost.no

■ Eventuelle oppdate-

ringer vil bli lagt ut på
www.rus-ost.no

Veileder for ansatte i skolen

bruk
som brukes skal tas med videre og brukes
på ungdom som ikke er med i prosjektet.

Lavere terskel
SLT-koordinator Mette Erika Harviken
håper synliggjøringen av prosjektet gjør at
foreldre som mistenker rusmisbruk hos
sine barn får en lavere terskel for å ta kontakt. – De skal vite er at det er noen de
kan kontakte for å søke hjelp på et tidlig
tidspunkt, sier Harviken.
Utviklingssjef Anne Kari Thorsrud har
stor tro på at prosjektet vil være av stor
betydning for å unngå avhengighet og
varige problemer knyttet til rus og kriminalitet.

Veileder for ansatte i skolen – regulering
av rolle- og strategispill på nettet, er en
ny brosjyre fra KoRus-Øst. Brosjyren er
ment som et hjelpemiddel til de som
ønsker økt kompetanse og ikke for å
skape en forventning om at alle ansatte i
skolen skal ha spisskompetanse innen
området.
KoRus-Øst utga i 2008 Foreldreveileder
for regulering av rolle- og strategispilling
på nettet. Tilbakemeldingene på denne
har vært mange og svært positive, noe
som har bekreftet våre antagelser om at
dette er en svært aktuell problematikk i
mange hjem. I senere år har vi også vært
i kontakt med mange lærere, helsesøstre,
miljøarbeidere, skolepsykologer etc. Den
gjennomgående problematikken som
blir nevnt i denne kontakten er spørsmål
om hvordan skolen kan forebygge og
intervenere i forhold til elever som spiller dataspill. Veilederen har blitt til for å
imøtekomme deres ønske.
Hjelpeapparatet som jobber med ungdom opplever i økende grad utfordringer
knyttet til ungdom og bruk av dataspill.
Hjelpelinjen for spilleavhengige ble i

utgangspunktet opprettet som et tilbud
til spillere eller pårørende som hadde
problemer med pengespill. I tillegg til
fortsatt å ha denne funksjonen blir tjenesten nå stadig hyppigere benyttet av
foreldre som sliter med å regulere barnas
bruk av dataspill.
I de historiene som blir fortalt blir det
ofte nevnt at ungdommene skulker og
har nedadgående prestasjoner på skolen,
i tillegg har de kuttet ut andre fritidsinteresser som var viktige for dem.
■ Arbeidet med Veileder for ansatte i skolen –

regulering av rolle- og strategispill på nettet er i
sluttfasen og kan bestilles fra KoRus-Øst.
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Motiverende samtale (MI)
– et verktøy i hverdagen
KoRus-Øst tilbyr i likhet med øvrige kompetansesentre kurs i motiverende samtale (MI).
I første rekke prioriteres kommuneansatte i modellkommuner som arbeider med målgruppene
gravide-, sped- og småbarnsforeldre. Kompetansesenteret vil også satse på oppfølgingsnettverk
for de som ønsker å ta i bruk MI som samtaleverktøy i sin hverdag.
Motiverende samtale er en norsk tilpasning av Motivational Interviewing (MI). En
evidensbasert samtaleteknikk utviklet av
William R. Miller og Stephen Rollnick.
Opprinnelig ble MI utviklet for behandling
av alkoholproblematikk, men har senere

Fra venstre: Anne Chr Moberg, Kari Källvik
og Tone Skjellet ved KoRus-Øst tilbyr kurs i
Motiverende Samtale.
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fått bred anvendelse. Samtalemetoden har
vist seg å være effektiv der man ønsker å
hjelpe en annen person til å endre atferd.

Utgangspunktet for metoden
Metoden tar utgangspunkt i at mennesker

kan være ambivalente når de skal endre
atferden. Ved å samtale om denne ambivalensen er det mulig å bistå til prosesser
som fremmer den enkeltes indre motivasjon for endring. MI er særlig aktuell som
samtalemetode i tilknytning til kartleg-

gingsverktøy som eksempelvis Tweak,
AUDIT, DUDIT, men brukes også frittstående som korttidsintervensjon, forberedelse til behandling og sammen med andre
behandlingstilnærminger. Dette betyr at MI
kan benyttes på mange arenaer; i primærhelsetjeneste, av fastleger, på helsestasjoner, i svangerskapsomsorg og i skolehelsetjenester. Videre er det en aktuell samtalemetode også for psykisk helsevern, omsorgstjenester og NAV ansatte.

Indre konflikt en sterk drivkraft
Å ha en bevisst empati og respektfull holdning i møte med klienten er helt avgjørende i MI. Gjennom å bruke ulike kommunikasjonsferdighetene får fagpersonen klarhet i hvor «klar» den enkelte er til å endre
sin atferd.
Et utgangspunkt kan være at fagpersonen forsøker å hjelpe klienten til å utvikle
diskrepans. Diskrepans oppstår når nåvæ-

rende situasjon ikke samsvarer med ønsket
situasjon. Denne indre konflikten kan være
en sterk drivkraft for å kunne komme i
gang med endring. Motstand ses på som et
naturlig del av klientens usikkerhet knyttet
til endring, og oppfattes ikke som en egenskap hos pasienten, men heller et element
som oppstår i måten man samtaler på.
I samtaler hvor fagpersoner bruker overtalelser, konfrontasjoner og argumentasjoner, vil motstanden ofte øke og samtalen
blir stående fast. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter kan bidra til å overkomme motstand. Det er av stor betydning
at den som ønsker endring får støtte og at
fagpersonen signaliseres at man har tro på
at endring er mulig. Troen på endring er i
seg selv motivasjonsbyggende.

Hovedvekt på åpne spørsmål
De grunnleggende kommunikasjonsferdighetene består av å bruke bekreftelser,
åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer. Det å anvende bekreftelser kan
ikke overvurderes og mange mener dette
er av de viktigste elementene i MI. Ved å
bekrefte klientens styrke og kompetanse,
viser fagpersonen at hun ser klienten og
setter pris på hennes styrke.
I en MI-samtale bør det være hovedvekt
på bruk av åpne spørsmål. Det viser at
rådgiveren er opptatt av klientens opplevelser, tanker og følelser. Det er avgjørende
for å etablere tillit og et godt samarbeid.
Åpne spørsmål starter ofte med hvordan,
hva, hvilken og fortell.
Refleksjoner er også en viktig kommunikasjonsferdighet. Det handler om at rådgiveren speiler tilbake til klienten det man
har hørt. En refleksjon kan bestå av å gjenta det klienten har sagt eller speile underliggende tanker eller følelser i det som har
blitt sagt.
For å formidle at du som fagperson har
forstått klienten brukes man bevisst oppsummeringer. Det kan ses på som et referat fra deler av – eller av hele samtalen.
Det gjør det mulig for fagpersonen å plukke ut det vesentligste og betone de sider
som kan forsterke endringsprosessen. I
forbindelse med endringsprosessen vil det
som nevnt ofte være motstridende følelser
om den nåværende atferden og de endringer som er ønskelige. Ambivalensutforsking bidrar til å skaffe klienten større oversikt, til å strukturere motstridende tanker
og følelser, og dermed bidra til å hjelpe
klienten til å ta et overveid valg i forhold
til endring.

Ny bok:

Motiverende
Intervju
Motiverende Intervju (MI) er en metode som passer i alle sammenhenger
hvor man ønsker å hjelpe en annen
person til å endre atferd. MI-metoden
er evidensbasert og er anbefalt i arbeid
med livsstilsendringer.
Boka er en veiledning og et redskap i
samtale med pasienten: hvordan begynne med samtalen, bedømme hvor
klar pasienten er for endring og støtte
pasienten til å gjennomføre og opprettholde en atferdsendring.
Den tar utgangspunkt i fire nøkkelområder som fysisk aktivitet, kosthold
og overvekt, risikofylt bruk av alkohol
og tobakksbruk.
■

Boka er skrevet av psykolog Barbro
Holm Ivarsson og er utgitt på Gothia
förlag (2010).
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Med rett til å feie for egen dør!
Alle har en rett til å bo, men ikke alle har et sted å bo. Heller ikke alle kommuner har
boliger å tilby sine husløse. Regjeringen ønsker at alle skal kunne bo trygt og godt. En god
bolig er en betingelse for et godt og meningsfylt liv, og det er derfor viktig at alle kan sikres
en bolig som tilfredsstiller deres behov.

«I sitt hjem er selv
den fattige fyrste»
Talmud

8
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I Norge er det kommunene som har
hovedansvar for å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen har
derfor lagt til rette for at kommunene skal
ha gode nok forutsetninger til å ivareta
dette ansvaret, skriver spesialrådgiver ved
KoRus-Øst, Atle Holstad i et lite innspill
om bolig og boligsosialt arbeid for rusmiddelmisbrukere.
Kommunal- og regionaldepartementet
har under sitt ansvarsområde sagt at økt
bosetting av vanskeligstilte skulle være ett
av hovedmålene. For å oppnå dette skulle
det satses på økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. Det skulle også
satses på økt boligsosial kompetanse og
aktivitet i kommunene.
– Dette viser hvor viktig bolig og boligsosialt arbeid er generelt overfor mennesker som er vanskeligstilt og trenger blant
annet hjelp til det å bo, sier Holstad.

En overordnet plan
Opptrappingsplanen er rusfeltets overordnede plan. Den var gyldig frem til 2010,
men har blitt videreført inntil videre. I planen gir regjeringen uttrykk for sin politikk
på rusfeltet. Dette arbeidet må ses i sammenheng med regjeringens innsats for å
styrke inkluderingen i arbeidslivet, tiltak
mot fattigdom, sosiale helseforskjeller,
opptrappingsplan for psykisk helse, strategi for habilitering og rehabilitering og strategien På vei til egen bolig.

Flere kommunale oppgaver i fremtiden
Samhandlingsreformen som kom i 2009 er
godkjent i statsråd, men er foreløpig ikke
vedtatt i stortinget. Denne reformen sier
noe om hovedutfordringene for dagens og
fremtidens helsetjenester. Blant annet betyr dette en klarere pasientrolle, etablering
av økonomiske insentiver og utvikling av
spesialisthelsetjenesten.
– Det synes ganske åpenbart at kommunene vil få større og flere helseoppgaver i
fremtiden. Noen av disse oppgavene vil
være så store at små og mellomstore kommuner kun kan løse dem gjennom interkommunalt samarbeid. Dette vil også gjelde oppgaver knyttet til rus- og psykisk
helsetjeneste, utdyper Holstad.
Atle Holstads oppsummering konkluderer med at
permanente, primært kommunale boliger vil være
det beste for rusmiddelmisbrukere. De bør heller
ikke være naboer, poengterer han. I tillegg bør
kommunene etablere avlastningsenheter, enten som
hybler i kommunen eller på DPS. Rusmiddelbrukere
bør også kunne få husbanklån gjennom, innenfor
gitte rammer. I interkommunal sammenheng bør
det også vurderes døgnbemannede boliger.

Sikre god oppfølging

Varige midlertidige løsninger

I veilederen for rusmiddelpolitiske handlingsplaner (2006), heter det at kommunene skal beskrive hvilke tiltak den bør ha
for å sikre seg en god oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere.
– Dersom det av ulike grunner er tiltak
kommunen ikke selv har, bør det gå fram
her hvilke rutiner som gjelder for kjøp av
tjenester fra andre aktører som f.eks. boliger og institusjoner med ulik grad av
miljø- og oppfølgingstjeneste, sier Holstad.

Line Eikenes i RIO har arbeidet mye med
boligspørsmål og sier at mangel på varige
kommunale boliger fortsatt er en av de
største utfordringene. Dermed blir de midlertidige løsningene varige. Dette er ikke
er bra fordi innholdet i midlertidige botilbud sjelden har fokus på endringsarbeid.
Like viktig som det å ha en bolig, er det å
ha en meningsfull hverdag og et trygt sosialt nettverk. Bruken av frivillige organisasjoner og hjelp til å gjenoppta kontakt
med familie og gamle, rusfrie venner er et
nødvendig supplement til oppfølgingen i
bolig. – Brukermedvirkning på individnivå
skjer optimalt gjennom en velfungerende
individuell plan, sier Holstad.

Bostedsløshet er godt dokumentert
Bostedsløshet har i et helt tiår hatt stor
politisk oppmerksomhet. Siden den første
systematiske kartleggingen i 1996, har det
vært gjennomført gjentatte kartlegginger
og prosjekter rettet mot bostedsløse. I dette har mye fokus vært på de store byenes
situasjon. Samtidig viste siste telling at
hver tredje bostedsløs var å finne i kommuner med under 40.000 innbyggere.

Ungdom ikke prioritert
Mange små og mellomstore kommuner
har imidlertid kommunale boliger, men
som oftest er disse prioritert til andre grupper enn de vanskeligst stilte. Få kommuner har boligtilbud for ungdom.
– En mulighet for å komme disse utfordringene i møte er å samarbeide på tvers av
kommunegrensene eller med frivillige
organisasjoner. En bolig skjermet fra rusmiljø og lokalisert i vanlig bomiljø øker
sjansen for å ha kontroll over eget rusmisbruk, samtidig som det blir lettere å fokusere på andre sosiale arenaer og utvide det
sosiale nettverk. Hovedmål i både sosialpolitikken og boligpolitikken er å medvirke til sosial integrasjon, sier Holstad.

ROP-pasienter heller ikke prioritert
En undersøkelse foretatt ved Statens Helsetilsyn indikerte at en betydelig andel av
personer med kombinasjon av alvorlig
psykisk lidelse og rusmisbruk hadde boliger som ikke var ideelle ut fra deres forutsetninger og behov. Det var tilgjengelig for
få skjermede botilbud i forhold til det behandlerne anså ideelt. Konklusjonen var at
det var behov for flere skjermede boliger
med bemanning enten på dagtid eller hele
døgnet.
– Dette betyr jo at en bolig med individuelt tilpasset oppfølging er av stor betydning for å sikre trygge og stabile rammer
rundt en behandlings- og rehabiliteringsprosess som ofte vil gå over lengre tid, sier
Holstad.

Feie for egen dør?
For denne brukergruppen kan det private
boligmarked være usikkert og ustabilt. Så
lenge det går bra og problemfritt, er alt
greit. Men hvis ting floker seg til, og lidelsestrykket blir for stort er terskelen for
utkastelse ofte lav i det private marked.
Dette medfører at velutdannede rusarbeidere må bruke mye tid på opprydding,
flyttesjau, vasking etc. Samtidig er slike
episoder med flytting og stadig nye boforhold med på å forsterke problemene rusmiddelmisbrukerne sliter med. Slike forandringer tåler de dårlig. Når en så stor del
av denne brukergruppen leier privat, vil
det fort kunne skape støy i forholdet mellom brukerne og kommunens innbyggere
for øvrig.

Stabilitet og økt livskvalitet
For rusmiddelmisbrukere med ulik grad av
rusproblemer og samtidige psykiske lidelser, vil stabile boforhold bidra til økt livskvalitet. Mye forskning både internasjonalt
og nasjonalt støtter opp om dette. En slik
stabilitet er lettere å få til dersom kommunen selv eier boligene, forutsatt at terskelen for utkastelse er høyere enn i det private boligmarked.
– Skal din kommune i gang med å utarbeide boligsosial handlingsplan vil manualen for boligkartlegging være til stor nytte. I den er det kartleggingsskjema og veiledning. Boligsosial handlingsplan har to
nedslagsfelt i kommunene – sosialtjenesten og brukerne. En kan gjøre begge deler
eller bare en av delene. Vi anbefaler begge deler, og understreker viktigheten av å
spørre brukerne selv, sier Atle Holstad.
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Farvel til sosialt arbeid!
Helsedepartementet har utarbeidet forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Loven skal erstatte kommunehelseloven og lov om sosiale tjenester. KoRus-Øst har avgitt høringssvar til «Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester». Dette er et utdrag, ført i
pennen av spesialrådgiver Helge Bjørnsen. Hele uttalelsen vil du finne på www.rus-ost.no.
Etter departementets vurdering vil foreslått
ny felles lov bidra til å sikre godt samarbeid og gi kommunene bedre rammebetingelser for å yte helhetlige, integrerte og
tverrfaglige tjenestetilbud. Departementet
mener at dette spesielt vil ivareta behovene til personer som trenger flere og sammensatte ytelser. Departementet har fått
bred støtte for intensjonen med forslaget.
KoRus-Øst peker på at i avveiningene
mellom begrepene helse, pleie, omsorg,
bistand og diskriminering/inkludering, er
den nye loven gitt en kraftig slagside mot
sykdom. Et eksempel er at kvalitet i ny lov
avgrenses til at enkeltpersoner og grupper
får en ønsket helserelatert velferd. Likeledes synes forebyggingsområde å snevres
på en uhensiktsmessig måte, når både ny
helse- og omsorgslov og ny folkehelselov
så kraftig avgrenser seg fra de mer sosiale
begrunnelser for intervensjon. Å hindre
diskriminering og tilrettelegge for inkluderende prosesser tilligger LOST. Lovens formål synes langt å overskride det begrepet
«helse- og omsorgstjenester» avgrenser.
KoRus-Øst mener at «lov om helse- og sosiale tjenester» er et språklig mer dekkende
navn, og at tilsvarende vil rettighetsfestelse
følge av en «pasient- og brukerrettslov».

Vi blir alle helsearbeidere
Lovforslaget innebærer at alt personell i
kommunal helse- og omsorgstjeneste defineres som helsepersonell. Departementets
vurdering er at det er uheldig at personellets plikter varierer til tross for at dagens
sosial- og helsepersonell i stadig større
grad arbeider innenfor de samme feltene,
og peker spesielt på pleie og omsorg, psykisk helsearbeid og arbeidet med rusmiddelavhengige. Følgen blir at de tjenester
som i dag reguleres av LOST og personopplysningsloven vil bli knyttet til en fremtidig helse- og omsorgslov og helseregisterloven. Departementet begrunner dette
ved å vise til sin egen vurdering knyttet til
arbeidet med lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen. Begrunnelsen var at tjenester som gis i kombinasjon, og som kommunene vanligvis forval-
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ter i samme organisatorisk enhet, bør forankres i samme lov».
KoRus-Øst vil peke på at mange kommuner organiserer eksempelvis rus- og psykiatrienheter og boligoppfølgingsenheter i
NAV. Etter den nye loven vil en således
flytte problemet inn i NAV, og KoRus-Øst
kan ikke finne at departementet har begrunnet hvorfor det er riktig å flytte en
uønsket situasjon fra et grenseland til et
annet. Etter vår oppfatning vil dette medføre et kraftig styringssignal til kommunene om å avgrense kommunale oppgaver i
NAV til et minimum, dvs. økonomisk sosialhjelp. Departementet kommuniserer
ikke et slikt motiv i forarbeidene til loven.
KoRus-Øst oppfatter spørsmålet om tilknytning til helsepersonelloven og således også
helseregisterloven, som ikke tilstrekkelig
utredet.

Utydelige grenseganger
I LOST brukes ordlyden «opplysning, råd
og veiledning som kan bidra til å løse eller
forebygge sosiale problemer». I ny lov
knyttes opplysning, råd og veiledning til
ansvaret for helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er ikke godt gjort at tilsvarende ansvar etter lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen
utgjør en helhet med gode grenseganger,
og det er grunn til å frykte at det kan oppstå en gråsone som kan ramme mennesker
som søker bistand som ikke er helserelatert. Målgruppen mennesker med sammensatte behov vil være sårbare for denne
typen gråsoner.
KoRus-Øst foreslår at ansvaret for å bidra
til å avhjelpe problemer tydeliggjøres i egen
merknad.

Om tvang
Særlige tiltak overfor rusavhengige er
regulert i sosialtjenesteloven med særlige
regler om tilbakehold i institusjon uten
eget samtykke, tilbakehold av gravide rusmiddelmisbrukere og tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke.
KoRus-Øst registrerer at §§ 6-2 og 6-2a

videreføres i det nye forslaget, og at lovteksten er så å si uendret til tross for at
helsedirektoratet har brukt betydelige midler på å evaluere disse bestemmelsene
(UNI Rokkansenterets evalueringsrapport
2010). Vi ser frem til at departementet skal
vurdere tvangsbestemmelsene grundigere.

Kommunens ansvar
KoRus-Øst er fornøyd med lovens formkrav, hvor kommunen plikter å iverksette
forebyggende tiltak og tidlig intervensjon
«i henhold til anerkjent faglig standard».
Departementet skriver (s178) at «forebyggende tjenester må omtales mer konkret i
forhold til hvilke tjenester som faktisk må
ytes, og legger således opp til på en mer
eksplisitt beskrivelse av kommunenes
plikter på tidlig intervensjons- og forebyggingsområde. Det kommer ikke klart fram
på hvilken måte dette er tenkt løst.
KoRus-Øst vil påpeke at departementet
bruker gjennomgående medisinske termer
i sin forståelse og beskrivelse av det forebyggende arbeidet, og at når også folkehelsearbeid defineres som «helsefremmende» og «sykdomsforebygging», synes det
forebyggende arbeidet kraftig avgrenset til
å identifisere årsaker til sykdom og forebygge helseplager. Vi vil minne om at den
nye loven er ment å ta opp i seg LOST.
KoRus-Øst mener at innholdet i kommunenes ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid bør beskrives i egen kommentar, og at begrepet «anerkjent faglig
standard» utdypes på en entydig måte.
Departementet hevder at lovendringene
knyttet til ny helse- og omsorgslov, og
folkehelselov på det forebyggende område ikke vil medføre administrative eller
økonomiske konsekvenser. Det er vårt
inntrykk at begge de nye lovene legger
igjen en forventning om at et større fokus
skal rettes mot forebygging og tidlig intervensjon, samtidig som rettighetsfesting av
kurativ behandling ikke svekkes. Departementet bør vurdere om det er hensiktsmessig å søke å gjennomføre en reform
uten å legge inn innsatser med sikte på å
lykkes med sin intensjon.

Med bakgrunn i statsbudsjettproposisjonen for 2010 skal de sju regionale
kompetansesentrene – rus skal evalueres. Evalueringen vil være et viktig bidrag i
en kommende stortingsmeldingen om rusfeltet.

KoRus-ene under lupen
Statsbudsjettproposisjonen sier at:

Flere aktører på banen

Problemstillingene

«Samhandlingsreformen angir et tydeligere
kommunalt tyngdepunkt, og det vil derfor
være viktig at kompetansesentrene prioriterer å støtte utviklingen av de kommunale
tjenestene. Sentrene skal ha fokus på de
store behovene i kommunene og behovet
for å styrke samhandlingen mellom de
ulike tjenestenivåene og mellom de ulike
etatene. I sammenheng med samhandlingsreformen vil det derfor være behov for en
evaluering av sentrenes funksjon og oppgaver, samarbeid med andre instanser og
hvordan man kan styrke sentrenes kompetanse og utviklende rolle».

I perioden kompetansesentrene – rus har
eksistert har det kommet flere aktører på
banen. Helsedirektoratet har blitt etablert
og gjennom rusreformen og Opptrappingsplanen for rusfeltet har det vært stor
satsning på kompetanse, kunnskap, forskning og utvikling. Fylkesmannen har fått
egne rusrådgivere og de regionale helseforetakene har økt FoU-innsatsen på rusfeltet. Dette har ført til kompetansesentre
innen spesialisthelsetjenesten. LAR-tilbudet har også blitt utvidet og ført til en styrkning av foretakenes innsats på deler av
rusfeltet.

Problemstillingene kompetansesentrene
vil bli evaluert rundt er hvordan funksjonene som sentrene har og bør ha fremover
ivaretas innenfor det virkemiddelapparatet
som er til rådighet.
a. Hvordan fungerer de per i dag?
b. Hvordan er dagens funksjonalitet
knyttet til dagens virkemiddelapparat?
c. Hva er alternative organisasjonsformer,
gitt de føringer som fremgår av det
nedenforstående?
Evalueringen skal med utgangspunkt i mål
og utfordringer på rusfeltet vurdere om
sentrene ivaretar dette på en hensiktsmessig måte i dag og på hvilken måte dette
best kan gjøres fremover.

Relevant i evalueringen
De syv sentrenes ulike organisatoriske tilknytning, ulike profiler i virkemiddelbruk,
ulike arbeidsformer og kompetanseprofil
er sentrale i evalueringen. Følgende målsetninger i samhandlingsreformen, opptrappingsplanen for rusfeltet, forskning og
utviklingspolicy, særtrekket ved rusfeltet
samt pågående prosesser er relevant for
evalueringen.

Ungdatapiloten avsluttet
Ungdomsundersøkelsen Ungdata er utarbeidet i samarbeid mellom NOVA og
kompetansesentrene – rus i Norge. Bearbeidingen av datamaterialet er i full gang,
og de første presentasjonene i kommunene er avholdt. Framover i mars og april vil
resultatene bli presentert i alle kommunene, i forskjellige fora. KoRus-Øst har vært
i dialog med kommunene om hvordan
ungdomsundersøkelsen skal presenteres.
Erfaringene med piloten er gode. Det

har vært positivt engasjement i kommunene som gjennomførte undersøkelsen.
Svarprosenten er svært høy i de aller
fleste av kommunene – tre med en svarprosent på over 80 %. Den 22. desember
2010 ble ungdomsundersøkelsen i ni
pilotkommuner stengt.
Utgangspunktet for at KoRus-Øst har
gått inn i samarbeidet med NOVA og de
andre kompetansesentrene er at vi mener
at Ungdata er et godt bidrag for å utforme

en god kommunal ungdomspolitikk.
KoRus-Øst sin tanke bak å gjennomføre
undersøkelsen har vært å gi kommunene
et grunnlag for å utforme en ungdomspolitikk, samt å gi kompetansesenteret en
retning på den innsatsen de bidrar med
inn i kommunene.
Det vil i løpet av våren (uke 11) bli
gjennomført ungdomsundersøkelser i tre
nye kommuner (Ullensaker, Gran og
Hamar).
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Mer kompetanse i begge leire
– Både tverrfaglig spesialisert
rusbehandling og psykisk
helsevern trenger mer kompetanse for å kunne behandle
«hverandres» pasientgrupper,
mener Anne Landheim.

Pasienter ved institusjoner innen rusbehandling er lite tilfreds med behandlinga
av psykiske og fysiske plager, melder
Kunnskapssenteret (www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/11671.cms), og viser til
en nylig publisert pilotundersøkelse gjort i
Helse Sør Øst og Helse Midt Norge.

Heller psykisk helsevern
Tekst: Sidsel Skotland. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
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Undersøkelsen viser at pasientene ikke var
tilfredse med tilgangen på psykolog ved
institusjonen. I begge helseregionene svar-

te over 50 prosent at de ikke i det hele tatt
eller i liten grad, var tilfreds med tilgangen
på psykolog. Noen sier også at de heller
ønsker å bli lagt inn på en institusjon innen
psykisk helsevern. Der regner de med å få
bedre hjelp enn ved en rusinstitusjon.
– Vi trenger mer kompetanse i begge
leire. TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) må styrke kompetansen på psykiatri, og psykisk helsevern må styrke den
på rusproblematikk, understreker Anne
Landheim, leder for Regionalt kompetan-

– Flere av pasientene ønsker seg inn i
psykisk helsevern for å få hjelp, men der vet
vi jo at de ikke får så god hjelp med rusproblemet. Hvordan møte dette misforholdet?
– Først og fremt ved å styrke kompetansen i TSB. Psykisk helsevern har ansvaret for de med tyngre psykiske lidelser.
Pasienter med alvorlige rusproblemer og
lettere til moderate psykiske lidelser vil få
bedre hjelp innen TSB enn innen psykisk
helsevern.
Helst hadde hun sett rus og psykisk helsevern slått sammen – nettopp fordi den
samtidige forekomsten er så høy. Men hun
tror nok det er langt igjen dit.

Fakta:
Pilotundersøkelsen
■

Kunnskapssenterets pilotundersøkelse
er gjort ved 14 institusjoner i Helse
Midt-Norge og Helse Sør-Øst

■

Hovedformålet med undersøkelsen
var å teste ut egenskaper ved et spørreskjema og ulike datainnsamlingsopplegg for å måle pasienterfaringer
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

■

Spørreskjemaet vil om ikke lenge bli
lagt ut i redigerbar utgave, og til fri
bruk, i Kunnskapssenterets spørreskjemabank

Mistilfreds med oppfølging

sesenter for rus og psykiatri. Hun mener
denne undersøkelsen er veldig viktig.
– Det er viktig å synliggjøre brukernes
opplevelser og ønsker, og vise brukernes
erfaringer. Når vi kobler de erfaringene de
har med det vi vet om samtidig forekomst
av rus- og psykiske lidelser, er det et varsko, påpeker hun.

Også oppfølging og ettervernet skårer
svakt i undersøkelsen.
– 65 prosent forteller de ikke i det hele
tatt eller i liten grad var tilfreds med oppfølgingen/ettervernet etter siste innleggelse.
Hva tenker du om det?
– Det er alvorlig. Behandling uten oppfølging og ettervern med egen bolig er om
ikke fåfengt, så kanskje ikke så langt i fra.
Dette må styrkes.
Hun påker at flere institusjoner allerede
er gode på dette. Men at alle må bli det,
og hun mener det er bekymringsverdig at
ettervern og oppfølging som fungerer nå
er under press fordi kommunene skal ta
over ansvaret for denne delen av behandlinga. Det vil svekke kontinuiteten for
pasientene. Dessuten er det langt igjen til
tilbudene i den jevne kommune er gode
nok på dette området.
– Når vi nå ser at både behandlingstida
kuttes og ettervern og oppfølging svikter,
hva da? spør hun, og undrer på om ikke
rusbehandling til slutt vil kunne ende opp
som rekreasjon mellom «slagene» for ruspasienter flest.
– Mye kan gå bra når en er inne mellom
institusjonens trygge vegger. Det er ikke
alltid fullt så lett ute i virkeligheten. Det tar
tid å bli rusta for den, avslutter hun.

Undersøkelsen viser:
■

dårlige tilbakemeldinger på graden av
hjelp med fysiske plager/sykdom og
psykiske plager

■

at over 50 prosent av pasientene i
begge helseregionene svarer negativt
på om de har tilfredsstillende tilgang
på psykolog

■

at over 30 prosent i begge regionene
svarer negativt på om de opplever at
behandlerne/personalet har samarbeidet godt med de pårørende

■

at over 80 prosent i begge regionene
svarer positivt på om de har blitt møtt
med høflighet og respekt, og om de
følte seg trygge ved institusjonen

■

at 65 prosent av de som tidligere
hadde vært innlagt ikke var fornøyd
med oppfølginga/ettervernet etter
utskrivning

■

at flere ønsker hjelp fra institusjonen
til å få en myk overgang til et liv utafor
institusjonen, som hjelp til bolig,
sysselsetting, økonomisk sikkerhet
og hjelp til videre behandling

Blir stilt kompetansekrav
Landheim minner om at det i de nasjonale
retningslinjene for samtidig rus- og psykiatriske lidelser som nå ligger ute på høring, blir understreket at TSB skal behandle
lette til moderate psykiske lidelser som
angst og depresjon. Det stiller kompetansekrav til alle tiltak innen TSB.

– Vi trenger mer kompetanse i begge leire. TSB
må styrke kompetansen på psykiatri, og psykisk
helsevern må styrke den på rusproblematikk, understreker Anne Landheim, leder for Regionalt kompetansesenter for rus og psykiatri.
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Nytt nettsted for tidlig
intervensjon på spill
Blåkors lanserte lille juleaften 2010 nettstedet spillkontroll.no. Nettstedet har vært godt besøkt og
i uke 8 (2011) hadde drøyt 700 personer tatt testen for å sjekke om de er spilleavhengig eller ikke.

Ved Blå Kors senter ble det over tid observert at stadig flere henvendte seg til dem
for å få hjelp med overdreven spilling.
– De som til slutt tok kontakt med oss
hadde opplevd å etablere stor gjeld, brutte
relasjoner, sosiale og psykiske problemer.
Hadde vi klart å nå frem til denne gruppen
tidligere ville det ikke gått så langt, sier
prosjektleder og psykolog Pål Fylling
Helland ved Blå Kors senter. Hvis man
gjør noen grep tidlig kan det tenkes at det
blir lettere å nyttegjøre seg behandlingen.
– Kanskje en eller to samtaler er nok.
Dette er jo ressurssterke personer som
kanskje det ikke skal så mye til for å snu,
legger han til. Gruppen det i hovedsak er
snakk om er unge velutdannede menn,
mange med godt betalte jobber, som på
grunn av overdreven spilling har kommet
skjevt ut i starten på voksenlivet.

Ingen henvisning

Brukere med på utvikling

Spillkontroll.no skal være en service til
spillere. Det skal være enkelt å komme i
kontakt med fagfolk og det skal være
enkelt å teste om man har kontroll over
sin spilling, eller om man grenser til spilleavhengighet. – Hos oss trenger ingen
henvisning. Alle som legger inn navn og
telefonnummer vil bli kontaktet senest
neste virkedag og vi prøver å få til en prat
i løpet av ei uke, forteller Helland.
– I rammen for prosjektet er det mulighet for inntil tre samtaler pr klient. Er det
behov for mer må man innom sin fastlege
å få henvisning til behandling. Har de
snakket med oss først er terskelen lavere
for å gå videre om fastlege. Vi tilbyr da å
sende med et lite skriv som forklarer situasjonen til fastlegen, sier Helland.

– I utviklingen av spillkontroll.no har vi
brukt mennesker som har hatt spilleproblemer og spillere som ikke har hatt problemer med sin spilling for å treffe i forhold
til intensjonen med nettstedet. Mye av informasjonen rundt spilleproblemer og
pengespill går tradisjonelt på at du taper
penger om du spiller for mye.
– For nettpokerspillere er det ikke nødvendigvis alltid slik. De vil ikke respondere så bra på en slik argumentasjon.
Deres argumenter er mer at de kan lære
seg å beherske spillet, at tap bare er en del
av «utdanningen» eller at det er tilfeldige
svingninger som gjør at spillet går dårlig,
altså bare en naturlig del av spillet. Blandingen av ferdigheter og tilfeldigheter i
poker kan gjøre det vanskelig å vite –
vinner jeg fordi jeg er god eller fordi jeg
har flaks? Man kan få en overdreven tro på
egen mulighet til å lykkes. Mange pokerspillere ville aldri kunne tenkt å slippe
penger på en automat. Tankesettet til
pokerspillere er i en annen bane enn
andre spillere, sier Helland.
Terskelen er nok fortsatt for høy for
mange for å ta kontakt. – Drømmen er at
folk som er usikker på om de har et problem kan komme og diskutere dette med
oss. Folk som ikke har problem må selv
velge om de vil spille, sier Helland.

Et tilbud til de som ønsker det
Spillkontroll.no er ingen moralsk vokter,
men et tilbud som er på lag med spilleren.
– Vi ønsker at folk skal reflektere over
sitt forhold til spill. Kontrolltesten på nettsiden er et eksempel på dette. Vi valgte å
ikke bruke en tradisjonell screeningtest på
gambling, fordi de kan oppleves som
fremmedgjørende og konfronterende sier
Helland.
Spillkontroll.no er utviklet med midler
fra Helsedirektoratet som ett av flere ledd
i handlingsplanen mot spilleproblemer.
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Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri (RKDD) har i samarbeid
med KoRus-Øst siden nyttår gjennomført en åpen netthøring på sin hjemmeside. Høringen
har vært i forbindelse med utkast til nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og
oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse – også kjent som ROP-lidelser.

Netthøring avsluttet
Dette med åpen høring på Internett er
relativt nytt, men det har gitt mange nyttige erfaringer man kan dra med seg videre.
– Vi hadde naturligvis håpet at vi skulle
få flere innspill. Men samtidig var det også
helt bevisst et utprøvingstiltak for å teste
det ut og for å få erfaringer rundt dette
med netthøring, sier Thomas Kulbrandstad
ved RKDD.

Interessen har vært tilstede
Høringen har vært på nett siden nyttår og
trafikken på www.dobbeltdiagnose.no har
vært relativt god. – Sett i forhold til antall
innlegg på høringen kan vi ikke si oss helt
fornøyd. Men på den andre siden viser
statistikken at det er godt over 600 unike
treff på selve netthøringen. De fleste av
disse har vært inne på siden over lengre
tid, det vi si at de har lest og brukt siden.
Kort oppsummert kan vi vel si at interessen for netthøringen absolutt har vært tilstede, understreker Kulbrandstad.
RKDD og KoRus-Øst var to av flere formelle høringsinstanser. Disse instansene
skulle gi sine innspill direkte til Helsedirektoratet. Netthøringen var en invitasjon til «alle andre».
– Vi hadde jo kanskje aller helst sett at
både de formelle høringsinstansen og de

«uformelle» kunne gi sine innspill via
denne nettsiden. På den måten hadde vi
trolig fått en mer «åpen» og gjennomsiktlig
høringsprosess.

Åpen høring kan bidra til debatt
– En fordel med åpen høring er jo at alle
til enhver tid kan se hva som kommer inn
av innspill. Dette kan igjen bidra til å
skape en debatt rundt enkelte tema, noe
som vil kunne bidra til å styrke det endelige retningslinjedokumentet, sier Kulbrandstad. Å gjennomføre en åpen netthøring rundt en retningslinje som for eksempel skal endre praksis for hjertekirurgi
vil kanskje være noe annet. Det er viktig å
velge rett metode til rett tid.
Den ROP-retningslinjen som nå har vært
ute på høring, omhandler mye og har en
svært stor målgruppe. Så lenge det er
snakk om utredning, behandling og opp-

– En fordel med åpen høring er jo at alle til enhver
tid kan se hva som kommer inn av innspill, sier
Thomas Kulbrandstad ved RKDD.

følging gjelder dette like mye for de som
jobber i helsevesenet, som for de som er
brukere av helsetjenesten.
– Dette er jo en unik måte for oss i hjelpe- og behandlingssystemene å kunne påvirke hva som blir gitt av sentrale føringer
for vårt arbeid. Samtidig vil pasienter og
pårørende også kunne komme med sine
innspill. Jeg tror at flere åpne netthøringer
kommer til å bli gjennomført i tiden fremover. Det vil etter mitt syn være en viktig
og riktig satsning, sier Kulbrandstad.
Han legger til at forskning og kunnskapsutvikling går fremover i et raskt
tempo. Retningslinjer kan derfor ikke være
statiske dokumenter.
– Ved å gjennomføre åpne netthøringer
og ha nettbaserte utgaver av retningslinjer,
kan retningslinjer bli bedre forankret og
mer tilgjengelige. På den måten blir de
mer dynamiske og kan lettere fange opp
og integrere ny kunnskap. Min konklusjon
er at dette er noe vi må gjøre mer, sier
Kulbrandstad.
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RETURADRESSE:

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

Kommende kurs og
konferanser
10. mars, Skien:
Kompetanseheving i kommunalt rusarbeid – bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere

15.–16. juni, Klækken:
Fagkonferanse for Asker og Bærum
Arr: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

Arr.: Borgestadklinikken

25. mars, Hamar:
På tide å tenke nytt – Konferanse om
psykisk helse, folkehelse og rusfeltet
Arr.: Fylkesmannen i Hedmark, Mental Helse
Hedmark, Norsk Psykologforening - Hedmark
lokalavdeling, Hedmark fylkeskommune og
KoRus-Øst

24.–25. mai, Hankø:
Fagkonferanse for Folloregionen

1. september, Drammen:
Kompetanseheving i kommunalt
rusarbeid – bruk av tvang overfor
rusmiddelmisbrukere
Arr.: Borgestadklinikken

17.–19. oktober, Gøteborg:
Nordisk konferanse – dobbeltdiagnose
Arr.: Svenska Nätverket – Dubbeltdiagnoser
alkohol- och drogmissbruk med samtig
psykisk ohälsa

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

Ansatte

Arr: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

• Kåre Rørhus, enhetsleder
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no

31. mai – 1. juni, Sanner:
Fagkonferanse for Romerike

• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no
• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no

Arr: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

9.–10. juni, Klækken:
Dit høna sparker, Klækken
Arr.: KoRus-Øst

3. november, Kristiansand:
Kompetanseheving i kommunalt
rusarbeid – bruk av tvang overfor
rusmiddelmisbrukere
Arr.: Borgestadklinikken

13.–15. juni, Reykjavik:
8th Nordic Conference on Prevalence,
Prevention, Treatment and Responsible
Gaming, Reykjavik

• 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

Arr.: SNSUS

• Anne Landheim, forsker, seniorrådgiver
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

Det tas forbehold om endringer, følg med på www.rus-ost.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
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