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Lavterskeltiltak i Stavanger
LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge
rusmisbrukere i Stavanger.
Huset ligger sentralt til ved
Breiavannet, midt i Stavanger
sentrum.

ging er åpningstiden 1300–1330. På lørdager er det åpent 1000–1200. I helgenen blir
brukerne betjent av miljøarbeiderne. Disse
har gått internt kurs og er klassifisert til å
dele ut medisiner. – Medikamentene er
dosert og lagt i dosetter, slik at det kun er
snakk om utdeling, presiserer Bjånes.

Klinisk skjønn
Hovedoppgaven til LARiS er å ta hånd om
legemiddelhåndteringen og foreta urinkontroll av de som skal ha sine LAR medikamenter. – I Stavanger er det LARiS som er
det sentrale utdelingsstedet, men brukerne
kan også få Subutex, Metadon eller Subuxzone av hjemmesykepleien eller fastlege,
forteller avdelingsleder Britt Bjånes.
På faste dager blir det tatt urinprøver.
Dette foregår i overvåkede toaletter med
speil, eller i spesialtilpassede rom for de
som ikke klarer å levere under direkte påsyn. – Spesialrommene er kun til bruk i
spesielle tilfeller, og brukerne må da selv
søke om å få bruke dem. Hvis de nekter å
gi urinprøve, vil de likevel få medisin, men
vi sender da en melding om dette til LAR
Helse Stavanger, som har ansvaret for vurdering av LAR-søknader og bestemmer
dosering. De har laboratoriet som også
analyserer prøvene, sier Bjånes.

På formiddagen er det bemannet åpen stue
med kaffe, te, tidsskrifter og aviser tilgjengelig. Det er ikke tillatt å være ruset på
LARiS. – Kommer brukerne ruset er det
opp til oss å bestemme om de skal få sin
medisin. Dette blir bestemt på stedet og
ikke noe som kommunen eller LAR Helse
Stavanger blander seg med. Her må vi
utøve klinisk skjønn, sier Bjånes.
Om brukeren ikke dukker opp til sine
avtaler, blir dosene vurdert. Uteblir de også
etter tre dager er det LAR Helse Stavanger
som avgjør om de skal få fortsette behand-

lingen eller ikke. Dersom de heller ikke
kommer etter fire dager, blir medisineringen stoppet og de må kvalifisere seg til
LAR på nytt, sier Bjånes.

Inspirert av LARiS
For de mest motiverte tidligere rusmisbrukerne, tilbys også ettervernskurs for å stimulere til en mer meningsfylt hverdag.
Gjennom skolegang og jobbmuligheter
skal stadig flere hjelpes til en gradvis tilnærming til et normalt liv.
Rusforum Follo lot seg imponere og
inspirere av tilbudet ved Helsestasjonen i
Stavanger og LARiS. – Vi kunne gjerne
tenkt oss en slik modell, men Stavanger er
en bykommune. Follo består av flere kommuner og geografien gjør det litt mer
kronglete. Men denne studieturen har vært
lærerik og vi kan bygge videre på noe av
det vi allerede gjør i Follo, sier Hildegunn
Holm, seksjonssjef Follo poliklinikk.

Ser brukerne hver dag
Ved LARiS får alle brukerne sin kontaktperson. Denne er alltid med i ansvarsgrupper sammen med brukeren. – Hos oss ser vi
brukerne hver dag. Vi deler smil og tårer
med dem. På grunn av denne nærheten må
vi også passe på å holde litt avstand, slik at
vi ikke blir for mye miljøarbeidere. Til
LARiS kommer mellom 60 og 70 brukere
daglig. Disse blir møtt av en stab på ti ansatte som dekker fagfeltene til sykepleie,
vernepleie og miljøarbeid i tillegg til lege og
tannlege, sier Bjånes.
Åpningstiden ved LARiS er 0800–1130.
For de som trenger litt spesiell tilretteleg-

Rusforum Follo hadde med seg rusrådgivere for å se hvordan Stavanger har jobbet frem sitt LAR-tiltak. De
som var med (f.v) Mona Larsen Norli, NAV Oppegård, ruskonsulent, Cecilie Van der Meer, NAV Oppegård,
ruskonsulent, Elin Haugen, NAV Ski, ruskonsulent, Mette Kosstad, NAV Frogn, ruskonsulent, Bjørn-Erik
Pedersen, NAV Ski, ruskonsulent, Heidi Sørensen, NAV Vestby, ruskonsulent, Tone Skjellet, spesialrådgiver,
KoRus-Øst og Aud Marit Haslie, NAV Ås, miljøterapeut. Hildegun Holm, Follo ARA Pol., enhetsleder (bak).

Hankø 24.–25. mai:

Eget beskyttelsesarbeid
Heidi Tanum er leder ved Krisesenteret i Vestfold. Deres mål er å hjelpe kvinner, menn og barn
som er utsatt for vold i nær relasjon. De som oppsøker Krisesenteret kan få bistand til å komme
bort fra en voldelig hverdag, og vil alltid møte noen som kan være tilstede for dem. Der kan de få
et trygt sted å bo en kortere periode, eller de kan gå i ulike typer dagtilbud.
Til krisesenteret kommer de som har blitt
utsatt for vold i hjemmet. Disse har med
seg mange vonde minner og opplevelser
som de kan dele med ansatte på krisesenteret. De ansatte har ulik fagutdannelse, og
flere har særskilt kompetanse for å bistå
voldsutsatte barn. Arbeidet rundt beboere
på Krisesenteret er individuelt tilpasset.
– Å jobbe på et krisesenter er kanskje litt
spesielt. Vi er der for å høre på alt det
vonde som blir fortalt av de som kommer
til oss. I alt dette må vi også huske å tenke
på oss selv som hjelpere og stille oss spørsmålet om hvordan vil vi bli etter flere år på
krisemottak. Hvordan skal vi takle alt vi
ser og hører, og likevel kunne komme hjem
til våre egne familier på fritiden og være i
normalmodus igjen? Hvordan skal vi sørge
for å holde oss selv i vater, slik at vi klarer å
holde ut over tid, undrer Tanum.

Lære å beskytte seg selv
Det med eget beskyttelsesarbeid er det
ingen trylleformel for. – Vi kan lære oss å
beskytte oss selv i møte med andres kriser.
Men vi som ledere må være flinke til å ta
dette på alvor og oppfordre våre ansatte til
å finne sine måter å regulere og beskytte
seg selv på, sier Tanum. Et virkemiddel i
beskyttelsesarbeidet er kontekstmarkering.
– For meg er dette en viktig faktor. Jeg blir
tryggere på meg selv når jeg vet konteksten
jeg er i. Jeg vet hvor jeg jobber, jeg kjenner
mitt mandat. Jeg har klare grenser for hva
som er jobb og hva som er fritid. Jeg har
også klare grenser for hva som er meg selv
privat, og hva som er meg som medarbeider, leder og kollega. Godt skille mellom
jobb og privat er godt beskyttende arbeid,
sier Tanum.
En liten parallell til beskyttende arbeid
kan være at man i kommune-Norge stadig
oftere ser at ledere sender e-post søndag
kveld om saker som skal være klare mandags morgen. – Det er ikke greit, fordi en
da har fritid. Jeg tror vi kommer dit at vi
må øke denne bevisstheten. Det handler
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ikke om å være rigid, men å være beskyttende, sier Tanum.

ta oss selv på alvor, lytte til kroppen, sier
Tanum.

Skjør balansegang

Virker forebyggende

– I vår tid er det også flere kulturer å ta
hensyn til. Av de som kommer til Krisesenteret i Vestfold er ca 60 % innvandrere.
Disse har en annen måte å kommunisere
på. Når de f. eks spør meg hvor mange barn
jeg har, så må jeg svare dem på det. Det å
ikke svare er uhøflig, men jeg har også lært
at den type spørsmål ikke går rett på mitt
privatliv, forteller Tanum.
– God faglighet er også et beskyttende
element. Vi må vite hvordan vi kan snakke
med barn og hvordan være til stede. Vi kan
ofte kjenne ubehag og sorg, kjenne mye av
det som er barnets indre, og likevel opprettholde vår profesjonalitet. Barnet sitter
her, det lever, jeg sitter her ved siden av. Det
var ikke meg det skjedde noe med. Det er
en balansegang, og den er for skjør. Vi må

Beskyttelse er som nevnt et ledelsesansvar,
selv om vi også selv har ansvar for å beskytte oss selv. Beskyttelse kan vi også finne i
organisasjonsstrukturer, i ivaretakelse og
gjennom veiledning. – Vi har pålagt veiledning og refleksjon over egen praksis hos
oss. Det er et sikringspunkt, et sted der
mennesker får levert fra seg ting som er for
tungt å bære. Man får et metaperspektiv på
egen funksjon, og på arbeidspraksis. Det
virker forebyggende på sykdom og konflikter og det virker fagutviklende, forteller
Tanum

Heidi Tanum er leder ved Krisesenteret i Vestfold.
Hun skal snakke om det å arbeide i smertens rom,
hjelperens rolle, ivaretakelse av hjelperen og eget
beskyttelsesarbeid. Foto: Morten Rakke.

Hankø 24.–25. mai:

Den forvandlende bro
– om det magiske i det å møte det riktige mennesket
Jens Arentzen er dansk skuespiller, manusforfatter og instruktør. Han er utdannet ved Elevskolen
ved Århus Teater i 1979. Han har medvirket i mer enn 20 film- og TV-produksjoner. På sin måte vil
Arentzen fortelle varmt, morsomt og rørende om betydningen av å møte det riktige mennesket,
når man kommer fra en dysfunksjonell bakgrunn.
Med utgangspunkt i sin egen oppvekst med
en psykisk syk mor, forteller Arentzen
hvordan møte med et annet menneske kan
forvandle vår opplevelse, selvopplevelse og
dermed livssituasjon.
– I dag vet vi mye om hvordan barn av
foreldre med psykisk sykdom, alkoholproblemer eller andre lidelser har det. I mange
tilfeller utvikler barn som blir forlatt alene
i dysfunksjonelle familier posttraumatiske
stresslidelser (PTSD), forteller Arentzen.
Lidelsene som barn blir påført når de blir
forlatt, kan sammenlignes med det soldater
opplever når de kommer hjem etter å ha
vært ute i krig. Det er positivt at man nå
forstår at det gjør noe kroppslig-emosjonelt med de som har opplevd en slik barndom, sier Arentzen. Hvis barn og unge skal
hjelpes må de hjelpes kroppslig-emosjonelt. Det er ikke nok å bare snakke om
problemene.
– En må tømme emosjonelt stress i situasjonen. En blir da fri for det kroppslige
panseret en får når en prøver å beskytte
seg, forteller Arentzen. – I Norge hadde
dere en pioner på området, Lillemor Johnsen. Hun var utdannet fysioterapeut og
reiste mye rundt i Europa. Hennes oppdagelse var at barn som kom fra familier som
ikke hadde det særlig godt, hadde symptomer som man kunne merke på barnets
muskler. Hun gjorde et kjempe pionerarbeid som ble hennes hovedverk, forteller
Arentzen.

– I Danmark har vi kommet godt i gang
med å sende terapeuter eller pedagoger inn
i familier for å hjelpe disse og finne nye
måter å kommunisere på. I mange tilfeller
har denne formen for «familieterapi» vært
til stor nytte. I andre tilfeller hvor denne
terapiformen ikke virker, må man se konkret på det barnet, forteller Arentzen.

Fått sin «rolle» i familien
– I et familiegalleri vil det ofte være en som
utpeker seg i negativ retning på grunn av
sin adferd. Det er ikke sikkert at det feiler
denne personen noe annet enn at han har
fått sin «rolle» i familien, gitt av familien.
Denne personen får da all skyld for alt som
skjer i negativ retning, altså en unnskyldning for mors eller fars lidelser slik at deres
lidelse blir tiet ned, sier Arentzen.

Det magiske øyeblikket
– Hvis du skulle intervjue en om f.eks. overgrep, vil du finne dette vanskelig fordi du
ikke har følelsesmessig de samme erfaringene som den som har blitt utsatt for overgrep. Hvis du kan tåle et detaljert svar på et
ømt spørsmål, er det greit. Hvis svaret uteblir, og blir utsatt til en annen anledning,
blir dette en situasjon som ingen av partene

Med utgangspunkt i sin egen oppvekst med en
psykisk syk mor, vil Jens Arentzen fortelle hvordan
et møte med et annet menneske kan forvandle vår
opplevelse, selvopplevelse og dermed livssituasjon.
Foto: Stories Production Aps

kommer godt ut av, sier Arentzen.
– Det er vidunderlig å møte mennesker.
Om det er en alkoholiker eller en med psykisk sykdom spiller ingen rolle. Men når
disse selv sier at det finnes et håp, da er vi
nært det vi søker. De som innser at det er
håp, at det er de selv som er syke, og ikke
alle rundt en selv, da er det godt å gi håp til
de som står en nærmest, sier Arentzen.
– Og det er da, når man møter noen som
ser en selv, og som ikke er redd for å møte
det ha ser, da opplever man det magiske
øyeblikket, avslutter Arentzen.
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Sanner 31. mai–1. juni:

Tør vi se det – og hva gjør vi?
På Barnehuset i Hamar foregår det samtaler som de færreste av oss kan forestille oss. Der blir det
foretatt avhør av barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner.

En viktig oppgave ved Barnehuset er å tilrettelegge for dommeravhør og medisinsk
undersøkelse i barnevennlige omgivelser.
– Vi er med på avhørene og sitter sammen
med dommere, forsvarsadvokater og etterforskere. I etterkant går vi inn med behandling og samtaleoppfølging hvis det er
behov for det, hvis barnet da ikke er godt
nok ivaretatt i andre hjelpesystemer, sier
daglig leder og rådgiver Kari Rostad.

Barn er mer rett på
– Av og til tror jeg vi er litt for redde for å
snakke med barn, fordi det utfordrer oss
som fagpersoner på en helt annen måte.
Svarene vi kan få er ikke helt enkle å forutsi. Barn er mer rett på. Jeg mener vi må
snakke helt vanlig til dem og være på det
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stadiet barnet er og høre på hva de sier.
Voksne lager ofte svaret selv i hodet, men
hør barnet fullt ut og tør å være i dialog
med barna, sier Rostad. Av og til blir hjelpere for knytt opp i maler og veiledere når
de snakker med dem. – Jeg tror ikke vi skal
være så opphengt i disse. I situasjoner med
vold eller seksuelle overgrep er det viktig å
være opptatt hvordan man snakker med
barn, slik at det ikke ødelegger en sak.
Snakk med dem og still åpne spørsmål, sier
Rostad.

Tåler spørsmål
I samtale med barn er det mye som blir
pakket inn. Barna forstår så mye mer enn vi
tror, og de kan forklare mer en vi er villige
til å tro. – Hvorfor skal vi si til en syvåring

at mor er syk? Kan vi ikke bare si det som
det er? Barn oppfatter folk som syke når de
er sengeliggende, og ikke streifer rundt på
gata, sier Rostad. Det er viktig at barna får
ta del i hva sykdommen består i og hva som
faktisk foregår. – Jeg snakker med mange
barn som har kommet til oss på grunn av
vold eller overgrep. De er fra familier med
rus eller psykiske problemer. Det de sier,
og det de ønsker, er at noen skal spørre
dem, spørre om hvordan de har det som
barn, sier Rostad.
– Barn tåler spørsmål som gjør at ting
ikke blir så komplisert og hemmeligholdt.
Vi er med og opprettholder at man ikke
skal snakke om at mor eller far ruser seg,
legger hun til.

Alle har sine historier
Barna som kommer til Barnehuset har
sine historier. Når de blir hørt er de veldig
gode til å fortelle. De sitter på mye kunnskap om seg selv og sin familie. – Det er
seksåringer som har fortalt meg at de hører
hvor fort kjøleskapdøra åpnes, og i hvilket
tempo flaska åpnes. De vet ut fra dette
hvordan det kommer til å bli i hjemmet.
Det er måte å innta informasjon på som
kanskje ikke alle har utviklet. Da må vi
spørre barnet om hvordan dette er, hvordan de opplever det, hvordan de merker
det og hvordan det kjennes. Samtidig er du
nødt for å vite at når du snakker med barn
må du vite at de er i trygge omsorgsrammer. Det er klart vi må ta barna mer på
alvor, sier Rostad.
– Jeg har vært borti mange innen hjelpesystemet, både innen rus og psykiatri og
jeg har vært i barnevernet i mange år. Det
jeg er tydelig på er at jeg mener foreldrevernet henger alt for høyt. Vi har et større foreldrevern enn det er et barnevern. Når jeg
snakker om barn, så er det barns rettssikkerhet og krav på omsorg som står i fokus,
et krav om en god og trygg oppvekst, sier
Rostad.
– Foreldrene skal selvsagt ivaretas. Dem
skal det også jobbes med og gis tilbud, men
det er ikke det samme som at de skal være
omsorgspersoner for sine barn. Faktisk
tenker jeg det er noe å være tydelig på hva
barna trenger, sier Rostad.
– Mange vi snakker med er barn som
ikke klarer å konsentrere seg på skolen.
Hvordan skal de konsentrere seg når de
lurer på hvordan det er når du kommer
hjem igjen. Hvordan skulle jeg klart å gjøre
jobben min om jeg lurte på om jeg ble slått
eller mishandlet når jeg kom hjem fra
arbeid? Jeg er voksen og tenker annerledes.
Det handler om å tørre å se barnet og handle ut fra det vi ser, og ta stilling til det vi faktisk ser, sier Rostad.

Barnehuset Hamar
Barnehuset Hamar ble åpnet i desember
2007 og er i full drift. Barnehuset dekker 61
kommuner, 10 tingretter og fire politidistrikt med tilhørende hjelpeapparat. Barnehuset dekker Hedmark, Oppland og deler
av Akershus. Deres intensjon er å være et
kompetansehus for barn og ungdom som
møter rettsapparatet.

Sanner 31. mai–1. juni:

Den gode
praksisarena
Hva er en god praksisarena og hvordan jobber de? Er tverrfaglighet løsningen og hvilke utfordringer og dilemmaer finnes?

Familiens hus på Nes på Romerike er et
tverrfaglig ressurssenter for barn, unge og
foreldre. Virksomheten innbefatter det
meste som denne målgruppen har behov
for som åpen barnehage, barnevernstjenesten og nettverkskonsulent. Avdeling for
forebyggende helsearbeid finner du også på
Familiens hus. Denne avdelingen består av
helsestasjon, svangerskapsomsorg, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og familiekonsulenter. Kommunens SLT-koordinator og folkehelsekoordinator har også plass
i dette fellesskapet.

Mulighetenes arena
– Vi prøver å få til et helhetlig fokus i Nes
kommune. Selv om det heter Familiens
hus, liker vi bedre å kalle det mulighetenes
arena. Om vi får til den gode praksisen kan
ikke vi evaluere selv, men våre brukere gir
mange gode tilbakemeldinger, sier leder
Anne Lise Bruteig.
Som nevnt rommer Familiens hus åpen
barnehage. – Dette er et godt tilbud hvor
barna kan være sammen med foreldrene, og
foreldrene kan knytte nettverk med andre
foreldre, noe som i seg selv gir mange gode
muligheter. Samtidig er det alltid fagpersoner til stede, slik at foreldrene kan få veiledning, eller møte andre fagpersoner, sier
Bruteig. Familiens hus har også babykafé
med tidlig intervensjonsfokus.
– Familiens hus har egen nettverkskonsulent som jobber ut mot bomiljøene.
Samme person er også folkehelserådgiver i
Nes kommune og ivaretar således kommunens folkehelseplan for barn, unge og familier, sier Bruteig.

Langsiktig horisont
– Vi er litt for redde for å snakke med barn, fordi
det utfordrer oss som fagpersoner på en helt annen
måte. Svarene vi kan få er ikke helt enkle og forutsi,
sier Kari Rostad

system i bunn for de tjenestene vi har her.
Hos oss jobber ulike faggrupper og fagpersoner om hverandre og med hverandre. Vi
har et godt samarbeid på tvers av faggruppene. Vi har bare gode erfaringer med vår
modell. Vi har noe å jobbe med fremover,
men vi har en langsiktig horisont, sier Bruteig.
– Om du spør brukerne, er de godt tilfreds med at «alle» som ivaretar barn, unge
og familier er samlet under ett tak, avslutter
hun.
Anne Lise Bruteig er leder
ved Familiens hus på Nes
i Romerike. Mulighetenes
hus er en bedre dekkende
beskrivelse mener hun.

I Familiens hus er vi 35 ansatte med ulik
faglig bakgrunn. Hver avdeling har sin
leder eller fagansvarlig. – Vår erfaring er at
det er viktig å ha en god struktur og et solid
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Dit Høna Sparker, Klækken 9.–10. juni:

Bedre tverrfaglig innsats
Barn og unge som vokser opp
med foreldre som er psykisk
syke, eller er rusmiddelmisbrukere, får ikke alltid den støtte
eller hjelp de trenger.
En av årsakene til dette er at ansatte som
møter disse barna og deres familier ikke i
tilstrekkelig grad samarbeider på tvers av
faggrupper og sektorer. For å øke innsatsen
mot barn og risikoutsatte familier iverksatte Servicestyrelsen i Danmark i september
2006 prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats.
Prosjektet skulle utvikle en generell
modell for det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid mellom kommunale og regionale myndigheter og tjenesteleverandører
for å sikre en tidlig og sammenhengene inn-

sats overfor barn med psykisk syke, eller
rusavhengige foreldre.
BTI-modellen skal bidra til å avdekke
eventuelle problemer i familiene, slik at
nødvendige tiltak blir iverksatt så tidlig som
mulig og at barna får tilbud om tiltak som
hjelper dem selv til å håndtere de problemene de måtte ha med det å være barn av rusmisbrukende, eller psykisk syke foreldre.
Ansatte i berørte etater eller organisasjoner skal samarbeide på tvers av faggrupper
og sektorer. Deres oppgave er å sikre at viktig informasjon om barn og unge av foreldre med rus- eller psykiske lidelser blir formidlet mellom ulike instanser slik at det
blir skapt en helhetlig og sammenhengende
innsats.
Bjarne Møller fra SUS Socialt Udviklingssenter i København kommer til Klækken for å fortelle om erfaringene med BTI.

Dorthe Andersen, barn- og ungesjef i
Guldborgsund kommune, København,
kommer for å snakke om BTI i praksis.

Klækken 15.–16.juni:

Samhandling
Det handler om mennesker!
Du skal se at her finns folk
som tar i mot!

Toril Bakke er seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Dette er en statlig virksomhet som skal
sammenfatte forskning innen helse, måle
kvalitet på helsetjenester, og bidra til å
utvikle og forbedre kvaliteten på de helsetjenestene vi har i dag.
– Hensikten med kunnskapssenteret er å
bidra til at beslutninger i helsetjenesten blir
fattet på best mulig kunnskapsgrunnlag og
at tjenestene som brukerne da blir tilbudt
blir virksomme og trygge, sier Bakke.

Kulturendring
– Vi vet mye om at tjenestene per i dag ikke
samhandler godt nok og ikke koordinerer
6
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tilbudene godt nok, men vi vet ikke like
mye om hvilke måter å samhandle på som
er de mest effektive. En samhandlingsreform er i gang og det er viktig å ha fokus på
både struktur, prosess og kultur. Ikke minst
det siste. En påstand jeg kommer til å drøfte er at mye av endringene som må til for at
vi kan øke samhandlingen til beste for brukerne må gjøres i våre egne hoder – det
handler om en kulturendring. Det hjelper
ikke bare å endre funksjoner, ansvarsområder rutiner eller retningslinjer, sier Bakke.
– Vi må ha fokus på at det er mennesker
som samhandler med andre mennesker og
starte der; ledere samhandler med andre
ledere, ledere samhandler med egne medarbeidere, og ikke minst samhandler medarbeidere med brukere. På hvilken måte
skjer denne samhandlingen? Det er et stort
lederansvar på alle nivå å bidra aktivt for å
gjøre samhandlingsreformen så effektiv
som mulig, legger hun til.

Løfte blikket
– Samhandling skjer mellom og på tvers av
ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og
profesjoner. Reformen er viktig internt og
eksternt. Vi må sette oss grundig inn i hva
denne reformen er, hvordan vi utfører våre
oppgaver i dag og hvilke behov brukerne
har. Blant annet må vi tørre å spørre brukerne om hva det viktigste vi kan gjøre for
dem er, sier Bakke. Kanskje vi får en overraskelse! Vi må løfte blikket ut over egen
organisasjon og finne ut hvem som er sentrale samarbeidspartnere i forhold til brukernes behov.
– Vi må opprette kontakt, opprette nettverk og ha fokus på samhandling. Vi må se
på hva vi har og finne ut hvordan vi egentlig
vil ha det, avslutter Bakke.

Stabburshella
– et sted å være, for alle!
Lørdag 30. april var en
stor dag i Valdres. Da åpnet
«Stabburshella». Stabburshella
er et nytt bruker- og pårørende
«værested» i sentrum av
Fagernes.
Tekst: Tone Meisdalen – RIO og styremedlem i Stabburshella

Stabburshella skal være åpent for alle og ha
en lav terskel. Samtidig skal Stabburshella
ha et særskilt fokus på de som trenger å
bygge nettverk. Det skal være et trygt sted
å hente styrke. Det skal være mulig å få
noen å snakke åpent med – og hjelp til
videre hjelp for de som ønsker det. Eller
bare et sted å være!
Vi ønsker i tillegg til å nå mennesker med
rusrelaterte problemer – å nå barn, ungdom

og pårørende som lever/eller har levd nært
på mennesker med rusproblemer.

Brukerstyrt
Vi samarbeider med Stabbur Amfi i sentrum om lokalene til gamle Valhall Pub,
som var den «bruneste» puben i Fagernes.
Stabbur Amfi i sentrum, som også er rusfritt, og vil ha fokus på musikk, konserter
og kultur.
Stabburshella er brukerstyrt, styret består av fem brukerrepresentanter. I tillegg
har vi gode medspiller i representanter for
hjelpeapparatet. Samhandling i praksis!
Åpningsdagen ble en stor dag for oss alle.
Fantastisk vær og stort frammøte styrket
oss i troen på at vi har gjort noe riktig. Det
gjorde også alle de gode ordene fra mange
samarbeidspartnere. Alle hadde blitt oppfordret til å skrive sin hilsen på en skiferhelle, som etter hvert ble en liten varde. Gode

ord vi vil ta med oss i det videre arbeidet. Vi
hadde besøk fra Kafe X i Tromsø av daglig
leder Asbjørn Larsen. Han har lang erfaring fra slikt arbeidet og han delte erfaringene sine med oss.
I starten vil Stabburshella ha åpent to
ettermiddager/kvelder i uka. Vertskap vil i
utgangspunktet bestå av en bruker og en fra
hjelpeapparatet. Dette for at gjestene våre
skal få oppleve å møte hjelpeapparatet på
sin egen arena. Vi mener dette vil være en
styrke både for Stabburshella og for hjelpeapparatet.

Endelig en realitet
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon –
RIO har deltatt aktivt i arbeidet med å
bygge opp Stabburshella. Det hele har sitt
utspring i en brukerundersøkelse som ble
foretatt i det pågående STYRK-prosjektet i
Valdres. Det nesten alle de spurte svarte var
at det savnet et slikt «værested».
Nå er stedet en realitet. Vi må alle, både
vertskap og gjester, være med å utvikle det
videre. Bare på den måten, i et samarbeid,
vil Stabburshella bli et godt og trygt sted å
være for alle som trenger det!
– Nå er Stabburshella en realitet. Vi må alle, både
vertskap og gjester, være med å utvikle det videre.
Bare på den måten, i et samarbeid, vil det bli et
godt og trygt sted å være for alle som trenger det,
skriver artikkelforfatter Tone Meisdalen.
Foto: Trond Tendø Jacobsen
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Det offentlige har mange oppgaver, men klarer de alle
oppgavene godt nok? Atle Holstad holdt et lite fordrag over
temaet i referansegruppen til Kirkens Sosialtjeneste nylig.

Uten frivilligheten
stopper Norge!
Frivillig arbeid er ikke noe nytt. Det har
alltid vært noen som har ønsket å gjøre noe
for andre. Noen har et godt og stort hjerte
og gir av sin tid for å hjelpe andre. Andre
har romslig økonomi og kan bidra på sin
måte med å gi gaver.
Frivillighet kan være så mangt. På den
ene siden har vi f. eks foreldre til barn i
skolekorps og idrettslag. Disse må stille
opp og hjelpe til for at barna skal kunne
delta i aktiviteter. På den andre siden er det
mange lag, foreninger og organisasjoner
innen og sosial- og helsetjenesten.
– Historisk sett har nestekjærligheten en
sentral forankring og hadde en forebyggende profil, sier Holstad.

Frivillighet i flere ledd
Frivilligheten i det offentlige har flere
ansikter. Her er det snakk om medlemsorganisasjoner med frivillig medlemskap.
Frivillig tjeneste er et avgrenset tilbud som
blir drevet i regi av en frivillig organisasjon.
Under alt dette finner vi frivillig arbeid,
som er ubetalt arbeid i regi av en frivillig
organisasjon. – Det frivillige representerer
det folkelige og bredden i mangfoldet. I det
offentlige er det litt mer profesjonelt og
mer strukturert. Det blir gjerne litt smalere
tilbud da, men også mer målrettet, sier
Holstad.
– Skal vi få våres oppgaver til å gå rundt
er vi avhengig av at vi har frivillige som stiller opp. Skal vi kunne opprettholde åp8
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ningstider m.m. er jeg veldig glad for at det
finnes frivillige som har mulighet til å stille
opp, sier leder i rus- og psykisk oppfølgingsteam i NAV, Lene Andreassen Bårdseng. Alternativet uten frivillighet ville vært
redusert tilgjengelighet og kortere åpningstider. – Tilbudet blir større til brukerne
gjennom frivilligheten, legger hun til.

Ville ikke klart seg særlig bra uten
Heller ikke Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene ville klart seg særlig bra uten å ha
en gjeng med frivillige som ressurs i miljøet. – Vi er helt avhengige av de frivillige. Vi
ser også at det er en fin balansegang i dette
arbeidet. Det er viktig at de frivillige ikke
blir utnyttet som ressurs, de skal oppleve at
de er en del av en helhet, og bidrar sammen
med andre ansatte, sier leder ved Kirkens
sosialtjeneste, Anne Berit Nomerstad.
Matutdelingen til Sosialtjenesten er et
eksempel på et tiltak som er drevet kun av
frivillige. – Dette er et arbeid som tar ca to
timer, det er konkret og avgrenset i tid som
også gjør det mulig for den frivillige å
bruke resten av dagen til andre gjøremål,
sier Nomerstad.
Det er ikke vanskelig å få med frivillige.
– Vi er heldige slik sett. Det er viktig å være
tydelig på hvor mange personer vi trenger
til hvilke oppgaver og fortelle hva jobben
går ut på. Den viktigste jobben de gjør som
frivillig er at de er i et relasjonsforhold til
brukeren, sier Nomerstad.

Hvem er de frivillige?
Hamartiltakene har i dag10 frivillige knyttet til Værestedet Arbeideren, seks frivillige
på Barmsenteret, 15 frivillige på matutdelingen og en frivillig i Folkestadsgate.
– Noen av de frivillige er her fire dager i
uka, mens andre er her bare noen timer.
Arbeidstiden på de ulike tiltakene varierer
fra to timer til seks timer. Vi har frivillige i
aldersgruppen 25 år til 82 år. Noen frivillige
er også frivillig på flere av våre tiltak, sier
Nomerstad. Det finnes ikke noe klart blide

av hvem de frivillige er. Det er mennesker
med ulik kompetanse og faser i livet. – Vi
har blant annet frivillige som hjelper til
med magasinet Tett på, med matutdeling
eller er i miljøet. Dette er mennesker som
er aktive, er glad i mennesker og uavhengig
av kirke eller trossamfunn.
– Men først og fremst er frivillige ressurspersoner som gjennom å være seg selv i
samvær med brukerne kan formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet,
sier hun.

Penger en utfordring
Penger er en utfordring i det frivillige
arbeidet. – Vår finansiering er et samarbeid
av offentlig støtte og kommunale driftsavtaler. Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene er et unikt samarbeid mellom en ideell
stiftelse og kommunen om helhetlig oppfølging av mennesker med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet. Et slikt samarbeid gir et meget godt fellesskap og kan i
utgangspunktet ikke måles i penger, sier
Nomerstad.

– Det offentlige Norge er helt avhengige av de
frivillige. De frivillige må oppleve at de er en del av
en helhet, og ikke en ressurs som skal utnyttes, sier
leder ved Kirkens sosialtjeneste, Anne Berit
Nomerstad.
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Nå har høringsfristen for Stoltenbergutvalgets Rapport om Narkotika gått ut.
Nå jobbes det iherdig med å samle og bearbeide de innsendte høringene. Kan vi
forvente at rusbehandlingen skal bli bedre?

Narkomanes Fortjenestmedalje?
Jeg tror ikke det. Etter mitt skjønn har
Norsk rusbehandling forvillet seg inn i en
blindgate siden «tidenes morgen». Små justeringer av en feil kurs vil ikke føre til noen
bedringer. Lidelsene og dødsfallene på rusfeltet vil derfor fortsette med uforminsket
styrke. Dessverre!

Rusproblemet i Norge
Det store rusproblemet i Norge er alkohol.
Alkoholproblemet er minst 10 ganger så
stort som narkotikaproblemet. I 2009 anslår forsker Ingeborg Rossow hos Statens
institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
at antallet alkoholmisbrukere er mellom
100.000 og 300.000. Sammenlignbare tall
fra Sverige antyder at det vil være ca
200.000 i Norge. De fleste av disse fungerer
tilsynelatende «normalt» i hverdagen, samtidig som hundretusener av partnere og
barn har en livssituasjon som er helt forferdelig. Dette er det store samfunnsproblemet på rusfeltet, som kun avspises med
noen få setninger.
En annen gruppe rusmisbrukere som
ikke er nevnt i rapporten, er det store antal-

let medikamentavhengige. De er «pasienter» som har fått sterkt vanedannede medikamenter utskrevet av «ansvarsløse» leger
og som har skapt store avhengighetsproblemer for den enkelte. Det er et paradoks
at utvalgets mandat har vært rettet mot
udefinert gruppe på ca 200 heroinmisbrukere og som utgjør mindre enn 1 promille
av det totale antallet som har rusproblemer.

Nå-situasjonen
I Rus&Samfunn oppsummeres funnene i
Riksrevisjonens rapport om Tverrfaglig
Spesialisert rusbehandling (Dokument 3:7
2009–2010) som en knusende kritikk av
både ansvarlige myndigheter og alle ledd av
aktører på fagfeltet. Rapporten avdekker
manglende rutiner for samhandling og
kunnskapsutveksling mellom ansvarlige
helseforetak og behandlingsinstitusjoner,
og dårlig tilgang til akutt avrusning gjør at
institusjonsplasser står tomme. Den viser
store mangler ved kontroll og kvalitetssikring av behandlingen. Individuell Plan (IP)
er enten totalt fraværende eller inneholder
store mangler. Dette er tilstanden på rusfeltet i dag! Hvordan ville vi reagere hvis en så
alvorlig kritikk hadde for eksempel rammet
Radiumhospitalet? Ville noen ha våget å ta
i mot kreftbehandling under slike forhold?

LAR-behandling
LAR-behandlingen så dagens lys i Norge
på 90-tallet, når HIV/aids-epidemien gjorde et stort innhogg blant injiserernarkomane. Etter et «vellykket prøveprosjekt» i
regi av Oslo kommune, ble denne behandlingsformen introdusert. Det skulle være
en «løsning» for et meget begrenset antall –

– Jeg ser på Stoltenbergutvalgets tilblivelse som en
innrømmelse fra myndighetene om at den Tverrfaglig Spesialiserte rusbehandlingen og LAR-behandling er mer eller mindre fullstendig mislykket, sier
Frode Skjølsvik.
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de mest belastede, med mer enn 10 års
opiatmisbruk og som hadde prøvd all
annen type behandling som ikke virket og
ble diagnostisert som, mer eller mindre,
«behandlingsresistente». Denne gruppen
ble anslått til å være på 100–200 personer.
Etter drøyt 10 år er denne gruppen vokst
til omlag 7.000 LAR-pasienter! Prosjektet
MARY (metadonassistert rehabilitering i
yrkeslivet) viste at bare 7 % av klientene
var i ordinært arbeid eller skolegang. Det
betyr at 93 % av LAR-pasientene som var
i prosjektet fortsatte med å være passive
mottakere av offentlige trygdeytelser. Hva
er meningen med å få flere inn i LARbehandling, når resultatene er åpenbart så
dårlige?

Heroinbehandling
Etter å ha konstatert at den institusjonsbaserte behandlingen, som finner sted på mer
eller mindre øde steder i Norge, ikke fungerer (jfr. Riksrevisjonens rapport) og at
resultatene av LAR-behandlingen er milevis unna de resultatene enn kunne vente seg
etter det «vellykkede forsøket» som fant
sted i Oslo på 90-tallet. Hva skal man da
finne på? Jo, «Heroin – behandling»! Vi
skal behandle en heroinavhengig ved bruk
av, ja nettopp, heroin. Det har blitt beskrevet i media at enkelte av utvalgets medlemmer har konstatert at heroinavhengige, ved
heroinbehandling er blitt rusfrie.
Menes det at man er rusfrie når man bruker heroin mottatt av staten, men er heroinavhengig når en kjøper heroin på gata? Jeg
kan ikke se forskjellen. Heroin er og blir
narkotika, uavhengig om man mottar det
fra en lege eller en langer! Jeg spør da: Hvis
denne «behandlingsformen» skulle vise seg
å være like lite vellykket som Tverrfaglig
Spesialisert rusbehandling og LAR-behandlingen, hva blir det neste vi finner på,
eller er det ikke flere muligheter igjen på
den blindveien vi har rotet oss inn i.

Sammen om Ansvarsfull
Alkoholservering
TRUST Hedmark-Dalarna er forkortelse for «Tillväxt och
Regional Utveckling Skandinavien Tillsammans», et felles utviklingsprogram for regionen Hedmark og Dalarna. TRUST er
delt i flere delprosjekter, og «Lära tilsammans» er et av disse.

f.eks. politi, politikere, barkeepere, dørvakter, pubeiere og andre i næringslivet.

Behandling
Innen rusfeltet har man i Norge lang erfaring med å prøve å behandle «avhengigheten». Utvalget understreker at narkotikaavhengigheten er medisinsk og psykososialt
komplisert å behandle. Den er så komplisert at utvalget slår fast at man pr. dags dato
ikke har funnet ut om det i det hele tatt er
mulig å behandle «avhengigheten». Med
denne bakgrunnen ser jeg på forslagene fra
utvalget som noen mindre endringer av noe
man ikke vet om vil virke. Så lenge vi behandler noe vi ikke vet om det er mulig å
behandle, blir det kun kosmetikk for og
«liksom» gjøre noe.
Spørsmålet blir da: Hvor mye mer av det
som ikke virker skal til, før det virker?
Med bakgrunn av de overnevnte problemstillinger, bør en da ikke være mer villig til
å se på «avhengigheten» som et resultat
(symptom) av underliggende problemer i
stedet for å anse «avhengigheten» som selve
problemet. Særlig med bakgrunn i at utvalget har slått fast at det i dag ikke finnes
noen kjent metode for å bli helbredet, fra
den såkalte «avhengigheten».

Avslutning
Jeg ser på Stoltenbergutvalgets tilblivelse
som en innrømmelse fra myndighetene om
at den Tverrfaglig Spesialiserte rusbehandlingen (institusjonsbasert langtidsbehandling) og LAR-behandling er mer eller
mindre fullstendig mislykket, til tross for
den enorme økonomiske satsingen på rusfeltet de siste årene, er det fortsatt bare 3–5
% av rusmiddelmisbrukerne (som det alltid
har vært) som får en nødvendig endring i
livet, som gjøre at rusmidler ikke lengre
representerer noe problem for dem.

Tekst: Frode Skjølsvik, coach, Grand Rehabilitering
Foto: Reidar Valberg

ANDT-prosjektet

«Lära tilsammans» har fokus på ANDT,
Alkohol, Narkotika, Droger og Tobakksutfordringer i regionen. På tvers av landegrensene er det nedsatt en arbeidsgruppe
som skal jobbe frem felles tiltak. KoRusØst er en del av dette samarbeidet og skal
se på suksessen svenskene har hatt med
«Ansvarsfull Alkoholservering», en opplæringsmodell, som ble utviklet som en
del i det såkalte STAD prosjektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).
«Ansvarsfull Alkoholservering» går i
korthet ut på å forebygge alkoholrelatert
vold og skade ute på skjenkestedene. I
Sverige har dette programmet hatt stor
suksess og er nå riksdekkende.

I ANDT-prosjektet vil utfordringene
med narkotika bli løftet. Prosjektet har
etablert kontakt mellom politimyndighetene i Hedmark og Dalarna for å se hvilke
arbeidsmetoder som finnes og hvordan
samarbeidet kan utvikles videre.
«TRUST Hedmark Dalarna» er tidsbegrenset til perioden 2008–2011 og har
fokus på samarbeid på tvers av riksgrensen. TRUST er et samarbeidsprosjekt
mellom Region Dalarna, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark
og Länsstyrelsen i Dalarna.
Til høsten (7.–8. september 2011 i
Trysil) er det planlagt en større konferanse om ansvarsfull servering og narkotika.
Følg med på www.rus-ost.no for flere
detaljer.

Fungert bedre i Sverige
«Ansvarsfull Alkoholservering» gir opplæring i hvordan man skal overholde
skjenkereglene, ikke skjenke til mindreårige og øke personalets muligheter til å
avdekke risikosituasjoner. I tillegg bistår
programmet med å utvikle en policy for
alkoholhåndtering og å unngå overskjenking. I Norge har Ansvarlig Vertskap
mange fellestrekk med «Ansvarsfull
Alkoholservering», men her i landet har
det likevel ikke fungert så bra som i
Sverige. TRUST vil derfor se på hva man
kan gjøre sammen for å jobbe bedre med
rus- og skadeforebyggende tiltak.
I slutten av mai holdes et kurs i Ansvarsfull Alkoholservering i Sälen. Dette
er en utdanning i regi av TRUST.
Målgruppen er alle som på en eller annen
måte har befatning med alkohol som
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Fet kommune med ny brosjyre
Fet kommune i Akershus
lanserte nylig sin nye brosjyre
om unge og rus for foreldre.
Brosjyren er ett av flere tiltak
(satsningsområder) kommunen har iverksatt med tanke
på støtte og veiledning til
foreldre i kommunen.

en flott brosjyre som skal deles ut til foreldre med barn på 7.–10. trinn, sier SLTkoordinator i Fet, Åse Marit Moe.
– Med tanke på rusforebygging er foreldrene den viktigste ressursen. Hjelpetjenestene og SLT her i kommunen skal støtte og
initiere forebyggende tiltak. Brosjyren
«Rus – en nødvendig del av ungdomstiden?» er et fint tilskudd i satsingen på støttende tiltak for foreldre, sier Moe.

som Oslo kommune og LUDENS reklamebyrå i Oslo har utformet. Brosjyren er
egentlig ferdig oppsatt, men originalbrosjyren kan tilpasses lokale forhold, slik at
adresser, telefonnummer og aktiviteter ble
riktig. – Vi hadde lest om dette på KoRusØst sine nettsider og tok deretter kontakt
med LUDENS. Deres innsats har vært helt
topp, og servicen vi fikk var helt i særklasse, sier Moe.

Fet kommune er en av mange kommuner
som har tatt ÖPP (Örebro Preventions
Program) inn i foreldremøtene i ungdomsskolen. – Gjennom ÖPP har vi foreløpig
kontakt med foreldrene til elevene i 7.–9.
klassetrinn, men utvider med 10. trinn høsten 2011. Vi hadde lyst til å lage en brosjyre, og spurte foreldre og andre samarbeidspartnere om hva de syntes om ideen.
Dette ble godt mottatt, og nå sitter vi med

Alle fikk delta på sin måte

Helt unikt

Da prosjektet startet hadde de en prosjektbeskrivelse med hvem som skulle være med
på dette, og hvordan arbeidet skulle utføres. – Det var også helt klart for oss at dette
skulle være et medvirkningsprosjekt. Vi
arrangerte fokusgruppeintervju med FAUmedlemmer, fokusgruppeintervju med en
tverrfaglig gruppe med bl.a. politi, helsesøster og barnevernstjenesten. I tillegg
hadde vi en (slags) mini «open space» hvor
tillitsvalgte elever fra to ungdomsskoler
fikk være med og jobbe med problemstillinger i brosjyren, forteller Moe, og legger
til at (mye av) suksessfaktoren til at resultatet ble så bra er at alle fikk delta på sin
måte.
– Elevene har uttalt seg og politiet har
sikret at alle detaljer er riktige i forhold til
deres områder. Foreldrene og alle andre har
på sin måte fått med de elementene og
adressene de har ment at var viktige og få
med, forteller Moe. «Rus – en nødvendig
del av ungdomstiden?» er et ferdig konsept

– Det vi har fått til er helt unikt! Alle har
bidratt med sitt. Brosjyren vår bygger på
medvirkning, og vi anbefaler flere å gjøre
dette, sier Moe. Kostnadene med brosjyren
er dekket med midler fra KRÅD (Kriminalitetsforebyggende råd).
– Til å være en så flott brosjyre synes jeg
vi har fått mye for pengene. Vi har også
laget kjøleskapsmagneter med små oppmuntrende og alvorlige tekster om hva som
kjennetegner god kommunikasjon mellom
barn, unge og voksne, avslutter Moe.

Anders Bru fra lensmannskontoret og Åse Marit
Moe. Foto: Gro H. Børrud

Nasjonal retningslinje for gravide i LAR
Helsedirektoratet har på oppdrag fra
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
utarbeidet en retningslinje for gravide i
LAR og oppfølging av LAR-familier med
barn opp til skolealder.
Målet med denne faglige retningslinjen
er å gi tydelige og kunnskapsbaserte anbefalinger for behandling og oppfølging av
gravide LAR-pasienter i svangerskapet,
ved sykehusoppholdet i forbindelse med
fødselen og for oppfølging/behandling av
barnet og familiene frem til barnet når
skolealder.
Retningslinjen gir anbefalinger for hele
pasientforløpet. Behandlingen omfatter
flere områder innen både førstelinjetjenes-
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te (helse, sosial, barnevern) og spesialisthelsetjeneste (fødselshjelp, nyfødtmedisin,
barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling), og disse tjenestenes rolle og
ansvar er omtalt i retningslinjen.
Pasientmålgruppen er kvinner som er i
LAR i graviditeten, deres partnere, barn
som har vært eksponert for metadon eller
buprenorfin i fosterlivet, samt deres familier.
Retningslinjen henvender seg til alle faggrupper i kommunene og i spesialisthelsetjenesten som har et oppfølgingsansvar for
disse pasientene. Dette gjelder helsetjenesten, men også sosialtjeneste, barnevern,
barnehage og PP-tjeneste.

Solveig Brekke Skard har fulgt med på kompetansesenterets arbeid i flere år og gleder seg til å
ta fatt på nye oppgaver.

Lederskifte ved KoRus-Øst
Solveig Brekke Skard har
overtatt roret ved KoRus-Øst
etter at kompetansesenterets
tidligere leder, Kåre Rørhus,
ønsket å trappe ned og gå av
som enhetsleder.
Brekke Skard har god kjennskap til både
fagfeltet og den rollen hun skal inn i. Hun
har med seg arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, rusfeltet og høgskoler som både lærer og leder.
– Jeg ser det som en utfordrende oppgave å
begynne som leder ved KoRus-Øst. Jeg har
fulgt med på kompetansesenterets arbeid i
flere år og gleder meg til å ta fatt, sier hun.
Brekke Skard begynte ved Sykehuset
Innlandet, Sanderud i 1989, og har hatt
flere stillinger der.

Utvikle læringsarenaer
KoRus-Øst ble etablert i 1995 og har
mange års erfaring særlig fra arbeid i og
sammen med kommunale tjenester. Denne
omfattende erfaringen er det viktig å bruke
aktivt for å utforme fremtidige strategier og
arbeidsmetoder.
– KoRus-Øst har sitt oppdragsbrev og
vår virksomhet styres jo av det. Som tidligere år vil vi også i 2011 legge særlig vekt på
å utvikle læringsarenaer som kan bedre
samordning, samarbeid og samhandling i
tjenestetilbudet innen rusfeltet. Dette gjelder også tilbudet til mennesker med både
rusavhengighet og psykiske lidelser. I dette
skal vi også styrke og utvikle samarbeidet
med brukere og pårørende og deres organisasjoner, sier Brekke Skard.
– For meg blir det viktig at kompetansesenterets arbeid skal videreføres i samarbeid med fylkesmennene, helseforetak og

kommuner. Arbeidsoppgavene skal dekke
de prioriterte kompetansebehov som kommuner og spesialisthelsetjeneste har innenfor rusfeltet, sier hun.

Bidra til at nasjonale mål oppnås
– Gjennom vårt arbeid skal senteret bidra
til å at overordnede nasjonale mål nås, og
særlig de mål som er satt i Opptrappingsplan for rusfeltet (2008–2012). I denne
opptrappingsplanen er en av målsetningene
å redusere stigma og fordommer knyttet til
psykiske lidelser og rusmiddelbruk. For å
oppnå dette er det behov for et rettighetsfokus, men også behov for et fokus på
medborgerskap og etikk, avslutter Brekke
Skard.
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Ny rapport om problemskapende bruk av dataspill
Et av tiltakene i Handlingsplan mot spillproblemer (2009–2011) var å opprette en tverrfaglig
og tverretatlig arbeidsgruppe for fagfeltet nettspill/online dataspill. I mai 2010 oppnevnte
Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i felleskap en arbeidsgruppe med mandat å utrede og fremme forslag til tiltak mot
problemskapende bruk av dataspill, samt innhente og systematisere nasjonal og internasjonal
kunnskap på dette området.
Medlemmene i arbeidsgruppen representerte organisasjoner, tilsyn og institusjoner
som befatter seg med barn og unge og dataspill, men med svært forskjellig utgangspunkt og fokus. Rapporten ble ferdigstilt
og oversendt Kulturdepartementet i april
2011.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tiltaket i Handlingsplanen
var at hjelpeapparatet som jobber med
pengespill, og andre instanser rettet mot
barn og unge, i økende grad mottar henvendelser og utfordringer knyttet til overdreven bruk av dataspill. For å kunne øke
kunnskapen om fenomenet ble det vurdert
som viktig å kartlegge den kunnskap og i
verksatte tiltak. For på denne måten å
kunne si noe om kunnskapshull og mangler
i tiltaksapparatet.

Vi kan ikke sitte og vente på forskning
Bruk av dataspill er vanlig og meget
utbredt blant norske barn og unge og er en
naturlig del av deres mediehverdag. Det er
også slik at kunnskapen til deler av foreldregenerasjonen er mangelfull når det gjelder spillenes oppbygning og innhold. Dette
gapet mellom barns bruk av spill og foreldrenes manglende kunnskap kan skape
unødvendig uro i hjemmet, samt medføre
at foreldre i liten grad ser både de positive
og negative sidene ved spillene. Det ses derfor som svært viktig å redusere kunnskapsgapet med målrettet informasjon ut fra den
kunnskapen vi har per i dag. Selv om det
finnes mange kunnskapshull, så er det viktig at de familiene som trenger hjelp mottar
det, samt at vi benytter tilgjengelig kunnskap på best mulig måte. Arbeidsgruppen
mener at grunnlaget for å skape gode vaner
og forebygge problemspilling skjer i hjemmet og i familien. Informasjon og veiled-
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ning til foreldre og voksne i relasjon med
spilleren bør være en prioritert oppgave.
For å kunne si noe om hva som er et
problem benyttet gruppen i stor grad funn
fra NOVA sin rapport Uskyldig moro?
(Rapport 18/10). I den sammenheng ble det
diskutert om vi skulle bruke avhengighetsbegrepet i rapporten. Med begrunnelse i at
overdrevent bruk av dataspill verken er en
diagnose i DSM eller ICD, samt at vi fortsatt mangler kunnskap for å forstå problematikken på en helhetlig måte, så arbeidsgruppen det som hensiktsmessig å benytte
det mer nøytrale begrepet problemskapende bruk av dataspill eller problemspilling. Ved at fenomenet er ungt er det en
stor utfordring i å skille mellom en høyfrekvent bruk som ikke medfører vesentlige
problemer og problemskapende spilling
som i noen tilfeller kan kjennetegnes med
symptomer samsvarende med kjente avhengighetsdiagnoser og som medfører
store negative konsekvenser for både spilleren og pårørende. Som det vises til i
NOVA-rapporten så vil det ikke være
mulig å fastslå om spillingen er et problem
ved å kun benytte tidsbruk som kriteria. På
den annen side, så vil tidsbruk være et viktig kriterium for å plukke ut utsattegrupper
det kan iverksettes målrettede forbyggende
tiltak i forhold til.
Arbeidsgruppen mener at å fokusere på
negative symptomer ved dataspilling i stedet for bare tidsbruk vil gjøre det mulig å
fokusere på individuelle vurderinger av
hvilke tiltak som bør iverksettes. Det vil
være vanskelig å fastslå en generell grense
for hvor mye noen kan spille før det blir et
problem. Vi vet at bekymrede voksne er
spesielt opptatt av tid og grensesetting i
forhold til bruk av spill. Selv om det ut fra
forskning ikke kan fastslås at flere timers
spilling hver dag er skadelig, så betyr ikke

det nødvendigvis at det er oppbyggende.
Arbeidsgruppen mener at forståelse for hva
onlinespilling er, og betydningen av grensesetting i hjemmet, er viktig. Selv om tiden
ikke trenger å være et symptom på et problem, oppleves nok tiden i enkelttilfeller
som et problem i familiesammenheng og i
forholdet mellom barn og skole og barn og
foreldre.

Rett til behandling
Selv om problemspilling ikke er en egen
diagnose i ICD-10. Fastslår en utredning
gjort av Helsedirektoratet høstet 2009 at
vurderingen av om det foreligger rett til
nødvendig helsehjelp i det konkrete tilfelle
etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet
ledd, vil måtte basere seg på en individuell,
konkret medisinskfaglig vurdering knyttet
opp til kriteriene i prioriteringsforskriften
§ 2; tilstandens alvorlighet, forventet nytte
av behandlingen og et rimelig forhold
mellom kostnader og forventet nytte. Selv
om det kan foreligge rett til behandling
uavhengig av diagnose, så finnes det andre
rettigheter knyttet til for eksempel NAV,
hvor det kunne vært hensiktsmessig at det
fantes en diagnose.

Videre arbeid
Kulturdepartement har gitt Lotteritilsynet
i oppdrag å utarbeide forslag til ny handlingsplan mot spillproblemer (2012–2015).
Rapportens forslag på forskning og tiltak
vil inngå som en del av dette arbeidet og
muligens også inngå i en ny handlingsplan.
Rapporten finner du på:
www.medietilsynet.no

Rådgivere i brukermedvirkning
Fylkesmannen i Hedmark har som første fylke i landet ansatt to rådgivere
i brukermedvirkning. Disse skal ha fokus på brukermedvirkning på systemnivå.
Prosjektet er det eneste i sitt slag i Norge. –
Vi har ønske om at Hedmark skal bli best i
verden på brukermedvirkning. En av våre
viktigste oppgaver er å kartlegge hvordan
det står til med brukermedvirkning i fylket
vårt. Vi har kommet godt i gang i sør-fylket, sier Morten Brodahl.
Duoen Brodahl og Lorentsson prøver å
få kommunene til å oppmuntre brukere og
pasienter til å melde seg inn i organisasjoner, råd og utvalg. – Det er fint hvis flere
kan bidra med sin kompetanse på best
mulig måte, sier Brodahl.

Systemnivå eller individnivå?
I mange kommuner blir det forvekslet hva
som er brukermedvirkning på systemnivå
og hva som er brukermedvirkning på individnivå. – Du kan spørre helseleder i en
kommune om hva de gjør for å ivareta brukermedvirkning på systemnivå. Hvis de da
begynner å snakke om individuell plan har
de bommet, fortviler Brodahl. – Det vi
ønsker at de svarer er jo at de arbeider med
å opprette brukerutvalg i kommunen både
på kommunalt nivå, NAV-nivå og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vi er jo
glade for at det også er de som svarer det.
Det er sjelden vi møter motvilje. Brukermedvirkning er jo lovpålagt, men ingen har
sagt hvordan de skal gjøre det, forteller
Brodahl.
Tenk deg at du har vært i fengsel eller på
institusjon en rekke ganger. – Tenk på hva
som normalt står og venter på en, som regel
ingenting. Men hva hvis kommunen faktisk
hadde ønsket deg velkommen tilbake, og
med en tilpasset bolig, eller et eller annet
tilbud! Da har du med en gang et litt annet
utgangspunkt, enn om du bare sto der med
plastikkposen i handa og ikke visste noen
ting, sier Brodahl.

ter den dagen du slipper ut, og det er noe vi
bør tenke litt mer på, sier Brodahl.

Norge har folk i Hedmark. Uansett er det
viktig å styrke organisasjonsvirksomheten
generelt, sier Brodahl.

Mennesker med erfaring
I brukermedvirkningsprosjektet er de ute
etter mennesker med erfaring. Det er
mange brukerrepresentanter ute som de
ønsker skal melde seg inn i en eller annen
organisasjon slik at deres ressurs kan komme til nytte på en eller annen måte.
– Vi ser at det må være tilknytning til en
eller annen organisasjon, altså brukerorganisasjon, eller etablere nye. Vi kunne for
eksempel hatt en avdeling med Wayback i
Hedmark. I proLAR er det kun en person
i Hedmark, mens LAR-Nett og ADHD

Aktivitet er nøkkelen
– Med et større kontaktnett og gjerne et
innholdsrikt medlemsregister vil vi kunne
få en god oversikt over hva folk kan, hva
folk gjør og hva de kan bidra med. Hva
slags aktivitet det er spiller egentlig mindre
rolle. Det kan være alt fra frimerkeklubb til
hagelag. Brukerorganisasjonen RIO har
mye fokus på at aktivitet er nøkkelen til å
kunne inkluderes i samfunnet, avslutter
Brodahl.

Finnes noen retningslinjer?
For mange er det rett ut fra fengsel til
ingenting. – Jeg har spurt om det finnes
noen retningslinjer for folk som er inn satt
eller er på institusjon over lang tid? Det jeg
vet er at det i alle fall ikke er noe som starHedmark skal bli best på brukermedvirkning. Det er
mange som sitter med mye erfaring som andre kan
ha nytte av, sier Morten Brodahl.
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RETURADRESSE:

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

Kommende kurs og
konferanser
24.–25. mai, Hankø:
t!
Full
Fagkonferanse for Folloregionen
Arr: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

26. mai, Moss:
Fagsamling tvang, samarbeid med
Sosialmedisinsk poliklinikk og Moss
kommune
31. mai–1. juni, Sanner:lt!
Ful
Fagkonferanse for Romerike,
Sanner

1. september, Drammen:
Kompetanseheving i kommunalt
rusarbeid – bruk av tvang overfor
rusmiddelmisbrukere
Arr.: Borgestadklinikken OBS Åpent for vår
region å melde seg på

• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

Arr: NFSP (Norsk forening for
spillproblematikk)

• 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
• Solveig Brekke Skard, enhetsleder
solveig.brekke.skard@sykehuset-innlandet.no

29.–30. oktober:
Kompetanseheving i kommunalt
rusarbeid – bruk av tvang overfor
rusmiddelmisbrukere
Arr.: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde

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

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

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

Det tas forbehold om endringer,
følg med på www.rus-ost.no

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
Redaksjonen avsluttet 13. mai 2011.
Førtrykk: Sykehuset Innlandet

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

• Kåre Rørhus, seniorkonsulent
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no
• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no
• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no
• Atle Holstad, 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

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!
KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

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:

7.–8. juni, Røros:
Røroskonferansen – rus og boligsosialt
arbeid

Arr.: KoRus-Øst

Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, men er
organisatorisk underlagt Avdeling for rusrelatert
psykiatri og avhengighet i SI Sanderud.

22.–23. september:
Spill og arbeidsliv

Arr: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

9.–10. juni, Klækken: !
llt
Dit høna sparker Fu

Kort om KoRus-Øst

Trykk: Flisa Trykkeri AS. Opplag: 1.500

• 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
• Knut Boe Kielland, spesialrådgiver
knut.boe.kielland@eunet.no
• Anna-Lena Westbye Pedersen, spesialrådgiver
annalena.w.pedersen@sykehuset-innlandet.no

Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde.

• Sigrunn Odden, spesialrådgiver
sigrunn.odden@sykehuset-innlandet.no

ISSN 1891-5035 til tittelen KoRus-Øst (trykt utg.)
ISSN 1891-5043 til tittelen KoRus-Øst (online utg.)

• Johs Nermo, spesialrådgiver
johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

