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Snakk om rus!
Intensjonen med det nye nettstedet snakkomrus.no er å sette rus på dagsorden i hjelpeapparatet.
Nettstedet er et samarbeid mellom tidlig intervensjonssatsningen og nasjonal retningslinje for utredning, behandling, og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse, RoP-retningslinjen.
Veilederen for tidlig intervensjon på rusområdet «Fra bekymring til handling» og
den nye RoP-retningslinjen er begge tydelige på at hjelpeapparatet både må være
tidligere på banen og samtidig gjøre det
mer alminnelig å snakke med pasienter og
brukere om deres bruk av rusmidler.

– RoP-retningslinjen kommer i tillegg
med klare anbefalinger om at når ansatte i
hjelpeapparatet møter mennesker med rusproblemer bør man også spørre om psykiske lidelser, da det ofte er svært tette bånd
mellom rus- og psykiske problemer, sier
Thomas Kulbrandstad.

Elektronisk tilgjengelig
Både veilederen og retningslinjen anbefaler
at hjelpeapparatet tar bruk i standardiserte
kartleggingsverktøy som et hjelpemiddel
for å sette rus på dagsorden og for å samtale
om personers bruk av rusmidler. Eksemp}}

Thomas Kulbrandstad fra regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, og Anne Landheim (t.h.)
fra RoP har jobbet sammen med Tone Skjellet
og Kari Källvik fra Tidlig Intervensjonsgruppa
om det nye nettstedet snakkomrus.no.
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ler på slike verktøy er AUDIT, DUDIT
og TWEAK.
– En utfordring til nå har vært at disse
kartleggingsverktøyene kun har vært tilgjengelig i papirversjon. Men nå blir det
endelig en endring. På snakkomrus.no
blir alle disse kartleggingsverktøyene
elektronisk og mer tilgjengelige, sier Kulbrandstad.

NAV Fredrikstad
vil kartlegge
rusproblemer tidlig

MI og praktiske råd
Elektroniske versjoner av Alcohol-E og
Dudit-E er også nytt på snakkomrus.no.
– Disse kartleggingsverktøyene kan brukes når et problematisk bruk av rusmidler
har blitt identifisert og til å utrede positive og negative funksjoner ved bruk av
rus og motivasjon for endring, sier Kulbrandstad. Veilederen for tidlig intervensjon og RoP-retningslinjen anbefaler i tillegg at samtalemetodikken motiverende
intervju (MI) blir benyttet i en eller flere
oppfølgende samtaler rundt klientenes
bruk av rusmidler.
– Snakkomrus.no inneholder mange
praktiske råd og eksempler til ansatte i
hjelpeapparatet om hvordan de kan samtale med personer om deres bruk av
rusmidler, sier Kulbrandstad.

Ressursside
Snakkomrus.no er spesielt laget for ansatte innenfor helsevesenet, sosialtjenesten,
omsorgssektoren og andre fagpersoner
der det er viktig å spørre om bruk av rusmidler.
– Vår intensjon er at nettsiden skal være
en ressursside for personer som jobber på
steder det er svært aktuelt å ha tema bruk
av alkohol på dagsorden, sier Kulbrandstad.
■ AUDIT

– Alcohol Use Disorders
Identification Test

■ DUDIT

– Drug Use Disorders
Identification Test

■ TWEAK

– Tolerance, Worried, Eye-opener,
Amnesia, K(C)ut down

Svært mange av de som mottar tjenester fra NAV påvirkes
negativt av et rusrelatert problem. Erfaring tilsier at det er høy
terskel for å ta opp dette temaet selv. Veilederen «Fra bekymring
til handling» gir gode råd i arbeidet med å identifisere og intervenere tidlig. I NAV Fredrikstad har de bestemt seg for å ta de
anbefalte verktøyene i bruk.
Av Helge Bjørnsen

AUDIT og DUDIT er velprøvde kartleggingsverktøy, som med stor pålitelighet gir
gode indikasjoner på om det forekommer
problemfylt bruk av hhv. alkohol og/eller
narkotika. Ti enkle spørsmål, noen minutters innsats, og vi kan komme i gang med
en samtale om bruk av rusmidler. En intensjon er å anspore brukeren til å reflektere
over gode og dårlige sider ved bruk av
rusmidler. Viser det seg at bruken inngår i
en lite hensiktsmessig strategi, kan en kort
samtale bidra til å motivere for endring.

Kartlegger rusvaner
Planen er å gjennomføre kartlegging av
rusvaner i forbindelse med at veileder i
NAV gjennomgår egenvurderingsskjema
med brukeren. Egenvurderingsskjema er
ikke utformet med henblikk på å få kunnskap om brukerens eventuelle rusproblem,
eller om det forekommer psykiske lidelser.
Det er viktig for både brukeren og NAV å
ha kunnskap om forhold som påvirker forandringsarbeidet.

Viser det seg at det avdekkes mer omfattende problemer har NAV tidlig avdekket
behov for å formidle brukeren til en mer
spesialisert instans, enten der er kommunens rus og psykiatritjeneste, eller til spesialisthelsetjenesten. NAV kan også enklere
ivareta initiativplikten i forhold til å initiere
individuell plan.

Retningslinje med klare forventninger
Den 13. mars i år ble den elektroniske versjonen av RoP-retningslinjen gjort tilgjengelig. Gjennom RoP-retningslinjen stilles
det klare forventninger om at kommunene,
NAV og spesialisthelsetjenesten kan bruke
og bruker kartleggingsverktøyene. Derfor
blir nettstedet snakkomrus.no lansert samtidig som et e-læringsnettsted med gode
råd og veiledning til ansatte, brukere og
pårørende. Her er kartleggingsskjemaene
tilgjengelig i elektronisk format, og siden er
også en ressursside for de som vil finpusse
ferdighetene i MI.

Gode verktøy fremmer innsikt
AUDIT og DUDIT foreligger i elektronisk format, og brukeren får umiddelbart
svar, og et råd. Er rådet å vurdere endringer
i livsstil vil veilederen tilby et fordypningsskjema. Alcohol-E og/eller Dudit-E er en
mer omfattende kartlegging som også tydeliggjør brukerens motivasjon. Sammen
med grunnleggende kunnskap om Motiverende Intervju (MI) er disse verktøyene
en utmerket metode for å fremme innsikt,
reflektere over muligheter og finne en vei
videre.
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Ruskoordinatorene Eva-Lotta Atterling og Therese
Bekkevold ved NAV Fredrikstad har ansvar for å lose
veilederne i NAV gjennom et kompetanseprogram
med MI, bruk av ruskartlegging og IP/Ansvarsgruppe
som metode. NAV Fredrikstad vil være blant de første
som bruker snakkomrus.no systematisk til opplæring
og implementering. KoRus-Øst vil bistå NAV Fredrikstad og andre som ønsker å ta i bruk kartleggingsverktøyene.
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Retningslinje for fagfolk,
brukere og pårørende
Den nasjonale retningslinjen for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse skal gi faglige
retningslinjer til ansatte i spesialisthelsetjenesten, både i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
og psykisk helsevern, NAV og i kommunene.
Retningslinjen gjelder for alle over 18 år
som enten har en alvorlig eller mindre
alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse, avhengig av funksjonsnivå.
Retningslinjen består av i alt 93 anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging i tillegg til samarbeid mellom ulike instanser. – Et hovedpoeng er at kommunen
etter hvert skal få flere oppgaver om utredning og behandling. De ordinære tjenestene i spesialisthelsetjenesten (psykisk
helsevern og rusbehandlingstiltakene) skal
også bli styrket, slik at de blir bedre i stand
til både å utrede og behandle begge problemområdene samtidig. Spesialisthelsetjenesten skal også jobbe mer ute i kommunen
der brukeren er, for eksempel i samhandlingsteam, sier Dr. philos og seniorrådgiver
ved KoRus-Øst, Anne Landheim.

Godt kunnskapsgrunnlag
KoRus-Øst fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en strategiplan for implementeringen av den nasjonale retningslinjen.
– Det er første gang en retningslinje har
hatt en så omfattende plan for implementering. Vi startet med å gjøre en GAP-analyse
ved DPS og rusinstitusjoner rundt i landet.
Dette gjorde vi for å se på praksis i forhold
til sentrale anbefalinger i retningslinjen,
forteller Landheim. Analysen ga en god
pekepinn på status i fagfeltet, og hva som
skulle til for å kunne implementere den
nasjonale retningslinjen.
– GAP-analysen ga et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne lage en implementeringsstrategi. Vi har også lest forskningsbasert litteratur om implementering og har
ut fra dette utviklet ulike implementeringstiltak, sier Landheim.

må vi bringe kunnskapen nærmere. Dette
er et elektronisk oppslagsverk med lenker
til ulike skåringsverktøy, henvisningsskjemaer, pasientinformasjon og andre kunnskapsressurser.
Det andre tiltaket er pasientmedierte tiltak som skal gjøre innholdet i retningslinjen mest mulig tilgjengelig for pasienter,
brukere og pårørende, og gjennom dette
åvirke fagpersoners atferd og hjelpesystemenes tjenestetilbud. En pasient/bruker/
pårørendeversjon av retningslinjen er derfor utarbeidet der flere brukerorganisasjoner har valgt ut de ti viktigste anbefalingene
i retningslinjen. Denne finnes både som
nett- og papirversjon.

e-læring
Et nytt nettsted, snakkomrus.no, er utviklet
som en e-læringsportal og er en nettressurs
laget for ansatte innenfor helse-, sosial-,
omsorgstjenesten og andre faggrupper hvor
det er viktig å spørre om bruk av rusmidler.
Anbefalte
kartleggingsverktøy
som
AUDIT, DUDIT, TWEAK er gjort elektroniske og er knyttet sammen med motiverende intervju som samtaleform.
Det fjerde elementet i implementeringen
er et nasjonalt opplæringsprogram i blant
annet utredningsmetodikk, i metoder for
integrert behandling og i enkeltstående
metoder som kognitiv atferdsterapi og
motiverende intervju. Opplæringen vil bli
organisert regionalt og lokalt, samtidig som
deler av opplæringen også vil bli gjennomført som e-læring.
Sist, men ikke minst er det utviklet en
verktøykasse for ledere. Denne delen er
foreløpig ikke klar, men vil blant annet
inneholde GAP-analyser som kan brukes
lokalt.

lingstiltakene, slik at de på en bedre måte
kan gi et helhetlig og integrert behandlingstilbud til personer med rus- og psykisk
lidelse.
– Det blir derfor stilt kompetansekrav til
ansatte i begge systemer. I tillegg skal en
styrke oppfølgingstjenester i kommunen
der bolig og meningsfylt aktivitet er helt
sentralt. Spesialisthelsetjenesten skal ved
behov mer ut der brukeren bor og yte tjenester der, sier Landheim.
For at hjelpeapparatet skal kunne ivareta
et sammenhengende tilbud må de som først
kommer i kontakt med en person med
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse sikre
at vedkommende blir fulgt opp i forhold til
begge lidelser og vurdere behovet for individuell plan. – Retningslinjen skal forsøke å
avklare ansvar i ulike deler av behandlingsapparatet, slik at personer med rus- og psykiske lidelser ikke skal bli kasteballer mellom ulike systemer. Alle skal vise ansvar og
er forpliktet til samarbeid, sier Landheim.
Det kommende nasjonale senteret for
RoP vil fortsatt ha ansvaret for å videreføre
arbeidet med implementering av retningslinjen. De nye nasjonale retningslinjene ble
publisert på helsedirektoratet.no 19. desember, mens den blir lansert sammen med implementeringstiltakene 13. mars.

De ulike implementeringstiltakene
For det første er det utviklet en elektronisk
versjon av retningslinjen som ligger på
nettsiden til helsebiblioteket.no. For å
kunne ivareta anbefalingen i retningslinjen
4
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Viktigste anbefalinger
De viktigste anbefalingene i retningslinjene
skal bidra til å styrke de ordinære tjenestene, dvs. psykisk helsevern og rusbehand-

Forsker og seniorrådgiver ved KoRus-Øst, Anne Landheim, har vært med å utvikle RoP-retningslinjen.

– Velkommen til Hamar i juni, sier arrangøren av seminaret på Hamar,
Norsk Forening for Spillproblematikk. Bak (f.v.) Birgith Vedahl Ullnæss, Finn
Gyllstrøm, Astri Nymark, Hans Olav Fekjær og Jarle Wangen. Foran (f.v.)
Ingjerd Meen Lorvik og Turid Strand Susegg.

Dataspill kan redde verden
– Dataspill kan redde verden, er en av påstandene som skal diskuteres på konferansen til
Norsk Forening for Spillproblematikk på Hamar i juni.

Tekst og foto: Bjørn Kvaal

Psykolog Rune Mentzoni ved Universitetet
i Bergen har «Dataspill kan redde verden»
som tittel på sitt fordrag. Det skal han
holde under seminaret til Norsk Forening
for Spillproblematikk (NFSP) på Hamar
14. og 15. juni 2012.

De hotteste spillene
Dette er foreningens årlige fagseminar.
NFSP-leder Ingjerd Meen Lorvik håper på
rundt 75–80 deltakere. På programmet står
også disse temaene:
■

■

Om å ha flax og å vinne, Karl Halvor
Teigen, psykolog og tidligere professor i
psykologi ved Universitetet i Oslo.
Hva kjennetegner gode terapeuter? av
psykolog Helene Amundsen Nissen-Lie.

■

Presentasjon av spill rettet mot barn og
ungdom, daglig leder Øystein Samnøen i
Barnevakten.

■

Demonstrasjon av de mest sentrale online rolle- og strategispillene, høgskolelektor Kalle Gjesvik.

■

Behandlingsmanual for dataspillavhengig
ungdom og presentasjon av manualbasert
klinisk arbeid, førsteamanuensis Helge
Molde, Universitetet i Bergen, og psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik,
Borgestadklinikken.

Ferske tall
I tillegg blir det presentasjon av tall og
statstikk fra Lotteritilsynet, kliniske inntrykk fra Hjelpelinjen, Norsk Tippings nye
prosjekt og presentasjon av Spilleavhengighet – Norge sin nye ungdomsgruppe.

– Gjennomgående tema i år blir dataspill,
i tillegg har vi spennende foredrag om behandling samt faste poster som allerede
nevnt, sier Lorvik.

Påmelding starter snart
Hun ønsker nye og gamle deltakere velkommen og oppfordrer alle interesserte til
nå å sette av datoene.
– Dette er årets faglige og sosiale møtepunkt for interesserte innen dette fagfeltet,
avslutter hun.
Mer informasjon og påmelding kommer på
rus-ost.no snart.
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Slik snuser Norsk Tipping
opp morgendagens spill
Vil du lage en monsterhit i
spillmarkedet? Da skal du
forsøke å kombinere noen
av disse syv trendene.

■

Tekst og foto: Bjørn Kvaal

Når Norsk Tipping planlegger nye spill,
skjeler de til trender i markedet. Dette er
noen av tendensene de ser:
■

■

Mange kunder gir stor omsetning. Kampen intensiveres nå. I 2011 var der 22
spillaktører som reklamerte i norske
medier. Norsk Tipping og Rikstoto er de
to norske, resten er utenlandske. De
utenlandske markedsfører for i sum mer
enn de to norske. Markedsføringskostnaden ligger på rundt 20 prosent av kostnadene. Det skjer oppkjøp og strategiene
er internasjonale.
Superpottene overtar for tradisjonell
Lotto. Den største utbetalingene i verden
er 365 millioner dollar (USA). Europa:
160 millioner euro. Sverige: 215 millioner
svenske kroner. Norge: 63 millioner
norske kroner. Tradisjonell Lotto stagnerer, og et svar på dette er mer ekstreme
virkemidler i form av rekordutbetalinger.

Ferdighetsspill med utfordringer rundt
kunnskap og taktikk vil vokse. Da handler det om engasjement, intensitet, mestring og vise seg selv og andre hva man
kan. Poker er et nisjeprodukt her, tendens er sterkere rundt å spille på quiz,
sjakk og spill som du kan finne via
Google og som gir millioner av treff.

■

Social gaming kommer tilbake. Tippelag
og bingo var vanlig før der det viktige var
å møtes. Spill er en årsak til eller metode
for å søke sosial interaksjon.

■

Underholdningsspill blir til pengespill.
For eksempel fotballspillet FIFA 11 som
du kan spille mot andre med turnering
med inngang på én euro. Et spill som
Angry birds kan også ha kommersielt
potensial.

■

Spill som forretningsmulighet eller verdiøker. Når det er mye folk og penger
involvert, kommer sportspill på tv med
live-dekning med livebet. VG og Dagbladet har gratis underholdningsspill,
men de er også aktører, I Danmark er
mediehus i gang med å bli spillaktører.
Aller, Bonnier og Extrabladet har søkt og
fått lisenes til å tilby kommersielle spill
på nett.

■

Mobiltelefonen utvikles fort og massivt,
og store beløp er flyttet over til smartplattformen med mobilen.

Forventer kritikk
– Vårt mandat er å gi et attraktivt tilbud på
spillområdet. Jeg tror utviklingen mot mer
spill på nett vil være kontroversielt. Det vil
være naivt å tro at det er bred enighet om
vegen vi foreslår at Norsk Tipping kan gå,
sier direktør Thorbjørn Almlid i Norsk
Tipping.
Et spørsmål som ble mye diskutert under
Spillkonferansen 2012, arrangert av Norsk
Tipping og Rikstoto, var muligheten til, og
behovet for å regulere spillmarkedet. Er
pengespill hvilken som helst annen bransje,
eller bør den reguleres?

Starter private, lukkede spill
– Det blir i hvert fall tøffere å regulere bransjen. Betalingsforbudet i Norge har hatt
begrenset effekt. Uregulert internettomsetning er på minst fem milliarder kroner. Kan
vi ha ip-blokkering, internasjonalt samarbeid og felles europeisk regulering? Hvordan regulere de nye gråsonene som vil oppstå i pengespillmarkedet, som FIFA-spill i
privat regi? Det er så mange smutthull og
mange som vil ha sin del av kaka, at lovverket hele tiden vil være på etterskudd, mener
Edvard Lysne, som jobber med forretningsutvikling, og Stian Nilsen, ansatt innen strategi og ansvarlig spill, hos Norsk Tipping.

Tre av fire kroner i butikk
De er særlig opptatt av utvikingen med spill
på mobilen. Denne har man som regel med
seg i motsetning til pc og kommisjonærer.
Nettbrett og smarte telefoner gir grafikk og
rikere opplevelser og når bredere ut. Det
kan spilles mer på impuls og man blir fort
sugd inn opplevelsene. I Norge er 75 prosent av pengespill i butikk. Lysne og Nilsen
tror dette vil fortsette en stund til.

– Det sosiale i spill blir viktigere for oss. Når vi
spiller med og mot kjente og ukjente gir det også en
sosial underholdning og opplevelse, sier Stian Nilsen
(til venstre), ansatt innen strategi og ansvarlig spill,
og Edvard Lysne, som jobber med forretningsutvikling, hos Norsk Tipping.
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Norsk Tipping og Rikstoto kan ikke bli like rå som konkurrentene.
Men de må tilby spill som tar markedsandeler. Det mener direktør Atle Hamar
i Lotteritilsynet i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Skal være heftig på spill
– men ikke råest
Tekst og foto: Bjørn Kvaal

Tilsynet er Kulturdepartementets fagorgan.
Det skal gi vurderinger rundt nye spill og
lotterikonsept i forhold til lotteriloven eller
pengespilloven. 25 milliarder kroner omsettes i norske lovlige regulerte pengespill
og lotteri. Beløpet er stabilt. Samtidig spiller nordmenn for fem milliarder kroner
utenlands. Lotteritilsynet venter økning
her. – Et problem er at Norsk Tipping er
under press fordi de skal generere mere
penger til kultur og idrett, sier leder LillTove Bergmo i Spillavhengighet Norge.
– Og hva gjør Norsk Tipping hvis utenlandske aktører tilbyr spill som tiltrekker
seg enda flere brukere?

Har ingen plan B
Atle Hamar mener at for eksempel oddsspilling kan være attraktivt i Norge hvis det
er norske aktører det spilles på, selv om det
legges opp til færre spillmuligheter enn hos
utenlandske tilbydere. Når det gjelder økonomien til Norsk Tipping sier han at dette
er et politisk spørsmål som Tilsynet ikke
legger seg opp i. – Vi jobber for at norsk
spillmarked skal være attraktivt og mest
mulig trygt, men har ingen plan B hvis spillerne i stor grad forsvinner til utenlandske
selskap, sier Hamar.

Oppdrar barn
Pengespill har et teknologisk driv og hvor
det ikke er noen landegrenser. Søkeordet
poker på Facebook har millioner av følgere.
Det gir de unge opplæring i pengespill, sier
Hamar. I en undersøkelse blant ungdom i
2011 fokuseres det blant annet på en digitalisert opplæring gjennom fiktive penger
som brukes i spill på nettet. Dette er brukt
av barn ned i femårsalderen og betegnes
som en opplæringsarena til pengespill
senere i livet.

Jobber for nye regler
Nordmenn generelt er en interessant målgruppe for spillaktører fordi de har god

kjøpekraft og tilgang på bra bredbåndskapasitet og godt utbygd mobilnett. I kroner
bruker nordmenn litt over gjennomsnittet
på pengespill i forhold til resten av Europa.
I Europa jobbes det med modeller rundt
eventuell regulering av pengespill:
■ Nasjonale spillemonopol som i Norge
■ Delvis åpne marked
■ Åpne marked

Fylles med reklame i pausene
– I det sosialpolitiske perspektivet betyr
pengene mye for inntjening, kulturformål
og så videre. Samtidig er alle land opptatt av
spillproblematikk. I Norge er det bred
enighet om spillmonopolet. Men det er
under internasjonalt press, sier Atle Hamar.
En hovedutfordring er spillreklame på
tv-kanaler sendt fra utlandet. Det ble verre
med TV3 sendt via Viasat, mener Hamar.
Med opptil åtte reklameinnslag i fotballkamppausene i starten, der seks kom fra
spillselskap, så ser han med spenning fram
til hvordan morgendagen vil bli.

– Vi har ingen plan B hvis Norsk Tipping og
Rikstoto taper i forhold til kommersielle spillaktører,
sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Stoppes ikke av forbud
– Forbudet mot betalingsformidling har
hatt en viss effekt. Det reduserte den impulsive spillinga noe. Men bransjen har
funnet andre betalingsløsninger. Til en viss
grad har det påvirket rekrutteringen og at
noen tilbydere har trukket seg ut fra det
norske markedet der det er norske ipadresser, sier Hamar.
Han mener det er relativt lite spillavhengighet i Norge.
– Vi har god kontroll og oversikt gjennom Hjelpelinjen, statistikk og undersøkelser om pengespill, mener han.
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Familieråd – metodeverktøy for å fi
Alle kommunene i Gudbrandsdalen har deltatt i et interkommunalt og tverretatlig samarbeidsprosjekt om familieråd
12 K. Erfaringene rundt samarbeidet har vært positive, og
prosjektet søker nå midler til å
utvide prosjektperioden med
ett år, for å sikre implementering av metoden.

perioden viser statistikken en klar økning i
barnevernssaker der metoden har blitt
brukt.
I 2010 ble det gjennomført fire familieråd
og tre oppfølgende familieråd i 12 K. I 2011
økte dette til 12 gjennomførte familieråd og
10 oppfølgende familieråd. Totalt, med
oppstartende, pågående, gjennomførte og
oppfølgende familieråd ble det notert åtte i
2010 og 25 i 2011. Barnevernslederne sender hver måned en oversikt over deres
familierådsaktivitet som også bekrefter økning i antall familierådssaker.

Gode erfaringer
I 10 av 12 kommuner og i åtte av ni barneverntjenester er det et ønske om at prosjektet skal bli utvidet med ett år for å jobbe
mer systematisk til at familieråd skal bli et
implementert tiltak i barneverntjenesten.
Det er inngått samarbeidskontrakt mellom
den enkelte barneverntjeneste og Bufetat,
og det er utarbeidet kommunale implementeringsplaner. Fylkesmannen i Oppland,
Bufetat i Gjøvik ved fagteam og KoRusØst er med i styringsgruppen.

Sterk økning
Opprinnelig var prosjektperioden for familieråd 12 K ment å vare i to år. I prosjekt8
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Erfaringen fra prosjektperioden viser at
flere kommuner i Gudbrandsdalen er i gang
med ett eller flere familieråd. De som ikke
har noen per i dag, har sterkt fokus på det.
I flere av kommunene er familieråd politisk
forankret, noe som er avgjørende med
tanke på fremtidig implementering.
I statusrapporten for prosjektet skriver
prosjektleder Rannveig Ohren at de barneverntjenestene som rapporterer jevnlig, har
forholdsvis hyppige avtaler med henne.
Flere kommuner ønsker bistand til å drøfte
saker og til å finne gode arenaer til å informere samarbeidspartnere om Familieråd.
Disse kommunene har kommet langt i å nå

målet om å gjøre familieråd til et implementert tiltak i barneverntjenesten. Bufetat
sier at familieråd 12 K har vært en suksess.
De er tilfreds med at kommunene har kommet godt i gang og at det er ikke har vært
noen form for stagnasjon i prosjektet. I
følge statusrapporten er de 12 kommunene
i Gudbrandsdalen eneste eksempel i Norge
på at interkommunalt og tverrfaglig nivå
kan fungere, noe Fylkesmannen i Oppland
også kommenterer positivt.

Dokumentert effekt
I prosjektkommunene er det økt fokus på
familie og nettverk, brukermedvirkning og
myndiggjøring. Alle barneverntjenestene i
prosjektet har erfaring med å vurdere og å
tilby familieråd. Åtte av ni barneverntjenester har iverksatt familieråd. Syv av åtte
barneverntjenester har flere erfaringer med
å gjennomføre familieråd og oppfølgende
familieråd. To av barneverntjenestene har
erfaring med gjennomføring av foreldreråd.
Det er godt dokumentert at familieråd
virker. Den sterke brukermedvirkningen
gir de involverte et eierskapsforhold til
beslutningene som tas. Noen ganger kan
familieråd alene være tilstrekkelig, andre
ganger i kombinasjon med andre tiltak.

nne gode løsninger i eget nettverk
Ønske om varig effekt
Flere av barneverntjenestene har utarbeidet
gode rutiner for å vurdere, tilby, iverksette
og gjennomføre familieråd. Rutiner er
avgjørende viktig for å motvirke sårbarhet
ved permisjoner og at nøkkelpersoner slutter i tjenestene. Dette gjør arbeidet med
løpende repetisjon og opplæring viktig og
nødvendig. Barneverntjenestene har formidlet frustrasjon over tidligere iverksatte
prosjekter som har blitt avsluttet før metoden/tiltaket er blitt godt nok implementert.
Det er følgelig bred enighet om å jobbe
godt med implementering dette siste året av
prosjektperioden. I etterkant av påbegynt
og gjennomført familieråd blir saksbehandlerne intervjuet av prosjektleder. Dokumentasjonen fra intervjuene vil danne
grunnlag for en rapport som skal skrives
etter prosjektets slutt.

Fire av barneverntjenestene i Gudbrandsdalen har erfaring med å gjennomføre familieråd og/eller flere foreldreråd hvor
rusbruk er et viktig tema. I foreldrerådene
har fokuset vært på ungdommenes omgang
med rus og i familierådene har det vært på
barnas behov utfra foreldrenes rusbruk.
Barneverntjenestene har fokus på hvordan
de kan bruke familieråd i familier hvor rus
er et av temaene. Som et samarbeid med
helsestasjonen er det også et ønske om å

prøve ut familierådsmodellen i forhold til
sårbare gravide.
Bufetat har laget to gode animasjonsfilmer hvor den ene viser familieråd sett fra
barnets side, og den andre en mor som forteller om familieråd og hvordan hun får
hjelp av slekt og nettverk gjennom familieråd til å ta vare på barna når hun selv er for
syk til å gjøre det.
Dere finner inngang til YouTube-kanalen
og filmene på bufetat.no/materiell/

I familier med rusproblematikk
Familieråd har vært drøftet og tilbudt familier i flere saker hvor rusproblematikk er
mer eller mindre uttalt. På dette grunnlaget
blir familieråd vurdert som en hensiktsmessig modell i familier med rusproblematikk.
Prosjektleder Rannveig Ohren kan dokumentere
gode erfaringer med familieråd i Gudbrandsdalen.
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Forebyggende Familieteam
Bente Lindboe er prosjektleder
for Forebyggende Familieteam
(FFT). Hun holdt innlegg om
sitt prosjekt under lanseringskonferansen om retningslinjen
for gravide i LAR på Klækken
tidligere i vinter.

KoRus-Øst ønsker å videreformidle innholdet i dette prosjektet som vi mener ligger tett på den sentrale satsningen mht barn
som pårørende og familier i sårbare livssituasjoner, og som er et viktig tilbud til
familier boende i kommunene Asker og
Bærum.
Prosjektet innebærer forebyggende arbeid rettet mot gravide og småbarnsfamilier
der mor eller far har psykiske vansker eller
et problematisk forhold til rusmidler.
Familiene teamet møter har mange og sammensatte utfordringer med behov for bistand over tid, gjerne fra flere instanser
samtidig. Målgruppen er også små barn som
pårørende til foreldre med nevnte vansker,
fra fosterliv til skolealder.

Bakgrunn og rammer
FFT får sitt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og er organisert under Asker DPS, Vestre Viken helseforetak klinikk for Psykisk helse og rus
(PHR).
– Når det gjelder forsøkene med familieambulatoriemodell i regi av HOD, pågår
det for tiden to her i landet. Det ene er FFT,
det andre er Familieambulatoriet i NordTrøndelag, som har organisert sitt prosjekt
i BUP. I tillegg er det andre tiltak rettet mot
samme målgruppe, blant annet en satsning
i Bufetat, som er rettet mot kommunene,
sier Lindboe.

Foto: Dreamstime.com

Av Anne Chr. Moberg

skapsgrunnlag og finne frem til en felles
forståelse for den komplekse problematikken når de skal intervenere og samarbeide.
– Dette, samt prioritering av ressurser er
nøkkelfaktorer for å lykkes med målgruppene, legger hun til.
I formidling av kunnskap legges det vekt
på følgende:
■

■

■

■

Betydningen av prenatale forhold som
grunnlag for barnets senere utvikling
som f.eks ernæring/alkohol/rus/røyk/
stress

Mange tjenester kan kjenne målene over
som viktige for sine tilnærminger og innsatser. FFT har strukturert den praktiske
jobbingen gjennom å sette fire T’er som
prinsipper for sin handlingskompetanse.

Hvordan tidlige erfaringer påvirker
hjernens utvikling

Tilgjengelighet lavterskel, oppsøkende,
ambulerende, hjemmebasert, skriftlig
eller telefonhenvendelse, kort vei inn

■

Forståelse av spedbarnets utvikling i
samspill med nære omsorgspersoner

Tilpasning til familiens varierende behov
og ønsker, følge familien

■

Tidtidlig intervensjon = tidlig i livet, og
tidlig i en mulig problemutvikling, fleksibelt tilpasset, kontinuerlig over lengre
tid, ved behov til barnets skolealder

■

Tverrfaglighet samhandling på tvers av
fag og nivåer gir grunnlag for en bred tilnærming og et helhetlig tilbud

Svangerskapets og spedbarnstidens
muligheter for vekst og positiv endring

Mål

Barn som pårørende er et satsningsområde
og det å få til utstrakt samarbeid på tvers av
fag og nivå er et must for denne gruppa. – I
prosjektutformingen ble det tatt hensyn til
erfaringer både med familieambulatoriet i
København og til finske erfaringer fra tiltak
for barn som pårørende, sier Lindboe. For
teamet er det sentralt å formidle et kunn-

FFT har omfattende mål for sin innsats.
Overordnet tenkning er å kunne bidra til å
fremme helse og trygge oppvekstvilkår.
– Det å forebygge rusrelaterte skader og
psykososiale vansker hos barna i målgruppen er en hovedmålsetting. Likeledes det å
støtte/styrke foreldrekompetanse og det å
følge/styrke barnets omsorgssituasjon.
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Særtrekk ved tilbudet

■

Kunnskapsgrunnlaget
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Fokus er en helhetlig tilnærming og kunnskap om risiko- og beskyttende faktorer,
sier Lindboe.

Innhold i tilbudet
FFT tilbyr utvidet og forsterket svangerskapsomsorg med særlig fokus på reduksjon av risiko, prenatal tilknytning og forberedelse til fødsel og foreldreskap for

begge foreldre. Kan gjerne bruke hjemmebesøk med dette som fokus. Teamet tilbyr
samtaler og veiledning med fokus på barnet
og det å bistå foreldre i refleksjon over barnets behov og eget foreldreskap. FFT skal
kunne tilby Marthe Meo-veiledning, støttesamtaler, motivasjonsarbeid og bistand til
viderehenvisning/kontakt med andre instanser.
– Videre kan teamet være en «følgesvenn» i hjelpeapparatet, gi tilpasset støtte,
«holde om» både den som er syk av omsorgspersonene, og den som er frisk. Ikke
minst støtte «den friske» i å kompensere,
sier Lindboe.

Barn i rusfamilier
– tidlig intervensjon 2012
Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne
har et rusproblem har større risiko enn andre barn for å
utvikle en rekke problemer og symptomer. En rekke kommuner har fått invitasjon til å delta gjennom Borgestadklinikken
og KoRus-Sør sitt program «Barn i Rusfamilier». Nå skal
også kommuner i region øst få mulighet til å delta.

Erfaringer
Per 1.12.11 har FFT hatt kontakt med 188
familier. Majoriteten av henvisningene er
fra føde/barsel: 36 %. Deretter kommer
PHR (psykisk helse og rus voksen): 21 %,
kommunehelse: 21 %, Psykisk helse barn
(BUP og kommunen):10 %, familien selv:
10 %, kommunalt rustiltak: 2–3 %, barnevern: 1–2 % + enkelte andre.
– En god del saker avsluttes (134 saker
avsluttet per 1.12.11), men det skal være
åpen dør og kort vei inn igjen. Hovedgrunner til avslutning handler om bedring
av situasjonen, at det ikke er ønsker om
videre oppfølging, familien får oppfølging
fra andre instanser, flytter, eller at barnet
når skolealder. Men allerede 12 dager inn i
det nye året hadde teamet 10 nye henvendelser, sier Lindboe.

– Vi har en overordnet tenkning om å kunne bidra
til å fremme helse og trygge oppvekstvilkår ved å
forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker
hos barna i målgruppen, sier prosjektlederen for
Forebyggende Familieteam ved Asker DPS, Bente
Lindboe.

I nedslagsfeltet til KoRus-Øst det i 2012
kommunene Våler og Åsnes i Solør som
har fått tilbud om å delta på prosjektet
«Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon».
Målsetningen for prosjektet er å heve
kompetansen om tidlig identifikasjon og
tidlig intervensjon blant ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon,
PP- tjenesten og barnevernet som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og
unge.

Unge voksne har størst risiko
Forskning viser at unge voksne har større risiko enn andre unge for å utvikle
emosjonelle, kognitive og sosiale vansker. Det kan handle om ulike psykiske
problemer, atferdsforstyrrelser og skoleproblemer. Forskningen er også tydelig
på at dersom barnet og familien får tidlig
hjelp, minsker mulighetene for at barnet
får varige skader og problemområder.
Sentrale tema det vil bli gitt opplæring
og veiledning i, er hvordan man på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identifisere
barn som vokser opp i familier med
belastende rusmisbruk, og hvordan man
via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan gjøre noe for å hjelpe disse barna.

■

Egne barrierer i arbeid med rusrelaterte problemer.

■

Trening på den nødvendige samtalen.

Kurset
De som deltar på kurset vil på to samlinger á to dager få god opplæring av
dyktige og inspirerende foredragsholdere. Kursdeltakerne vil få utdelt hver
sin handlingsveileder som er et nyttig og
konkret verktøy som vil gi konkrete
eksempler på hvordan man kan gjennomføre den nødvendige samtalen med
foresatte eller ha en samtale med barna
når du har mistanke om belastende
rusmiddelbruk i familien.
I tillegg til veiledning vil kursdeltakerne få filmer, case og presentasjoner i
hvordan nøkkelpersoner kan videreformidle kunnskap til egne kolleger og utvikle rutiner i egen virksomhet.
Ønsker du eller din kommune informasjon om kurset, ta kontakt med Torhild Kielland eller Hanne Kilen Stuen
ved KoRus-Øst.

Fokusområder
I opplæringen vil det også være fokus på
følgende områder:
■

Rusmiddelmisbruk i et barne- og
familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det å vokse opp i familier med
rusmiddelproblemer?

■

Den utfordrende taushetsplikten –
hvordan få til godt samarbeid i kommunen? Taushetspliktens muligheter
og begrensninger.
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Fra tvilsom historie til suksesshist
I det du svinger inn på parkeringsplassen til rådhuset i Sarpsborg har du passert
en anonym, pent oppusset bolig. Huset inneholder fire leiligheter. Tre av disse er bebodd
av tidligere rusmisbrukere.
Rusfri bolig ser ut som et hvilket som helst
annet hus i gata. Huset har sjarm, men også
en tvilsom historie. – Inne i dette huset har
det i mange år vært omsatt narkotika. Alle
visste hvor de skulle få tak i stoff.
«Kiosken» ble det kalt. Men dette er historie, og de som nå bor der er på god vei til å
bli rusfrie, forteller Øyvind Arntzen.

Smalt tilbud
Reglene er enkle for de som ønsker seg til
Rusfri bolig. – Dette er et smalt tilbud. Skal
du inn her må du først ha vært gjennom
rusmestringsenheten i fengsel, eller fullført
opphold i institusjon for rusavhengige. Du
må ville bli rusfri, og du må akseptere enkle
regler. Det betyr total rusfritt, ingen A eller
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B-preparater, ingen LAR eller alkohol. I
tillegg er det et krav om at du skal delta på
aktiviteter. Det kan for eksempel være trening, arbeidstrening eller jobb, forteller
Arntzen.

egen bolig, men det er likevel en aksept for
at reglene er slik, forteller Arntzen. – Vi
som er ansatte i Rusfri bolig konsentrerer
oss kun om de som blir igjen.

Eget hode er dårlig selskap
Tom leilighet ved tilbakefall
Rusfri bolig har fire leiligheter til disposisjon, hvor tre er i et ordinært fellesskap og
en står disponibel ved behov.
– Hvis en beboer velger tilbakefall, vil
vedkommende få to valg. Enten flytte inn i
den tomme leiligheten, eller bli sendt til
institusjon for avvenning. I begge tilfeller
vil vedkommende få oppfølging av det
ordinære hjelpeapparatet eller oss. Det er
stor skam knyttet til det å bli sendt ut av sin

– Vi vet mye om hvordan livet i et bofellesskap blir når en faller ut. Da blir de gjenværende rastløse eller går inn i seg selv. I slike
tilfeller er ens eget hode det dårligste selskapet, sier Arntzen. Han erkjenner at det
virker rart å ikke «bry seg» om den som
faller ut, men sier at han av erfaring vet
hvor sårbare de som sitter igjen er, og derfor vil ha full fokus på disse. – Dessverre er
det slik at om du får et tilbakefall må du liksom vente til du er ordentlig narkoman

torie

HAV(B)RUS 2012:

«Alle kan bli rusfri!»
igjen før hjelpeapparatet kan gjøre noe for
deg. Da er det bedre å passe på at flere ikke
følger i dragsuget. For å unngå at den som
faller ut må gå hele veien på nytt har vi et
godt samarbeid med Blå Kors sin omsorgsinstitusjon på Haugar i Råde, sier Arntzen.

Leiekontrakt og husregler
De som får plass i Rusfri bolig har til å
begynne med en treårs leiekontrakt. Denne
kan fornyes og man bor da på vanlige vilkår som for kommunale boliger.
– Leiekontrakten er standard leiekontrakt, men i tillegg kommer husreglene
med løfte om absolutt rusfrihet, forteller
Arntzen. Kjæledyr er heller ikke tillatt i
Rusfri bolig, men Arntzen tenker på nye
ideer og forteller at det ikke er uvanlig at
rusmisbrukere har hund. – Vi må huske at
hunden er menneskets beste venn. Jeg
håper vi kan finne flere egnede leiligheter
for de som har kjæledyr, sier han.

Dårlige boliger gjør folk dårlige
Rusfri bolig i Sarpsborg er i regi av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RiO,
men er organisert i avdeling for bolig og
omsorg i Sarpsborg kommune. De ønsker
flere alternativer til tilpassede og egnede
boliger for rusmisbrukere.
– Dårlige boliger gjør folk dårlige. Vi må
ha boliger tilpasset den enkelte i den fasen
vedkommende er i. I dette tilfelle er det
folk som kommer fra institusjon. Disse
menneskene vil ut av sitt rusmisbruk, og
må derfor ha boliger som er tilpasset en tilvenning til det vi kaller et vanlig liv, sier
Arntzen og legger til at det i den ene leiligheten bor en som har begynt på utdanning
og som ønsker å bo i leiligheten til han er
ferdig på skolen.

Rusfri bolig er et godt tilbud
Rusfri bolig i Sarpsborg er et godt tiltak.
– Det skulle være et prøveprosjekt og vi
skulle finne en liten, en stor og en mellomstor kommune. Med litt dialog frem og tilbake med Øksnes, Trondheim og Bergen
ble Sarpsborg stående igjen som et eksempel til etterfølgelse, sier Arntzen tilfreds.

En ny reise i kyst- og mestringsopplevelser
fra Kirkenes til Halden
I fjor sommer la M/S Bergvåg ut fra kai i Kirkenes. Etter sju uker
på sjøen kom den sjarmerende fiskeskuta hjem til Sarpsborg.
Om bord var kun fornøyde turdeltakere og ingen fisk.
Eller sagt på en annen måte – de om bord
var mennesker med egenerfart rusavhengighet som enten har lagt bruken bak
seg, eller befinner seg i en rusfri fase. En
av deltakerne hadde tidligere fått valget
om å legge seg inn til avvenning, eller
prøve å bli rusfri i løpet av turen med
M/S Bergvåg.
– Sju uker på sjøen gjør noe med de
fleste av oss. For vedkommende som
valgte å bli med oss og ikke ville til tradisjonell avvenning ble livet helt snudd.
Vedkommende klarer seg veldig bra i dag
– og kan vi klare dette med flere er det
fangst nok å ta med hjem, sier primus
motor og skipper Øyvind Arntzen.
Målgruppen for prosjektet er som
nevnt mennesker med egenerfart rusavhengighet som har lagt bruken av rusmidler bak seg og/eller befinner seg i en
rusfri fase. Vi inviterer også mennesker
som arbeider med rusrelaterte problemstillinger og/eller direkte med rusavhengige personer.

bli flere dager i Fjordhagen i Tau (Rogaland), og delta i programmet de har der.
Inkludert i dette stoppet vil det blant
annet bli en tur til toppen av Prekestolen,
forteller Arntzen.
– At den enorme naturopplevelsen en
slik tur gir, vil bli en avgjørende faktor
for noen av deltakerne videre i deres vei
mot et rusfritt liv, er utvilsomt. Den terapeutiske verdien av at en rusavhengig
hjelper en annen er uten sidestykke.
Dette vil være som en stor rusfri nettverkssamling fra A til Å. For oss handler
det om å lære seg å ruse seg på livet, forteller Arntzen. Turen er i samarbeid med
RiO og Foreningen alle kan bli rusfri.

Ny tur sommeren 2012
Turen fra Kirkenes til Sarpsborg har vi
beregnet til åtte uker, inkludert transportetappen fra Sarpsborg til Kirkenes.
– I sommer vil det bli lagt inn en ukes
opphold på Bragdøya i Kristiansand.
Anonyme Narkomane holder sin årlige,
rusfrie camp der og samler mellom 4–500
tidligere rusavhengige. Vi ønsker også å

■

Avgang Sarpsborg: Transportetappe
Kirkenes – fredag 1. juni 2012. Kun
grunnmannskap

■

Avgang Kirkenes: Offisiell start på
turen – lørdag 16. juni 2012

■

Ankomst Halden: Offisiell avslutning på
turen – lørdag 28. juli 2012

■

Påmelding: rio.no

– Den dagen en flytter ut og sier takk for hjelpen,
vet vi at vi har lykkes, sier prosjektleder Øyvind
Arntzen.
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BrukerPlan
BrukerPlan er et kartleggingsverktøy som på et enkelt vis synliggjør omfanget og karakteren
av rusmiddelmisbruket i en aktuell kommune. Skjemaet blir fylt ut av veiledere og rådgivere i
kontakt med pasienter og brukere av kommunale tjenester.
KoRus-Øst inviterte nylig kommuner i
Hedmark og Oppland til en informasjonsog opplæringsdag i bruk av BrukerPlan.
Programmet er basert på regnearket Excel.
Det er utviklet av Helse Fonna, IRIS og
KORFOR og er godkjent av Datatilsynet
for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.
– BrukerPlan er et program som har til
hensikt å gjøre det enkelt for ansatte som
jobber innen ulike sektorer i kommune
Norge å kartlegge omfang og karakter av
rusmiddelmisbruk i kommunen. De kommunene som benytter seg av BrukerPlan er
også svært nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig, sier Sverre Nesvåg.

Hvem blir så kartlagt?
– De innbyggere i en kommune som av en
eller flere kommunale instanser blir vurdert
til å ha et rusmiddelmisbruk blir kartlagt,
sier Nesvåg. I denne sammenhengen er rus-
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middelmiddelmisbruk forklart med bruk
av rusmidler som er til skade for personens
funksjonsnivå og relasjoner til andre.

fra hvor sterkt området forklarer fungering
i forhold til rusing (balanced score card),
sier Nesvåg.

Hvordan fungerer BrukerPlan?

Hva kan resultatene brukes til?

– Programmet er enkelt og logisk bygget
opp. Du får ingen stor brukermanual fordi
alt ligger lett tilgjengelig i selve verktøyet.
Skjemaet er ryddig designet slik at kun
relevante spørsmål og hjelpefunksjoner er
synlig på den aktuelle fanen. Svarene blir til
slutt satt opp i en skår med åtte funksjonsområder. Disse er vurdert ut fra spesifikke
kriterier for hvert område, sier Sverre Nesvåg. Blir svarene skåret og gir grønt, betyr
dette at misbruket ikke er alvorlig ut over
den daglige fungering. Gul skåre betyr det
at misbruket går alvorlig ut over den daglige fungering, men innen noen grenser. Til
slutt er den røde skåren, som indikerer at
det går kritisk ut over den daglige fungering, ingen grenser.
– Samlet skår på de åtte områdene der
betydningen av hvert område er bestemt ut

Resultatene fra kartleggingene dokumenterer og synliggjør omfanget og karakteren
av rusmiddelmisbruket i den aktuelle kommunen og sammenlignet med andre kommuner. Samtidig gir kartleggingene et bilde
av hvilke tilbud rusmiddelmisbrukere får
per dags dato og forventet etterspørsel etter
tjenester. Dette gir grunnlag for å prioritere
mellom grupper og typer av tilbud. Gjentatt kartlegging viser utviklingstrekk av
problemet alle brukere, utvalgte grupper
eller enkeltbrukere. Resultatene kan óg
være en god informasjonskilde for sentrale
myndigheter.

Sverre Nesvåg og Alexander Stevenson har gode
erfaringer med BrukerPlan. – Vi har etter hvert fått
mange til å ta dette i bruk og ser stor nytteverdi i
det, sier de.

R’en i LAR er viktig
I SERAF rapport 2010 presenteres statusrapporten etter første
år med nye retningslinjer. Det legges ned mye arbeid i å få fram
de årlige statusundersøkelsene. KoRus-Øst har sett nærmere på
dataene for Østfold og drøftet status og utviklingstrekk med
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Selv om realitetene bak
dataene på ingen måte er ukjent gir tallenes klare tale en gyllen
anledning til å reflektere over egen praksis.
Av Helge Bjørnsen

Et diskusjonstema knyttet til nye retningslinjer var om nye og mer medisinske kriterier for å få, og beholde, rett til substitusjonsbehandling, ville få betydning for
rehabiliteringsaspektet. Spissformulert som
legemiddelassistert rehabilitering eller bare
vedlikeholdsbehandling. Også de nye retningslinjene slår entydig fast et rehabiliteringsmål for substitusjonsbehandling av
opioidavhengige.

Kjerneområdene
Det er vanskelig å tenke seg at rehabilitering kan skje uten et minimum av planlagt
aktivitet. Også i habiliteringsøyemed er en
innsats for å bevare funksjon sentralt. Vi
har sett nærmere på svarene knyttet til tilknytning til arbeidsliv og utdanning, arbeidstrening og dagtilbud. Dette er kjerneområde for inkludering, og hadde vi ikke
visst bedre kunne en tenke at i landet hvor
slagordet alle skal med står sterkt, er sysselsettingen for pasienter under rehabilitering
høy. I Norge er det 81 % som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller er i utdanning. I Østfold er andelen 84 %. Færre enn
2 av 10 av pasientene i LAR er i arbeid eller
under utdanning.
Bildet blir rimeligvis nyansert av at arbeidstrening og dagtilbud har egne referanser. Arbeidstrening 14,1 % og dagtilbud
11,5 %. Fristes vi til å multiplisere kan det
se ut som om 4 av 10 er i planlagt aktivitet,

Pasienter i LAR med
rehabiliteringstilbud

men så vel er det ikke. Justert for personlikhet i utvalget er ganske nøyaktig 3 av 10
pasienter i LAR i Østfold registrert med
planlagt aktivitet på dag eller kveldstid. Vi
har sett nærmere på lokale forhold. Sett på
byene, samlet de mellomstore kommunen
(mellom 10–20.000 innbyggere) og de små
kommunene (mindre enn 10.000), og vi
finner store lokale forskjeller.

Interessante forskjeller
Det er interessant at forskjellene er så vidt
store. Først og fremst fordi det viser et mer
optimistisk potensial for økt innsats. Hvis
aktivitet er en målestokk for kvalitet i arbeidet med opioidavhengige, er det avgjørende viktig at kommunene meisler en strategi. Diskusjonene rundt dette tema tydeliggjør forskjeller mellom kommunene i
tenkningen om LAR pasienten, og speiler i
stor grad hvilken rolle NAV anser seg å ha.
Ikke overraskende skårer de små kommunene høyt. Vi vurderer det slik at tettere
bånd i samfunnet, kjennskap og vennskap –
bidrar til at relativt flere i de små kommunene kommer i ordinært arbeid. Ny kunnskap om hvordan de marginaliserte kan tre
inn i arbeidskivet handler i stor grad om å
få en mulighet og bli sett med raushet, og
bli verdsatt for det du kan gjøre. Hvis anerkjennelse er viktig er arbeidslivet en nødvendig arena å åpne, også for pasientene i
LAR.

Arbeid/
Utdanning

Arbeidstrening

Dagtilbud

Justert
Aktive

Østfold

14,4

14,1

11,5

30

By med høyest skår

21,7

32,6

10,9

45,7

By med lavest skår

8,8

14,1

11,5

17,6

Mellomstore kommuner

23,7

31,6

18,4

42,1

Små kommuner

36,8

5,3

15,8

52,6

KoRus evaluert
Rambøll har på oppdrag fra
Helsedirektoratet evaluert
de sju kompetansesentrene
for rus, KoRus.
Formålet med evalueringen var å vurdere kompetansesentrenes funksjon og
oppgaver særlig i lys av målene for
samhandlingsreformen. Dette med
tanke på hvordan kompetansesentrene
bidrar til å styrke det forebyggende
arbeidet og tjenestene på kommunalt
nivå.

Ealueringen
Evalueringen skulle både vurdere samarbeidet med andre instanser og utviklingen av sentrene over tid i lys av styringsdokumenter og bredden i oppgavene sammenlignet med øvrige regionale og nasjonale myndigheters ansvar.
Rambøll skriver i sin rapport at hovedinntrykket er at virksomheten og
organiseringen blir vurdert som god
og at kompetansesentrene i det kommunale rusarbeidet har en vellykket
strategi for å implementere statlige
satsninger.

Velfungerende
Både kommuner og ulike samarbeidspartnerne uttrykker stor grad av tilfredshet ved virksomheten. I breddeundersøkelsen viser intervjuene som er
rettet mot kommuner og samarbeidspartnere at det er stor grad av sammenheng mellom nasjonale ruspolitiske
føringer, oppdragsbrev fra Helsedirektoratet, og virksomhetsplaner og årsrapporter fra det enkelte senter. De
fleste uttrykker stor tilfredshet med
kompetansesentrene sin virksomhet.

Videreføring anbefales
Den organisatoriske tilknytningen til
ulike vertsinstitusjoner blir av Rambøll vurdert som velfungerende uavhengig av type vertsinstitusjon. Evalueringen anbefaler ingen vesentlige
endringer av organiseringen av kompetansesentrene, og Helsedirektoratet
mener at evalueringen gir argumenter
for videreføring av den nåværende
organisasjonsmodell.
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Enigheter og uenigheter
om skjenke- og åpningstider
Åpnings- og skjenketidene på utestedene har vært, og er et omdiskutert tema. Enklere blir
det heller ikke når nabokommuner som Elverum og Hamar utøver ulik praksis og argumentene
er gode både for og mot innskrenkning av skjenketiden.
Hamar kommune er i disse dager i gang
med arbeidet med å rullere sin rusmiddelpolitiske handlingsplan. I den forbindelse
inviterte komité for velferd til et seminar på
Hydranten kulturscene. Både politikere fra
Hamar, Lillehammer og Elverum kom sammen med næringsliv, fagfolk og kompetansemiljøer for å gi innspill til dette arbeidet.

Felles forståelse mulig?
Agendaen for møtet var å drøfte regulatoriske tiltak, salgs- og skjenketider og samarbeidsklima mellom aktører på feltet.
Hensikten med så bred innkalling var å
skape en felles forståelse for rusmiddelpoli-

Fra en av gruppene.
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tikken og se på problemstillinger sett fra
næringsliv, politi, kommune og kunnskapsmiljø. Konklusjonene fra samlingen vil bli
tatt med inn i arbeidet med den nye rusmiddelpolitiske handlingsplanen.

Skal være trygt å gå ut
KoRus-Øst har som oppgave fra Helsedirektoratet å formidle til fagfeltet hva
forskningen sier.
– Det alle sikkert er enige om, er at vi bør
ha et blomstrende uteliv hvor alle uansett
alder, kjønn og etnisitet skal kunne oppholde seg. Et mål må jo være at alle skal kunne
føle seg trygge ute på byen eller på ute-

stedene, sa spesialrådgiver ved KoRus-Øst,
Atle Holstad.

Skjenkerett – ikke skjenkeplikt
Kommunene har i dag mulighet til selv å
bestemme åpnings- og salgstider. Det er
også kommunen som gir salgs- og skjenkebevillinger og bestemmer om det skal være
Vinmonopolutsalg eller ikke. I tillegg kommer ansvar for å utføre kontroller og eventuelt sanksjoner mot de på en eller annen
måte overtrer bestemmelsene. Det er også
greit å legge i minnet at kommunen gir
skjenkerett, og ikke skjenkeplikt!

Faksimiler fra Østlendingen.

Sosialpolitikk vs næringspolitikk

Mange tiltak sammen gjør forskjellen

Forskningslitteraturen på alkoholfeltet sier
det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet av alkohol og alkoholkonsum
og en sammenheng mellom alkoholkonsum og alkoholrelaterte skader.
– Basert på forskning er konklusjonen at
økt tilgjengelighet fører til økt konsum
som igjen fører til økt omfang av alkoholrelaterte skader, sa Holstad. På den andre
siden er forskningslitteraturen mer begrenset når det kommer til forholdet mellom
skjenketider og skader.
– Selv om litteraturen er begrenset her, er
det likevel noe som tyder på at økte skjenketider også relateres til større skadeomfang. Vi må også legge til at Sirus publiserte
en rapport i 2011 som møtte mye motstand. Rapporten viste til 18 norske byer
hvor skjenketiden var redusert og med
dette redusert alkoholrelatert vold.
– Sirusrapporten åpnet debatten for
skjenketider og vold. Det blir jo egentlig en
smal inngang til en spennende debatt.
Dialogen som har vært og er, er mye sosialpolitikk og lite næringspolitikk. Skjenking
er en del av næringspolitikken, sa seniorrådgiver i NHO Innladet, Tore Haug i sitt
innlegg.

For å redusere alkoholrelatert vold er det
en rekke tiltak man kan gjøre. – Et av tiltakene er bedre opplæring av serverings- og
vaktpersonale ved utestedene, som f.eks.
Ansvarlig Alkoholhåndtering og Ansvarlig
Vertskap. Økt tilsyn og bedret samarbeid
med politi og vakttjeneste er også noe man
bør se på i tillegg til logistikken rundt garderobe og taxikø ved stengetid, sa Holstad.
Utestedene i Elverum holder kranene
åpne til kl 0300, mens Hamar stenger 0130.
– I avisene leser vi at mange reiser fra
Hamar til Elverum i helgene. For å hindre
konkurransevridning anbefaler KoRus-Øst
at skjenketidene harmoniseres til Hamarnivå, gjerne i hele Mjøsregionen. En slik
harmonisering er blitt gjort i Sarpsborg,
Fredrikstad og Hvaler, fortalte Holstad

Gruppediskusjon
Alle deltakerne ble invitert inn i debatten
ved å diskutere i grupper ulike temaer som
berørte utelivsnæringen. Alle synspunktene ble etter hvert belyst i plenum. Næringen selv etterlyser mer synlighet og tilstedeværelse av politi. Et annet uttrykt savn
var arena for samarbeid mellom næringen,
politi og kommune, men også mellom utestedene og bedret kontrollvirksomhet.
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Cannabisavvenningskurs
i Fredrikstad
Ungdom som ønsker hjelp til å slutte med å røyke cannabis kan få den hjelpen de trenger.
I Fredrikstad har de avvenningskurs som går over seks uker. Parallelt blir det arrangert kurs
for foreldrene deres. Første cannabisavvenningskurs for ungdom mellom 14 og 18 år ble
gjennomført i 2011 etter metoden HAP.
– Vi opplever at ungdom ønsker hjelp til å
slutte med å røyke cannabis. Ofte hører vi
ungdommene si at de merker økt livskvalitet og føler at de får bedre kontroll i livet
etter at de har sluttet, forteller prosjektansvarlig Marianne Otterstad.
I Sverige benytter 75 % av kommunene
metoden HAP (hasjavvenningsprogram).
– Vi bruker også HAP i Fredrikstad, og
har i tillegg til individuelt kursløp utvidet
med gruppekurs. Dette har vist seg å ha
positiv effekt for både ungdom og familien,
sier Otterstad. Foreldrene rapporterer at de
har hatt behov for mer kunnskap om cannabis og om hvordan de skal kommunisere
ungdommene.
– Foreldrene forteller at kurset gav dem
økt forståelse for hva deres ungdom opplever når de skal slutte. De fikk også verktøy

for å mestre sin sitasjon bedre. Det viktigste
for foreldrene var likevel å treffe andre foreldre i samme situasjon, sier Otterstad.

vikling og befesting av for eksempel psykiske lidelser, atferdsvansker og kriminalitet,
sier Otterstad.

Ung rus – tidlig debut på cannabis

Kan bli avhengig

Cannabis er det mest anvendte illegale rusmiddelet i verden. Stoffet er et svært potent
rusmiddel som i virkning favner flere rusgrupper. I Norge debuterer ungdom på
cannabis når de er 14–15 år. Fra Sverige vet
vi at 10 % av de tidlig debuterende røyker
hasj daglig ved 16-års alderen. Når den
unge røykeren blir 20-23 år slutter 92 % av
dem.
– Problemet er at de røyker massivt i
årene før den tid og det har en svært hemmende effekt på hjernens utvikling. I et
forebyggingsperspektiv er det derfor viktig
å intervenere tidlig for å forhindre videreut-

Det er ulike oppfatninger i samfunnet,
blant cannabisrøykere, forskere og fagfolk
hvorvidt cannabis er farlig og avhengighetsskapende. – Når vi spør kursdeltagerne
om dette hender det at de blir fornærmet og
sier at dersom de ikke hadde blitt avhengig
av cannabis, kunne de ha sluttet med det på
egen hånd, sier Otterstad.
I følge forskningen spiller det ikke noen
rolle om avhengigheten er fysisk eller psykisk. Den psykiske avhengighetsfølelsen er
like sterk som den fysiske. Det som er viktig er at kursdeltageren selv opplever en
avhengighet til cannabis, legger hun til.

Kursdeltageren
For å få tilbud om cannabisavvenningskurs
må ungdommen selv ha et ønske om å slutte å røyke stoffet. Deltageren som har røyket cannabis daglig et halvt år eller mer profiterer best på kursmetoden.
– Det er viktig at ungdommene i kursperioden ikke har inntak av for store mengder
alkohol eller benzodiazepiner (sentralstimulerende midler) når de skal gå på kurs.
Dette er fordi kursdeltageren da ikke vil
forholde seg konstruktivt til at virkestoffet
THC går ut av kroppen. Vi har erfart at de
som er avhengig av flere rusmidler enn
cannabis, profiterer bedre på annen type
avrusning og behandling, gjerne under tilsyn av lege, sier Otterstad.
Marianne Otterstad er utdannet barnevernpedagog
og er ansatt i Fredrikstad kommune hvor hun leder
cannabisprosjektet. Otterstad har jobbet med ungdom og rus siden 2000 og cannabisavvenning siden
2006.
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Gjennomføring
Gruppesamtalen står sentralt som metode i
kurset. – Vi har fordelt de aktuelle temaer
som følger slutteprosessen utover seks uker
og de er nøye planlagt i forkant av hver
kurskveld. Vi treffes til sammen 15 kvelder
fordelt over seks uker. En kurskveld varer i
ca. tre timer. Vi begynner med et måltid,
deretter har vi en time med velværeprogram, så har vi noe vi kaller «runden»,
«tematimen» og «avslutning». I «runden»
får alle fortelle hvordan det gått siden sist vi
snakket sammen, sier Otterstad.

Metodisk verktøy
Kurset har en gjennomtenkt strategi for
hvordan vi samtaler. Motiverende intervju
(MI) og Kognitiv terapi (KT) er metoder og
teknikker kurslederne håndterer og anvender. – For eksempel i analyse av «sprekk» er
KT en god metode å bruke for å hjelpe
kursdeltageren å forstå at handling er

tankestyrt og at de kan lære seg å styre tanken slik at de kan påvirke ønsket atferd.
Åpne spørsmål, rulle med motstand og
speiling er noen av teknikkene vi bruker fra
MI, sier Otterstad.

Ikke bare snakk
– I avvenningskurset tilbyr vi et velværeprogram med yoga, akupunktur og meditasjon. Dette finner sted med fordel i forkant
av samtalene. Vi har fokus på velvære fordi
det bidrar til bidrar til smertedemping,
oppfriskning av lunger og pusteapparat,
samt hjelper til å sove uten påvirkning av
medisiner, sier Otterstad.
■

Artikkelen er et utdrag fra Marianne
Otterstad sin artikkel i RUSFAG 1.2012

Ny helse- og omsorgslov og
tvang overfor rusmiddelavhengige
KoRus-Øst har utarbeidet en
Arbeid§manual for bruk av
tvang.

opplæring og fått Arbeid§manualen er på
drøyt tusen mennesker, forteller spesialrådgiver Torhild Kielland ved KoRusØst.

Tidligere var det lov om sosiale tjenester
(LOST) §§ 6-2, 6-2a og 6-3 som var gjeldende lovverk. Fra nyttår 2012 ble LOST
erstattet med den nye Helse- og omsorgstjenesteloven (HOT) §§ 10-2, 10-3 og 104. På grunn av denne lovendringen har alle
fanene i arbeidsmanualen blitt revidert og
tilpasset det nye lovverket.
I helse- og omsorgstjenesteloven §§ 102, 10-3 og 10-4 er det fastsatt særlige
regler om tilbakehold i institusjon uten
eget samtykke, tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige og tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke.

Et godt verktøy

Overveldende god respons
KoRus-Øst har arrangert opplæringsdager i de fleste av landets fylker. – Vi er
svært overveldet over den responsen vi
har fått på Arbeid§manualen, både fra fagfeltet og Helsedirektoratet. Et grovt anslag over hvor mange som har deltatt på

I første rekke er det ansatte i NAV eller
kommunal rustjeneste, spesialisthelsetjenesten og institusjoner som er brukere av
Arbeid§manualen.
– For de som er ansatt til å forvalte lovverket er manualen et godt verktøy. I
denne permen, som er delt opp i faner for
enkel navigering, finner saksbehandlerne
eksempler på brev, Individuell Plan, (IP),
tiltaksplan, saksgang, samtykkeskjema,
rutinebeskrivelse og huskeliste. Vårt håp
er at saksbehandlerne skal føle seg tryggere i tvangssaker, men også at de loven
gjelder for, skal få en bedre saksbehandling uansett hvor de bor, sier Kielland.

– Der kan alle enkelt laste ned de ulike
fanene, sier Kielland. Alle eksemplene i
manualen er fra virkeligheten, men anonymisert. Alle fanene er kvalitetssikret av
advokat.
3. mai blir det arrangert en dagskonferanse i forbindelse med det nye lovverket.
Se oversikten på siste side.

Enkelt å laste ned
Alt ligger tilgjengelig på rus-ost.no. I
menyen til venstre finner du «Rusrelatert
arbeid». Under denne fanen ligger
«TVANG etter HOT».
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RETURADRESSE:

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

Kommende kurs og
konferanser

• 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

Arr.: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen
i Hedmark og KoRus-Øst

7.–8. mai, Hankø:
Fagkonferanse for Folloregionen

KoRus-Øst har tre hovedoppgaver:
• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

Arr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

• Arbeide med kompetanseutvikling i rusog avhengighetsspørsmål i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten

24.–25. mai, Sanner:
Fagkonferanse for Romerike

30.–31. mai, Røros:
Røroskonferansen – Rus- og boligsosialt arbeid
Arr.: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen
i Hedmark, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, RiO,
Husbanken region Midt-Norge og KoRus-Øst

31. mai–1. juni, Klækken:
Fagkonferanse for Asker og Bærum
Arr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
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.
KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre i Norge:

3. mai, Gardermoen:
De nye tvangsbestemmelsene og
Arbeid§manualen

Arr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

Kort om KoRus-Øst

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

5.–7. september, København:
TVIVL 2012
Makt – hvor finner vi maktens nye former,
midt i friheten?
Arr.: KoRus-Bergen, KoRus-Oslo og
KoRus-Øst

27.–29. mai 2013, Hamar:
9th Nordic Conference on prevalence,
prevention, treatment and responsible
gambling
Arr.: SNSUS

Ansatte
• Solveig Brekke Skard, enhetsleder
solveig.brekke.skard@sykehuset-innlandet.no
• Kåre Rørhus, seniorrådgiver
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

5.–6. juni, Klækken:
Dit Høna Sparker

• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no

Arr.: KoRus-Øst

• Tone Skjellet, spesialrådgiver
tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no

14.–15. juni, Hamar:
Spill og arbeidsliv

• Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver
oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no

Arr.: Norsk Forening for pengespill (NFSP)

• Hanne Kilen Stuen, spesialrådgiver
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no

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

• Anne Landheim, forsker, seniorrådgiver
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
• Torhild Kielland, spesialrådgiver
torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no

KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
Redaksjonen avsluttet 9. mars 2012.
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

Trykk: Møklegaard Printshop AS Opplag: 1.000

• Amund Aakerholt, spesialrådgiver
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