KoRus-Øst 2∧12
N Y T T F R A KO M P E TA N S E S E N T E R R U S – R E G I O N Ø S T

Tidlig intervensjon mot rus
på ungdomsskolene
Ungdomskontaktene i Fredrikstad har som målsetning å komme inn såpass tidlig at
de kan avhjelpe problemet med få ressurser og uten lang oppfølging. Så langt har de flere
eksempler på at de har lykkes.
Ungdomskontaktene i Fredrikstad startet
opp som et prosjekt i 2009 og er finansiert
av STYRK-midler. Primæroppgaven er å
bruke ungdomsskolene som arena for tidlig
identifikasjon og intervensjon i forhold til
rus. Ungdomskontaktene er ansatt som er
del av skolesystemet i Fredrikstad.
– Vi har fire skoler i byen hvor vi er så
ofte vi kan. Vi er bare to ansatte i prosjektet, så litt begrensninger har vi. Men tilgjengelighet er en viktig suksessfaktor, og
vi er på prosjektskolene så ofte vi kan og
treffes på telefon, sms, Facebook og MSN,
sier Erik L. Kruse.

Mer enn bare rus
Hovedfokuset til Ungdomskontakten er
rusforebygging. – Skal man jobbe med rusforebygging på ungdomsskoletrinnet må
man jobbe med mye annet enn rus også. Vi
tenker også på risikofaktorer og bekymringer for å kunne forebygge rus og har på en
måte en todelt jobbing, sier Kruse.

Inspirasjon fra Sverige
Ungdomskontakten har hentet mye inspirasjon fra Örebro i Sverige. – Arbeidet vårt
i forhold til konkrete rusbekymringer er
nesten en blåkopi av det Catharina Persman og Christer Lundsten jobber med. De
møter foreldre, skolen og den problemet
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gjelder på skolen. De er ansatt i sosialtjenesten, men jobber kun mot rus på videregående skoler. De har en større organisasjon og har en annen deling på oppgavene.
Vi har hentet mye gode råd om hvordan vi
best håndterer rusproblematikk, sier Kruse.

Sjelden klare indikasjoner
I de tilfeller hvor det er en klar indikasjon
på rus, er man ofte for seint ute allerede.
– Det vanligste for oss er enten ungdommer i miljøer vi vet det er rus, eller at det
går rykter om at de ruser seg. Det kan også
være den totale bekymringen fra lærerne
som tilsier at det er et eller annet som ikke
er som det burde være, og at dette kan være
rus, sier Kruse. De vanlige tegnene for rusbruk tilsvarer ofte de samme tegnene på
ungdom i opposisjon eller ungdomstid
eller psykiske problemer.

Velfungerende metode
Ungdomskontakten har flere eksempler på
at deres metode fungerer. – Ved å være tidlig ute blir som regel bekymringen begrenset til familien, sier Kruse. Når foreldre får
beskjed om at det er mistanke om rus hos
deres ungdommer vil de ta opp dette selv.
Og ofte stopper det der. – Vi har også hatt
tilfeller hvor vi har kommet for sent inn, og
saker hvor vi ikke har fått til noen løsning.
Da må vi gå videre til Barnevernstjenesten,
BuP og eventuelt politiet, sier han.

Tillitsbrudd tar tid å rette på
I de tilfellene hvor foreldre oppdager at
deres barn har ruset seg, kan opplevelsen
være et enormt tillitsbrudd som det tar lang
tid å få på plass igjen. – I slike tilfeller kan
urinprøver være til veldig god hjelp. Vi har
flere gode eksempler på foreldre som kan
«legge vekk» rusbekymringen og konsentrere seg om å hjelpe barnet sitt med andre
ting, sier Kruse.

Utelukke rus med urinprøve
Foreldrene kan av og til ha for stort fokus
på selve rusen. Ungdom som tidligere har
ruset seg kan også være slitne og trøtte,
nedfor eller nedkjørt eller sinte fra tid til
annen. – Når så spørsmålet om de har røyket kommer opp, kan det oppstå konfliktfylte familiesituasjoner. Det er rusen foreldrene er mest redd for og det igjen er slitsomt for ungdommen, sier Kruse. Ungdomskontaktene jobber sammen med foreldrene i slike tilfeller. Er urinprøvene
negative kan man regne rusbruk som svært
usannsynlig og konsentrere på andre ting
som f.eks. skole- eller hjemmeforhold.
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Avtaler motiverer
Ungdomskontakten tilbyr og gjennomfører frivillige urinprøveavtaler på skolen.
– Disse avtalene er langsiktige, noe vi
mener er et godt tiltak for ungdommer som
står med begge beina oppi det, ikke nødvendigvis i tunge saker, men vi tenker det
som et tydelig signal til ungdommene om
hva vi, skolen og foreldrene forventer, sier
Kruse. Det virker også som en motivasjonsfaktor for å holde seg unna rus, i tillegg til at det er et godt argument å bruke
overfor sine venner at de ikke kan være
med på det ene eller det andre fordi de er på
urinprøve.

Foreldrefokus er viktig
– Foreldrefokuset er kanskje det vi har sett
på som det viktigste faglige bidraget som vi
har fått fra Sverige. Vår terskel for å informere foreldrene og ungdom er veldig lav,
sammenlignet med mange andre. Vi har lav
terskel for rusbekymring før vi tar det opp
med ungdommene. Vi bruker å si at den
rusbekymringen som finnes skal avklares
med den det gjelder, og det betyr ungdommen selv og foreldrene, sier Kruse. Skolen
er inne når bekymringen kommer fra dem,
og det skjer fra tid til annen. – Men det kan
være vanskelig for skolen å ta stilling til om
dette er en reell bekymring eller ikke. Foreldrene kjenner ungdommene best og har
vært tettest på disse over lang tid. De har
også juridisk og moralsk krav på informasjon. De må få vite hva som skjer, sier
Kruse.

Trøtte av dobbeltliv
Mange ungdommer sier det er en lettelse at
foreldrene får vite hva som skjer. Da slipper
de å leve et dobbeltliv, noe som de blir slitne av. Umiddelbart blir de ikke begeistret
for at foreldrene får informasjon, men innrømmelsen kommer etterpå. En tekstmelding fra en er et eksempel på dette: «Føler
meg mye mer lettet nå som pappa vet om
det. Nå har jeg ingenting å være redd for.
Nå har alle kortene blitt lagt på bordet.»

Samhandling er gull!
Prosjektet er inne i sitt tredje år og en del
tid har gått med til å få til et fruktbart samarbeid med skolene. – Det er ikke fordi
skolene ikke har vært samarbeidsvillige,
men fordi det er to ulike verdener som
møtes. Litt generelt sagt har pedagogverdenen og sosialarbeiderverdenen en del overlapp og en del felles perspektiver. Men vi
ser også at det er en del kulturforskjeller
rett og slett. Her har vi mye å lære av hver-

andre, og det som oppstår i et fruktbart
samarbeid mellom lærer og sosialarbeider,
det er gull rett og slett, sier Kruse.

Skolene gjør mye!
Som sosialarbeidere er det fint å se hvor
mye skolene gjør for ungdommene, hvor
gode relasjoner de har til ungdommene,
hvor engasjerte en del lærere er i ungdommene sine, og også hvor viktig skolesituasjonen er for at det skal gå bra med disse
ungdommene. – Vi tenker at det å ha en
god skolesituasjon og komme seg gjennom
ungdomsskolen og videregående er den
beste forebyggingen som finnes. Det viser
seg jo også i forskning og statistikk at det
fungerer, sier Kruse.

Tett samarbeid
Et tett samarbeid med skolen samtidig som
de sosiale problemstillingene blir ivaretatt
har fremtiden for seg. – Vi tenker at sosialfaglig kompetanse inn i skolen er en del av
dette. Dette er ikke så vanlig i Norge, men
i Sverige er det slik. Vi har nok også en
større tilstedeværelse i skolemiljøene enn
det de i Örebro har. Men vi har kun fire
skoler og jeg tror nok at vi på grunn av
dette plukker opp litt mer bekymring enn
tidligere, sier Kruse.

Rolleavklaring
For å få til et bedre samarbeid må man være
tydeligere i ansvarsavklaringen. – Hva er
vår rolle og hva er skolens rolle og hvor
møter vi hverandre? Og hvilket utgangspunkt har vi for å samarbeide? Det vi ser nå
etter å ha jobbet målrettet over tid, er at vi
får de bekymringene vi vil ha, og at vi får
dem tidlig, sier Kruse.
– Foreldrefokuset er kanskje noe av det viktigste faglige bidraget vi har fått fra Sverige, sier Erik L. Kruse.

Gardermoen 3. mai:

Endringer i lovverket etter ny
helse- og omsorgstjenestelov
Som kjent ble lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven, forkortet hol.) vedtatt i juni 2011 blant annet som ledd i samhandlingsreformen. Loven
trådte i kraft 1. januar 2012 og fra samme dato ble sosialtjenesteloven (sotjl.) av 1991 opphevet.
Det lovmessige grunnlaget for tvangsbruk overfor rusmiddelmisbrukere ble dermed flyttet fra
sotjl. kap. 6 til hol. kap. 10.

Av Karl Harald Søvig

For å ta hovedbudskapet først: Utgangspunktet er at denne reformen ikke reviderer regelverket knyttet til tvangsbruk overfor rusmiddelmisbrukere, og de gamle lovbestemmelsene er nær ordrett videreført.
Jeg vil i dette bidraget innskrenke meg til
de punktene hvor ordlyden er forskjellig.
Først skal imidlertid én realitetsendring
nevnes. Sotjl. § 6-1 hadde en egen bestemmelse om hjelpetiltak. Denne er ikke
videreført i hol. kap. 10 fordi departementet finner at hjelpetiltak vil falle inn under
reguleringen av kommunens generelle
hjelpeplikt, jf. hol. § 3-2, jf. også § 3-1(2).
Når det gjelder kommunens plikt til å
vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende er (hol. § 10-1), er bestemmelsene
fremdeles alene en plikt til å foreta en avklaring på om tvangstiltak skal brukes.
Sosialtjenesten har ingen plikt til å fremme
sak i samsvar med pårørendes ønsker. Med
tanke på hvem som skal regnes som pårørende, er bestemmelsen endret og koordinert med pårørendedefinisjonen i pasientog brukerettighetsloven § 1-3 bokstav b),
jf. henvisningen i hol. § 10-1(2).

Begrepsavklaring
I hol. § 10-3 og § 10-4 er «rusmiddelmisbruker» byttet ut med «rusmiddelavhengig», mens § 10-2 fremdeles er bruker uttrykket «misbruk» (og underforstått et
misbruk av rusmidler). Departementet
foretok denne endringen for å bringe ordvalget i takt med dagens språkbruk. Problemet er at «rusmiddelavhengig» og «rusmiddelmisbruker» ikke er identiske begrep. I diagnosesystemet ICD-10 er dette

to ulike kategorier. Særlig for tvangstiltak
overfor gravide kan det sies å være en realitetsforskjell med hensyn til om kvinnen
«misbruker» rusmidler, eller om hun skal
karakteriseres som avhengig. Etter mitt
skjønn må loven derfor forstås ut fra intensjonen, nemlig at endringen ikke skulle
medføre realitetsforskjeller.

Utfordringer
Ansvar for å reise tvangssak etter sotjl.
§ 6-2 og § 6-2a var lagt til «sosialtjenesten»,
men i hol. § 10-6 er kompetansen lagt til
kommunen. På tilsvarende vis har kommunen hjemmel for å fatte midlertidig vedtak.
Heller ikke her har departementet tatt sikte
på en realitetsendring. Her oppstår imidlertid utfordringer.
Når kompetansen er lagt til «kommunen» er utgangspunktet i norsk rett «kommunestyret» det kompetente organet. Skal
loven tas på ordet, må derfor samtlige norske kommunestyrer fatte delegasjonsvedtak, hvor kompetansen til å fatte midlertidige vedtak og å begjære tvangsinnleggelse
legges til sosialtjenesten/NAV-kontor.
Antakelig har departementet oversett at
bruk av «kommunen» utløser behov for
denne typen delegasjonsvedtak. Selv om vi
her er på et område som gjelder inngrep
overfor enkeltindivider, mener jeg likevel
at de nye lovbestemmelsene ikke kan tas på
ordet, slik at «kommune» skal leses som
om det sto «sosialtjeneste».

Moden for revisjon
Som kjent inneholdt sosialtjenesteloven
reglene om inntak på institusjon, mens de
nærmere reglene om gjennomføring av in-

Professor dr. juris Karl Harald Søvig kommer til
Gardermoen for å snakke om tvangsinnleggelser fra
et juridisk perspektiv.

stitusjonsopphold fremgikk av sosialtjenesteforskriften, jf. hjemmelsbestemmelsen i
sotjl. § 7-11. Den någjeldende sosialtjenesteforskriften gjelder likevel inntil videre, jf.
hol. § 13-2. Den gjeldende sosialtjenesteforskriften har lenge vært moden for revisjon fordi den på flere punkt er foreldet og
mangelfull. Så vidt vites, er dette revisjonsarbeidet igangsatt.
Takk til professor Aslak Syse for innspill til denne
teksten. Eventuelle feil og mangler står selvsagt for
egen regning. Eventuelle innspill tas gjerne imot på:
karl.sovig@jur.uib.no
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Sanner 24.–25. mai:

Kjønnsperspektivet i
rusbehandling
At det er forskjeller mellom
menn og kvinner er noe alle
vet. I Bergensklinikkene har de
forsøkt å ta hensyn til dette i
det kliniske arbeidet.

– Det er mange interessante biologiske forskjeller mellom kvinner og menn. Ser vi på
kvinners evne til å mentalisere, har vi i dag
dokumentasjon på at kvinner på gruppenivå gjør det bedre enn menn, sier psykolog og klinikkdirektør ved Bergensklinikkene, Kari Lossius.
I følge hjerneforsker Bernard Cohen er
kvinner mer emosjonell og menn mer sys-

tematisk i sin måte å tenke på. – Et interessant spørsmål er om disse forskjellene kan
ha konsekvenser for terapi, undrer Lossius.

Kvinner kommer for sent til behandling
Ved Bergensklinikkene har man erfart at
kvinner i større grad enn menn nyttiggjør
seg mer prosessorienterte grupper, mens
menn i større grad har behov for mer
psykoedukativ behandling.
– Dette er interessante kognitive forskjeller, og slik er det også når det gjelder
rus, hvor det er store forskjeller i toleranse.
Kvinnekroppen har en lavere toleransegrense for alkohol enn for menn. Hvis
kvinner skulle innta samme alkoholmengde som menn, ville de raskere fått fysiologiske skader, sier Lossius. Med tanke på
kjønnsdelt terapi og behandling, er det viktig å få kvinner til behandling så tidlig som
mulig.
– Dessverre ser vi at kvinner ofte kommer svært seint. I et forebyggingsperspektiv er det viktig å vektlegge kjønnsforskjellene, sier hun.

Ulik ballast
Kjønnsspesifikk behandling har ikke som
mål å sette det ene kjønnet opp mot det
andre, men mer å se at lidelsestrykket muligens kan være forskjellig.
– Det er en større prosentdel av kvinner
med rusmiddelavhengighet som har vært
utsatt for seksuelle overgrep, mens menn i
større grad har vært utsatt for vold og aktivt deltatt i vold. Dette kan innebære at vi
må møte kvinner og menn med forskjelling
terapeutiske tilnærminger, sier Lossius.

Best ivaretakelse?
Både internasjonal og nasjonal forskning
viser at der hvor kjønnsspesifikk og
kjønnsnøytral behandling blir sammenlignet vinner alltid kvinneperspektivet. Men:
Klinikkdirektør og psykolog Kari Lossius ved Bergensklinikken sier at kjønnsspesifikk behandling er med
på å gjøre behandlingen både litt bedre og litt
enklere.
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dette gjelder for kvinner, det finnes ikke tilsvarende forsking på menn.
– På mange måter er rus og psykisk
helsevern kjønnsdelt. I rusfeltet opererer vi
med en fordeling på 70 % menn og 30 %
kvinner. Innenfor frivillig poliklinisk behandling på DPS er fordelingen 20 % menn
og 80 % kvinner. Derfor er det viktig å
spørre seg hvordan ivaretar man de 30 %
kvinnene innen rusfeltet og de 20 % mennene innenfor DPS’ene på en skikkelig
måte, spør Lossius.

Rusmiddelbruk i LAR
Av: Helge Bjørnsen

I tillegg til at kvinnespesifikk behandling er
bedre for kvinner, har vi også et etisk aspekt
ved behandlingen.
– Hvordan er det etisk mulig å la en misbrukt kvinne sitte blant voldelige menn å
snakke om sine opplevelser? spør Lossius.
– Kanskje vi skal ha som en etisk rettesnor
at vi ikke skal gi pasientene behandlinger vi
selv ikke ville ha tatt imot. Jeg ville aldri ha
sittet i ei gruppe der flertallet er menn og
diskutert aborter eller overgrep. Hvis jeg
ikke vil gjøre dette så skal jeg heller ikke
utsette pasientene mine for det, sier hun.

Den årlige statusundersøkelsen i LAR
(SERAF 2011 nr 3) vier stor oppmerksomhet på pasientenes tilbøyelighet til å
bruke rusmidler. Jeg har sett på tallene
fra Østfold. Mer enn 1 av 3 (35%) er avholdende fra å bruke illegale rusmidler.
Dette er godt samsvarende med de forventningene som var lagt til LAR da behandlingsformen ble introdusert på slutte av 90-tallet. Relatert til at mange av
pasientene i LAR har et omfattende misbruk og langvarig avhengighet bak seg,
og har forsøkt annen behandling i til dels
omfattende grad, må dette anses å være
bra. Det kan bli bedre.
Blant de som bruker illegale rusmidler
bruker 30 % et rusmiddel, 19 % to og
3,1 % tre ulike rusmidler. Det er store
variasjoner mellom kommune. Dette
gjelder også både illegal og foreskrevet
bruk av benzodiazepiner. På dette punktet er det vanskelig å bejuble LAR.

Forskjellene må ivaretas

Opioider

Det er også forskjeller i hva menn og kvinner ser på som tabu eller skam. – Kvinner
ser ofte det å miste barna som det verste
som kan skje, mens hos menn er det å miste
jobben slik at de ikke klarer å forsørge
familien svært skamfullt. Dette er to helt
vanlige eksempler som sier at behandling
må tilrettelegges slik at hensynet til forskjellene blir ivaretatt, sier Lossius.

Statusundersøkelsen viser at på landsbasis
har ca 12% av pasientene testet positivt på
opioider siste 4 uker. Tallene varierer fra
3% til 19%. Vi finner det samme spennet
i Østfold, hvor gjennomsnittet er ca 11%,
i Fredrikstad har 18,6% testet positivt,
mens tilsvarende for Halden er 3%.
Medvirkende forklaringer kan være at det
i Fredrikstad var relativt mange flere i
oppstart denne tiden, og at et stort flertall
av pasientene i Halden bruker Subutex.
Det er ikke mulig å måle om denne er
brukt på foreskrevet måte. Allikevel kan
vi konkludere med at det er store forskjeller mellom kommunene. Gjennomsnittet
for de små og de mellomstore kommunene er 5,3%, mens tallene i Sarpsborg og
Moss er hhv 6,5 og 9,1.
I den nasjonale rapporten skriver
SERAF at de vurderer et snitt på 12%
som bra sett i internasjonal sammenheng. Bruk av opioider må anses å være
en vesentlig målefaktor, siden vedlikeholdsbehandling nettopp retter seg mot å
få kontroll på bruk av opioider.

Innhenter seg selv

Best med kjønnsspesifikk behandling
Siden ingen mennesker er helt like, er det
viktig at vi skreddersyr behandlingen til
den enkelte. Ved Bergensklinikkene er erfaringene at skreddersøm i tillegg til kjønnsspesifikk behandling er det beste for begge
kjønn.
– Menn åpner seg på en helt annen måte
når de er i mannsgrupper. I disse gruppene
kan de fortelle om voldshistorier, om mishandlinger de har vært utsatt for og sitt eget
misbruk. Når det gjelder kvinnene ser vi at
mange igjennom livet ikke har hatt gode
relasjoner til andre kvinner. I grupper uten
menn vil de kunne få gode relasjoner med
andre kvinner. Vi mener at kjønnsspesifikke grupper lettere hjelper pasientene til å
holde fokus på egen behandling, avslutter
Lossius.

Cannabis
I landsmålestokk bruker 34% av pasientene cannabis. For Østfold er tallet 30%,
med et spenn fra 36% i Fredrikstad til
18% i de mellomstore kommunene.

Omfattende bruk av cannabis hindrer
tiltakslyst og engasjement. I KoRus-Øst
nytt nr 1-12 hadde vi fokus på R’en i
LAR. Bruk av cannabis og benzodiazepiner ser ut til å være til hinder for aktivitet, som igjen er vesentlig for å lykkes
med rehabiliteringen.

Benzodiazepiner
SERAF skriver at «bruken av benzodiazepiner representerer et betydelig problem i LAR-behandlingen», og at «benzodiazepiner svekker den stabilisernede
virkningen av LAR-medikamentet og
øker kognitive og psykomotoriske problemer». (s 46) Andelen i Norge som
brukte benzodiazepiner var 41% og
Østfold 44%. Disse tallene framkommer
som kontrollert i prøver. Når vi ser
grundigere på tallene ser vi at flere pasienter som får foreskrevet benzodiazepiner ikke er med i grunnlaget, ikke har
levert prøve siste 4 uker. Legger vi til
grunn at disse bruker det foreskrevede
medikamentet, øker andelen til nærmere
60%, og vi finner et spenn mellom
31,6% og 73,9% som har testet positivt
og/eller får foreskrevet benzodiazepiner.
Mer enn 1 av 3 får foreskrevet medikamentet, i Sarpsborg mer enn halvparten
(58,7%) i de små kommunene og i
Fredrikstad og Moss under 30%. Relatert til at dette er en behandling som er i
strid med både veileder for foreskriving
og LAR-retningslinjen, vil jeg beskrive
dette som en vesentlig svikt i behandlingen av pasienter i LAR.
Det er imidlertid ingen tvil om at det
er pasientene som driver behandlingen i
denne retningen. Mange leger rapporterer at pasientene begrunner sitt ønske
om foreskriving med at det anses hensiktsmessig for å fungere sosialt. Ser vi på
bruken av benzodiazepiner relatert til
arbeid og aktivitet synes det som om
dette ikke har noen effekt. Det er grunn
til å understreke at undersøkelser viser at
angst er en følge av bruk og at langvarig
bruk øker fientlighet blant brukerne.

Sentralstimulerende
Bruken av amfetamin varierer fra 12% til
24% på landsbasis, med 17% som gjennomsnitt. I Østfold er gjennomsnittet
16% varierende fra 5,3% i de små kommunene til 26% i Sarpsborg.
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Å frigjøre seg fra rusens favntak
Riisby Behandlingssenter har drevet rusbehandling i over 50 år og har to avdelinger med knapt
to mil mellom. Riisby ligger mellom Gjøvik, Fagernes og Lillehammer, med Dokka som nærmeste
sentrum. Det har hittil vært knapt 50 behandlingsplasser og de fleste er solgt til Helse Sør-Øst.
Av John Helge Lande

Pasientene som får plass er på halv- eller
helårsopphold. Det er som regel innlagt litt
flere kvinner enn menn. I parforhold hvor
begge har rusproblemer får begge plass.
Alderen på de som kommer er fra ca. 20 til
over 70 år, med et gjennomsnitt på 40–45
år. Pasientene er avhengige av alkohol, narkotika og piller. Riisby har også LAR-pasienter.

Mye av opplegget er valgfritt
Behandlingen er individuell ved at mye av
opplegget er valgfritt. Det forventes deltakelse på det de melder seg på. Alle skal ha
faste samtaler med sin hovedbehandler
(sosionom, sykepleier, pedagog o.l.). De
som ønsker det, får i tillegg samtaler med
psykolog og prest. Alle følges opp av sykepleier og lege.

Mange gode tilbud
Det er så mange gruppetilbud å velge mellom til enhver tid at det ikke er mulig å delta på alt. Noe er obligatorisk, blant annet
egne grupper for menn og for kvinner.
Ukentlig undervisning i emner som er viktige i behandlingen, er også obligatorisk.
Ellers blir det forventet litt praktisk arbeid
av alle som er friske nok til det. Det er gode
muligheter for å arbeide med sine kreative
sider ved Riisby. Det er for eksempel tilbud

innen strikking, veving, snekring, kunstmaling, sang og drama.

Kommer i form
Riisby arrangerer regelmessige turer med
kulturelle opplevelser og ut i naturen. Det
er mange tilbud om fysisk aktivitet ledet av
helseterapeut og om egentrening i treningsrom. Mange kommer i bedre fysisk form i
løpet av oppholdet. Enkelte har arbeidstrening i lokal bedrift. To dager i uka er det
tilbud om skoletimer, spesialundervisning
knyttet til Dokka videregående skole.

Rusfritt opphold øker sjansen
Det er mye å velge mellom på Riisby. Likevel er det slik at den som ikke lar seg overtale til å delta på særlig mye, kan få god tid.
Den som blir med på det meste, får en travel tid. Riisby forsøker å følge nøye opp at
pasientene holder seg mest mulig rusfrie.
De som er rusfrie hele oppholdet, har mye
større sjanse til å klare et rusfritt liv etter
Riisby enn de som ruser seg flere ganger.

Eksempler
En kvinne hadde utviklet alkoholavhengighet. Hun oppdaget etter hvert at et viktig
grunnlag for hennes problemer var store
mangler i balansen i forholdet til sin mann,
som hadde dominert ekteskapet i alle år.
Hun hadde i årevis hatt en klump i magen,
som hun dempet med mer og mer alkohol.
Hun beundret sin mann, som hun var separert fra da hun kom i behandling. I løpet av
behandlingen ble hun klar over at det var
mye ved mannens atferd som hun følte
krenkende, men slike følelser hadde hun
ikke hatt klart for seg. Hun ble etter hvert
friere til å ta egne valg. Det ble viktig for
henne å ikke overkjøre seg selv. Da ble det
også lettere å leve uten alkohol.

Overgrep og vold tidlig i livet
John Helge Lande er faglig leder ved Riisby
Behandlingssenter hvor han har arbeidet de siste 18
år. Lande er psykolog og spesialist i klinisk psykologi.
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Mange av kvinnene på Riisby har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold fra tidlig

i livet. Et eksempel er en som vokste opp
med mor som ruset seg mye og var en aktiv
deltaker i rusmiljøet. Faren var tidlig ute av
bildet. Datteren var ofte med moren på fester med mye rus og bråk. Hun opplevde
flere ganger at mora ble mishandlet. Etter
hvert tok barnevernet over omsorgen. Hun
ble seksuelt misbrukt i to fosterhjem før
hun ble voksen.
Etter hvert tok hun utdannelse, giftet seg
og fikk barn. Hun hadde stadig en uro i
seg, som hun dempet med mer og mer
alkohol. Stort forbruk ble til avhengighet,
og hun mistet styringen.
Hele det året hun var på Riisby, holdt
hun seg fullstendig rusfri. Hun var med i
traumegruppe, der de seksuelle overgrepene var tema over lang tid. Den skyld hun
hadde følt for overgrepene, kom mer og
mer i bakgrunnen. I individualsamtaler
hadde hun blant annet fokus på å gi plass til
egne ønsker i livet som voksen. Å klare å
protestere mot andres urimelige atferd
overfor henne ble mer og mer viktig. Hun
har senere klart å leve uten alkohol og er
tilbake i jobb.

Egne kjønnsgrupper
Riisby har ukentlige kvinnegrupper og
mannsgrupper for alle pasientene. Et viktig
tema i kvinnegruppene har ofte vært relasjoner til andre mennesker. Forholdet til
egen mor er sentralt, likeså sin egen rolle
som mor. Dårlig samvittighet er et viktig
område for mange.

Sliter med dårlig samvittighet
En stor del av pasientene sliter med en
tyrannisk samvittighet, som ofte forteller
dem at de har gjort noe galt også når andre
ikke ser annet enn helt naturlig atferd. En
samvittighet som ikke gir god veiledning,
er typisk for pasienter med et rusproblem.
Særlig tydelig kommer det fram hos mange
kvinner.

Røros 30.–31. mai:

Om bolighefte, HousingFirst
og oppfølging i bolig
KoRus-Øst har lenge arbeidet med å samle materiale til et bolighefte. Ideen oppsto etter
en boligkonferanse for noen år tilbake. Primært var ønsket å presentere gode eksempler på
botiltak for brukere med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med ruslidelse, og drøfte
en del utfordringer knyttet til oppfølgingen av disse.
Av Amund Aakerholt

Av flere grunner har heftet blitt litt nedprioritert i forhold til andre oppgaver og
etter hvert som tiden har gått har den utformingen vi så for oss endret karakter nokså
radikalt. Vi tenker nå at det vil være feil av
oss å legge hovedvekten på utformingen av
botiltak.

I boka «Velferd og bolig» (Ulfrstad 2011)
skriver forfatteren om resirkulering av bostedsløse og spør om «gjør vi for lite av det
som er bra, eller har vi satset på feil måte?».

Se på individuelle forhold

Det har vært mange og viktige diskusjoner
om bofellesskap, småhus, frittstående boliger knyttet til base osv. – Faget boligsosialt
arbeid og innholdet i den bo-oppfølgingen
som tilbys har fått mindre oppmerksomhet.
Utformingen av boligen har kommet før
diskusjonen om hva slags oppfølging som
er nødvendig for å kunne bo og etter hvert
å få et hjem.

Spørsmålet er viktig. Vi tenker at begrepet
boevne både er innholdsløst og meningsløst som begrep og bør på skraphaugen så
fort som mulig. I stedet bør vi spørre hva
som skal til for å kunne mestre et boforhold
og å skape seg et hjem. Da er det vår mening viktigere å se på individuelle forhold
ved den enkelte bruker eller bostedsløs enn
å arbeide videre med strukturelle boligløsninger eller egnede boformer. Hvilken
innsats må til fra hjelpeapparatet og ulike
tjenesteytere eller bo-oppfølgere for at den
enkelte skal kunne mestre det å bo?

Stabilt antall bostedsløse

Mer struktur, mindre innhold

Til tross for omfattende og god innsats for
å bekjempe bostedsløshet i Norge har tallet
på bostedsløse ikke gått nevneverdig ned.
Av de 6.000 bostedsløse i 2008 hadde 60 %
problemer knyttet til avhengighet av rusmidler og en av tre en kjent psykisk lidelse.
I boligpolitikken har man gått bort fra den
såkalte trappetrinnsmodellen (kvalifisere
seg for å få bolig) til en normaliseringsmodell (alle skal bo godt og trygt). Metoden
har vært å utvikle varierte boligløsninger
med ulik grad av oppfølging. Likevel er det
mange som ikke mestrer det å bo og faller
ut av tildelt bolig.
Da er det kanskje lettere å skylde på
manglende boevne i stedet for å spørre om
vår kartlegging og oppfølging har vært god
nok.

Normaliseringsmodellen har etter vår vurdering handlet mer om struktur i form av
tilpasset bolig enn om innhold: tilpasset
oppfølging. Vi tenker at innholdet i innsatsene blir viktigere enn boligtype. Da må vi
også tørre å fjerne oss fra normaliseringstenkningen i den forstand at ulike personer
trenger ulik oppfølging og derav ulike
boligløsninger.

Ulike boliger – ulike behov

HousingFirst
Refleksjonene over, og «HousingFirst»tenkningen som nå Husbanken har begynt
å lansere, har ført til revurdering av det
opprinnelige boligheftekonseptet.
HousingFirst innebærer å tildele den
aktuelle bruker en bolig med standard husleiekontrakt og ingen betingelser om å

Både KoRus-Øst og den nye kompetansetjenesten
for RoP-lidelser som nå etableres har en viktig oppgave når det gjelder å formidle hva som er god oppfølging i bolig for brukere med sammensatte lidelser
og liten erfaring med det å skape et hjem. Derfor
har vi ikke lagt boligheftet på hylla, men tenkt at vi
nå må samle og formidle erfaringer om oppfølging i
bolig. Så kan vi i etterkant diskutere hva slags boligløsninger oppfølgingen krever. Heftet kommer,
men neppe som gave under juletreet i 2012.

måtte ta imot oppfølging. Det skal likevel
tilbys frivillig oppfølging (rehabilitering,
behandling) som ikke er tidsavgrenset.
Dette vil utfordre kommunal bo-oppfølging og vil kreve at en både tenker gjennom
innholdet i oppfølgingen, kvalifikasjonene
hos de som følger opp og hvordan spesialisthelsetjenesten kan supplere.

KORUS-ØST 2•12
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Røros 30.–31. mai:

Bedret boligoversikt
i Elverum
Boligsituasjonen i Elverum har manglet en overordnet prosedyre. Med nye tanker og ideer har Familie- og helseavdelingen
sammen med bo- og miljøarbeidertjeneste, eiendomskontoret i
kommunen og NAV nå en bevisst plan for hvordan de skal
fordele boliger og ha bedre oppfølging.

Kommunen har tatt et skikkelig tak i dette
med boliger. – Vi har sett på brukernes behov og endret organisasjonen derfra. Med å
se det hele nedenfra og opp har vi fått en ny
og bedre oversikt over hvordan ressurskrevende brukere har det og hvordan de bør ha
det, sier fagsjef ved Familie- og helseavdelingen, Lars Kiplesund.

inn i ordinær drift. Nå er prosjektet implementert inn i ordinær drift, ansatte på plass,
og brukerne blir godt ivaretatt, sier Røsand.
Ved å slå sammen to avdelinger får men det
beste fra to verdener. – Vi har fått en helt
annen bemanningssituasjon for rusavhengige nå. Med den turnustjenesten vi nå har
fått kan vi hjelpe brukerne hele døgnet, sier
Kiplesund.

Likeverdig og helhetlig tilbud
– I omorganiseringen har vi hatt et løsningsfokusert fokus, noe vi mener har gitt
brukerne, i alle fall de med rusproblematikk, et bedre tjenestetilbud. – Vi har etablert et godt system på dette, og det ser ut til
å fungere meget bra. Alt er i en ramme vi
manglet før, forteller virksomhetsleder
Frode Røsand i Elverum kommune.

Opparbeidet kompetanse tas vare på
Elverum kommune har hatt prosjektmidler
fra STRYK i snart tre år for å styrke kommunalt rusarbeid. – Når prosjektperioden
begynte å gå mot slutten var enige om at
kompetansen vi hadde bygget opp ikke
måtte dø bort. Vi ville integrere prosjektet
8

KORUS-ØST 2•12

Bedret oversikt
I dag melder de ulike driftsavdelingene opp
sitt behov til eiendomsavdelingen i forhold
til brukergruppene. Familie- og helse melder f. eks behov for boliger til rusmisbrukere, mens NAV på sin side kan melde behov om midlertidig bolig fra sine brukere.
– Gjennom å kanalisere søknad om behov for bolig inn til ett kontor vil eiendomskontoret få en fullstendig oversikt
over behovet for ulike boliger i kommunen,
enten det er for flyktninger, omsorgsboliger, mennesker med lav boevne, handikappede eller andre, forteller Røsand.
En annen side av omleggingen er at det
blir bedre synliggjort for kommunen hvor

mange flere som egentlig trenger eller har
krav på tjenester som for eksempel hjemmesykepleier eller lignende.

Bedret rettsikkerhet
Rusavhengige har ikke hatt vedtak om
kommunale tjenester. – Nå har alle brukerne fått sikret rettssikkerheten bedre. Gjennom å få dette inn i et ordnet system vil
rusavhengige også ha muligheten til å klage
på vedtak eller i alle fall ha det på papir at
man har en rettighet på et kommunalt vedtak, sier Røsand.

Døgntilbud
Alle ansatte som har vært med i prosjektet
har fått tilbud om å bli med videre i ordinær
drift. I tillegg er to nye miljøterapeuter ansatt. – For oss var det et mål at ingen skulle
bli overflødige etter omleggingen. Kompetansen som har blitt bygget opp i prosjektet
blir værende, sier Røsand. De som tidligere
jobbet i STYRK-prosjektet jobbet kun på
dagtid, mens de som jobbet i den etablerte
bo- og miljøarbeidertjenesten hadde turnus.

– Vi syntes derfor det var på tide å kunne
gi et uavhengig tilbud uavhengig om du
hadde en psykisk lidelse eller en ruslidelse,
eller en kombinasjon av disse. Dette ville vi
løse med å slå sammen til en større personalgruppe, og en solid turnus som kunne
serve målgruppa både på dagtid, kveld og
natt, sier Røsand.

Rolig omstillingsprosess
Prosessen med omstilling har gått over et
halvt år. – Det har gått fort og bemerkelsesverdig nok uten problemer. Medarbeidere,
tillitsvalgte, hovedverneombud var med fra
første stund. Det har vært en åpen og ærlig
prosess hele veien. Størst endring har det
blitt for de som før kun jobbet dagtid, forteller Kiplesund.

Lars Kiplesund (th) og Frode Røsand er godt tilfreds
med omorganiseringen og videreføringen av STYRKprosjektet. – Samtidig med dette prosjektet har
Familie og helse, eiendom og NAV gått sammen
om å drifte et rekkehuskompleks hvor vi skal pusse
opp åtte nye leiligheter som skal være til midlertidig
bosetning, lavterskel inkludert, sier de.

KORUS-ØST 2•12
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Røros 30.–31. mai:

Bedre fremtid etter fengsel
Gjøvik fengsel er et av sju fengsler som er med i prosjektet Samordning av tiltak for tilbakeføring
– «Fra fengsel til kvalifiseringsprogram». Målet er å gi innsatte en bedre fremtid uten kriminalitet
etter endt soning i samarbeid med hjemkommunen til den enkelte.

Når fangene har fått omstilt seg og kommet
inn i fengselshverdagen begynner ansatte i
prosjektet å informere om at de finnes, og
hva de kan bistå med.
– Mange blir litt rare av å finne NAV også
i fengselet. De vi jobber med har ofte ekstremt dårlig erfaring med NAV, men heldigvis skjønner de fort at vi kan bidra med
veldig mye som de ellers ville ha måtte gjort
selv. Vi tar for oss både de som sitter i vare-

tekt og de som er inne på dom, forteller
prosjektmedarbeider i NAV, Ann-Kristin
Bjørkhaug.

Faste møter
Hver torsdag har helse, skole, NAV og prosjektet, 1.betjent og vaktleder planmøte i
fengselet. Der blir alle innsatte diskutert og
kartlagt. – Enkelte fanger har vært innom
skolen og vi kan finne ut av hvordan vi kan

hjelpe vedkommende tilbake eller om vi
kan finne lærlingplass osv, sier Bjørkhaug.
Andre fanger har kanskje aldri hatt noen
jobb i det hele tatt og levd på trygd. Kvalifiseringsprogrammet og prosjektet er kun
et tilbud til de som ikke har noen ytelse fra
NAV i det hele tatt, eller kun har rett på
sosialhjelp. – For disse prøver vi å få plass i
Kvalifiseringsprogrammet. Alle får tilbud
om en samtale, enten på cella eller på et
kontor. Alt er uformelt og blir tilpasset den
enkeltes ønsker eller behov, forteller hun.

Oppfordrer til plass
– Finner vi ut at vedkommende er aktuell
for Kvalifiseringsprogrammet, skriver vi
samtykkeerklæring på at vi får lov å kontakte hjemkommunen og skriver en søknad
om plass i Kvalifiseringsprogrammet, sier
Bjørkhaug. Hjemkommunen vil i de fleste
tilfeller tilby en fast saksbehandler eller veileder som de kjenner fra før.
– Jeg kan ikke si at vedkommende skal ha
bolig eller Kvalifiseringsprogram. Dette er
opp til kommunene selv å bestemme, men
jeg kan oppfordre til det og bistår med
planlegging og forberedelser, sier hun.

Helse først
Altfor ofte er det slik at fanger som slipper
ut har med sine eiendeler i en pose og går
tilbake til sine gamle miljøer hvor rus er en
gjenganger. – Vi prøver så godt vi kan å
hjelpe til med alt. Noe av det viktigste er å
få orden på helsa og få et ordentlig sted å
bo, i tillegg til jobb, noe å gjøre eller økonomi, sier Bjørkhaug.
Helsesituasjonen er viktig å få avklart så
tidlig som mulig. – Det er nesten viktigere
enn bolig. Sliter vedkommende med angst
vil man kanskje ikke klare å komme seg ut
av døra, og da er vi like langt, sier hun. Når

– Målet er å finne gode samarbeidsmodeller med
hjemkommunen, og gi de innsatte muligheter de
selv aldri har vært klar over finnes, sier Bjørkhaug.
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Illustrasjonsfoto: dreamstime.com

helsesituasjonen er avklart må de innsatte få
noe å gå til. De må få følelsen av at de er på
vei til noe, ha et mål som fører til noe. – Det
vi gjør skal jo virke meningsfullt, ikke bare
bli plassert i et tiltak man ikke trives i, men
det er en utfordring å finne tiltak tilpasset
den enkelte, legger hun til.

Boligutfordringen
Bolig er en av de største utfordringene. Har
du ikke noe trygt hjem har du lite her i verden. – Det kommer litt an på boligen selv,
men som har en forholdsvis bra bolig,
kommunal eller privat, prøver vi alt vi kan
for at de skal få beholde den etter soning.
Noen NAV-kontorer betaler gladelig husleien ett år, mens andre sier stopp etter tre
måneder. De som sitter på lukket avdeling
kommer jo ikke ut på visning, men vi ser at
de som har ordnet seg bolig i privatmarkedet et stykke unna sine gamle venner, er de
som klarer seg best, forteller Bjørkhaug.

Få orden på økonomien
Å få orden på økonomien er ikke alltid like
lett, men med enkle grep kan det bli lettere
å forholde seg til det.
– Det første vi starter med er å endre
adressen, slik at all post kommer til fengselet. Sammen med de innsatte åpner vi alle
post og sorterer det inn i en ringperm. For
det meste dreier det seg om renter og
avdrag. De innsatte tar selv kontakt med

banker og kredittselskaper og får betalingsutsettelse eller en betalingsplan, sier
Bjørkhaug.

Løslatt – hva så?
Etter løslatelse er alle muligheter åpne for
tilbakefall så vel som et liv uten rus eller
kriminalitet. Et nøkkelord for at det skal gå
bra er forutsigbarhet.
– Vi har erfaring på at forutsigbarhet er
viktig. Det er ikke viktig å ha et stramt program de fem første dagene etter løslatelse,
men de må ha en dato, en avtale eller noe
relativt kort tid etter løslatelsen. Et møte
med for eksempel ruskonsulent eller frivillig organisasjon en eller annen dag er det
som skal til, sier Bjørkhaug.

Rusrådgiver – en venn
Kommunens ruskonsulent følger opp etter
soning så lenge det er behov for det.
–Ruskonsulenten er for mange den tryggeste kontakten i NAV. I Kvalifiseringsprogrammet er det krav om rusfrihet når man
er på tiltakene, sier Bjørkhaug. Kvalifiseringsprogrammet er forskjellig fra kommune til kommune. Enkelte kommuner vil
ikke ha flere rusmisbrukere, selv om det
faktisk er en rettighet. Dette avhenger litt
av hvordan regelverket blir tolket i den
enkelte kommune. Kvalifiseringsprogrammet krever en del av NAV i og med at det
er tett individuell oppfølging.

Tillit og respekt
I fengselet prøver de i størst mulig grad å få
hjemkommunen og innsatte til å møtes for
at de skal få vite om hverandre. – Det å
møte opp på et NAV kontor og trekke kølapp dagen etter løslatelse krever faktisk
ganske mye av en. Et møte i fengsel gir de
innsatte en fast kontaktperson og kan
bygge opp et nytt tillitsforhold, noe som
kan være enklere i fengsel ettersom de da er
rusfri, sier Bjørkhaug. – Når innsatte får
anledning til å fortelle hele sin historie til
NAV-ansatte som tar seg tid til å høre hele
historien skjer det noe. De får en helt annen
kontakt og respekt for hverandre, sier hun.

Ut av sosialen
I prosjektperioden har 92 innsatte hatt samtale med NAV for å se om de er kandidater
for prosjektet. Kriteriene er de samme for
folk som er «ute» og er i målgruppa for
Kvalifiseringsprogrammet.
– Det er de som fra før ikke har noen
ytelser, er ikke uføretrygdet eller har gått på
sosialhjelp over lang tid, kanskje hatt lite
kontakt med NAV og vært utenfor eller
aldri vært i arbeidslivet vi helst prøver å nå
ut til. Prosjektet er ment for folk som har
vært passive og som bare har gått på sosialhjelp slik at de kan bli litt mer aktive, sier
Bjørkhaug.
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Klækken 31. mai–1. juni:

Brukermedvirkningens etikk
«Meget er forskjellig, men inni
er vi like». Jeg minnes sangen
fra Barnetimen i riktig gamle
dager. Poenget var at vi ser
forskjellige ut på utsiden – vi
er røde, brune, svarte og hvite.
Men dette er bare overfladisk,
for inni er vi alle like.
Av Einar Aadland

Einar Aadland er høgskolelektor ved
Diakonhjemmet.

Sangen vant en departemental pris på 60tallet, og har fått en renessanse i dag gjennom prinsippet om «brukermedvirkning».
Nå er poenget at vi er alle like – sosionomer og sykepleiere, barnevernpedagoger
og vernepleiere er av samme slag som de
brukere de skal stå til tjeneste for.
Dette krever en ny form for oppmerksomhet for den jevnbyrdigheten mellom
tjenesteyter og tjenestemottaker som ligger
innbakt i begrepet. For «brukermedvirk-

ning» som verdi er langt mer radikal – og til
tider plagsom – enn det til daglig blir oppfattet som.

«Besnærende kortslutning»
Odd Eidem kalte barnetimesangen for «departementalt sludder». Han mente at hvis
det er noe sted vi for alvor er ulike, så er det
«inni» – med mindre vi tenker på tarmer og
annen innmat. Sangtekstens besnærende
kortslutning om at vi alle er like på bunnen,
ligger snublende nær i vår håndtering av
begrepet «brukermedvirkning». Det kan
nemlig føre til at vi behandler alle likt.
Ekte praktisering av prinsippet «brukermedvirkning» innebærer en dyp aksept av
at vi er forskjellige. Det betyr at den profesjonelle hjelper gir fra seg noen av sine
maktmidler og tar klientens håpløse argumenter på alvor. Når klienten ønsker noe
helt annet enn «sitt eget beste», krever ekte
brukermedvirkning at disse ønskene tas
seriøst.

Dit Høna Sparker, Klækken 5.–6. juni:

«Det stille atferdsproblemet»
Charlotte (15): Jeg er den stille… Jeg er den som ikke rekker
opp hånden, selv om jeg vet
svaret (pause). Og jeg kan
bare fortelle deg; det er ikke
noe særlig.

Men om de ikke skaper problemer for
omgivelsene, så er atferden et hinder for
dem selv. Det å være tilbaketrukket hindrer
blant annet vennskap, som er en av de viktigste beskyttelsesfaktorer for barn og
unge. Det kan også skape avstand til andre
mennesker fordi det kan føre til usikkerhet,
irritasjon og maktesløshet.

Det er mange som har det som Charlotte.
Det er ikke de barna og unge i skolen som
en legger merke til ved første øyekast. De
sitter ofte bare der, er snille, stille og gjør
lite av seg. De skaper lite trøbbel for både
medelever og lærere, og det er også kanskje
derfor det er lett for å bare la dem bli sittende der?

Avvikende atferd

Ingrid Lund er arbeider i dag ved Universitetet i
Agder som førsteamanuensis.
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Tilbaketrukkethet kan også hindre den
enkelte i å få stilt spørsmål for å kunne forstå bedre, eller rett og slett fordi en ønsker
kontakt med andre. Det er også en atferd
som avviker fra det som forventes fra
omgivelsene. I skolen forventer vi initiativ,
verbalisering av følelser, refleksjoner og
kunnskap som står i sterk kontrast til det
tause uttrykket.

Likeverd og ulikeverd
Brukermedvirkning utfordrer vår profesjonelle maktarroganse. Makta synes aldri
ovenfra, og de profesjonelle innser sjelden
sin overlegne posisjon. Men brukermedvirkning hviler faktisk på en forståelse av
grunnleggende likeverd, samt på en oppfatning av at ulikeverd alltid vil utvikle seg
dersom den tvangsfrie dialogen mellom de
berørte ikke blir etablert.
Det er stor forskjell på brukermedvirkning i form av «du må bidra selv på den
måten som jeg bestemmer, hvis ikke...», og
medvirkning som «la meg høre hva du selv
kunne tenke deg å gjøre».
Ekte brukermedvirkning er ikke kom
som du er og bli som oss, men heller noe i
retning av kunden har alltid rett.

Kåre Rørhus og Johs. Nermo fra KoRus-Øst har resultater fra 24 ungdataundersøkelser på Østlandet.
Resultater og erfaringer fra disse blir presentert på Dit Høna Sparker.

Dit Høna Sparker, Klækken 5.–6. juni:

Ungdata godt i gang
KoRus-Øst gjennomførte høsten 2010 ungdataundersøkelser
i ni kommuner, fem i Oppland, to i Hedmark og to i Akershus.
Våren 2011 ble undersøkelsen kjørt i tre kommuner, og nå våren
2012 regner vi med å rekke tolv nye kommuner.
Ingrid Lund er spesialpedagog og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder som førsteamanuensis. Hun
har jobbet i skole og i barne- og ungdomspsykiatrien i mange år, og spesielt inn i forhold til barn og unge som utfordrer omgivelsene med sin atferd.
Som et resultat av hennes doktorgradsarbeid knyttet til barn og unge som viser en
innagerende atferd, veileder, kurser og
underviser hun ved universiteter, høgskoler, skoler og andre institusjoner. Hun har
utgitt flere bøker og artikler i forbindelse
med ulike forsknings- og samarbeidsprosjekt der tematikken er atferd og ledelse.

Dermed er vi oppe i 24 kommuner alt i alt
fordelt på Oppland: 8, Hedmark: 7, Akershus: 3 og Østfold: 6. Til sammen betyr
dette at om lag 11.000 elever har svart på
grunnmodulen i Ungdata.

Gir godt faktagrunnlag
De aller fleste er fra ungdomstrinnet, men
også første år videregående skole er med i
om lag fjerdeparten av kommunene.
I tillegg vil de ni kommunene fra 2010
gjenta ungdataundersøkelsen høsten 2012.
Tanken er at en ungdataundersøkelse skal
gjennomføres hvert andre eller tredje år.
Dette vil gi kommunene et godt faktagrunnlag for å planlegge forebyggende tiltak og andre folkehelseinnsatser. Samtidig
vil man kunne danne seg et bilde av utviklingen i kommunen over tid.

Viktig å presentere resultatene
KoRus-Øst legger stor vekt på et grundig
prosessarbeid i skolene og kommunene i
etterkant av hver undersøkelse. Vi mener
det er viktig å presentere resultatene overfor de som har vært med på undersøkelsene, og drøfte hva slags konsekvenser
dette bør få for tiltak, satsinger og prioriteringer i kommunene.

KORUS-ØST 2•12
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Erfaringer med ACT-team
i Folloregionen
ACT-modellen er en tverrfaglig teambasert tjeneste, rettet mot brukere med alvorlige psykiske
lidelser, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå. Rus er ofte en tilleggslidelse for
denne gruppen. Dette er brukere som ikke klarer å nytte eksisterende tjenester, eller de ser ikke
selv at de trenger hjelp.

ACT-team arbeider oppsøkende. På engelsk heter det «Assertive community treatment team», som på norsk kan oversettes
til Aktivt Oppsøkende lokalbasert behandlingsteam. I Norge er det i dag ACT-team
fordelt over hele landet. 12 av disse teamene deltar i den nasjonale evalueringen av
ACT-modellen, i regi av KoRus-Øst ved
Anne Landheim og forskningssjef Torleif
Ruud ved Ahus.
ACT-teamene i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten
(DPS) og kommunene. ACT-teamet i Follo
finansieres ved tilskudd fra Helsedirektoratet, refusjoner fra Helfo og tilskudd fra
kommunene og DPS.

Behandling og datainnsamling
Follo DPS gikk sammen med kommunene
Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Ski og
Oppegård om å søke midler for å etablere
et ACT-team i Follo. Til sammen utgjør
disse kommunene rundt 117.000 innbyggere. – Et av kravene i ACT-modellen er at
det skal være ca. 100 personer i målgruppen
for et ACT team i et område, forteller leder
i ACT-teamet i Follo, Lars Håvard Bakke.
I tillegg til å gi behandling til mennesker
med alvorlig psykisk lidelse, omfattende
tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå,
skal ACT-teamet levere data til en undersøkelse av om hvorvidt denne metoden
egner seg i Norge.

Forpliktet til gjennomføring
En viktig forutsetning for at etableringen
av ACT-teamet i Follo har blitt vellykket er
at de samarbeidende kommuner og DPS
14
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har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet for å se om denne modellen egner
seg for målgruppen i Follo-regionen.
– Både kommunene og DPS har vist tålmodighet i etableringsfasen, og gitt handlingsrom til å etablere et godt tverrfaglig
team, sier Bakke.

Spesialister i ACT
ACT-modellen beskriver hvilke faggrupper og det som i ACT-terminologi kalles
for «spesialister» som skal være ansatt i et
ACT-team. Psykiaterstillingen er kanskje
den vanskeligste stillingen å besette.
– Vi var heldige ved at vi i det første året
hadde en svært dyktig kollega i denne stillingen, men vedkommende måtte dessverre
slutte. Vi har en psykologspesialist som
ivaretar spesialistfunksjonene som kreves. I
tillegg har vi ansatt en sosionom som arbeider som arbeidsspesialist. I praksis betyr
det at hun har erfaring fra NAV og arbeidsmarkedstiltak. Dessuten har vi en russpesialist og spesialsykepleiere, og alle disse
er beskrevet som egne faggrupper i modellen. Det er ellers viktig å finne frem til dedikerte fagfolk som ønsker å jobbe ambulant
med denne målgruppen. Det kan av og til
være utfordrende, men med de rette folkene til stede er det grunnlag for å få til et
godt team, sier Bakke.

skap og erfaring. Jeg synes det er spennende at modellbeskrivelsen er så klar på at
brukerne skal være med, sier Bakke.

Tar tid å nå inn til pasientene
ACT-teamet i Follo startet opp i mars
2011, og hadde inntak av 33 pasienter det
første året.
– 33 pasienter virker ikke som en stor
byrde på åtte ansatte, men dette er personer
med veldig sammensatt problematikk som
man ikke har klart å hjelpe med ordinære
hjelpetiltak, verken i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det en erfaring vi deler med andre ACT-team at det
tar tid å få «tak i» de pasientene som er i
målgruppen, sier Bakke.

Gjør seg selv viktige i folks liv
– Selv etter kun et drøyt års drift kan vi si
at vår innsats utgjør en forskjell for de vi
har med å gjøre. Vi gjør oss selv viktige i
folks liv ved å være hjemme hos dem, vi
hjelper dem og bygger relasjoner. På denne
måten klarer vi å holde tett kontakt, se
utvikling og forsøke å bremse negativ utvikling. Modellen har mye for seg for den
gruppen som ikke er i stand til å benytte
seg av mer ordinære typer tiltak som poliklinikk eller tett oppfølging i kommunen,
sier Bakke

Mangler brukerspesialist

Tilbud varierer i kommunene

Det teamet nå mangler er en brukerspesialist, en person som med bakgrunn, erfaring
og bruker av helsetjenester, og gjerne
innenfor det psykiske helsefeltet eller rus.
– Brukerne sitter inne med mye kunn-

Selv om ACT-teamet kan se stor utvikling
hos pasientene etter kun ett år, er det andre
elementer som er vel så utfordrende.
– Vi jobber tverrfaglig og tett med gode
samarbeidspartnere i seks forskjellige kom-

muner. Vi ser et overordnet dilemma som
handler om det vi kan kalle kommunale
kulturforskjeller. Dette gjør at det til en
viss grad varierer hvilket tilbud en pasient
får hvis du bor i en kommune fremfor en
annen, og dette krever noe tilpasning fra
vår side. På den annen side gir det oss også
muligheten til å formidle det vi anser som
gode ideer og løsninger i en kommune til
en annen, sier Bakke.

Oppstykkede tjenester
– Et annet dilemma er at kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, forhåpentligvis med unntak av ACT-team og
andre ambulante team, er oppstykket. Et
generelt inntrykk er at man blir veldig opptatt av sine grenser, for sine ansvarsområder og for lite opptatt av å se hva man kan
få til sammen, sier Bakke.

Også ACT-pasienter har fritt sykehusvalg, men fritt sykehusvalg blir trenert av
helseforetakene. – Det henvises til at det
lokale helseforetaket har eget opptaksområde, og står det ikke svart på hvitt at det er
fritt sykehusvalg i henvisningen er det ikke
sikkert at henvisningen blir vurdert engang, sier han.

entinteressene. Når det har blitt slik vil jeg
heller jobbe som leder i et ACT-team hvor
50 % av ledertiden brukes i meningsfullt
klinisk arbeid med pasienter, sier Bakke.

Skape gode relasjoner viktigst
Noe av det viktigste et ACT-team gjør er å
skape gode relasjoner mellom pasient og
behandler. Det er en av grunnsteinene og
kanskje den viktigste faktoren når man ser
på behandlingsutbytte.
– Tenk hvor mye vi lærer om pasientene
når vi er der de bor! Det blir da frustrerende å se at helsepersonell tilsynelatende
er mer opptatt av å ivareta foretaksinteressene, eller bedriftsinteressene, foran pasi-

Illustrasjonsfoto: dreamstime.com
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Trender innen narkotika og
nye syntetiske stoffer
– hva er det og hvilke utfordringer møter vi?
Legal Highs er syntetiske stoffer som blir laget for å omgå narkotikalovgivningen. Det er et
sidemarked som er knyttet opp mot enten urter eller oppskrifter på medisiner som ikke har hatt
ønsket effekt. Med andre ord er det produkter som fritt og ukritisk blir importert via Internett.

Legal Highs har sin opprinnelse i den
medisinske verden.
– Stoffer som JWH og AM er i utgangspunktet forskning på medisiner for kreft og
MS. De virket ikke etter hensikten og ble i
sin tid forkastet. Men så er det noen som
har studert bieffekten av disse medisinene
og funnet et nytt bruksområde, rus. Forskningsbaserte rusmidler som for eksempel
syntetiske cannabinoider er ikke laget for å

etterligne THC, men de virker på samme
reseptorer i hjernen, forteller spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Anna-Lena Westbye
Pedersen.

liten smule, og vips er det ikke lenger ulovlig. At narkotiske stoffer blir videreutviklet
er jo metamfetamin og ecstacy eksempel
på, sier Westbye Pedersen.

Lovgivningen henger etter

Folk tar sjanser

Legal Highs ligger foran narkotikalovgivningen. – De som produserer disse nye
stoffene følger godt med. Hvis et stoff blir
forbudt, endrer de sammensetningen en

Legal Highs, designerdop, RC eller internettdop. Kjært barn har mange navn. Et
raskt søk på Internett avslører at Internett
har mye å tilby sine kunder. Nettbutikker
med alt man trenger og brukerforum med
svar på alt man lurer på. Det er skremmende å se hva som blir tilbudt over Internett.
– Det er også skremmende å høre hva
politiet og tollvesenet forteller om funn og
beslag. I tillegg bestilles store mengder anabole steroider, avhengighetsskapende piller
mot alkoholproblemer, piller som skal
kurere bakrus og piller som hjelper en liten
stakkar opp! Jeg undrer litt over hva som
gjør at mennesker tar slike sjanser, sier
Westbye Pedersen.

Sterke saker!
Bruksområdene til de syntetiske stoffene er
som for narkotika ellers. Det blir røyket,
sniffet og injisert. – Syntetisk hasj kan være
opp til 150 ganger sterkere enn vanlig hasj.
En vanlig brukerdose er på 1–5 mg. Prisen
er lav og bivirkningene store, sier Westbye
Pedersen.
– Bruk av Legal Highs gir seg utslag på mange
måter. Mange blir psykotiske og mange dør som
følge av ting de selv utsetter seg for i ruset tilstand,
eller de dør av organsvikt. På verdensbasis er FN
bekymret over den nye trenden, sier Westbye
Pedersen.
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Distribusjonen av Legal Highs gjør alt for å forvirre.
Hvem tenker at «Pulver for Møbelmaling» kan
være et lovlig rusmiddel? Og selv med teksten «Not
for human consumption» sier vel egentlig at man
ikke skal innta dette. Etikett på kinesisk gjør det
heller ikke enklere å forstå hva innholdet egentlig er.
Bildene er eksempler på beslag som KRIPOS har.

Dop for «alle»

Mange utfordringer fremover
– Vi har mange utfordringer i tiden fremover når det gjelder nye rusmidler. Derfor
er det viktig at fagpersoner kan noe om det,
at de vet dette er en sidegruppe til narkotika. I Oslo selges nå begge deler av samme
selgere, sier hun.
– En annen stor utfordring er lovverket.
Man opplever at det går tregt å få nye stoffer inn på narkotikalisten og vi har en derivatregel som ikke fungerer. Derivatregelen
har til hensikt å fange opp stoffer som blir
laget for å etterligne et annet stoff, men på

grunn av ulike tolkninger har denne regelen ingen funksjon i dag, sier Westbye
Pedersen.

Informasjon, ikke reklame!
Når det gjelder informasjon må vi også
holde tunga rett i munnen. – Hvis det blir
sagt at dop kjøpt over Internett er billig og
lovlig, vil jo det vekke interessen hos
mange. Vi vet foreløpig ikke nok om alle
bivirkningene og farene med syntetiske
rusmidler, men vi vet at det er grunn til å
være forsiktig, sier Westbye Pedersen.

De som velger å prøve Legal Highs er like
gjerne vellykkede unge gutter som sinte
unge menn. Det kan være ungdom som
ikke vil bli fersket på urintesting eller fanger som sitter inne. Ettersom stoffet er
sterkt, er det små menger man trenger.
– Legal Highs kan ha en renhet på opptil
97–99 %. Det er sterke saker! sier Westbye
Pedersen. Legal Highs er ikke noe storbyfenomen. Bestilleren sitter hjemme i ro og
mak og bestiller og henter i postkassa noen
dager etter. – Ettersom det blir bestilt over
Internett og er legalt slippes det gjennom
tollen og blir levert med posten, sier
Westbye Pedersen.
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KREM finner nye veier ut av velferd
Sosialentreprenør og brobyggerorganisasjonen KREM har siden 2005 spesialisert seg
pa a finne nye veier for a fa folk tilbake i skole og arbeid. Og der det ikke finnes mulighet
for vei, bygger de broer.

Tekst: Cathrine Skar Foto: Cecilie Kult

Sosial innovasjon i offentlig sektor

– Vi ma hele tiden utvikle nye metoder som
gjør veien tilbake til skole og arbeidsliv
kortere og smartere, sier Hilde Dalen,
gründeren bak KREM – Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv. – Ved å bygge broer mellom offentlig og privat sektor finner vi
sammen løsninger ingen før har tenkt på.

Dalen siterer gjerne Darwin som sier det er
galskap å gjøre det samme om og om igjen
og forvente et annerledes resultat. KREM
har gjennom årene bidratt i å utvikle prosjekter på kommunalt og nasjonalt nivå for
nettopp å få offentlig sektor til å handle
annerledes.
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– Sammen med mennesker som står
utenfor skole og arbeidsliv skaper vi tiltak
og utvikler nye metoder og modeller for a
finne korteste vei til mål. Å endre etablerte
systemer krever både innovasjonstankegang og endringskompetanse. Det interessante er at mange som i dag står utenfor
besitter evnen til å tenke nytt og innovativt.

Hankø 7.–8. juni:

dsfellen
Nye arenaer + nye aktører
= nye løsninger
Norge scorer lavt på innovasjon i Europeisk sammenheng. Samtidig har vi et enormt
potensial for nyutvikling, entreprenørskap
og innovasjon. Ved å la nye aktører treffes
på tvers har vi mulighet til å skape noe
vesentlig nytt og annerledes.
Vi må handle på nye måter og utvikle
alternative løsninger for å få flere i arbeid
gjennom å i større grad legge til rette for
reelle opplæringsmuligheter i arbeidslivet.
Nøkkelen er et godt samarbeid med bedriftene og de som av ulike grunner står utenfor skole og arbeidsliv.

Ubrukt kompetanse
Å ta i bruk kompetansen som finnes på utsiden av arbeidslivet kan løse noen av de
store sosiale utfordringer vi i dag står overfor i Norge. KREM har siden 2005 lett
etter, funnet og gjort bruk av noe av den
ubrukte kompetansen.
Ubrukt kompetanse finnes imidlertid
ikke bare på utsiden av arbeidsmarkedet.
– I de bedriftene, kommunene og bydelene vi har avtaler med, ser vi at den interne
kompetansen også resulterer i nye løsninger når den blir brukt på nye måter Når
kompetanse kobles på nye måter kan også
nye strukturer skapes, avslutter Dalen og
oppfordrer flere til etablering av systemer
for partnerskap både i utformingen og
gjennomføringen av rehabilitering og kvalifiseringsarbeid.
For mer informasjon om KREM:
■ www.krem-norge.no

Morgendagens sinte,
unge menn kan bli mange
«Unge i gatefellesskap varsler ofte en uadressert mistillit til
et samfunn som ikke har bruk for dem.»
Av Arne Klyve

Vi ser det i hele den vestlige verden.
Noen unge menn har fått det veldig problematisk i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. Typiske
mannsjobber har forsvunnet, spesielt for
ufaglærte. Jobber som i dag enten er innhentet av teknologien eller systematisk
satt bort til lavkostland i den tredje verden, land med svakt lovverk og ekstremt
lav lønn.
Den integrerende og stabiliserende
verdigheten er fratatt de menn som ikke
makter å leve opp til kunnskapssamfunnets nye mannsrolle, gjerne unge menn
fra tradisjonell arbeiderklasse, nedre del
av mellomklassen eller minoritetsungdom. De føler fremtiden som skrinlagt.
De blir sinte. Berettiget sinte.

Alt henger sammen med alt
Å forebygge rusproblemer og kriminalitet henger ofte sammen med et samfunns
kvalitet og menneskers livssjanser. Det
dreier seg om oppvekster, foreldrestøtte,
skolen og venneflokken, om anerkjennelse og krenkelse. En god og inkluderende skole og lønnsarbeid forebygger
rusproblemer og kriminalitet i det stille.
Det er betydelig sannhet i ordtaket at
lediggang er roten til alt vondt. I hvert
fall til mye vondt.

Kan bli mange sinte unge menn
Morgendagens sinte unge menn kan bli
mange. Det gjelder spesielt unge gutter
som møter et stadig økende teoritrykk i
obligatorisk skole, gjerne gutter med
andre talenter, og hvor verdighetsventilene ut er få. Den økende sosiale uro i
skolen og ute på gaten og de sosiale konflikter dette gjenspeiler, må kunne tolkes
som kamper for anerkjennelse, respekt
og verdighet.
Mange av disse guttene uttrykker
sannsynligvis avmaktens egen logikk og
den sosiale tyngdeloven. Kanskje de er
sinte og bråkete for å overdøve tanker
om sine egne nederlag eller det som venter dem hjemme? Det blir en forståelig
måte å etablere en identitet på, som sosialt degradert fra konstruktive fellesskap.
Fremtoningen blir gjerne både hærverk, kriminalitet og voldshandlinger
som svar på avmakt og et dypfølt sinne.
Mangel på tiltrengt samfunnsmessig
verdsettelse og anerkjennelse hos de
unge guttene, åpner veier for tiltvunget
selvanerkjennelse.

Trøbbel kommer ikke av seg selv

– Sammen med mennesker som står utenfor skole
og arbeidsliv skaper vi tiltak og utvikler nye metoder
og modeller for a finne korteste vei til mål, sier
Hilde Dalen.

Det er likevel ingen automatikk i at du
får et trøblete forhold til voksenrollen
eller rusmidler om du ikke fullfører skolegang eller står utenfor arbeidslivet.
Men du kommer ofte nærmere miljøer
preget av avmakt og misnøye. Marginalisering og manglende muligheter skaper
frustrasjoner og noen ganger alternative
løsninger som kriminalitet og overdreven rusbruk.
Undervisningssjef ved Bergensklinikken, Arne Klyve.
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14.–15. juni, Hamar:

Dataspill stenger foreldre ute
Foreldrene har vokst opp med én tv-kanal og bruker Internett til å betale regninger med.
Hva slags rollemodeller kan de være når ungene vil være online døgnet rundt?

Av Bjørn Kvaal

For foreldre blir barnas nettbaserte spill
kaotiske når ungene passerer 10–12 år. Da
går barna inn i en underholdningsverden
med stor fascinasjonskraft. Alf Prøysen erstattes av World of Warcraft, nettporno og
nettbaserte møteplasser for utveksling av
sladder og fortroligheter.

Henger ikke med
I denne opplevelsesverden henger de fleste
foreldrene ikke med.
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Prosjektleder Øystein Samnøen i Barnevakten møter mange foreldre og ansatte
som jobber med barn blant annet på foreldremøter i skolen.
– Dataspill har blitt et medie som mange
foreldre er usikre på hvordan de skal forholde seg til. Spilltilbudet er omfattende,
fascinasjonskraften er stor. Og det påvirker
tidsbruken. Foreldre har vanskelig for å
snakke med barna om dataspill fordi de
ikke vet hva de spiller og hva man konkret
bør snakke sammen om, sier Samnøen.

Vil gi gode råd
Foreningen Barnevakten har i 12 år jobbet
informasjonskampanjer, foredrag og holdningsskapende arbeid. Målet er å gi foreldre, lærere og andre som jobber med barn
gode råd om barn og medier. Samnøens
viktigste råd til de voksne er å skape trygghet for barn og unge.
– Gi barna tilgang til mediene under
trygge og tydelige rammer hjemme, utvis
voksende mengde tillit og ansvar og invitér
barn og unge til å snakke med en voksen

Illustrasjonsfoto: dreamstime.com

om de opplever noe ubehagelig. Slik kan vi
gi dem både arenaer og rammer for opplevelser, læring og mestring, sier han.

■

Engasjer deg: Vis interesse, still spørsmål
og prøv å forstå spillinteressen: Hvilken
karakter er du i spillet? Hvordan foregår
det? Hvem spiller du sammen med?

■

Overhold aldersgrensene.

■

Vær bevisst hvordan du vil ha det hjemme, og lag rammer deretter: Dører åpne?
Data i stuen? Enkelte spilledager? Hvor
lenge skal barnet spille? Når har barnet
lov til å spille?

Surt og søtt
På nettet vil barn eksponeres for både søtt
og surt, som Samnøen skriver i en kronikk
(barnevakten.no/article/506). Desto viktigere blir det å trene opp evnen til bevisste
valg.
– Som foreldre har vi en fantastisk mulighet til å være gode forbilder for barna våre,
bygge sunne holdninger og legge til rette
for rike medieminner, sier Samnøen.

Kan hindre problemspilling
Teknologien former, preger og forsterker
oss. På godt og vondt. Barnevakten mener
det er mulig å forebygge problemspilling
(barnevakten.no/hvordan-forebygge-problemspilling/). Dette er deres råd til foreldre:
– Avstanden mellom foreldre og barn vil alltid være
der. Dagens tenåringer vil trolig også oppleve usikkerhet og avmakt når deres barn vokser opp og skal
inn i sin medieverden, sier Prosjektleder Øystein
Samnøen i Barnevakten. (Foto: Jan Ivar Vik)

■

Engasjer deg i barnets hverdag og skap
alternativer til spill slik at spillmediet
ikke blir barnets eneste jobb.

■

Bidra til å gi barnet ditt et godt selvbilde
og en positiv livsstil.

■

Ta bekymring på alvor: Oppsøk noen å
snakke med og få hjelp til å løse problemene.

Kan snart gå lei
På den ene siden utvikles teknologien slik
at spillopplevelsene på nettet blir stadig
heftigere. Samtidig tror Samnøen at det kan
oppstå en medietrøtthet. Det vil si at en del
forbrukerne ikke lenger vil makte eller
ønske å være mottakelige for slike impulser

hele tiden. Behovet for fristunder vil melde
seg.
– Men uansett impulstrykk så vil noen
mestre dette bedre enn andre. De som er
mer sårbare vil alltid ha ekstra behov for
voksnes evne til å sette trygge rammer, sier
Samnøen.

Lager filmer
For å hjelpe foreldre med å forstå spillverdenen og å få barn til å reflektere over
sin mediebruk, lager Barnevakten nå nye
videofilmer rettet mot barn og voksne. Filmene skal være klare til høsten og er finansiert av penger fra Lotteritilsynet.
Fra før har Barnevakten lagt ut informasjonsvideoer på Youtube.

Kommer til Hamar
Øystein Samnøen fra Barnevakten er en av
innlederne på årets seminar om spill og
spilleavhengighet på Hamar 14.–15. juni
2012. Seminaret arrangeres av Norsk Forening for Spillproblematikk i samarbeid
med KoRus-Øst.
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Bakgrunnen for samhandlingsreformen er at det er brudd og svikt i helsetilbudet i dag.
– Vi må tilpasse oss til nye behov og vi har et økende andel eldre som krever tilgang til personell
og kompetanse. Vi har et samfunn med sosiale helseforskjeller, folkehelseutfordringer og gapet
mellom forventninger og tilbud øker, sier kommuneoverlege i Hamar, Hege Raastad Basmo.

Samhandlingsreformen på 1-2-3
Samhandlingsreformen gir oss en mulighet
til å se enda en gang på alt det velkjente av
utfordringer og kvalitetssvikt. – For det
første er ikke pasientenes behov for koordinerte tjenester ivaretatt godt nok. Vi vet at
tjenenestene er fragmenterte og det gjelder
både det faglige og organisatoriske. Vi vet
også mye om at tjenestene preges av for
liten innsats for å begrense og forebygge
sykdom. I tillegg står vi overfor en demografisk utvikling og endring i sykdomsbilde
som utfordrer velferdssamfunnets bæreevne, sier Raastad Basmo.

Implementering av ny kunnskap tar tid
Et paradoks med all ny kunnskap er at det
ofte tar lang tid fra den kommer til vi klarer
å utnytte den. – Dette er en utfordring i seg
selv som stiller store ledelsesfaglige krav til
å tilrettelegge for å integrere ny kunnskap i
vår adferd som helsetjeneste, sier hun.

Hvem er sammensatt?
– Hvorfor er bedre koordinering så viktig?
– Fordi tjenestene våre blir mer og mer
fragmenterte. Mer og mer oppdelt. Spesialisering, oppdeling på enheter, avdelinger,
budsjetter osv., men hva gjør vi? Vi snakker
om at brukerne har så sammensatte behov.
Og spørsmålet blir da hvem er det som er
sammensatt? Jo, det er jo tjenestene, ikke
pasientene, som blir mer og mer sammensatt. For meg ligger det veldig mye makt i å
betegne brukerne som at det er de som har
sammensatte behov, når det er tjenesten
som er sammensatt, sier Raastad Basmo.

Ledelse av mellomrom
– I teorien, hvis dette skal fungere kan vi si
at jo mer vi fragmenterer, jo mer må vi ha
integrerende krefter for å få tjenestene til å
henge sammen. I praksis er det jo slik at
fragmenteringskreftene er mye sterkere enn
det vi får til av integrering. Dette er realitetene, men jeg erfarer ofte at ansvar for og
ledelsen av disse mellomrommene mellom
fragmenterte tjenester er fraværende, sier
Raastad Basmo.
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Mange nye tiltak
– Hvordan skal vi få dette til å henge sammen for at det skal bli effektivt?
– Da må vi tenke litt gjennom hva som er
vår kunnskap og hva som er vår metode for
å få dette til å henge sammen. Det er det
som er bestillingen i samhandlingsreformen, og det vet brukerne, sier hun. I den
nye samhandlingsreformen er det en del
nye organisatoriske, juridiske og økonomiske tiltak. I tillegg har det kommet en ny
helse- og omsorgslov for kommunene, og
en folkehelselov som er en lov som beskriver kommunene, fylkeskommunene og
statlige virksomheter innenfor folkehelsearbeidet.

Hvor ble det psykisk helse og rus?
– Psykisk helsevern og rus ser ikke ut til å
ha fått særlig stor plass i den nye samhandlingsreformen?
– Nei, det er riktig, og ikke uventet. Det
er et paradoks. Det skyldes nok vektskåla
mellom somatikk og psykisk helsearbeid.
Lovverk og samarbeidsavtalen mellom
kommunene og SI gjelder alle tjenester og
pasienter, men betalingsordningene gjelder
foreløpig bare somatikken, sier Raastad
Basmo.

Ny forskrift
Fra 1. januar gjelder forskrift om utskrivningsklare pasienter. – Dette er en ny økonomisk ordning som også er en ny måte å
tenke tiltak på. Kommunene, i mitt eksempel Hamar, har fått 37 mill kroner for å
styrke sitt rammebudsjett. Disse pengene er
tatt fra spesialisthelsetjenesten og gitt til
kommunen, sier Raastad Basmo. Dette er
ikke nye penger, men penger flyttet fra
andre budsjetter. Omtrent 10 % av det beløpet er beregnet at skal gå til betaling for
utskrivingsklare pasienter. – Altså pasienter
som er hjemmeværende i Hamar kommune, men som Hamar kommune ikke klarer
å ta imot når sykehuset sier de er utskrivningsklare, sier hun.

– Samhandlingsreformen er en utviklingsreform.
Hvis du klarer å «krysse av» disse fire huskepunktene - god koordinering, mer forebygging, mer i
kommunen, mer brukermedvirkning er vi på rett
vei, sier Hege Raastad Basmo.

Enkel økonomi?
90 % av dette beløpet skal gå til medfinansiering. – Det betyr at når pasienter som er
bosatt i Hamar kommune legges inn på
sykehus, skal vi betale en viss sum for disse
pasientene. Da kan Hamar kommune si
som før og si at de betaler regningene, vi
har fått pengene og budsjettet går i null.
Men, hensikten med begge de to ordningene er jo at kommunen skal bli interessert i
tilpasse endringer i vår helse og omsorgstjeneste slik at de kan behandle og ta seg av
flere pasienter enn de gjorde på det tidspunktet summen tildelt kommunen, forteller Raastad Basmo.

Psykisk helse og rus – det kommer!
Hvis kommunen gjør endringer som gjør at
de kan ta seg av pasientene selv, enten før
eller etter innleggelse, betyr det at kommunen går i overskudd. Det er en insentivordning som gjør at vi skal tenke annerledes.
– Til slutt må jeg bare få si at ordningen
som trådte i kraft 1.januar i år ikke gjelder
psykisk helse og rus, men det kommer det
til å gjøre, sier hun.

Vellykket
samhandling i Fet
SLT-koordinator Åse Marit Moe i Fet kommune har stått i bresjen
for en tilpasset utdanning for å bedre tverrfaglig samhandling i
kommunen i samarbeid med Høgskolen i Akershus. Det har resultert i at rundt 80 ansatte i Fet kommune har deltatt i prosjektet.
– Prosjektets mål gjorde det nødvendig å
spørre de som faktisk jobber i kommunen
med barn og unge om hva de syntes var
viktig og hvilke forbedringer de ønsket. Vi
fikk mange gode svar og viktige innspill.
Flere ønsket seg mer kunnskap om hverandre og mer samarbeidskompetanse, sier
SLT-koordinator Åse Marit Moe. Når alle
svarene fra ansatte var samlet inn, ble
Høgskolen i Akershus, nå Høgskolen i
Oslo og Akershus, kontaktet. Hva kan vi
samarbeide om, spurte Moe, og svaret gav
seg i et tilpasset grunnkurs i tverrfaglig
samarbeid. Det ble iverksatt felles opplæring for ansatte i relasjonsledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering og samhandling.

Godt tilbud om høgskolestudium
Prosjektet Sammen for barn og unge ble
avsluttet sommeren 2011. Da var pengene
brukt opp. – Jeg tok da kontakt med andre
gode samarbeidspartnere og sa vi trengte
penger til å fullføre et godt påbegynt prosjekt. Vi hadde fått et godt tilbud fra
Høgskolen om å bygge på grunnkurset til
et høgskolestudium. Dette hadde 30 ansatte
takket ja til, men vi hadde ikke penger, forteller Moe. KoRus-Øst og KRÅD hadde
tilskuddsmidler som ble tilskrevet prosjektet. – Og nå står vi her! 28 stykker har
bestått studiet med glans og 83 har deltatt
på grunnkurset. Gjennom samlingene har
de ansatte blitt bedre kjent med hverandre
og hverandres roller og ansvar. De har fått
mange felles redskaper i samhandling, stråler Moe.

de forskjellige fagområdenes oppdrag og
perspektiv, håper vi å gjøre det tverrfaglige
utbyttet, både for barn og familier og ansatte, enda større, sier Moe og legger til at det
har blitt en lavere terskel for å ta kontakt
med andre tjenester. Når et problem blir
oppdaget eller det er noe man lurer på, vet
alle hvem som jobber hvor og hvor man
kan ta kontakt på et tidlig tidspunkt, sier
Moe.

Hadde tverrfaglig system for samarbeid
Prosjektet i Fet kommune har vært en del
av det nasjonale prosjektet Sammen for
barn og unge – bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Dette har vært
i regi av KS og finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD). Fet kommune hadde allerede etablert et tverrfaglig system for samarbeid, og
ville videreutvikle dette. Det lokale prosjektet hadde tre satsningsområder som
gikk på økt personlig kompetanse, samarbeidskompetanse og konkrete rutiner for
samarbeid på systemnivå.

Felles opplæring og ansvar
Moe har all grunn til å være stolt over at 80
personer har tatt kurs i tverrfaglig samhandling. – Felles opplæring gir felles
kunnskap, felles plattform og felles ansvar
for våre barn og unge. Derfor er denne
opplæringen som nå er gjennomført så viktig, sier hun. – Gjennom felles kunnskap og

– Selv om dere som er her jobber i forskjellige
enheter og har forskjellige profesjoner har vi alle
et felles ansvar for å ta vare på barn og unge i vår
kommune, sa SLT-koordinator i Fet kommune,
Åse Marit Moe på avslutningsseremonien nylig.

Prosjekt ROS
Rus, Oppsøkende arbeid og Samhandling

Nord-Odal kommune og
Rusteamet ved DPS Kongsvinger gjennomførte i
perioden november 2008
til april 2010 et prosjekt
kalt «Bedre tilbud til rusmisbrukere».
Et slikt opplegg vil bedre samarbeidet
mellom kommune og DPS, samt bedre
ivaretakelsen av den enkelte bruker
også i et brukemedvirkningsperspektiv. Erfaringene fra prosjektet var så
gode at representanter fra glåmdalskommunene, DPS og KoRus-Øst ønsker å videreføre forprosjektet i hele
Glåmdalsregionen i et større prosjekt
med arbeidstittel prosjekt Rus, Oppsøkende arbeid og Samhandling, ROS.
På grunn av stor avstand og liten
kjennskap til DPS vegret brukerne seg
for å dra til Kongsvinger for å utnytte
tilbudet de kunne få der. På grunn av
dette vil man prøve å etablere DPS ute
i kommunene, slik at det blir lettere
for brukerne å oppsøke DPS.
Hensikten med prosjektet er blant
annet å gjøre det lettere å nå brukere
med stort hjelpebehov som «detter ut
av systemet» og at utredningsarbeidet
skal bli mer effektivt. Et av tiltakene er
at prosjektmedarbeiderne fra DPS
Kongsvinger har en arbeidsdag i hver
glåmdalskommune – i snitt annenhver
uke.
Når DPS skal ut til pasientene i
Glåmdalskommunene er dette for å få
et bredere fokus, bedre forståelsen og
kunne gi mer helhetlig hjelp. ROS vil
også fungere som en brobygger mellom DPS og Glåmdalskommunene,
både for ansatte og brukerne.
Med en samarbeidsmodell som ROS
vil en lettere komme frem til brukeren
og kunne gi hjelp på et tidligere tidspunkt. Med tidlig intervensjon vet
man at det også vil hindre frafall i
behandling. For brukerne er det naturligvis bedre å få behandling der de bor.
For kommunene vil samarbeidet
bety sparte penger. For brukeren vil
det bety lettere inn i utredning og
behandling.
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Kommunen har innenfor rammene av alkoholloven ansvar for å beslutte hvordan
kontrollpolitikken skal utformes. Forhold knyttet til salgs- og skjenketider, vilkår for bevilling
og hvordan eventuelle brudd på vilkår skal håndteres er kommunestyrets ansvar. Ny kunnskap
tilsier at det er påkrevet med et strukturert samarbeid mellom kommune, politi og salgs- og
skjenkenæring, og gjerne også mellom kommunene i en region.

Samarbeid om de alkoholpolitiske virkemidlene
Av Helge Bjørnsen

Stortinget har satt fokus på problemer med
salg og skjenking av alkohol til mindreårige, og overskjenking av alkohol. Spesielt
har det utviklet seg omfattende problemer
knyttet til rusrelatert vold. Erfaringer fra
Norge og Sverige viser at både regulatoriske virkemidler og samarbeid mellom partene – kommune, politi og skjenkenæring –
er nødvendig for å sikre et trygt uteliv.

Ansvarlig Alkoholhåndtering
«Ansvarlig alkoholhåndtering» er en modell for utvikling av samarbeid og kompetanse for å sikre forsvarlige salgs- og skjen-

kerutiner, god etterlevelse av kontroll med
næringen og et trygt uteliv. Modellen er
ment å dekke helheten i kommunens ansvar
etter alkoholloven. I stor grad handler det
om å finne gode rutiner og samarbeidsrelasjoner for å realisere kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

Ansvarlig vertskap (og salg) – AV
AV er et kursprogram for å øke kompetanse om alkohollovrelaterte spørsmål. Metoden krever et samarbeid mellom kommunen, salgs- og serveringssteder, politiet og
evt. kontrollselskap. En naturlig videreføring av AV er å styrke arbeidet med HMS /

internkontroll. KoRus-Øst vil tilby kommuner som vil bli «Ansvarlig alkoholhåndteringskommuner» medvirkning i å holde
kurs i Ansvarlig vertskap.

Klare kjøreregler, samarbeid og kontroll
Det påstås at alkohollovens intensjoner og
næringsinteressene står i et motsetningsforhold. Slik behøver det ikke å være. For
næringen er det viktigst at reglene er tydelige og etterleves forutsigbart og rettferdig.
Tydelige rammer, samarbeid og god kunnskap viser seg å ha stor betydning. Samarbeid bør skje på flere arenaer.
■

Kommune(ne) og næringen samarbeider
om et kompetent salgs- og skjenkepersonale (eiere, drivere og ansatte)

■

Kommune(ne) og politiet samarbeider
om policy og kontrollutøvelsen

■

Politiet og næringen samarbeider om
ordensarbeidet.

■

Kommunene samarbeider om rammene
for det alkoholpolitiske arbeidet gjennom samordning av regler og tiltak.

■

Offentlige instanser samordner kontroller.

På oppdrag fra Helsedirektoratet bistår
KoRus-Øst kommunene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, som ønsker å
utvikle kontrollpolitikken for bedre å
ivareta intensjonene i alkoholloven.
Ønsker dere å bli en «Ansvarlig alkoholhåndteringskommune» kan dere ta kontakt
med KoRus-Øst.
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Rådgivere i brukermedvirkning
Det har over en lengre periode blitt fokusert på brukermedvirkning på psykisk helse og
rusfeltet i Hedmark. K8-samarbeidet som samlet åtte kommuner i midtfylket av Hedmark
var tydelige på at brukermedvirkning skulle ha en sentral plass i utviklingen og forbedringen
av tjenester i kommunene.

Av Adrian Lorentsson og Morten Brodahl

Samtidig har fylkesmannen i Hedmark ved
rådgiverne i psykisk helse og rusfeltet lenge
vært opptatt av god dialog med brukerorganisasjonene og sørget for regelmessig
kontakt og drøfting av ulike tema. Sammen
med et sterkt og godt miljø tilknyttet
Sagatun Brukerstyrt Senter danner dette
bakteppet for prosjektet «Rådgivere i
Brukermedvirkning».

Initiativ fra fylkesmannen
Fylkesmannen tok initiativ til en søknad til
helsedirektoratet. I februar 2009 ble det tilsatt tre personer med bred erfaring fra
arbeid i brukerorganisasjoner. Hver av stillingene var på et halvt årsverk og skulle
dekke hele Hedmark. Etter at prosjektet
etter hvert har funnet formen sin er det nå
to rådgivere i brukermedvirkning: Morten
A. Brodahl og Adrian J. Lorentsson. I tillegg blir prosjektet eksternt evaluert av
Høgskolen i Hedmark.

Verdifull brukererfaring
Det ble fort klart at rådgiverne selv satt på
mye verdifull informasjon om hvordan
brukermedvirkning i kommunene fungerte.
Men dette begrenset seg til kommunene i
Hamarregionen. Hvordan det sto til i resten av Hedmark var ikke godt å si. Derfor
var det et behov for å finne ut mer om hver
enkelt kommune.

Kartlegger brukermedvirkning
I 2011 ble det påbegynt en kartlegging av
kommunene og brukerorganisasjonene for
å finne ut av hvordan brukermedvirkningen ligger an i Hedmark. Så langt viser kartleggingen at mange kommuner sliter med å
få til tilfredsstillende deltakelse fra brukere
på psykisk helse og rusfeltet.

Mange utfordringer
Utfordringene står i kø både knyttet til
rutiner i kommunene og tilgang på representanter fra organisasjonene. Det virker
som om det i mange tilfeller ikke er helt

klart for kommunene hvordan de skal
jobbe eller hvor forpliktet de er til å sørge
for medvirkning. Det må være helt tydelig
at det er kommunenes oppgave å sørge for
medvirkning i de tilbudene som skal utvikles (Jfr. Lov om råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, § 1). Derigjennom
har de også et ansvar for å legge til rette for
at brukerorganisasjonene har gode vilkår
for å utvikles.

Morten A. Brodahl og Adrian J. Lorentsson er
ansatt som rådgivere i brukermedvirkning hos
Fylkesmannen i Hedmark.

alle områder. Det er derimot bemerkelsesverdig at sammenhengen mellom ulike faktorer i den enkelte kommune synes så klart.
Kvaliteten på brukermedvirkningen i den
enkelte kommune kan nesten sees på som et
termometer for resten av kommunens tjenester og kommunen for øvrig.

God kommunikasjon – økt effektivitet
Det blir ofte satt fokus på det økonomiske
grunnlaget til organisasjonene, noe som er
viktig, men på langt nær hele bildet. Det
som kjennetegner kommuner med høyere
grad av brukermedvirkning er at de også
har en person, gjerne på ledernivå, som har
kontakt med organisasjonene og sørger for
god kommunikasjon mellom kommunen
og organisasjonene. Et slikt grep vil for
mange kommuner være med på å sørge for
at brukerrepresentantene lettere kan være
på rett sted til rett tid og øke effektiviteten
i medvirkningen.

Kvalitet som termometer

Enkelt å forutsi tilfredshet
Ved å sammenligne folkehelseinstituttets
folkehelseprofiler er det påfallende hvor
enkelt det er å forutsi hvilke kommuner
som ikke har tilfredsstillende brukermedvirkning og hvilke som har det, basert på
sosiale parametere.

Øker treffsikkerheten
Å si at god brukermedvirkning vil kurere
enkelte kommuners sosiale utfordringer vil
nok være å strekke strikken litt langt, men
det er tydelig at med god brukermedvirkning kommer også virkningsfulle tjenester
som treffer bedre og hjelper flere.

Kartleggingen viser at det er svært store
forskjeller fra kommune til kommune på
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2009/2010 var starten på et rusforebyggende prosjekt i Ås og Vestby kommune.
Prosjektet ble etablert som et interkommunalt tiltak med lokale tilpasninger. Kommunene
etablerte ruskontrakt og samtaler for ungdom i alderen 13–20 år.

Rusforebyggende arbeid i Folloreg
Målet med prosjektet har vært å komme så
tidlig inn som mulig og kunne bidra til å
redusere frafall på skolen, forebygge kriminalitet, tilhørende problematikk, samtidig
fange opp de som har et større behov og
trenger mer hjelp. Prosjektet er finansiert
av KoRus-Øst og det går nå inn i sin sluttfase.
Tanken er at tiltaket skal over i ordinær
drift og forankres i rusmiddelpolitisk handlingsplan i de kommunene hvor dette ikke
har blitt gjort. Dette var utgangspunktet for
at Ås og Vestby kommune tok initiativet til
en fagdag. Samtidig så de nytten av å dele
erfaringene de har gjort i prosjektet med de
andre kommunene i Follo.

Videreutvikling av prosjektet
Ved oppstart av prosjektet ble det innført
Kjentmann på alle ungdoms- og videregå-
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ende skolene. Kjentmann er et verktøy til
bruk i skoleverket for å se og oppdage rusproblematikk. Prosjektet har senere blitt
videreutviklet med familie-/nettverkstekning hvor foreldre og ungdom kan motta
råd og veiledning. Prosjektet har vært en
tverrfaglig og tverretatlig satsning, og forebyggende seksjon i politiet har hatt en viktig rolle.

Stor interesse for tiltaket
Ås og Vestby har fra oppstarten hatt en
jevn pågang av ungdom som ønsker ruskontrakt, og henvendelsene har ofte kommet fra foreldrene. Mange har vist stor interesse for prosjektet i og utenfor Folloregionen. Frogn meldte raskt sin interesse
for tiltaket og er nå godt i gang etter mal fra
Ås og Vestby. Disse 3 kommunene møter
regelmessig for å oppsummere prosjektet

og russituasjonen i kommunene. Nesodden
og Oppegård er nå i startgropen og på sikt
er det ønskelig at alle kommunene i Follo
skal kunne gi tilbud om ruskontrakt og
samtale til ungdommen.

Kafedialog
Fagdagen ble åpnet av rådmannen i Ås
kommune Trine Christensen. Hun påpekte
viktigheten av at kommunene lærer av
hverandre og deler disse erfaringene. Alle
kommunene i Folloregionen var representert. Dagen ble ledet av prosjektleder Ellen
K. Larsen fra Ås kommune og Grete Holstad fra Vestby kommune. Bydel Grünerløkka fra Oslo var invitert for å fortelle om
hvordan de jobber med ruskontrakt og
samtaler. SaLTo-koordinator (SLT) Silje Vie
Solhjelle, NAV-ansatte Kjersti Åkre og
Linda Kristiansen redegjorde for deres til-

gionen
tak. De påpekte viktigheten av god forankring i kommunen for å lykkes med prosjektet. Resten av dagen ble viet til kafedialog
hvor det ble drøftet ulike problemstillinger.
En sentral problemstilling var; fem kommuner i Follo tilbyr ruskontrakt til ungdom
med rusproblemer. Hovedsakelig er dette
arbeidet finansiert av prosjektmidler, og
står i fare for å bli nedlagt når prosjektmidlene opphører. Hvordan skal man få dette
arbeidet forankret i kommunene og sikre
videre drift?
Politikerne ga uttrykk for at tiltaket var
viktig, men at de hele tiden sto ovenfor
harde prioriteringer på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Politikerne
formidlet flere gode råd om hvordan man
bør gå frem for å få prosjektet implementert som et ordinært tiltak. De mente tiltaket i første omgang burde bli lagt frem for
kommunestyre. Videre var de opptatt av at
det forelå godt underlagsmaterial, kostnadsoverslag og målbare faktorer når de
skulle foreta sine prioriteringer. Den menneskelige gevinsten ble også trukket frem
som en relevant faktor.
Prosjektleder ved Ellen K. Larsen avsluttet dagen med å ta initiativ til å invitere
representanter fra de syv kommunene i
Follo og danne et interkommunalt team.

Metodisk bruk
av urintesting
Sosialtjenesten i Örebro har lang erfaring med forebygging
i skolen. Deres organisering og metode har blitt lagt merke
til her til lands.
Sosialtjenesten har 13 ansatte fordelt på
ulike ansvarsområder. Catharina Persman og Christer Lundsten har ansvaret
for narkotikaproblematikken.
– Vi er organisert slik at veien fra skolene til oss er så kort som mulig. Skoleansatte vet ikke alltid hvilke tegn de skal
se etter eller hvilke rykter de skal høre
på. Blir et problem, eller mulig problem
oppdaget, skal vi være klar for å løse
dette på kortest mulig tid. Da må terskelen for å ta kontakt være lav og linjene
være korte og rette, sier Persman.

Slik ser metoden ut
Har skolen fanget opp en bekymring i
form av signaler, tegn eller rykte tar de
kontakt med sosialtjenesten. Skolen innkaller til et møte som blir holdt på skolen
og ikke på sosialtjenestekontoret. – Det
er et viktig poeng at det er skolen som
inviterer og ikke vi. De trenger ikke samtykke, og vi vet det er enklere å få foreldre til skolen, sier Persman.

vi om uroen eller ryktet. Vi tar en urintest og forhåpentligvis kan vi avslutte
møtet og bekymringen der. Er vi litt i tvil
kan vi følge opp med urintesting med
jevne mellomrom, sier Persman. Ungdommene kan ikke tvinges til urintesting, det er et tilbud. – De sier det er positivt å ta urintest for at foreldrene ikke
skal mase hele tiden. Det gir også foreldrene en trygghet. For oss er det å utelukke narkotika viktig, legger hun til.

Sjelden motstand mot testing
Ungdommene har med tiden blitt kjent
med metoden og det er sjelden motstand
mot å ta urintesten. – De vet at gevinsten
er deres om de tar den. Ingen erkjenner
bruk til å begynne med, men de gir
uttrykk for at det er ganske slitsomt å
måtte lyve om sitt bruk hele tiden. Kan
de si til kompisene at de ble tvunget til å
ta urinprøve, er det noe kameratene vil
forstå. Selv om ungdommene har røkt,
går de med på urintesting når vi forteller
om konsekvensene, sier Persman.

Utelukker misbruk
Når foreldre og ungdom kommer til
møtet, vet de ikke hva som er bakgrunnen for innkallelsen. – Først da snakker

Catharina Persman og Christer Lundsten har
hovedfokus på narkotika i skolen, men sier at det
likevel er alkohol som utgjør det største problemet.

Fra venstre Kjell Engebretsen, leder for oppvekst,
omsorg og kultur, John Ødebehr, ordfører Vestby
kommune, Grete Holstad, prosjekt/ledende helsesøster i Vestby, Trine Christensen, Rådmann, Thore
Vestby, ordfører i Frogn, Marit Leinhardt, helse og
sosialsjef i Ås og Ellen K. Larsen, prosjektleder Ås
kommune. John-Erik Veseth, seksjonsleder forebyggende seksjon Follo politistasjon var ikke tilstede
bildet ble tatt.
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Kommende kurs og
konferanser
3. mai, Gardermoen:
llt!
De nye tvangsbestemmelsene Fu
(HOT) og Arbeid§manualen
Arr.: KoRus-Øst, Fylkesmannen i Hedmark og
Fylkesmannen i Oppland
Målgruppe: Ansatte i Hedmark, Oppland,
Akershus og Østfold som forvalter HOT

7.–8. juni, Hankø:
llt!
Fagkonferanse for FolloregionenFu
Arr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
KoRus-Øst

14.–15. juni, Hamar:
Spill og spilleavhengighet
Arr.: Norsk Forening for pengespill (NFSP)

22. mai, Fredrikstad:
Cannabisforum Øst
Arr.: Cannabisforum Øst og KoRus-Øst

24.–25. mai, Sanner:
t!
Full
Fagkonferanse for Romerike

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

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

• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland
• Arbeide med kompetanseutvikling i rusog avhengighetsspørsmål i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten
• KoRus-Øst har et nasjonalt ansvar for spisskompetanseområdene spilleavhengighet og dobbeltdiagnose (rus og psykiske lidelser).

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

Arr.: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen
i Hedmark, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, RiO,
Husbanken region Midt-Norge og KoRus-Øst

t!
Full

KoRus-Øst har tre hovedoppgaver:

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

30.–31. mai, Røros:
Røroskonferansen - Rus og Boligsosialt
arbeid

5.–6. juni, Klækken:
Dit Høna Sparker

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

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

Arr.: Fylkesmannen i Østfold og KoRus-Øst

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.

Ansatte

29.–30. og 30.–31. mai, Fredrikstad:
Ansvarlig Alkoholhåndtering

31. mai–1. juni, Klækken:
t!
Full
Fagkonferanse for Asker og Bærum

Kort om KoRus-Øst

• 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

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

• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no
• Tone Skjellet, spesialrådgiver
tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no
• Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver
oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no
• Hanne Kilen Stuen, spesialrådgiver
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no

Arr.: KoRus-Øst

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:
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Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
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• 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

