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Hekta på musikk!
Hva kan deltakelse i en musikkterapigruppe bety for pasienter med rusavhengighet på en
avrusningsenhet? Det var problemstillingen Monika Overå ved avdeling for illegale rusmidler
(IR) på Ahus ville finne svar på i sin masteroppgave.
– Det er spennende å se tilbake på alt som
har skjedd siden jeg startet med musikkterapigrupper på Seksjon IR. Avdelingen var
på ingen måte tilrettelagt for musikalske
aktiviteter. Det fantes ingen musikkinstrumenter, sangbok eller notehefte. Etter litt
leting fant vi to gjenglemte gitarer og noen
tomme vanntanker, sier musikkterapeut
Monika Overå ved IR-avdelingen på Ahus.

Rekordsøkning til
spillestudie 3

Lett å engasjere, tross alt
Vanntankene kom godt til nytte og fungerte som trommer til avdelingen fikk stablet
et akseptabelt tilbud på beina. – Det var en
utfordring å gå i relasjon med denne brukergruppen uten å ha noen instrumenter,
sier Overå. – Jeg forsøkte i begynnelsen å
være veldig pedagogisk og ha et klart opplegg. Men likevel blir jeg ofte overrasket
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over hvor lett det er å engasjere og hvor
takknemlige de er når ikke alt er helt planlagt. Min erfaring er at god struktur er viktig, men at innholdet også kan tilpasses den
aktuelle gruppe, sier hun.
}}
Musikkterapeut Monika Overå sier at musikkterapigruppa er pauserommet fra deres vanlige kjør og
mener det gjør godt for pasientene.
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– Det er spennende å se tilbake på alt som har
skjedd siden jeg startet med musikkterapigrupper.
Etter litt leting i starten fant vi to gjenglemte gitarer
og noen tomme vanntanker. Nå er lydbildet litt
bedre, sier musikkterapeut Monika Overå ved IRavdelingen på Ahus.

ved avdelingen skulle forelese om følelser
for pasientene, spilte vi ulike musikkeksempler for pasientene og spurte hvilke
følelser som ble vekket i dem. En av låtene
vi spilte var av Satyricon. En pasient sa da
at han ble helt rolig, mens en annen ble
opprørt, forteller Overå.

Får en annen kontakt med seg selv
For pasientene har musikkterapitilbudet
blitt en god avkopling fra det som ellers
skjer på avdelingen når de er til avgiftning.
Når de er alene på rommene sine får de
mange tanker å tenke på, når de er på andre
fellesrom kan det lett bli russnakk. – I
musikkterapigruppa forteller pasientene at
de kan komme vekk fra tankekjøret, glemme tid og sted for en stund. De får kontakt
med seg selv og medpasienter på en litt
annen måte, sier Overå.

Skape gode og meningsfylte øyeblikk

Styrket av mestringsopplevelse

Musikk er en personlig greie

Den musikalske ballasten hos hver enkelt
pasient varierer, men alle har et eller annet
forhold til musikk. – Gjennom musikken
får man være sammen med andre og dyrke
det man liker. Når vi skal spille musikk blir
opplegget at vi setter sammen de instrumentene som gruppen behersker. Bassgitar
er et fint instrument som ikke er så vanskelig å lære å spille på. Trommer og perkusjon
er også greie instrumenter. Gitar krever litt
mer, men når de som tør prøve får til en
akkord eller to er det deilig å se hvordan de
blomstrer opp og blir styrket av mestringsopplevelsen. Ut av mestring kommer samspill, sier Overå.

En dag med musikkterapi kan være så
mangt. Noen ganger er musikk bare et
samtaleemne. Andre ganger blir det spilt på
instrumenter eller sunget, og når det er behov for å bare lytte til musikk er det rom
for det. – Det er fint å gå i dialog med pasientene om hva de liker og hva musikk
betyr for dem. Musikk er for mange noe
helt personlig. Enkelte har sine egne favoritter fra barndommen, andre har arvet
musikksmak fra sine foreldre, sier Overå.
Pasienter har for eksempel fortalt at de forbinder artister som Neil Young eller Rolling Stones med sin far eller mor. – En pasient, en litt mørk «heavy metal» type, vegret
seg litt for å si hvem som var hans musikalske forbilde. Men han kom ut og frem og
fortalte om en sang av Britney Spears som
betydde mye for han, forteller hun.

God relasjon viktigere enn topp utstyr
Hadde det vært lydstudio og full pakke
ville alt vært annerledes. – Jeg tror den oppstarten vi hadde var den beste for meg. Jeg
fikk tid til å bli trygg på meg selv. Jeg hadde
meg selv og min kompetanse, min stemme,
brukte egen pc med egen musikk og fikk
med det en god relasjon til alle som ble med
i musikkgruppen. Hadde vi hatt alt utstyret
vi kunne drømt om hadde kanskje min
rolle blitt mer perifer, sier Overå.
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Satyricon – ikke for alle
Musikk påvirker mennesker. Vi blir oppstemt og nedstemt, og hva som påvirker oss
er uhyre sammensatt. – Alt kan påvirke oss
i musikken og erfaringer fra en person og
en sjanger kan virke helt meningsløst hos
en annen. I forbindelse med at en psykolog

Musikkterapiprosjektet er en brikke og en
del av et tverrfaglig team. Noe av utfordringen i dette prosjektet er at pasientene
er her fra seks dager til tre uker. Dette fører
til at det blir ulike gruppesammensetninger
hver gang. – I selve musikkterapiprosjektet
har vi ikke fokus på terapeutiske samtaler
med pasientene, men gjennom musikken
åpner mange seg likevel. Deres historier
blir hørt på og tatt med videre. Dette er jo
et tverrfaglig prosjekt, men mine mål handler blant annet om å skape gode meningsfylte øyeblikk, kanskje på en annen måte
enn de har opplevd tidligere, sier Overå.
Hun gjør også viktige observasjoner av
pasientene, da de ofte viser andre sider av
seg selv enn de gjør ellers i miljøet.

Et pauserom
Ved å delta i musikkterapi får pasientene et
pauserom. – Dette pauserommet fra deres
vanlige kjør tror jeg gjør godt for pasientene. Det kan, uten at vi kan si for mye om
det, være tegn som tyder på at musikkterapigruppe kan bidra til at de fullfører avgiftningen som de skal gjennom. Det er vanskelig å si hva som utløser hva, men det
hadde jo vært spennende å se nærmere på
om deltagelse i musikkterapigrupper fører
til at flere kommer seg gjennom avgiftning,
sier Overå.

Hetta faller
Pasientene som har vært med på musikkterapigruppen blir godt lagt merke til.
Personalet har kommentert at pasientene i
løpet av kort tid endrer sin holdning. Når
pasientene kommer inn på musikkgruppa
for første gang er hetta gjerne trukket langt
nedover hodet og armene er i kors. – Etter
musikkgruppa sier flere av pasientene at de
kjenner seg rolige og varme i kroppen.
Ansiktet har fått en friskere farge og mange
nynner i gangene. Rundt lunsjbordet i
etterkant av musikkgruppa fortsetter også
ofte praten om ulike musikkpreferanser og
pasientene henvender seg også til personalet og spør hvilken musikk de liker. Jeg
finner det spennende at deltagelse i
musikkgruppa kan bidra til at pasientene
får et nytt samtaleemne som ikke har noe
med dem som rusavhengige eller pasienter
å gjøre, forteller Overå.

Rekordsøkning
til spillestudie
Til det kommende kurset Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling som starter opp i januar 2013 har 73 personer meldt seg på og flere har tatt kontakt med kursansvarlig.
Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen
i Lillehammer og KoRus-Øst. Studiet har
45 plasser og påmeldingen har tidligere
pågått helt frem til studiestart. – Denne
gangen opplever vi en enorm interesse for
studiet. Samtidig som det er hyggelig med
en slik økning, er det også en aldri så liten
bekymring, sier spesialrådgiver ved
KoRus-Øst, Øystein Bjørke Olsen.

Har lært at de kan få til noe
Etter endt opphold på Ahus blir de utskrevet og sendt hjem eller de har fått henvisning til andre institusjoner. – Uansett hva
de sitter igjen med, kan det tenkes at de går
ut herfra med en mestringsopplevelse de
ikke hadde når de kom. Jeg håper de blir
mindre opptatt av det de ikke får til, men at
de har lært at de kan få til noe og få til noe
sammen med andre. Denne erfaringen
håper jeg de benytter seg av videre, sier
Overå.

Vil ha musikk, også utenfor behandling
En tilbakemelding som flere kommer med
er at de kunne tenkt seg et tilsvarende
musikktilbud da de er ferdig med avgiftningen og utenfor behandling. – Musikk i
fengsel og frihet er jo et konsept som fungerer og hadde vært spennende å få til for
rusmisbrukere også. Fra vår side får de med
et hefte om hvor de kan finne musikk på
Internett, hvor de kan finne noter, lære å
spille instrumenter eller laste ned musikk,
sier Overå. Musikkterapiprosjektet har så
langt vært finansiert på prosjektmidler fra
KoRus-Øst. – I desember er prosjektet
over, men jeg skal være på avdelingen ut
mars. Foreløpig er det ikke avklart hva som
vil skje etter den tid, men jeg håper at når vi
har skapt et tilbud som fungerer så godt, at
det blir prioritert videre også, sier Overå.

Økt interesse
Interessen rundt spill, dataspill og datatid
ser ut til å ha en oppblomstring og de som
jobber med spilleavhengighet får stadig
flere henvendelser. Det er mye undring om
dataspill er et problem og i tilfelle hvilken
grad det er et problem. – Vi får henvendelser om hvordan man best bør jobbe
med og forebygge og spørsmål på hvordan
man kan gi hjelp når det er aktuelt. Alt
dette henger nok sammen med den store
økningen i interessen for spillestudiet. Det
er mye fokus på dataspill og det er manglede kunnskap om det som skaper et kunnskapsbehov, sier Bjørke Olsen.

To verdener
Dataspill og pengespill blir sett på som to
ulike spill og de fleste henvendelsene retter
seg mot dataspill, altså spill som for eksempel World of Warcraft. – Selv om mye av
kompetansebehovet retter seg mot dataspill fortsetter vi å ha fokus på pengespill.
Det er en del av problembildet som er viktig å opprettholde, sier Bjørke Olsen.
I 2007 ble spilleautomatene fjernet og et
stort problem ble nærmest borte over natten. I tiden etter har dataspill fått mest
oppmerksomhet. – Vi følger spent med på
pengespill og tenker at grunnlaget til at
noen søker studiet, er resultatet av ett eller
annet de står oppi i sin hverdag og hvor de
opplever å ha manglende kunnskap, sier
Bjørke Olsen.

Enorme endringer på få år
Fra det første spillestudiet i 2007 og frem
til i dag har det skjedd enorme endringer i
spillemarkedet. Spill er tilgjengelig på nettbrett, smarttelefoner og på pc. – Vi opplever at markedet for spill er der og henvendelser kommer i takt med utviklingen. Det
er vanskelig å være i front for denne utviklingen. Det beste vi kan gjøre er å informere skoler, foreldre, barn og ungdom om
hva de kan gjøre for å forebygge problem,
sier Bjørke Olsen.

Etterlyser handlingsplan

Spillestudiet er finansiert gjennom Regjeringens
handlingsplan mot spillproblemer. En ny handlingsplan er foreløpig ikke vedtatt og det kan bety slutten
for spillestudiet. – I en tid vi opplever økning i interessen for spillestudiet, men også økning i interessen
for spilleproblemer er dette noe vi bekymrer oss for,
sier Øystein Bjørke Olsen.

Studiet Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling har vært ett av
tiltakene i henhold til Regjeringens handlingsplan mot spillproblemer 2009-2011 og
finansiert gjennom denne. – Foreløpig har
vi ingen ny handlingsplan å rette oss etter.
Et forslag til ny handlingsplan ble levert i
oktober 2011, men den er fortsatt ikke
vedtatt. Om spillekurset fortsetter avhenger jo sterkt av om vi får finansiering eller
ikke. I en tid hvor vi opplever flere som
sliter med spill, og økt interesse for spillestudiet er det klart dette er en fortvilende
situasjon, sier Bjørke Olsen.
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RUStelefonen 08588 er en landsdekkende opplysningstjeneste om rusmiddelproblematikk.
Den 6. desember i år er det ti år siden tjenesten mottok sin første henvendelse. Dette blir
markert med en stor jubileumskonferanse som setter fokus på nye rustrender.

RUStelefonen feirer 10 år
Av: Sturla K. Naas Johansen, leder for RUStelefonen

RUStelefonen åpnet som en ren telefontjeneste, men mye har skjedd siden den gang.
Nå kan man også kontakte tjenesten på
både SMS og via en anonym spørretjeneste
på hjemmesiden (www.rustelefonen.no). I
mai i år ble det dessuten åpnet en ny chattetjeneste.
I løpet av de siste årene har vi sett at antallet telefonhenvendelser fra ungdom har
gått ned. Antallet henvendelser fra ungdom
via hjemmesiden har imidlertid gått opp.
Som et forsøk på å gjøre tjenesten enda mer
tilgjengelig for denne brukergruppen opprettet vi derfor en chattetjeneste. Ungdom
bruker mye av tiden sin på internett uansett, og de er fortrolige med denne måten å
kommunisere på.
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Tjenesten er imidlertid et tilbud til for
eksempel døve og alle andre som av ulike
grunner ikke kan eller vil benytte telefontjenesten.
RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet, men er driftet gjennom Kompetanseavdeling rus ved Velferdsetaten i Oslo
kommune. Telefontjenesten er åpen mandag til søndag fra kl. 11 til 19, mens chatten
er åpen på hverdager mellom kl. 14 og 17.
Uansett hvilken måte du velger å kontakte
tjenesten på, kan du imidlertid være trygg
på at du er helt anonym.
På sikt vil chatten være åpen på lik linje
med telefontjenesten. RUStelefonen ønsker å få denne kommunikasjonsformen
ordentlig under huden, før den blir åpnet i
full skala.

Alle som har spørsmål om rus og rusmidler kan benytte seg av RUStelefonen,
uavhengig av om det gjelder alkohol,
narkotika eller misbruk av legemidler. Og
både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle, for eksempel innen skole, helsevesen, sosialt arbeid og barnevern, er velkomne til å ta kontakt. RUStelefonen er ofte det
første stedet man kontakter når man har
oppdaget et begynnende rusproblem.
Tjenesten skal gi råd og veiledning i en
vanskelig situasjon og henvise til lokale
hjelpetiltak. RUStelefonen er således tenkt
å være et supplement til det øvrige hjelpeapparatet.
Sturla K. Naas Johansen, leder for tiltaket og
fagkonsulent Kate Korseth.

Hos RUStelefonen blir alle godt ivaretatt av profesjonelle veiledere. Disse har
bakgrunn fra blant annet psykologi, sosiologi, sosialantropologi, filosofi, oppsøkende arbeid og barnevern. Felles for dem
alle er at de har jobbet lenge innen rusfeltet.
RUStelefonen skal gi informasjon om
rusmidler basert på fakta og forskning.
Derfor er det et mål å hele tiden være i forkant av utviklingen av nye rustrender. Som
et ledd i dette er RUStelefonen medlem av
FESAT, et nettverk av rusrelaterte hjelpetelefoner i Europa, og Prevnet, et europeisk nettverk av tjenester med fokus på
IKTløsninger innenfor rusforebyggende
arbeid. RUStelefonen mottar dessuten
løpende informasjon fra det såkalte
ReDNet (Recreational Drugs European
Network) Research Project. Et organ som
forsøker å kartlegge forekomsten av nye
rusmidler i Europa. I tillegg har tjenesten
en forbindelse til National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC)
i Sydney, Australia, og mottar jevnlig
informasjon om ny cannabisforskning
derfra.
Jubileumskonferansen 6. desember vil ta
utgangspunkt i dette arbeidet, og rette
fokuset mot nettopp nye rustrender.
RUStelefonen ønsker å arrangere en konferanse med et bredt perspektiv på nye
rustrender. Dette vil selvfølgelig omfatte
trender som sprer seg fra Europa til
Norge. Slik som «Legal highs» og syntetiske cannabinoider, nye rusarenaer og
kjøp og salg av rusmidler på internett. I tillegg vil det være noe om litt mindre åpenbare fenomener som økende bruk av alkohol og misbruk av legemidler hos eldre, og
den positive utviklingen man har sett vedrørende ungdoms rusbruk de siste årene.

Midtveisrapport ACT-team:

Positive trekk
I perioden 2007–2012 ble det etablert 14 ACT-team i Norge.
12 av disse er nå evaluert i en midtveisrapport. Syv ACT-team
er etablert i opptaksområdet til Helse Sør-Øst, fire i Helse
Midt-Norge, to i Helse Vest og ett team i Helse Nord.
I opptrappingsplanen for psykisk helse
(1998-2008) ble det påpekt at det var manglende helhet og kontinuitet i tjenestene og
at det var manglende samhandling mellom
den kommunale helse- og sosialtjenesten
og spesialisthelsetjenesten. Ett av tiltakene
som ble foreslått overfor denne pasientgruppa var utprøvingen av aktivt oppsøkende behandlingsteam, ACT-team. ACTmodellen syntes å være den best evaluerte
modellen internasjonalt, og med de beste
resultatene for målgruppa.
Helsemyndighetenes utprøving av ACTteam bygger på en modell som det er lang
erfaring med i mange land. I Norge og
Skandinavia vet man derimot lite om nytten av ACT og det er derfor viktig at utprøving av ACT-team blir vurdert så grundig som mulig ved en forskningsbasert evaluering. KoRus-Øst fikk i oppdrag av
Helsedirektoratet å evaluere utprøvingen
av 12 norske ACT- team. Den nye nasjonale ROP-tjenesten viderefører den påbegynte evalueringen som blir gjort i samarbeid
med FOU-avdelingen i Divisjon psykisk
helsevern ved Akershus universitetssykehus. Evalueringsoppdraget som er finansiert av Helsedirektoratet startet høsten 2009
og vil vare frem til 2014.

Nedgang i liggedøgn og færre opphold
Gjennomsnittlig antall liggedøgn siste 12
måneder før inntak i ACT-team var på 76
døgn, mens det i året etter inntak er redusert til 52 døgn. Det er også færre brukere
som har vært innlagt i psykisk helsevern
etter inklusjon i ACT-teamene, sammenlignet med andelen som var innlagt året før
inklusjon. Dette viser en signifikant nedgang i bruk av døgnplasser etter start av
oppfølging ved ACT-team.
Målgruppen til ACT-teamene er pasienter med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med misbruk av ett eller flere rusmidler. Teamenes oppbygging og tilbud
gjør at de når frem til målgruppen som selv
ikke klarer å nyttiggjøre seg av eksisterende
tjenester. Pasientene får god og tett oppfølging i sitt nærmiljø. Teamene får etablert en
kontakt som for målgruppen er avgjørende.
Formålet med ACT-team er å gi sammenhengende og helhetlige tjenester fra
kommune og spesialisthelsetjeneste til ei
pasientgruppe som ikke makter å oppsøke
hjelpeapparatet eller som ikke selv ser behov for det. Hovedmålene er å sikre pasientene en kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet, å redusere innleggelser og å forbedre pasientenes livskvalitet og fungering.
Hele rapporten ligger tilgjengelig på
www.helsedirektoratet.no

Foreldre som rusforebyggere
Magasinet RUSFAG har denne høsten satt
fokus på foreldrerollen i det rusforebyggende
arbeidet. I rusfeltet er det mange ulike prosjekter og innsatser på forebygging. RUSFAG
ønsker å formidle noe av den kunnskapen som
er mellom forebygging og godt foreldreskap. I
denne utgaven av RUSFAG er det blant andre
Arne Klyve, Bente Storm Mowatt Haugland,
Øystein Henriksen og Hélèn Fellman som
deler sin kunnskap.

RUSFAG er et samarbeid mellom de sju
KoRus-ene. Vårt mål er at artiklene skal være
til inspirasjon for dere som jobber med forebygging i skoler, kommuner, organisasjoner
eller i helseinstitusjoner.
RUSFAG er gratis. Ønsker du å få det tilsendt?
Send en e-post med adresse og ønsket antall til
KoRus-Øst.
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Motiverende intervju i grupper
Tidlig intervensjon på rusområdet er en nasjonal satsning
hvor veilederen «Fra bekymring til handling» gir anbefaling om bruk av motiverende
intervju (MI).
Dette er en samtalemetodikk som er anbefalt i forhold til å motivere til endring på
ulike livsområder. Den er hensiktsmessig
når man ønsker å endre rusvaner, enten det
gjelder risikofylt bruk eller skadelig bruk
og avhengighet.
KoRus-Øst har gitt MI-opplæring i en
rekke kommuner til ulike målgrupper.
Mange av kursdeltakerne har mye erfaring
med å drive grupper og stilt spørsmål om
metoden kan brukes i grupper.
Østre Toten har vært en pilotkommune i
tidlig intervensjonssatsningen siden 2009. I
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denne perioden har opplæring av MI vært
prioritert blant ansatte som jobber med
barn og unge i kommunen. I tillegg har de
fleste NAV-ansatte gjennomført MIgrunnkurs. Tommy Aasmundsen, Ingvill
Søderberg og Astrid Fykse fra Østre Toten
har i tillegg deltatt på opplæring i MI-gruppe arrangert av høgskolen i Levanger i samarbeid med KoRus-Midt. Disse tre kom tilbake full av begeistring og ble engasjert av
KoRus for å dele sine erfaringer. Vårt mål
med denne samlingen har vært å vise frem
hvilke muligheter MI-gruppe kan gi, slik at
de fremmøte får lyst til å lære mer, sier
Fykse.
Det spennende med å velge gruppe er at
deltakerne kan jobbe med ulike endringstema samtidig. Det er endringen som er i
fokus, ikke hva som skal endres, sier
Søderberg. Motivasjonen styrkes nettopp
ved å være i en gruppe og deltakerne får
tilbakemelding fra hverandre.

Det finnes mye litteratur som støtter
bruk av MI, og bruk av gruppe i behandling, men det er foreløpig lite litteratur på å
bruke MI i grupper, sier Aasmundsen.

Tommy Aasmundsen, Ingvill Søderberg fra NAV
Østre Toten og Astrid Fykse prosjektleder i samme
kommune har delt sine erfaringer fra MI-gruppe og
håper flere vil fatte interesse for dette.
Alle var engasjerte og flere fikk lyst til å lære mer
om MI-gruppe. Mange mente at dette var en metoden de ønsket å bringe inn i egne grupper.

Ny leder ved
ROP-tjenesten
Lars Lien tiltrer i stillingen
som leder for den nye
nasjonale kompetansetjenesten for ROP-lidelser.
Lien er lege, dr.med. spesialist i samfunnsmedisin og
psykiatri.

Johs Nermo og Kåre Rørhus har hendene fulle med Ungdata.

UNGDATA-undersøkelser:

Stor etterspørsel
UNGDATA går snart inn i sitt fjerde driftsår. Så langt har
KoRus-Øst gjennomført undersøkelser i 24 kommuner. Fra i
høst er vi også i gang med oppfølgingsundersøkelser i åtte av
de kommunene der undersøkelsen ble gjennomført i 2010.
Av: Johs Nermo

Noen av funnene våre kan oppsummeres i
fire punkter:
• Rundt 98 % av ungdomsskoleelevene har
aldri prøvd hasj eller marihuana.
• Alkoholbruk og foreldrenes grensesetting for bruk av alkohol varierer mellom
kommuner og regioner
• Forekomsten av psykiske plager er høy,
særlig blant jenter
• Forskjeller mellom kommuner og regioner i hvor stor grad ungdommene tror de
kommer til å ta høyere utdanning

Nye undersøkelser
Våren 2013 er det nå planlagt nye undersøkelser i 26 kommuner fordelt over de fire
fylkene våre (Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold). I tillegg kommer et lite
antall oppfølgingsundersøkelser fra de
kommunene vi gjennomførte i 2011.
Dette er helt på grensen av kapasiteten
vår når det gjelder for- og etterarbeidet i
forbindelse med undersøkelsene. Selve
gjennomføringen har NOVA tatt et større
ansvar for, noe som har frigjort arbeidstid
hos oss. Det betyr at nye kommuner må

regne med å vente til våren 2014 med å få
gjennomført undersøkelser i sin kommune.

Benytter materialet aktivt
Vårt inntrykk så langt er at kommunene
benytter datamaterialet aktivt i utformingen av ungdomspolitikken. Så langt vi har
kapasitet deltar vi på workshops i kommunene hvor vi presenterer resultatene for den
enkelte kommune og samtidig presenterer
funn hvor kommunen skiller seg ut. Vårt
fokus i disse presentasjonene er rus, psykisk helse, framtidsutsikter og databruk/
dataspill. Avhengighetsproblemer knyttet
til pengespill og problematisk spilleatferd
er vårt nasjonale spisskompetanseområde.
Diskusjonene på disse workshopene ser
vi som det viktigste arbeidet vi gjør i forbindelse med ungdataundersøkelsene. Her
kommer det opp, med utgangspunkt i funnene, mange synspunkter som gir grunnlag
for spennende drøftinger, og som i noen tilfeller resulterer i konkrete handlinger og
handlingsplaner. Vi prioriterer også å delta
på kommunestyremøter og møter i ungdommens kommunestyre, der det finnes.
Dette gir oss en unik anledning til å møte
beslutningstakere og ungdommer.

– Jeg synes dette er spennende og jeg
gleder meg veldig til å være med på å
starte opp den nye nasjonale kompetansetjenesten. Det er en kjempeutfordring som ligger foran oss, sier Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for
rusproblemer og psykiske problemer
(ROP) ble formelt etablert 1. juli 2012
og er en tjeneste sammensatt av ansatte
fra tidligere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (RKDD) og
ROP-virksomheten ved KoRus-Øst.
– Det ligger mye kunnskap her fra
før og jeg vil videreføre det gode som
er gjort fra KoRus-Øst og RKDD. Vi
kommer til å starte noe nytt og videreføre noe som er der, sier Lien.
Kompetansetjenesten har en stor
oppgave med å implementere den nye
ROP-retningslinjen. – Det er ingen
andre som har lykkes godt med en slik
implementering tidligere. Får vi til det,
er jo det bra. Vi har mange gode verktøy for å gjøre det og vi har ressurser
til å følge det opp, sier Lien. Mulighetene for å lykkes er tilstede og får vi
til noe forskning på dette som vi kan ta
med videre er jo det bra, legger han til.

ROP-tjenesten har 15 ansatte og er organisert
under Avdeling for psykose og rehabilitering,
Divisjon psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet. – Vi er lokalisert ved Sanderud sykehus
og ROP-tjenesten får sitt mandat og oppgaver
fra Helse- og omsorgsdepartementet, sier leder
Lars Lien.
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RETURADRESSE:

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

Kommende kurs og
konferanser
6. desember, Oslo:
RUStelefonens jubileumskonferanse
Målgruppe : Alle som jobber innen rusfeltet,
eller som av andre grunner er interessert i
temaet nye rustrender.
Sted: Konferansesenteret Høyres Hus,
Stortingsgt. 20, Oslo
Arr.: RUStelefonen, Kompetansesenter rus,
Velferdsetaten

5.–6. desember, Øyer:
Kurs i alkoholloven
Målgruppe : ansatte med ansvar for alkohollovarbeidet i kommunene og politikere
Arr.: Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen
i Oppland og KoRus-Øst

15.–16. januar og 12.–13. mars 2013,
Fredrikstad:
Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling
Februar 2013, Fredrikstad:
Todagers kurs i Ansvarlig Vertskap
27.–29. mai 2013, Hamar:
9th Nordic Conference – Changing
Landscape of Gambling
Arr.: SNSUS

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

Kort om KoRus-Øst
Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, men er
organisatorisk underlagt Avdeling for rusrelatert
psykiatri og avhengighet i SI Sanderud.
KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre
i Norge:
• Kompetansesenter rus – Nord-Norge
• Kompetansesenter rus – Midt-Norge
• Kompetansesenter rus – region vest Bergen
• Kompetansesenter rus – region vest Stavanger
• Kompetansesenter rus – region sør
• Kompetansesenter rus – Oslo
• Kompetansesenter rus – region øst
KoRus-Øst har tre hovedoppgaver:
• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i
kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og
Oppland
• Arbeide med kompetanseutvikling i rusog avhengighetsspørsmål i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten
• KoRus-Øst har et nasjonalt ansvar for spisskompetanseområdene spilleavhengighet og
dobbelt-diagnose (rus og psykiske lidelser).

KoRus-Øst søker etter faglige rådgivere
KoRus-Øst er inne i en spennende utviklingsfase med nye arbeidsområder og
dermed nye og flere oppgaver. Derfor søkes nå etter flere faglig sterke og utviklingsorienterte medarbeidere som både internt og i møte med kommuner og andre
samarbeidspartnere evner å skape engasjement, se muligheter og oppnå resultater.

Ansatte

Vi søker etter medarbeider med utdanning på hovedfags-/masternivå eller embetseksamen innen samfunnsfag/samfunnsmedisin, samfunnspsykologi og/eller helseog velferdsfag.

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

Kompetansesenteret har et særlig behov for å forsterke sin samfunnsvitenskapelige
kompetanse og styrke sin forskerkompetanse, og vil gjerne rekruttere personer med
doktorgrad
KoRus-Øst har i dag 13 årsverk. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse fra
undervisning, forskning, klinisk arbeid, ledelse, undervisning og kommunikasjon.

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

• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no
• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no
• Atle Holstad, spesialrådgiver
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no
• Kari Källvik, spesialrådgiver
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no

KoRus-Øst vil øke re alle
en riktig god jul og et godt ny år!
KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
Redaksjonen avsluttet 30. november 2012.

• Anne Chr. Moberg, spesialrådgiver
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no
• Tone Skjellet, spesialrådgiver
tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no
• Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver
oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no
• Hanne Kilen Stuen, spesialrådgiver
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no
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Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert Psykiatri og Avhengighet
Kompetansesenter rus – region øst
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• Torhild Kielland, spesialrådgiver
torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no
• Johs Nermo, spesialrådgiver
johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

