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Alkoholpolitisk plan
– nye regler og nye muligheter!

Kommunene skal senest innen utgangen av september 2016 vedta ny alkoholpolitisk plan. Det er innført et
nytt prikkbelastningssystem for salg og skjenkesteder som bryter alkoholloven, og det er blant annet innført
nye bestemmelser hvor kommunene kan velge en mindre omfattende prosess knyttet til saksbehandling av
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salg- og skjenkebevillinger.
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f: Ansvarlig vertskap
n 	Trenger dere bistand i tilknytning til rullering av alkoholpolitisk plan, ta gjerne kontakt med KoRus-Øst.

}}
KoRus-Øst har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et e-læringsprogram
som belyser alkoholloven, og gir råd om
hvordan ulike situasjoner kan håndteres
på en god måte. Mer kunnskap er lettere tilgjengelig. Dette aktualiserer spørsmål om bruk av vilkårsadgang knyttet til
skjenkebevillinger for å sikre bedre kunnskap i bransjen.

Nytt prikkbelastningssystem
Det er vedtatt et nytt prikkbelastningssystem. Intensjonen med dette er å
sørge for god likebehandling. Det gamle
systemet var utpreget skjønnsbasert, og
en evaluering fra SIRUS viste at politisk
nivå ofte ikke fulgte sine egne vedtatte
regler når konsekvensen for næringsdrivende ble ubehagelig. Det nye systemet
gir ikke samme grunnlag for skjønn, og
det pliktes å reagere på et brudd på alkoholloven når bruddet er avdekket. «Lett
å få lett å miste” er et uttrykk mange
kommunestyrerepresentanter har gjort
til sitt, når kommunene vedtar sine alkoholpolitiske retningslinjer. Ifølge SIRUS
sin gjennomgang av kommunenes praktisering av alkoholloven, er sannheten
i uttrykket snarere ”lett å få umulig å
miste”. Mange har imidlertid en klar og
god intensjon: Nulltoleranse for skjenking av mindreårige og nulltoleranse for
skjenking av åpenbart berusede personer.
I dag må du ha fått tildelt 12 prikker i en
to-års periode for å miste bevillingen, 8
prikker for å skjenke mindreårige og 4
prikker for å skjenke en overstadig beruset person. De fleste kommuner opplever
at de nye reglene innebærer en liberalisering. Nulltoleranse må realiseres på en
annen måte enn gjennom reaksjoner på
brudd.

Ansvarlig alkoholhåndtering
Kommunene oppfordres til å meisle ut en
helhetlig praksis, hvor samarbeid mellom
politi, skjenkenæring og kommunen skal
føre til et trygt og trivelig uteliv. Med
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n 	Du finner utførlig dokumentasjon på nytt regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside
https://helsedirektoratet.no/lover/alkoholloven
n 	E-læringskurset i Ansvarlig vertskap: (https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no)
n 	Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! — alkohol – narkotika – doping
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-30-20112012/id686014/

god dialog mellom aktørene viser det seg
at det både er effektivt og lønnsomt for
alle parter at det utvikles en klar felles
forståelse av ”slik skal vi ha det”, altså
en felles policy basert på kunnskap og
samarbeid. Grunnmuren er alkoholloven
og kommunens alkoholpolitiske plan.
Suksesskriteriene er; tydelige regler som
håndheves, god dialog mellom partene,
et proaktivt politi som spiller på lag med
vaktene og økt kunnskap.

Alkoholpolitisk plan
Meldingen til Stortinget, Se meg (Meld.
St. 30), tydeliggjør de politiske ambisjonene. Å redusere skjenking til mindreårige og overskjenking, for derigjennom
å redusere utelivsrelatert uro og vold
er prioritert. Det samme er fokuset på
tredjepartsskader. I denne forbindelse
er hvordan barn eksponeres for alkohol
viktig, og direkte relatert til steder og
tider kommunestyret må forholde seg
til om alkohol skal være en del av barns
opplevelse. Kommunestyret skal ikke
bare bestemme åpnings- og lukketider
for salg og skjenking av alkohol, men
også rammeverket rundt. Mange synes
å tenke at alkohol kan aksepteres i flere
sammenhenger. De ser til sør i Europa
der alkohol håndteres på en annen måte.
Der drikkes det oftere og totalt sett
mer, men hver enkelt drikkesituasjon er
begrenset og kontrollert. Slik er det ikke
i Norge hvor konsumet per enkeltstående
drikkesituasjon er vesentlig høyere. Det
er dette som er et av alkoholens store
problem i Norge. Vi må forholde oss til
hvordan vi drikker, ikke hvordan vi skulle ønske vi kunne drikke. På grunnlag av
dette må kommunestyret bestemme hvor
det kan tillates skjenking og hvor miljøet
skal beskyttes; hvilke rammer skal gjelde
rundt arrangementer, festivaler og fester.

Det er nå rammene rundt russefeiringa de
neste fire år skal bestemmes.

Vilkår knyttet til salg- og skjenkebevilling
Salg og skjenking av alkohol skjer under
ulike omstendigheter og bør møtes med
et tilpasset regelverk. Det er vanlig å
gradere skjenketider, aldersbestemmelser, bestemmelser om vaktordning og
hvilke alkoholklasser det gis bevilling
til. Kompetanse knyttet til både styrer/stedfortreder, vakter og ansatte som
skal skjenke alkohol viser seg å ha stor
betydning. Ettersom e-læringskurset i
Ansvarlig vertskap nå er tilgjengelig er
det enklere å stille krav om at alle som skal
håndtere skjenking av alkohol også skal
ha kunnskap om alkoholloven. Kurset
belyser aktuelle spørsmål gjennom ulike
situasjoner, i døra, ved bordet, ved baren
og på personalmøte. Når alle ansatte har
en felles grunnleggende kunnskap om
alkoholloven ut fra kjente situasjoner er
det enklere både ansatte imellom og for
de ansvarlige å ta opp og reflektere over
egen praksis. Dialogen rundt spørsmål
om hva det å følge alkoholloven egentlig
innebærer er initiert. Skuespillerstudier
viser at det er alt for vanlig at overstadig
berusede blir skjenket alkohol, og det er
ingen grunn til ikke å kreve at ansatte
som skal forholde seg til alkoholloven
som sin ramme rundt yrkesutøvelsen
ikke har grunnleggende kompetanse.
Det er avdekket at hverken styrer eller
stedfortreder er til stede i urovekkende
mange tilfeller, samtidig som det er hvor
lett som helst å melde inn så mange stedfortredere en skulle ha behov for. Dette
er også et spørsmål om riktig kompetanse
på rett sted til rett tid.

Av: Helge Bjørnsen

UTSETT erstatter ÖPP!
KoRus-Øst har videreutviklet ÖPP og tilbyr nå UTSETT! Dette vil kunne
brukes som støttemateriell for foreldrerettet rusforebyggende arbeid
i skolen. UTSETT! vil i større grad enn ÖPP være tilpasset norske forhold.

UTSETT! blir utformet som presentasjoner basert på forskningen som
ligger til grunn for ÖPP og informasjon fra kommunale eller regionale
Ungdataundersøkelser. Presentasjonene
svarer også på utfordringene knyttet
til tilgjengelighet og bruk av cannabis.
UTSETT! ivaretar, som ÖPP, tre viktige
elementer i det foreldrerettede forebyggende arbeidet: Informere – Motivere –
Anbefale et verktøy.

Utsette debut!
ÖPP hadde flere tydelige budskap, noe
som er videreført i UTSETT! Formålet er
å utsette debutalder og forebygge at ungdom ofte drikker seg beruset samt forebygge skadelige konsekvenser knyttet til
alkoholbruk blant ungdom. UTSETT!
fremhever også betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet.

på 2000-tallet ikke bidrar tilstrekkelig til å
motivere foreldrene, og at presentasjonene ikke synes tidsriktige. Det ble vurdert
fra KoRus-Øst sin side at ÖPP skulle
nedprioriteres. Flere kommuner har imidlertid gitt oss klare tilbakemeldinger om
at ÖPP både tematisk og pedagogisk fungerer, men at det var ønskelig med større
grad av nasjonalt og lokalt innhold.

Lytter til barn og unge
Noen kommuner har allerede valgt å
benytte resultatene fra kommunal

Ungdataundersøkelse i sine presentasjoner. Det har vist seg at informasjon som
kommer direkte fra våre barn og deres
venner gjør inntrykk og bidrar til økt
engasjement hos foreldrene. Foreldrene
åpner seg for å ta imot informasjonen og
lytter til råd om hvordan de kan forholde
seg til dette.
Med UTSETT! mener vi at intensjonen
med økt foreldreengasjement i stor grad
blir ivaretatt.

Av: Helge Bjørnsen og Mette Erika Harviken

Bakgrunn
KoRus-Øst har i flere år tilbudt kommunene ÖPP som en foreldrerettet innsats
for å utsette debut og redusere omfattende drikking blant ungdom. I Sverige har
forskerne fra Örebro Universitet oppdatert det forskningsmessige grunnlaget
og gitt presentasjonene et mer moderne
design. Det framstår i dag som Effekt!

Tematisk og pedagogisk godt
KoRus-Øst har fått tilbakemeldinger om
at forskningsreferansene fra Örebro tidlig

Figuren viser statistikk fra UngData i en kommune.
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Brukerplan
– et nyttig verktøy for kommunene
BrukerPlan og brukermedvirkning blir nevnt stadig oftere, ikke minst av
vår helseminister, Bent Høye (H). Bare i opptrappingsplanen for rusfeltet
er BrukerPlan nevnt over 40 ganger. Men hva er egentlig BrukerPlan?
Hvorfor er dette blitt et viktig verktøy og hva kan det brukes til?

På begynnelsen av 2000-tallet startet
KORFOR (Regionalt kompetansesenter
for rusmiddelforskning Helse Vest) arbeidet
med å lage et kartleggingsverktøy. Dette var
etterspurt av kommunene slik at de kunne
få en bedre oversikt over situasjonen til de
rusmiddelbrukerne som mottok tjenester i
kommunen.

I stadig utvikling
BrukerPlan har utviklet seg mye siden den
gang. Fra å registrere kun de over 18 år
som slet med et rusproblem, registrerer vi i
2016 også de som har kun et psykisk helseproblem. I tillegg er registreringsalderen
redusert til 16 år.

Trygt å registrere
BrukerPlan er et sikkert kartleggingsverktøy og er godkjent av datatilsynet. Alle registrerte data er kommunes eiendom og er
unntatt offentlighet. Brukerne blir kartlagt
innenfor åtte funksjonsområder og registreringen blir utført av fagfolk. Deres vurdering
blir lagt til grunn for kartleggingen.

Grundig kartlegging
Selve kartleggingen er delt inn i tre hovedområder. Først kartlegges demografiske
opplysninger som kjønn, alder og om de har
omsorg for barn. Deretter kartlegges funksjonsnivå, der de åtte funksjonsområdene
er rusing, psykisk helse, fysisk helse, økonomi, bolig, arbeid/aktivitet, sosial kompetanse og nettverk. Til slutt kartlegges hvilke
tjenester brukeren har hatt og brukt det
siste året og hvilke forventet tjenestebehov
brukeren har i året som kommer. Innenfor
dette registreres en rekke andre forhold, som
hvem som har individuell plan og ansvarsgruppe. BrukerPlan gir også mulighet til et
4
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uttall krysskoplinger, som kan gi svar på for
eksempel ROP-brukere og funksjon, brukere med barn sett opp imot bofunksjon m.m.

Viktig at flere kartlegger
For å få et så godt helhetsbilde som mulig,
ønsker vi at flest mulig relevante tjenester
er med på kartleggingen. De som kartlegger
mest er ansatte i rus- og psykisk helsetjenester og Nav. Men nå som ungdom ned til
16 år blir kartlagt, er det ønskelig at flere relevante tjenester som helsesøster, ungdomsteam osv. er med. Vi ser også at det er nyttig
at hjemmetjeneste og fastlege er med å kartlegge, da vi tror de når frem til brukere som
ikke er kjent eller mottar andre tjenester i
kommunen.

BrukerPlan-team
Vi er nå et team på fire personer ved KoRusØst som arbeider med BrukerPlan. Vi oppsøker i stor grad den enkelte kommune,
gir opplæring i BrukerPlan, presenterer
resultater og samarbeider med kommunen
om oppfølging av resultatene. Vi avholder
regionale samlinger hvor resultatene i regionen presenteres. Utover dette følger vi også
opp og hjelper kommunene med eventuelle
utfordringer de ønsker hjelp til på bakgrunn
av BrukerPlan kartleggingen.

IP og BrukerPlan
Et gjennomgående resultat i våre kommuner
er at antall brukere som har individuell plan
(IP) og ansvarsgrupper er svært lavt. Her kan
KoRus-Øst bidra med hjelp og oppfølging
med tanke på å få tjenestene til å forstå viktigheten og nødvendigheten av å ha gode planer,
samt veilede i hvordan de kan jobbe for å få
dette på plass. BrukerPlan er ikke bare viktig
for å se hvordan det står til i kommunene.

Implementering av BrukerPlan er en av oppgavene til KoRusØst. BrukerPlan-teamet ved KoRus-Øst består av Jeanette
Rundgren, Atle Holstad, Tommy Husebye og Helge Bjørnsen,
her representert ved Rundgren og Holstad. Foto: KoRus-Øst

Det er også et verktøy som kan brukes i
arbeid med ruspolitiske handlingsplaner og
det er en kartlegging som kan underbygge
argumenter i prosjektsøknader og annet.

BrukerPlan – ett av oppdragene
KoRus-Øst har, i likhet med de andre
seks KoRusene, fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å tilby kommunene BrukerPlan.
Målsettingen er at 80 % av landets kommuner skal kartlegge sine brukere innen
utgangen av 2016. KoRus-Øst har 88 kommuner i sin region. Ved årsskiftet hadde ca.
60 % kommunene kartlagt, mot 36 året før.
KoRus-Øst er selvfølgelig veldig fornøyd
med denne utviklingen, ikke minst fordi at
så mange kommuner sier dette er et nyttig
verktøy for dem. Kartleggingen er rask å
gjennomføre og gir system og oversikt, som
kommunene skal ha uansett.

Sikrere helhetsbilde
BrukerPlan gir kommunene et sikrere helhetsbilde av de brukerne som er under rusog psykisk helsetjeneste. Dette gir kommunene et bedre grunnlag for å utforme mer
treffsikre tjenester og legge bedre strategier
for tjenestene innen rus- og psykisk helse.
Ettersom BrukerPlan skal gjennomføres
hvert år, vil kommunene få en unik mulighet
til å evaluere tiltak som iverksettes fra et år
til neste. Denne muligheten til evaluering
kan en også gjøre sammen med brukeren i
forhold til den enkelte brukers individuelle
kartlegging.
Av: Jeanette Rundgren

– Videoforedrag som er tilgjengelig for alle kan også fungere
som et tiltak med tanke på å redusere stigmatisering av
personer med ruslidelser og psykiske lidelser, sier Tore Willy
Lie på NK-ROP.

kunnskapsbehovet tilpasset hva som er behovet. Det er viktig å ha et aktivt forhold til det
du ser på, forteller Lie. For de som vil bruke
dette systemet til internundervisning trenger
man kun en PC med Internett og tilkoplet en
projektor, noe som er tilgjengelig på de aller
fleste arbeidsplasser.
– Hvis ikke lyden fra PC er god nok, er
en ekstern rimelig høyttaler løsningen, sier
Lie. ROP-tv inneholder også mange videoer
som kan være nyttige å se på for brukere og
pårørende. Her kan f. eks ansatte legge til
rette en form for psykoedukativt tiltak, hvor
video er inkludert.

Skreddersy
kompetanseheving
på arbeidsplassen
Videoforelesninger og fjernundervisning kan være en effektiv og rasjonell
måte å dele kunnskap på. Dette har Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP) tatt tak i. På kort tid har
roptv.no bygget opp et godt og variert videoforedragsbibliotek.

På roptv.no ligger foredragene lett tilgjengelig og oversikten gjør det enkelt å få et
overblikk over hvilke temaer det er laget
videoforedrag om. Videoforedragene er for
det meste tradisjonelle foredrag som varer
opp til 45 minutter.

Intervjuer på youtube
Kortere intervjuer og andre relevante videoer
blir lagt ut på youtube.com/dobbeltdiagnose.
– På denne kanalen har vi også egne spillelister hvor det i tillegg blir lagt til videoer
som andre personer eller tjenester publiserer.

Dette gir deg som seer stor bredde i faglig
innhold og måten innholdet presenteres på,
forteller ansvarlig for ROP-tv ved NK-ROP,
Tore Willy Lie.

Godt egnet til internundervisning
Videoklippene er gratis å bruke og egner seg
godt til internundervisning eller annen type
kompetanseheving på det enkelte arbeidssted.
– Rundt deler av videoene som er tilpasset
temaet for undervisningen eller opplæringen
er det nyttig å lage problemstillinger, diskusjoner, dele erfaringer eller bare få stimulert

Stor bredde i fagtema
I videobiblioteket finner du videoer som
tar for seg ulike fagtema, som for eksempel
rusmidler, medikamenter, ROP-lidelser,
psykiske lidelser, psykisk helse, recovery,
brukermedvirkning, behandling, oppfølging
for å nevne noe.
– Det er også tilrettelagt videoer som
omhandler implementering, da spesifikt
rettet mot ROP-retningslinjen, forteller Lie.

Enkle menyer
På roptv.no blir foredragene mikset slik at
både foredragsholder og powerpoint er en
del av bildet.
– Når du ser opptaket på PC, pad eller
telefon kan du enkelt bytte bilde, altså veksle
på om du vil se foredragsholderen eller presentasjonen i hovedbildet. På skjermen vil du
også se en kapittelvelger. Denne funksjonen
er som en tidsakse hvor du kan plukke ut
korte deler fra foredragene som du vil høre
på, forteller Lie.

Gratis å være tilskuer
Opptakene skjer som oftest på Kjonerud
kompetansesenter i Stange, og ansatte i lokale
kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten
og andre blir invitert til å høre på.
– Foredragene er gratis, skjer på dagtid og
er en fin mulighet til å få litt faglig kompetanseheving på en veldig kostnadseffektiv måte
siden for eksempel kursbudsjettene ofte er
små, forteller Lie.
Av: Knut Arne Gravingen
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Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Stian Overå,
presenterer her resultater fra Ungdata i Trysil.

Ungdata 2016:

Ny runde med
Ungdataundersøkelser i gang
Våren 2016 gjennomfører KoRus-Øst
Ungdataundersøkelser i 21 kommuner.
Kommunene er fordelt slik: en i Hedmark,
tretten i Oppland, tre i Akershus og fire i
Østfold. Totalt i denne runden blir det ca
22 000 elever som får tilbud om å svare på
undersøkelsen.
I kommuner hvor det er videregående
skoler er disse tatt med. Dette ser vi som
veldig positivt, med tanke på å følge klassetrinn gjennom tre år. Samtidig mener vi
dette gir de videregående skolene et nyttig
datagrunnlag for skolens arbeid med
læringsmiljø og psykososialt arbeid.
Spørsmålsbatteriet som blir brukt i år er
identisk med det som ble brukt i 2015. Her
er ekstraspørsmålene rundt energidrikk og
6

KORUS-ØST 1•16

gymnastikkfaget også med. I år er det også
flere kommuner som har ønsket å ha med
egne egendefinerte spørsmål. Dette åpner
vi for, samtidig som vi er svært tydelige i
våre advarsler om at batteriet fort blir alt
for langt. Dette ser vi tydelig i en større
andel ”missing” på de siste spørsmålene.
Egendefinerte spørsmål kommer alltid til
slutt i batteriet.
De første kommunene regner vi med er
ferdige med gjennomføringen i midten av
februar. Det betyr at vi bør kunne starte
presentasjoner medio mars. Som i fjor
må vi i utgangspunktet begrense oss til to
presentasjoner pr. kommune, pluss en til to
på den enkelte videregående skole. Vi må
prioritere førstegangspresentasjonen i alle

kommunene før vi kommer tilbake andre,
og eventuelt tredje gang. Nytt av året er at
vi nå begynner å ha så stort datamateriale
at vi kan regionalisere de enkelte fylkene.
Dette gir noen spennende funn.
Det er viktig at den enkelte kommune
melder fra til oss så snart de er ferdig med
gjennomføringen i kommunen. Dette gir
oss bedre mulighet til å planlegge våre presentasjoner og samordne ressursene våre,
samtidig som vi kommer raskere ut i kommunene.
Av: Johannes Nermo

Kick-off for recovery
i Stange kommune
Stange kommune markerte nylig oppstarten av forskningsprosjektet om
recovery-basert praksis med et kick-off seminar i Stange kommune.
Ordfører Nils A. Røhne uttrykte stolthet over at kommunen er valgt som
forskningsarena.

– Den offentlige tjenesteproduksjonen
er i en situasjon hvor den norske velferdsstaten og kommunene har et kapasitetsproblem. I tillegg blir kommunene
møtt med krav til ytelser som er større
enn kommunens yteevne. Da må vi lære
hva det vil si å få det bedre, hva som
kan bidra til bedring og hvordan vi som
kommune skal kunne hjelpe folk med
rusproblemer og psykiske plager. Dette
forskningsprosjektet skal hjelpe oss å bli
klokere og hjelpe oss til å reflektere over
disse sentrale spørsmålene, hvor brukere
og brukernes pårørende er sentrale, sa
Røhne i sin åpningstale.
– Med dette recovery-prosjektet håper vi

å frembringe mer kunnskap om bedring
hos mennesker med rusproblemer og
psykiske vansker. I tillegg skal vi konkret se på hva recovery-orientert praksis
i kommunehelsetjenesten kan innebære,
sier stipendiat og psykologspesialist Eva
Brekke ved Nasjonal kompetansetjeneste
for rus- og psykiske lidelser (NKROP) og
Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er i gang
med sin doktorgrad «From double trouble to dual Recovery: Strengthening recovery orientation of services for persons
experiencing co-existing mental health
and substance abuse problems». En kompetansegruppe bestående av personer
med egenerfaring, pårørendeerfaring og
klinisk erfaring bistår prosjektet.

Kompetansegruppa består av Eva Brekke (f.v.), Kari Nysveen (NK ROP), Morten Brodahl (NK ROP/Stangehjelpa), Tore Klausen
(Kirkens sosialtjeneste) og Thomas Kulbrandstad (Stangehjelpa). I tillegg består gruppa av en pårørenderepresentant og Kårhild
Husom Løken fra Sagatun brukerstyrt senter.

f: Forskningsprosjektet
n 	Doktorgradsarbeidet er et samarbeid mellom
Høgskolen i Sørøst-Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for rus- og psykiske lidelser (NKROP), og
Stange kommune. Prosjektet er finansiert av
Sykehuset Innlandet.
n 	Professor Stian Biong ved fakultet for helsefag
ved høgskolen i Sørøst-Norge er hovedveileder
for Eva Brekke. Prosjektleder er leder av NKROP,
professor II ved Høgskolen i Hedmark, Lars Lien.

Det er gjennomført intervjuer med ansatte,
brukere og pårørende. Håpet er at disse
intervjuene skal bidra til økt kunnskap om
rusproblemer og psykiske vansker, hva
det betyr å få det bedre og hva som kan
bidra til å få det bedre.
– Denne lokale kunnskapen kan forhåpentligvis, sammen med etablert fagkunnskap, hjelpe Stange kommune i den viktige
jobben de gjør for å forbedre tjenestene,
sier hun.
Mange kommuner har gitt uttrykk for at
de strever med å gi riktig og god nok hjelp
til de som sliter med rus og psykiske lidelser. Recovery-orientert praksis er anbefalt, men mange spør seg hva det betyr
helt konkret. Med dette som bakteppe er
målet å komme fram til konkrete måter å
jobbe på, og gjøre erfaringer med å prøve
det i praksis.
– Stange kommune gjør nå et nybrottsarbeid på dette feltet, og målsettingen er
at lærdommen herfra blir overførbare til
andre kommuner, sier Brekke.
Det er foreløpig for tidlig å si konkret hva
som skal til for at tjenesten skal bli bedre.
Det å være ansatt, bruker eller pårørende i
en tjenestesammenheng betyr at situasjonen blir sett på med ulike briller.
– Det er tidlig å si konkret hva som skal
til for at tjenesten skal bli bedre, men de
foreløpige resultatene indikerer både at
kvaliteten på helsetjenesten er viktig, og
at kommunen bør se på andre forhold som
påvirker levekår og livskvalitet for innbyggerne med rusproblemer og psykiske
vansker, sier Brekke.
Av: Knut Arne Gravingen
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Første opplæringsløp
i Kjentmann gjennomført
I løpet av høsten 2015 gjennomførte KoRus-Øst første kursrekke med
opplæring i Kjentmann. 19 ansatte i skolen var samlet til fire to-dagers
kurssamlinger på Gardermoen.
Kjentmann er et viktig tiltak i KoRusØst sitt arbeid med kompetanseheving
for fagpersoner som er i posisjon til tidlig
å kunne identifisere og intervenere ovenfor ungdom i risiko. Med økt nasjonalt
fokus på drop-out og forebyggende tiltak
rettet mot barn og unge vil opplæringen i
Kjentmann også bli et aktuelt tilbud i årene
som kommer.

tidlig identifisering og handlingsalternativer. Kjentmann skal være tilgjengelig for
elever, foresatte og kollegaer i skolen.

Kjentmann er utviklet av KoRus-Vest
Bergen. Kjentmann er en måte å organisere rusrelatert tematikk på ved ungdomsskolene og i den videregående skolen.
Opplæringsprogrammet legger opp til å
skape en oversikt over fornuftige handlingsalternativer, slik at skolen kan gjøre
det riktige både for eleven og for skolen.
Målet er at skolen skal ha en Kjentmann
som har oppdatert kunnskap om rusmidler,

I KoRus-Øst sin region skal de nye
Kjentmennene nå ut i sine virksomheter og
starte arbeidet som kjentmenn. Alle som
har gjennomført opplæringen i Kjentmann
vil bli invitert til en årlig dagskonferanse
som er et samarbeid mellom KoRusene
som gjennomfører opplæring i Kjentmann.

De kommende kjentmennene fikk på siste
samling presentert hvordan kjentmann
Frode Stubseid ved Rå skole i Bergen har
inkludert Kjentmann i sitt forebyggendeog tidlig intervensjonsarbeid.

Teamene som er blitt behandlet
i opplæringsdagene er;
● Skolen som arena for forebygging
● Ungdom og rus, hva viser Ungdata
● Når har en elev et rusproblem?
● Rusmidler og rusmidlenes virkning
● Anabole steroider
● Kurs i Motiverende samtale (MI)
● Ungdom med annen etnisk bakgrunn

enn norsk

● H
 vilke samarbeidspartnere har skolene

når en elev har rusproblematikk?

● Taushetsbestemmelser
● Ungdom og dataspill

Av: Kristine Langmyr

Bak fra venstre: Kari Källvik, Karianne Nilsen, Anders Nielsen, Kristoffer Jacobsen, Ketil Andersen, Kjetil Berg, Trude Møller Krystad, Flemming Hall Larsen og Kristine Langmyr.
Foran fra venstre: Nora Heggelund Andresen, Herbert Bansemer, Geir Vågen, Espen Wiik Stigersand, Kari Ermesjø Aamodt, Ida Holm, Anja Niska og Tor Erik Halvorsen. Kari Källvik og Kristine Langmyr
er ansvarlige for Kjentmannopplæringen ved KoRus-Øst. Foto: KoRus-Øst.
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Foto: Line Fuglehaug, SI

Stor innsats for

bedre
tjenester
I de siste ti årene har økt kunnskap om
risiko, belastning og mestring hos barn vist
at det å ha en forelder som er alvorlig syk,
enten det er psykisk sykdom, somatisk
sykdom eller rusavhengighet ofte innebærer en rekke belastninger av sosiale og
følelsesmessige utfordringer.

Tjenestene skal ta mer ansvar
En målsetning med prosjektet har vært å
oppdage barn og familier i risiko. I 2014
ble det på landsbasis behandlet 56 000
barn og unge i psykisk helsevern. Slike tall
bekrefter at det er mye å hente på å jobbe
forebyggende.
– Hjelpeapparatet skal i større grad
handle på bekymring. Dette betyr at tjenestene skal ta ansvar for det man ser både i
kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Et
slikt ansvar krever handling og det er ikke
nok å se eller bekymre seg uten å ta ansvar
for å gjøre noe med det man ser, sier fagsjef
ved divisjon Psykisk helsevern, Marianne
Lundgård.

Sikre overganger
Prosjektet har også sett på hvordan man
skal kunne bedre tilgjengelighet og forpliktende samhandling. Alle som er i hjelpetjenesten må være på vakt og være mer aktive
i jobben med å sikre overgangene mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
– Systemene må bli bedre på å snakke
sammen på tvers, både internt i kommunen
og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, sier Lundgård. I de sårbare overgangene i hjelpeapparatet, hvor brukeren
lett kan falle mellom flere stoler og ikke bli
sett, må helsetjenesten i større grad bidra
til å ta ansvar.

Fagsjef ved divisjon Psykisk helsevern,
Marianne Lundgård har vært sentral i prosjektet.
– Tjenestene skal ta ansvar for det man ser
både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
Dette krever handling og det er ikke nok å se
eller bekymre seg uten å ta ansvar for å gjøre
noe med det man ser, sier Lundgård.

Med barnet i mente – Tidlig inn har vært et satsningsprosjekt i Oppland.
Innlandsmodellen som det også har blitt kalt er et samarbeidsprosjekt
mellom KoRus-Øst og Sykehuset Innlandet HF. Spesialisthelsetjenestene og
kommunene er gitt mulighet til målrettet satsing og systematisk arbeid slik
at tjenestene kan komme tidlig nok inn for sikre gravide og familier i risiko.

Styrke og videreutvikle samarbeid
Innsatsen i Oppland går nå inn i en ny fase
hvor det er viktig å opprettholde kunnskapsnivået og fortsette det gode arbeidet.
Samarbeidet må derfor styrkes og videreutvikles slik at kvaliteten på tilbudet til sårbare
minste stadig blir bedre, og at ny kunnskap
blir gjort kjent og tatt i bruk.

Prosjektet skal gi bred støtte
– Hjelpeapparatet har et hjem til hjem
perspektiv og jobber for å styrke foreldrekompetansen og med det bidra til å sikre
tryggere oppvekst for de barna som lever i
risikofamilier, sier Lundgård. Prosjekt innlandsmodellen «Med barnet i mente» og
«Tidlig inn» er utviklet for å gi bedre støtte
til sped- og småbarn og deres familier ved å
komme så tidlig inn som overhodet mulig
med hjelp.

Økt fokus på barn som pårørende
Siden 2009 har Sykehuset Innlandet hatt
fokus på Barn som pårørende. I divisjon
Psykisk helsevern er det nærmere 100 barneansvarlige, og alle avdelinger/enheter har
barneansvarlige i voksenpsykiatrien. I det
videre arbeidet er det derfor viktig å knytte
disse ressurspersonene tettere på Tidlig inn
og Barnet i mente.

Ny start i Hedmark
I 2016 starter arbeidet med implementering
av Tidlig Inn og Barnet i mente i Hedmark.
Det er ansatt en prosjektleder og Sykehuset
Innlandet skal fortsatt samarbeide KoRusØst i denne satsningen.

Av: Knut Arne Gravingen
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Foto: Sarpsborg kommune

Opplæringsdag i tvangsbestemmelse
KoRus-Øst arrangerte på tampen av fjoråret en opplæringsdag i bruk av
tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10.
Opplæringsdagen var i samarbeid med Fylkesmannsembetene i Akershus
og Østfold.

Fagdagen ble avholdt i Sarpsborg og samlet 180 fagpersoner fra kommunene og
spesialisthelsetjenesten i de to fylkene.
Oppfriskning og økt kunnskap om bruk
av tvang etter gjeldende lovverk er et svært
viktig område, og hvor det settes store
krav til både ansvarlig for vedtak og gjennomføring. Det setter også store krav til
samarbeid mellom de involverte aktørene.

Professor ved juridisk fakultet, Karl Harald Søvik. Foto: KoRus-Øst

– Et hvert tvangsvedtak er en stor inngripen i et menneskes rett til selvbestemmelse,
og inngripen skal ikke være større en hva
som er strengt nødvendig. Med økt fokus

på brukermedvirkning, bør man også vurdere om brukeren kan og bør involveres i
prosessen mot et eventuelt tvangsvedtak,
sier professor ved juridisk fakultet, Karl
Harald Søvik.
På fagdagen ble det også diskutert aktuelle
temaer i grupper. Arbeidet med tvangssaker kan også ses i sammenheng med
veilederen Sammen om mestring (IS-2076)
og et konkret område for å jobbe med
samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste (TSB).
Av: Tommy Husebye

Ny forskrift og veileder om tvang
I lang tid har vi ventet på ny forskrift og veileder som er ment å skulle regulere tvang i
henhold HOT kapitel 10. Det er nå klart fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og
Helsedirektoratet (HDir) at ny forskrift vil bli behandlet straks før påske og at veileder vil
bli ferdigstilt før sommeren.
KoRusene har blitt tillagt oppgaven med å gjennomføre et opplæringsprogram knyttet
til ny veileder. I KoRus-Øst sin region vil dette bli startet opp straks etter sommerferien.
Opplæringen vil bli gjennomført over to dager hvor dag 1 vil ha et forvaltningsmessig
fokus og dag 2 et saksbehandlingsfokus. Opplæringsprogrammet vil rette seg mot alle relevante deltagere i tvangssaker, kommuner, spesialisttjenesten, fylkesnemnder og advokater
og ta for seg ulike sentrale problemstillinger knyttet til arbeidet. Opplæringsprogrammet
vil bli gjennomført fylkesvis.

e-læring
e-læring har utviklet e-læringsprogrammet
KoRus-Øst

i Ansvarlig
AV-e ere-læringsprogramm
et tilpasset
KoRus-Øst har hatt oppdraget
medVertskap.
å utvikle
kurs for alle som jobber på steder med
skap. AV-e er er et tilpassetskjenkerett.
kurs for alle som jobber på stede

Overdosestrategien
Arbeidet med overdosestrategien går nå inn
i 2016 med nye dystre tall. Statistikken viser
en økning på 17 % i overdosedødsfall. Den
gode nyheten er at ingen av kommunene i pilotkommune-nettverket har registrert økning. Om
dette skyldes innsatsen i pilotkommunene er ikke
åpenbart, men vi tar dette som et godt utgangspunkt for videre arbeid.
Som et resultat av foreliggende statistikk er
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Innhold:
P Alkoholens rolle i samfunnet og norsk alkoholkultur
P Alkoholens egenskaper og virkning
P Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser
P Overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket

Illustrasjonsbilde: www.jegspiller.no

Hva vet du om spill?
Pengespill og dataspill er noe de
fleste av oss spiller fra tid til annen.
Og de fleste spiller for underholdningen og gleden sin del. For noen
kan spillingen likevel utvikle seg
til å bli et problem. Nettstedet
Jegspiller.no vil gi deg informasjon
om spill, og hjelpe deg til å finne
ut mer om ditt forhold til spill.

Jegspiller.no er et nytt nettsted for
forebygging av penge- og dataspillproblematikk. Sidene er utviklet av Akan
kompetansesenter med finansiering fra
Lotteritilsynet.
Tanken bak prosjektet er å tilby ikkemoraliserende informasjon om pengeog dataspill i kombinasjon med noen
verktøy for å få innblikk i eget forhold
til spill. Blant annet har sidene selvtester
som gir skreddersydde tilbakemeldinger
basert på svarene som gis, og verktøy for

å sette egne målsettinger for spillatferd
med påfølgende registrering og selvovervåking.

problematikk, men innholdet skal også
kunne være lett for hvem som helst andre
å ta i bruk.

Sidene har også en oversikt med pekere
til aktuelle hjelpetiltak for dem som skulle trenge det. Målgruppen for prosjektet
er i utgangspunktet grupper i arbeidslivet
som er særlig utsatt for utvikling av spill-

Prosjektet er nå i en testfase i samarbeid
med noen utvalgte bedrifter, men sidene
er allerede nå åpent tilgjengelig og kan
utforskes.
Av: Rune Mentzoni

SAMTALEGUIDE og veileder
Det er ulike måter å starte en samtale på, men hvordan bryter vi inn
når vi ser problemet, og motparten ser mulighetene? Samtaleguiden
skal være et verktøy for identifisering av dataspillrelaterte problemer.
Samtaleguiden inneholder metoder for å kartlegge hva som gjør
at den unge spiller mye, og hva slags spiller vedkommende er.
Samtaleguiden er laget for alle som er i kontakt med barn og unge
som bruker mye tid på dataspill, og som det er meldt bekymring for.
Samtaleguiden er ført i pennen av Hélène Fellman.
Samtaleguiden finner du på oversikten over trykksaker på rus-ost.no.
Her finner du også veilederen til Samtaleguiden

KORUS-ØST 1•16
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returadresse :

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

Ansatte
KOMMENDE KURS OG KONFERANSER

•		Solveig Brekke Skard, senterleder
		
solveig.brekke.skard@sykehuset-innlandet.no
•		Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
		
anne.b.tomter@sykehuset-innlandet.no

28.-29. april, Oslo:
Gatenær 2016
12.-13. mai, Støtvig hotell:
Fagkonferanse
for Folloregionen

2.-3. juni, Klækken:
Fagkonferanse
for Asker og Bærum
14.-15. juni, Hamar:
NFSP 2016

26.-27. mai, Sanner hotell:
Fagkonferanse
for Romerike

•		Anne Chr. Moberg, spesialrådgiver
		
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
•		Tone Skjellet, spesialrådgiver
		tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no
•		Kari Källvik, spesialrådgiver
		kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no

24.-25. mai, Oslo:
LAVterskel
25.-26. mai, Røros:
RØROSkonferansen
– boligsosialt

•		Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
		
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no

•		Karen Hafslund, spesialrådgiver
		karen.hafslund@sykehuset-innlandet.no

12.-13. september, Lillestrøm:
Nasjonal ruskonferanse 2016
2.-3. november, Øyer:
Rusforum Innlandet

•		Malin Taihaugen, spesialrådgiver
		malin.taihaugen@sykehuset-innlandet.no
•		Atle Holstad, spesialrådgiver
		atle.holstad@sykehuset-innlandet.no
•		Helge R. Bjørnsen, spesialrådgiver
		helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no
•		Mette Erika Harviken, spesialrådgiver
		mette.erika.harviken@sykehuset-innlandet.no
•		Johs Nermo, spesialrådgiver
		johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

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

•		Kristine Langmyr, spesialrådgiver
		kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no
•		Stian Overå, spasialrådgiver
		stian.overa@sykehuset-innlandet.no
•		Øystein Bjørke Olsen, nestleder/spesialrådgiver
		oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no

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

Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) arbeider på
oppdrag fra Helsedirektoratet, men er organisatorisk underlagt Divisjon Psykisk Helsevern, SI Sanderud.

Besøksadresse:
Kjonerud kompetansesenter, Løvstadveien 7, Ottestad

KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre i Norge:

Hjemmeside: www.rus-ost.no
E-mail: kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no
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De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus)
har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet gjennom å
sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig
kompetanse.
Helsedirektoratet har tildelt KoRus-Øst Spilleavhengighet
(pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) som en
nasjonal funksjon.

•		Rune Aune Mentzoni, spesialrådgiver
		rument@sykehuset-innlandet.no
•		Kari Nysveen, spesialrådgiver
		kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no
•		Tommy Husebye, spesialrådgiver
		tommy.husebye@sykehuset-innlandet.no
•		Kari Kjønsberg, spesialrådgiver
		kari.kjonsberg@sykehuset-innlandet.no
•		Tone Lise Brattrud, spesialrådgiver
		tonelise.brattrud@sykehuset-innlandet.no
•		Siri H. Venstad Lonkemoen, spesialrådgiver
		sirivenstad.lonkemoen@sykehuset-innlandet.no

