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Heidi Bjurstedt (th) og Mari Grova Oppedal er
SLT-koordinatorer i Bærum. – Vi er et lite team
med mange spennende oppgaver. Vår forankring
høyt i det kommunale systemet og kort vei til
myndighetshaverne er en av de viktigste suksesskriteriene, sier de to.

Bærum kommune

styrker SLT-arbeidet
Bærum kommune fattet i 2012 et politisk vedtak om å implementere SLT-modellen og metodikken i sitt rusog kriminalitetsforebyggende arbeid. På kort tid har kommunens politikere og ledere sett nytten av denne
}}
satsningen og økt bemanningen.
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f: SLT
n 	KoRus-Øst har et godt samarbeid med SLT-koordinatorene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.
n 	Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK) har ansvar for spredning og implementering av
SLT-modellen.
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Frem til i fjor sommer hadde Bærum kommune kun en SLT-koordinator. Da Heidi
Bjurstedt gikk ut i fødselspermisjon ble Mari
Grova Oppedal ansatt som hennes vikar.
Oppedal ble fast ansatt, og da Bjurstedt kom
tilbake i februar i år hadde hun en ny kollega.

Ressurskrevende innsats
Vi har ikke inntrykk av at det var vanskelig for kommunen å ansette to SLTkoordinatorer.
– Vi har et bredt arbeidsfelt og en stor kommune med mange innbyggere. Å jobbe med
ekstremistsatsning, rusforebygging og kriminalitetsforebyggende tiltak krever at man
har tilstrekkelig med ressurser. Våre ledere
så at arbeidsmengden var stor, så at vi nå er
to er en fordel både for kommunen og oss,
sier Oppedal.

SLT inneholder mye
Jobben med å implementere en ny modell
som SLT er tidkrevende.
– Den inneholder så mye nytt og har en faglig bredde som spenner vidt. Vi vet at godt
implementeringsarbeid kan ta tre til fem år.
Da er det et poeng å ha ressurser til implementeringsarbeidet, men også for å kunne
ivareta de store fagområdene og de utfordringene man har, sier Bjurstedt.

Må komme tidlig inn
Bærum kommune har handlingsplan for å
forebygge ekstremisme og rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Begge handlingsplanene er
godt forankret hos politikerne.
– Begge handlingsplanene inneholder mange
konkrete tiltak. I hovedsak er det snakk om å
komme tidlig inn med forebyggende innsatser, sier Bjurstedt.

Godt å være to
Handlingsplanen for ekstremisme er et
resultat av en stor nasjonal satsning.
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– SLT innsatsområdene settes fra år til år,
de vedtas i SLT styret og skal gjenspeile utfordringsbildet. Jeg og Oppedal har
hvert vårt hovedansvarsområde. Vi har
god nytte av å være to og er et godt team.
Ansvaret er likestilt og vi utfyller hverandre godt. Man er mindre sårbar når man
er to, forteller Bjurstedt.

Høyt rusbruk blant ungdom
Bærum er en kommune som skårer høyt på
de fleste folkehelseindikatorer. Det er likevel noen områder hvor kommunen kommer
dårligere ut enn landsgjennomsnittet. Blant
annet ligger Bærum noe høyere på rusbruk blant ungdom. – Folkehelseprofilen
til kommunen gir oss noen utfordringer.
Vi har heldigvis en ledelse som har valgt å
satse på SLT. Dette gir oss større anledning
til å ta et dypdykk i problemområdene slik
at vi kan se effekten av tiltak over tid, sier
Bjurstedt.

og ungdomstjenester har selv vært SLTkoordinator. Hun kjenner godt til metoden
som hun har vært med på å implementere
i tre andre kommune før hun begynte i
Bærum.

Godt forankret
Det har vært en stor fordel at Bærum
kommune har en kommunalsjef med mye
erfaring fra SLT-arbeid.
– Hennes drivkraft og erfaring har vært
viktig for oss. SLT-koordinatorene er høyt
og bredt forankret i kommunen. Både
kommunens ledelse, politikere og politiet
har sett viktigheten av SLT-arbeidet, sier
Bjurstedt.

UngDatapilot
e-læring
Ungdata har for tiden et pilotprosjekt i
Bærum kommune.
e-læring har utviklet e-læringsprogrammet
KoRus-Øst
– Vi har hatt Ungdata undersøkelser fra
i Ansvarlig Vertskap. AV-e er et tilpasset
åttende klassetrinn i ungdomsskolen til
kurs for alle som jobber på steder med
skjenkerett.
tredje klasse på videregående. Det vi jobber med er å få ungdataundersøkelsen til
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Vil lage en bedre framtid
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CORC er helt i startfasen og blir i disse dager opprettet som et AS. Målsetningen er at CORC skal være er en paraplyorganisasjon som primært driver med sosialt entreprenørskap. CORC står for Community OutReach Center o g er
grunnlagt av Tommy Nielsen, Øyvind Wæraas, Robin Sørensen og Robert Coupe.
– Målgruppen er hovedsaklig de som går
i grunnskolen og videregående. Vi ønsker
ikke å utelukke noen basert på alder, men
i utgangspunktet sikter vi oss inn på mennesker i alderen 14 til 25 år, sier Coupe.
Brukerstyring sentralt
Guttene i CORC AS mener at det er
et behov i markedet for å etablere et
utviklings- og kompetansesenter som fokuserer på samarbeid, tilhørighet, respekt og
fagkunnskap som er basert på stor grad av
brukerstyring. – Brukerstyring mener vi er
praktisk læring og anerkjennelse for ungdom og unge som sliter med læring i mer
tradisjonelle formater, sier Coupe.

gjennom oss, kan komme i kontakt med
mennesker i vår målgruppe og skape/tilby
arbeidsplasser, lærlingplasser, kurs og motivasjon for å nevne noe.
Motorsport sentralt
– Kultur og kompetansetilbudet vil i starten
være innen motorsport, fysisk aktivitet og
helse. Til å begynne med vil vi operere lokalt
i hamarregionen. Vi har et samarbeid med
kommunene og fylkeskommunen i ulike
individ- og samfunnsfremmende tiltak og
håper på sikt å kunne tilby kompetanse- og
motivasjonsutvikling innen et bredt spekter
av fagområder og interesser i hele Norge,
sier Coupe.

Burnout show
CORC AS vil i august for første gang
arrangere Hamar Burnout Show under egen
organisasjon, CORC Motorsport klubb
Norge. Tidligere har dette vært i regi av
Hamar Amcar Klubb. Med motorklubbsatsningen er formålet å tilby unge sjåfører
en vei inn i motorsporten som er lett oppnåelig, med trygge rammer og sikkerhet som
viktigste faktor.
– Vi vil at flest mulig skal oppleve mestring og
glede gjennom våre arrangementer og styrke sine nettverk gjennom deltakelse. Det er
viktig for oss å vise at man kan oppnå veldig
mye bare man jobber sammen, sier Coupe.
Av: Jeanette Rundgren

Positive tilbakemeldinger
Selv tidlig i planleggingen av organisasjonen fikk guttene i CORC AS positive
tilbakemeldinger fra flere lokale bedrifter
og frivillige som ønsker et samarbeid i form
av kompetanseheving, kursing, materiell
og utstyr.
– Vi ønsker kontakt med bedrifter og ressurspersoner som ser det samme behovet
i samfunnet som vi gjør og som ønsker å
bidra med det man kan, sier Coupe.
Arena for nettverk og utvikling
Målet til CORC AS er å bygge en arena der
lokalt næringsliv, frivillige og kommuner,

Motorsport under trygge rammer er en av aktivitetene CORC AS ønsker å nå frem til ungdommen med. FOTO: Robert Coupe.
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Nyopprettet kompetansesenter
for barn som har medfødte rus-skader
Helse Sør-Øst sin Regionale Kompetansetjeneste for barn som har Medfødte Russkader (RK-MR) åpnet den 27.
november 2015. RK-MR er lokalisert til Sørlandet sykehus i Arendal. Den springer ut fra Habiliteringstjenesten for
barn og ungdom (HABU) ved Sørlandet sykehus i Arendal som har jobbet med denne pasientgruppen siden 1996.

Det er ingen liten jobb vi har foran oss.
Helse Sør-Øst har gitt oss i oppdrag å
sørge for et likeverdig helsetilbud til barn
som har medfødt russkade fra hele vår
helseregion. Forekomsten av medfødt ruseller alkoholskader i Norge er usikker. En
undersøkelse fra Hordaland i 2007 indikerer forekomst på 1,5 pr 1000 fødsler (Elgen
et.al.2007). I stortingsmelding 30 fra 2011
(Se Meg! En helhetlig ruspolitikk) estimeres forekomsten av hele spekteret av alkoholskade (Føtal Alkohol Spektrum lidelse;
FASD) å kunne være betydelig høyere, noe
internasjonale studier støtter (May, et.al.
2015). Forekomsten av medfødte skader
som følge av ulovlige rusmidler er ukjent.
Hvem er disse barna som vi skal arbeide i
forhold til?
Det er ikke alle barn som utsettes for
alkohol eller annen rus i svangerskapet
som får skader. Blant barn som har en
medfødt russkade er det stor variasjon i
grad av funksjonsnedsettelse fra omfatten-

de funksjonsnedsettelser til lærevansker,
problemer med konsentrasjon og reguleringsvansker.
Det er fort gjort å tenke at mødre til barn
med russkade strever på de fleste områder
i livet sitt. Det stemmer ikke. De barna vi
møter kommer fra veldig ulik bakgrunn.
Det er imidlertid én ting som mødrene har
felles – ingen av dem har med vilje utsatt
sitt ufødte barn for risiko. I noen tilfeller
har ikke mamma vært klar over hvilken
risiko det innebærer å bruke rusmidler og/
eller drikke alkohol når man er gravid. I
andre tilfeller har det tatt lang tid før mor
forstod at hun var gravid, og i mellomtiden
fortsetter man jo livet som vanlig, noe som
for de fleste av oss innebærer større eller
mindre mengder med alkohol i løpet av
en uke. Den siste gruppen er mødre som
har hatt et medisinsk problem i form av
avhengighet til et rusmiddel, og som helsesystemet ikke har klart å hjelpe i tide.
Det er også viktig for meg å understreke at
hvorvidt mamma har drukket alkohol eller

Professor og barnelege Jon Skranes, Leder HABU Kristiansand Bjørn Lerdal, Leder RK-MR Phd Gro Løhaugen og Sykehusdirektør
Jan Roger Olsen. FOTO: Sørlandet sykehus / Irene Svozilik.
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brukt rusmidler under svangerskapet etter
vår mening ikke sier noe om hun er en god
mamma eller ikke. Det er en helt annen sak.
Kompetanseheving
Vår jobb i den regionale kompetansetjenesten blir å øke kunnskapen blant helsepersonell i vår region om hvordan oppdage
og diagnostisere disse barna, samt hvilke
tiltak de har behov for. Tjenesten er rettet både mot spesialisthelsetjenesten og
kommuner. I forhold til undervisning og
kompetanseheving har vi utviklet ulike
kurspakker som vi tilbyr til både første- og
andrelinjetjeneste. Dagskurs for førstelinjetjeneste og kurs i diagnostiseringsprosess
og metode er på plass. I tillegg tilpasser vi
opplegg ut fra fagbakgrunn, erfaring og
interesseområde for eksempel for barnevernstjenester eller barnepoliklinikk. Noen
ønsker gjennomgang av nyere forskning
på intervensjon mens andre gjerne vil ha
fokus på selve den medisinske utredningen.
Vi jobber for tiden med å få opp nettsiden
vår (Regional kompetansetjeneste for barn
med medfødte russkader). Her vil vi legge
ut informasjon om tjenesten og linker til
litteratur og kurs som kan være nyttig
for fagfolk både i første- og andrelinjetjenesten. I løpet av året skal referansegruppe
etableres og informasjon sendes ut i regionen.
Klinisk tilbud i RK-MR
I tillegg til hovedoppgaven som er kompetanseheving har vi også et klinisk tilbud.
Vi kan ta imot barn til utredning dersom
det sykehuset de hører til ønsker det. Vår
kapasitet til å utrede er på ca 40 barn i året.
Dette er en gruppe barn som ofte har sammensatte vansker. Mange strever med regulering av søvn og aktivitetsnivå. De strever
i barnehagen og på skolen og har ofte store
utfordringer knyttet til sosial funksjon.

FOTO: Shutterstock

Ny forskning:

Kvinner drikker alkohol i starten av

SVANGERSKAPET

Dersom ikke disse utfordringene blir tatt
tak i tidlig kan barnet utvikle sekundære
vansker i form av psykiske lidelser eller
atferdsvansker.
Det er få studier hvor man har fulgt disse
barna over tid, og ingen fra Norge. Det vi
vet fra Sverige og Tyskland er at mange
strever med å fullføre skole og komme
i jobb og de fleste har behov for støtte
og oppfølging når de flytter hjemmefra.
Da er det viktig at det foreligger en god
funksjonsbeskrivelse, at koordinator og
individuell plan er på plass før man blir
18 år. Vi håper å bidra til dette ved at
flere barn tidlig blir korrekt diagnostisert
og at gode tiltak kommer tidlig på plass.
Henvisning til RK-MR skjer via spesialisthelsetjenesten (BUP, barnepoliklinikk
eller habiliteringstjeneste) og vi tar i mot
barn og ungdom opp til 18 år.
Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og
består av overlege og professor i medisin Jon Skranes (50 %), sosionom Åse
Lindland (50 %), spesialfysioterapeut
Cato Sundberg (20 %) og undertegnede som er leder for tjenesten (100 %).
Fra august starter nevropsykolog i 50
% stilling og 70 % sekretær. Vi holder
til på Sørlandet sykehus i Arendal og er
lokalisert sammen med HABU og barneavdelingen. Organisatorisk hører vi til i
Barne- og Ungdomsavdelingen.

Over de siste 10 årene har bruken av
alkohol blant kvinner økt, både i gjennomsnittlig konsum og i antall ganger
kvinnen har drukket seg full.
Undersøkelser fra Norge de siste fem årene
viser at en god del gravide ikke er totalavholdende i svangerskapet og at mange ikke kutter
ut alkohol under forsøk på å bli gravid. Dette
er bekymringsfullt med tanke på at alkohol
er det rusmidlet som utgjør størst risiko for
fosterskader, spesielt i forhold til forstyrret
utvikling av hjernen.
Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Norge er nå 28 år. Mange norske
kvinner i denne alderen har etablerte drikkemønster med høyt forbruk av alkohol.
Disse funnene underbygges nå av en helt
fersk avhandling fra Janna Skagerstrøm,
Linköpings universitet: «Alcohol consumption during pregnacy, - prevalence, predictors
and prevention». Denne undersøkelsen viser
at 86% av alle gravide svenske kvinner konsumerer alkohol i begynnelsen av sitt svangerskap. Det var først når kvinnene fikk
beskjed om at de var med barn at de fleste
sluttet. Undersøkelsen bygger på intervjuer
av jordmødre, gravide og nybakte mødre.
Resultatene viser at å drikke alkohol var
vanlig for unge kvinner og at det er en
sosial forventning at kvinner skal drikke.
Avhandlingen viste også at 5,5 % av de gravide fortsatte med å drikke alkohol etter at de
fikk vite om sin graviditet.

Doktorgradsavhandlingen viser til interessante funn: i praksis stopper kvinner i Norge
å nyte alkohol i det de får konstatert graviditet. Dette er i tråd med de anbefalingene som
blir gitt av helsemyndighetene. Også vordende norske fedre reduserer alkoholbruken sin
betydelig, tidlig i svangerskapet. I et internasjonalt perspektiv er fedrenes endring unik
og overraskende, og kan forstås som uttrykk
for en tidlig identifisering med farsrollen, og
et resultat av den høye graden av likestilling
mellom kjønnene i Norge.
Det har fram til nå vært lite kunnskap om
hvordan kvinner i Norge gjenopptar alkoholbruken sin etter et svangerskap. Denne
avhandlingen finner at særlig kvinner som
hadde et relativt høyt alkoholforbruk før
svangerskapet, gjenopptar alkoholkonsumet
raskt etter fødsel. Gifte mødre har i etterkant
av svangerskapet hyppigere alkoholbruk enn
samboende mødre, og enslige mødre drikker
sjeldnere, men flere enheter hver gang de
drikker. For erfarne mødre flater veksten i
gjenopptaket ut ved 18 måneder, mens for
førstegangsfødende mødre fortsetter konsumet å øke også i tiden mellom 18 og 36
måneder.
Det å få barn kan være en utfordring for
et parforhold. Utviklingen i partilfredshet
i etterkant av at barnet er født, er påvirket av hvorvidt svangerskapet var planlagt
og varigheten av forholdet, samt mødrenes
alkoholkonsum i forkant av svangerskapet.
Høyt alkoholkonsum er sammen med de
øvrige nevnte faktorene, forbundet med lavere partilfredshet i barnets første leveår, og en
forhøyet risiko for samlivsbrudd.

Av: Gro Løhaugen

Har du spørsmål eller ønsker en drøfting kan
vi kontaktes på telefon nr. 37 07 57 50 eller på
epost: Gro.Lohaugen@sshf.no
Vil du lese mer? Her er saken fra åpningen av
tjenesten den 27. November 2015:
http://www.sshf.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/-Disse-barna-trenger-vår-stemme.aspx

Vordende fedre reduserer alkoholbruken
Psykolog og forsker Sonja Mellingen disputerte nylig ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen: «Alkoholbruk, partilfredshet
og samlivsstatus. Før, inni og etter svangerskapet – korrelater eller konsekvenser?»
Avhandlingen baserer seg på data fra Mor og
barn undersøkelsen, som er en stor kohortundersøkelse av gravide og deres partnere, utført
av Folkehelseinstituttet, og som består av
114.500 barn, 95.200 mødre og 75.200 fedre.

Av: Karen Hafslund

Referanse:
• 	Alcoholuse before, during and after pregnancy.
A population based study in Oslo.
Dr. med. Astrid Alvik, Oslo 2007
• 	Den Norske mor og barn undersøkelsen,
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
• 	Spørreundersøkelse Helsedirektoratet 2013
• 	Alcohol consumption during pregnancy,Prevalence,
perdictors and prevention. Janna Skagerstrøm,
Sweden 2015

KORUS-ØST 2•16

5

Evaluering på timeplanen
Siden januar 2016 har tre ansatte
ved KoRus-Øst vært i gang med egen
kompetanseheving på evaluering.
Ved Høgskolen i Hedmark (HiHm) tilbys et 7,5 poengs studie vi så var hensiktsmessig for nåværende og fremtidige
oppgaver i KoRus-Øst.

Nytt felles samfunnsoppdrag
Sammen med andre kompetansetjenester,
som blant annet regionsenter for barn
og unges psykiske helse (RBUP) og
Regionalt ressurssenter om vold, trau-

matisk stress og selvmordsforebygging
(RVTS), har KoRusene fått et nytt felles samfunnsoppdrag. Vi skal fortsatt
styrke kompetanse i kommunene, men i
sterkere grad arbeide systematisk med å
fremme kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling. Visjonen er å være en tjeneste for
tjenestene.

Ta de rette grepene
Solid systematisk arbeid før, under og
etter kompetanseinnsatser/opplæring er
et ledd i å sikre dette. Implementeringsarbeid er konkretisering både av hvilken
kvalitet eller kompetanse man vil oppnå
og på samme tid ha blikk på prosessen
og hva som kreves for å nå dit. Å vurdere
kunnskapshull og kompetansegap er en
ting, finne grep som skal til for at for at
kunnskap og rutiner festes bedre og tas i
bruk, en annen.

Virker det som gjøres
Evaluering bør følge som et naturlig ledd:
virker det som gjøres? Oppfølging og
blikk på om veivalg fører frem kan gjøres
på mange måter. Enkelte programinnsatser følges nøye, mens mange har vært mer
tilfeldig vurdert. Et overordnet mål for
kompetansesentrene er å bygge sterkere
bro mellom forskning, ny kunnskap og
praksisfeltet. Når vi formidler kunnskap og er pådrivere for at den brukes,
bør vi også stimulere til å kvalitetssikre
resultatet og vurdere om prosessen har
vært fruktbar. På denne måten skapes
ny læring og evalueringsresultatet kan
være nyttig styringsinformasjon både til
tjenesten og oss.

Anne Moberg (sittende), Siri Venstad Lonkemoen og Kari
Kjønsberg ved KoRus-Øst har i vår satt seg på skolebenken for
å lære mer om evaluering.
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Alt evalueres
Det har skjedd en rask utvikling på evalueringsområdet. Evaluering tas i bruk
«overalt». Et vidt felt der vi gjerne bruker
begrepet litt alt ettersom. Det er imidlertid langt mellom konferanseevalueringens «gul post-lapp tilbakemelding»
og store systematiske evalueringer der
disse danner grunnlag for program- eller
tjenesteutforming. Der må en ha systematiske modeller for å vurdere om virkemidlene er hensiktsmessige og strategien
god.

Nyttig i flere sammenhenger
Evalueringsområdets framvekst, teorigrunnlag, begreper og modeller er sentralt i studiet. Evaluering forutsetter og
bidrar til grundigere analyse enn det
som vanligvis gjøres i løpende resultatmåling. KoRusene skal neppe inn i store
evalueringsprosjekter som selvstendige
aktører. Men vi kan planlegge, utvikle
og gjennomføre mindre evalueringsoppgaver knyttet til egne arbeidsformer og
pågående innsatser. Da kan vi samtidig
kritisk diskutere relevansen i vårt arbeid,
forholde oss til begrensninger og være på
jakt etter mulige forbedringer.

Samarbeid viktig
I dette arbeidet er det naturlig og nødvendig å samarbeide med andre instanser også, som regionale høgskoler/ universitet, andre kompetansesentra og
Folkehelseinstituttet for å nevne noen.

Av: Anne Moberg

Oppfølging viktigere enn bolig
Vi har lenge hørt at det å ha et sted å bo er et av de mest grunnleggende behovene vi som mennesker har.
Mye er sagt om hvilke boliger og modeller som er best egnet for de som har så omfattende problemer at de må ha
hjelp til å bo. Men er bolig i seg selv nok?

Amund Aakerholt er psykologspesialist
og har lang fartstid med boligsosialt
arbeid. Boligsosialt arbeid for vanskeligstilte handler i dag om å skaffe egnet
bolig, vanlig husleiekontrakt og oppfølging i varierende grad. Dette fungerer
greit for de aller fleste, med omfanget av
oppfølging vil klart variere.

Oppfølging, et kommunalt ansvar
– Utfordringene for det vi kaller ROPpasienter, dvs. beboere med omfattende
lidelser og liten erfaring med å bo, er at
enkelte i perioder vil ha svært omfattende
behov for oppfølging, kanskje en bolig
hvor beskyttelse og et tilstedeværende
personale er viktig, sier Aakerholt. Slik
oppfølging var tidligere lagt til spesialisthelsetjenesten. I dag har kommunene
disse oppgavene.

Mulig med kontraktfestet avtale?
Spørsmålet som reiser seg nå, er om en
må tenke annerledes enn å knytte oppfølgingen til en bestemt bolig pluss husleiekontrakt til den boligen.
– Går det an å tenke en kontraktfestet avtale med bo- og oppfølgingstjenesten i kommunen, altså at en type
bolig og oppfølging vil måtte variere
avhengig av hvor bruker er i sin egen
rehabiliteringsprosess, undrer Aakerholt.

Hvordan lage godt nok tilbud?
Kommunene får i dag pasienter som er
for dårlige til å være innlagt i spesialisthelsetjenesten.
– Enkelte etablerer tjenester og tilbud
rundt pasientene i mini-institusjoner og
jeg tror det kommer flere, sier Aakerholt.
For noen pasienter kan det bli permanente løsninger, for andre i perioder med
dårlig fungering. Da bør en ha to tanker
i hodet samtidig: Hvordan kan kommunene lage et godt nok tilbud til personer

som er så dårlige at det å bo i egen bolig
kan medføre forverring av problemene
og samtidig ivareta verdigheten knyttet
til egen bolig.

Ny bok om oppfølging
Pasientgruppen det her er snakk om
sprenger på mange måter Housing-First
konseptet, dvs. de som ikke forblir boende selv om oppfølgingen har vært omfattende. Å bo på et DPS i flere måneder er ingen god løsning. – Selvfølgelig
vil bostabilitet kunne bedres gjennom
å styrke oppfølgingen faglig. Det forsøker vi å belyse i en kommende bok
om oppfølging i bolig, «Hjelp til å bo».
Den nasjonale boligstrategien, som flere
departementer står bak, handler om ”Alle
må bo, og med riktig hjelp kan alle bo”.
For å kunne bo stabilt og trygt er det for
de fleste oppfølgingen det kommer an
på, sier Aakerholt. For brukere med liten
erfaring med å bo handler det om å tilføre

kunnskap og gi hjelp til å lære å mestre.
– Gjennom BrukerPlan ser vi at mange
ROP-pasienter har bolig, men i hvilken
grad får de så god oppfølging at de kan
mestre det å bo, undrer Aakerholt.

Modell etter eldreomsorgen
God oppfølging i separat bolig er ikke
nok for å gi personer med alvorlig ROPlidelse en trygg tilværelse.
– Jeg tenker at kommunene bør bruke
eldreomsorgen som modell. Det vil si en
kombinasjon med små bofellesskap, serviceboliger med tett oppfølging og vanlige boliger med varierende oppfølging. Så
spørs det om en kan løse de juridiske og
faglige utfordringene det er å lage kontrakt knyttet til oppfølging og ikke-spesifisert bolig, men bolig tilpasset brukers
aktuelle situasjon, sier Aakerholt.

Av: Knut Arne Gravingen

Amund Aakerholt har lang fartstid som psykologspesialist. Han kommer til Røroskonferansen 24. og 25. mai for å snakke om
boligsosialt arbeid, og vil se litt på hva han mente før, og hva han mener nå. FOTO. KoRus-Øst.
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FOTO. Sagatun

Drømmenes hus

– vi bygger hverandre i fellesskap

På relativt kort tid har Sagatun Brukerstyrt Senter i Hamar fått en innarbeidet og viktig plass i det det totale tilbudet
til mennesker med rus og psykiske problemer, samt andre livsutfordringer, i Hamar regionen.

I 2015 ble det feiret 10-års jubileum for
Sagatun som i sin tid ble etablert av Mental
Helse Hedmark og lokallaget i Hamar.
Etter lang tids arbeid fikk de tilslutt tildelt det falleferdige og verneverdige huset
som trengte en total renovering. Takket
være TV-aksjonen «Hjerterom 2004»
fikk Sagatun tildelt en del midler, og det
er brukerne selv som etter 120 000 dugnadstimer kunne erklære huset for åpent
i 2005. Først i 2009 stod senteret helt ferdig og det ble offisielt åpnet av HKH,
kronprinsesse Mette Marit den 7.10.2009.
I 2015 ble det feiret 10-års jubileum for
Sagatun Brukerstyrt Senter og 150 års
jubileum for selve bygningen, som ble tatt
i bruk som Norges første folkehøyskole
i 1865. Det ligger i husets sjel at dette er
et sted for utvikling og personlig vekst.
8
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Viktige målsetninger
Sagatun har to viktige målsettinger, der det
ene er at Sagatun skal være en sosial møteplass der det er rom for alle og bruk for
alle. Målet er at den enkelte skal finne egne
interesser og ressurser, oppleve mestring
og livsglede og få troen på egne evner og
muligheter. For det andre så skal Sagatun
styrke brukermedvirkningen innen psykisk
helse og rusfeltet, drive informasjons -og
kursvirksomhet på regionalt nivå, samt spre
brukererfaringer, kompetanse og eksempler
på god praksis. Med dette skal brukere og
pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle
i eget liv og tjenestene skal utvikles i et bruker- og mestringsperspektiv, der brukeren
er viktigste aktør.
I tillegg til recoveryverksted, selvstyrkningskurs, verktøykassa for brukermed-

virkning og annen kunnskapsheving driver
Sagatun en rekke andre aktiviteter. Her
finnes noe for enhver smak. Huset er åpent
hver ukedag fra 08.00 til 15.30 Sagatun driver en egen lunsjcafe der alle er velkommen.
Her serveres enkle gode retter og her kan du
komme om du bare ønsker en prat over en
kopp kaffe eller te.

Mange aktiviteter
Det er også en egen friluftsgruppe som
blant annet leier ei koie i Løten som
blir benyttet flittig. Friluftsgruppa lærer
mye om jakt, fiske og friluftsliv og reiser
mye rundt på dags- og overnattingsturer
i nærområdet og noen litt lengre turer.
For de som er kreative har Sagatun et
kreativt verksted. Her kan de som vil lage

God blanding
Det er 10 ansatte på Sagatun som har ulik
bakgrunn og det en god blanding av folk
med fagutdanning og brukererfaring. De
fleste ansatte på Sagatun har egen erfaring
med psykiske vansker og noen har erfaring
som tidligere brukere. Vi tror på kraften
som ligger i menneskers egen erfaring og
kunnskap om hva som bidrar til bedring og
vi ser i praksis at det ligger veldig mye håp i
å se at andre har klart å komme seg ut av en
vanskelig livssituasjon.

...og Recoveryverksted, her fra et gruppearbeid.

Flere leietakere
Sagatun leier også ut kontorlokaler til brukerorganisasjoner og pr.dags
dato er det RiO, ADHD, LPP, Mental
Helse Hamar og Dysleksiforeningen.
Mens AA, Familieklubben Norge og
Ettervernsgruppa leier møtelokaler på
Sagatun. Brukerorganisasjonene er derfor
naturlige samarbeidspartnere for Sagatun.

Rom for alle
Som et lokalt/regionalt Brukerstyrt Senter
er Sagatun unikt på flere områder. I løpet
av tiden Sagatun Brukerstyrt Senter har
eksistert er det mange ulike personligheter
som har vært innom og som har fått god
hjelp i sine bedringsprosesser. Det trengs
ingen henvisning eller vedtak for å benytte

seg av tilbudene ved Sagatun. Det er kun
to ting som kreves av deg som bruker, og
det er at du er rusfri når du er på huset og
at du har alminnelig folkeskikk. På Sagatun
Brukerstyrte Senter er det rom for alle.

Besøk fra 17 land
Sagatun er ikke bare kjent lokalt og nasjonalt men har også gjort seg bemerket utover
landegrensene. Sagatun har hatt besøk fra
17 ulike land! Ønsker du å vite mer om
Sagatun Brukerstyrt Senter og hva de har å
tilby anbefalers det å gå inn på www.sagatun.no, Facebook siden Sagatun Brukerstyrt
Senter, ta en telefon, nr: 62 5O 97 55 eller
stikke innom å ta en kopp kaffe.
Av: Jeanette Rundgren

FOTO. Sagatun

smykker, male strikke, sy, snekre…ja, det
er i grunnen ingen begrensninger for de
som vil utfolde seg. Det legges vekt på
mye gjenbruk og de er også ute i naturen
og finner ulikt materiell til sine prosjekter.
Et komplett musikkstudio står klart i
kjelleren på Sagatun for de mere musikalske brukerne. Sagatun har sitt eget husband «Sagarockers» som titt og ofte tar
på seg oppdrag på ulike arrangementer.
På huset er det ei fotogruppe/redaksjonsgruppe som jobber med nettsiden, skriver artikler og lager informasjonsmateriell.
Det er også faste dager med fysisk aktivitet i samarbeid med Kulturnettverket,
der golf på Atlungstad og trening på
Esper`n står på programmet. Utover disse
faste aktivitetene drar de også sporadisk i
Ankerskogen og bader, drar på bowling,
gokart-kjøring, riding, ferieturer. De
har også masse sosiale sammenkomster.
Som vi ser er det ikke mangel på aktiviteter ved Sagatun. Det unike er at her er det
brukerne selv som organiserer og driver de
ulike aktivitetene. Sagatun har et eget brukerstyre som tar ansvar for disse aktivitetene.

FOTO. Sagatun

FOTO. Sagatun

En av de mange og populære aktivitetene på Sagatun er sykurs...

Turgruppa har mange turer. Bildet viser skitur til Åkersætra.
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Vil de nasjonale retningslinjene
få noen betydning for brukerne?
Erik Torjussen hadde familie, god jobb og suksess i næringslivet.
Et lite problem, som vokste seg stort, var at det i hans jobbsituasjon var
mange arrangementer og møter med gode muligheter til å ta et glass, eller to.
Dette klarte han å håndtere en stund, men så ble drikkemønsteret stadig mer
destruktivt og alvorlig. Han kom til et punkt hvor han ble nødt til ta et valg.

Valget sto mellom alkohol eller familie og
jobb. Han var heldig som hadde en familie og
arbeidsgiver som ville beholde han dersom
han gjorde noe med sin avhengighet.
– Det å få en slik støtte fra mine nærmeste og
arbeidsgiver var avgjørende for at jeg kunne
endre meg, sier Torjussen.

ser jeg usikkerhet, mens det hos saksbehandlerne ofte er uvitenhet. Det kan være ulike
grunner til dette, og noe av forklaringen kan
ligge i manglende erfaring i behandling eller
kanskje at antallet veiledere og retningslinjer
er relativt høyt, slik at man ikke rekker å
komme gjennom alt, sier Torjussen.

Nye utfordringer
Han har 30 aktive år som alkoholiker og nå
snart 15 år som tørrlagt alkoholiker.
– Min kropp og jeg har kjent på hvordan
det er å være rusmisbruker. Når du står
oppe i det er målet å ruse deg mest mulig.
Samtidig må du tviholde på en maske. Når
du har kommet deg ut av rusen, og er klar til
å bygge deg opp igjen, står nye utfordringer
i kø, sier han.

Lett å overse retningslinjer
Retningslinjene inneholder føringer på hvordan tjenestene skal utføres.
– Problemet er at det er alt for lett for tjenestene å overse disse føringene. Slik sett er det
kanskje greit at pårørende sammen med pasientene, bruker- og pårørendeorganisasjoner
kan ha en slags ”vaktbikkjefunksjon” og med
det bidra til at tjenestene leverer det de er
pålagt å levere. Vi i brukerorganisasjonene på
rusfeltet ønsker å diskutere dette, ettersom de
nye retningslinjene skal dekke hele rusfeltet,
både avrusning, behandling og rehabilitering,
sier Torjussen.

Godt med likemenn
I dag jobber Torjussen som rådgiver og
erfaringskonsulent i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm. Som bruker og pasient
har han nok av egenerfaring og kompetanse
som han gladelig deler ungdom og voksne.
– Jeg vanker mye i de miljøene hvor jeg vet
de som trenger hjelp befinner seg. Mange har
nok med seg selv, og da er det greit med en
likemann som blant mye annet kan svare på
spørsmål om NAV, kommunal rustjeneste,
fastlege og spesialisthelsetjenesten for å nevne
noe, forteller han.

Manglende erfaring?
Når man er langt nede kan det virke som om
alt til tider svikter og at hjelpen er langt unna.
– Både hos bruker og behandler ser vi ting
som svikter fra tid til annen. Hos brukerne
10
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Brukermedvirkning løftet frem
Brukermedvirkning blir mer vektlagt nå enn
tidligere.
– Det er faktisk en av de tingene som vi fra
bruker- og pårørendesiden sammen med fagfolk er enige om. I de to nye retningslinjene
er dette med brukermedvirkning løftet frem,
noe jeg er veldig glad for, sier Torjussen.

Behandling og implementering
Avrusning og behandling kan blant annet
skje i somatiske avdelinger, i fengselshelsetjenesten og på polikliniske enheter.
– Det er mange steder vi skal inn å
implementere de nye retnings-

linjene. Nasjonalt kompetansesenter for
tverrfaglig spesialisert behandling (NK TSB)
leder implementeringsarbeidet og skal være
en motivator og pådriver i dette arbeidet, sier
Torjussen. Implementering av nye retningslinjer kan være utfordrende.
– Det er mange muligheter for å få dette til.
Men det må være en vilje hos tjenestene til å
ta de nye retningslinjene i bruk. Jeg er positiv
til de nye retningslinjene og håper at vi får til
en god implementering og at det forbrukerne
vil få en betydning, sier Torjussen.

Ettervern integrert i behandlingen
– Jeg må også få benytte anledningen til å si
at innen avhengighetsbehandlingen i Norge i
dag, må ettervernet komme som en integrert
del av behandlingen, sier Torjussen. I sin tid
som bruker og i årene etter har han sett en
gradvis utvikling til det bedre, og at de to nye
retningslinjene Nasjonal faglig retningslinje
for avrusning fra rusmidler og vanedannende
legemidler og Nasjonal faglig retningslinje
for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet fyller mye av
det tomrommet som har stått mellom bruker
og behandlingsapparatet.
Av: Knut Arne Gravingen

Erik Torjussen og Mone Eli Sæland
kommer til Fagkonferansen for Follo,
Støtvig 12. og 13. mai.

Erik Torjussen har lang
fartstid som rusmisbruker.
Nå er han rusfri og bruker
all sin tid i A-larm som likemann for å hjelpe andre som
fortsatt lever det livet han
selv var en del av.

FOTO: privat

f: Mone Eli Sæland
n 	Mone Eli Sæland har en doktorgrad i matvaner
og ernæringsstatus hos gatenarkomane i 2014.
n 	Eating on the Edge; a study focusing on dietary habits and nutritional status among illicit
drug addicts in Oslo (2014).

Mone Sæland er førsteamanuensis (PhD)
ved fakultet for helsefag ved Høgskolen
i Oslo og Akershus. Hun har forsket på
gatenarkomane og skrevet en doktorgrad
med mat på livets skyggeside som tema.

Lite fokus på kosthold
Kosthold er det som bygger mennesket
opp, og rusmiddel det som i sterk grad
bidrar til å bryte det ned. Når det kommer
til gatenarkomane har kunnskapen om
deres kosthold hatt lite fokus.
– Vi vet at kost og ernæring har stor
betydning for oss alle, men kanskje mest
for de som lever ekstremt, sier Sæland.

Ville spist mer
I sin studie intervjuet Sæland 195 personer
i aktiv rus om deres kost- og levevaner.
De ble spurt om sine matvaner i fortid
og nåtid, ble målt og veid, samt tatt blodprøver av for vurdering av vitamin- og
mineralstatus, og om de hadde stoffskifteforstyrrelser.
– Av de 195 som lot seg undersøke svarte
70 prosent at de kjøpte mesteparten av
maten sin selv. 64 prosent av de gatenarkomane i Oslo sa de ville spist mer hvis
det hadde vært lettere å få tak i mat når
de var sultne og hadde tid til å spise. De
kunne også gå flere dager uten mat, forteller Sæland. At de kunne spist mer når
de var sultne henger sammen med at de
organiserte mattilbudene holder åpent på
dagtid, noe som gjør at mange ikke får

Mat på livets skyggeside
– ernæring og rus et forsømt fokusområde
Rusmiddelavhengige har mange utfordringer. Et av flere områder som kanskje er undervurdert er deres kosthold. Selve stoffmisbruket må i stor grad
tilskrives deres sviktende helse.

benyttet seg tilbudene fordi de har det for
travelt eller sover.

spiste mindre enn mennene, ruset seg mer og
hadde mer infeksjoner, sier Sæland.

Kjøper feil mat
Undersøkelsen viste videre at maten de kjøpte selv var dårligere rent ernæringsmessig enn
den de ble tilbudt.
– Rusmiddelavhengige bruker ikke mye tid
på mat. Det de kjøper selv inneholder mye
mer sukker og mindre livsviktige næringsstoffer enn den maten de får av familie/venner og veldedige organisasjoner.

Nedsatt matlyst og økt behov for energi
Hvis ernæringsstatusen er dårlig vil smerter,
infeksjoner, uro og nedstemthet forverres.
Dette er i seg selv er vanlig blant narkomane.
– Dette vil igjen føre til nedsatt matlyst og
økt behov for energi og næringsstoffer. Så
for å dempe smerter, roe seg ned og heve
nedstemthet tar folk i stedet rusmidler. Man
havner i en vond karusell, forteller Sæland.

Trenger kostveiledning
Resultatene fra undersøkelsen indikerer at
gatenarkomane trenger hjelp til å skaffe seg
nok sunn mat for å unngå underernæring.
– Undersøkelsen viste også at de som strevde
mest med å få i seg nok mat brukte mer rusmidler, hadde ustabile boforhold og solgte
stoff, forteller Sæland. Med tanke på kroppsvekt var de som slet mest mer undervektig
enn de som sa de var fornøyd med mengden
mat de fikk i seg, legger hun til.

Lav status
De fleste som deltok i denne undersøkelsen
hadde et blandingsmisbruk og ca 80 prosent
injiserte heroin jevnlig. Avbrutt skolegang
og manglende utdannelse var også vanligere
blant de undersøkte enn i befolkningen for
øvrig i tillegg til at de manglet sikker inntekt
og eget tak over hodet.

Mye brus og lite mineraler
Gatenarkomane varierer lite på kostholdet
og sukkerholdig brus var den matvaren som
ble mest brukt.
– De spiste lite grovbrød, matfett, frukt,
grønnsaker og fisk. Inntaket var vitaminer og
mineraler var også gjennomgående lavt. Alle
intervjuede hadde for lavt inntak av vitamin
D og flere hadde lave jernverdier. Kvinnene

Abstinens utgjør en forskjell
For gatenarkomane er det mange forskjeller
fra folk flest, men en viktig forskjell er deres
abstinens.
– Abstinens tar hardt på og de føler seg helt
elendige. Derfor prioriterer de å skaffe mer
stoff fremfor mat, ettersom det blir en slags
quick fix. I det lange løp blir feil- og underernæring en viktig årsak til at de kanskje
bukker under før tiden, forteller Sæland.
Av: Knut Arne Gravingen
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Ny bok:

Et bedre liv
Ved å sette søkelys på hva som har vært viktig på veien ut av et rusmisbruk har 14 personer fortalt sine historier. Historiene om deres vei til et
bedre liv og deres erfaringer kommer nå i bokform.

FOTO: KoRus-Øst

Det finnes ingen enkle svar på hvorfor en
blir avhengig av rusmidler. Alle har sin
historie om veien inn i rusen, og veien ut
den. Det er stor variasjon i erfaringene.
– En målsetning med boken, som er skrevet av personer som ønsker å vise at det
går an å komme seg ut av et langvarig og
alvorlig rusmisbruk og avhengighet, er at
rusmisbruk ikke trenger å være en livstidsdom, sier Morten Brodahl. Historiene
er ikke representative, men de presenterer bredden og mangfoldet til brukerne.
– I boka presenterer vi historier om
bedringsprosesser og hva som har vært
viktig i slike livsprosesser for personer
med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, forteller Brodahl. Han har
selv brukererfaring, men jobber nå som
erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.
Historiene i boka skal synliggjøre at
bedring er mulig og samtidig gi håp til
brukere, pårørende og fagfolk.
– Det å formidle erfaringsbasert kunnskap om bedringsprosesser ved rusproblemer og psykiske lidelser viser seg er
svært viktig knyttet til det å gi håp til de
som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, sier Brodahl.
Det er brukerne selv som har skrevet sine
historier, og det er med refleksjoner og
kommentarer fra fagfolk og pårørende.
– Vi får et godt innblikk i livene slik det
har vært, hvordan det er nå og hvilke forhold som har støttet bedringsprosessen,
forteller Brodahl.

Morten Brodahl er brukerstemmen i redaksjonen. Han jobber som erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.
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Historiene som blir fortalt gir håp om at
bedring både er realistisk og mulig.
– Dette er det viktig å formidle til brukere, pårørende, fagfolk arbeidslivet, poli-

Ny bok:

Spilleavhengighet og
gambling
tikere og folk flest, sier Brodahl. Boka
retter seg mot studenter ved grunn, videre- og etterutdanning ved universiteter
og høgskoler innen helse- og sosialfag,
personer som arbeider med mennesker
med rusproblemer og/eller psykiske
lidelser og til brukere og pårørende.
Mange personer med psykiske problemer
og rusproblemer understreker at arbeid
og aktivitet er særdeles viktig i bedringsprosesser. Derfor er arbeidslivet, NAV,
NHO og frivillige organisasjoner også
sentrale målgrupper.
Anne Landheim, dr. philos og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste
ROP, Morten Brodahl, erfaringskonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste ROP,
Marit Brendbekken, Amalie Skrams
Hus, Bergen, Stian Biong, Høgskolen
i Buskerud og Vestfold og Frøy Lode
Wiig, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
har utgjort redaksjonen i dette bokprosjektet.
I tillegg til de 14 brukerstemmene har
Anne Landheim, Stian Biong, Marit
Borg, Marit Brendbekken, Helge Waal,
Lars Lien, Arnhild Lauveng, Solbjørg
Talseth, Eli Vogt Godager, Elise Olsen,
Christel Dahl, Aasa Kvia, Dagrunn
Sømme, Steinar Trefjord, Trude Lønning
og Ole Petter Askheim gitt faglige
betraktninger til brukerstemmene.
Boken er snart å finne i bokhandelen.
Den kan også bestilles fra Gyldendal.
Av: Knut Arne Gravingen

Hva vet vi egentlig om folk som
spiller, eller om spillene i seg selv?
Dette er en oppdatert fagbok som
dekker de ulike sidene ved pengeog dataspill, og har lenge vært
etterlyst.

Penge- og dataspill er temaer som vekker mange sterke meninger og følelser.
Hvorfor spiller vi? Hva er det som gjør at
gambling, veddemål og andre spill alltid
har vært en del av menneskehetens historie? Handler pengespill egentlig mest
om penger, eller er det noe annet som
driver oss?
Spørsmålet er hva vi egentlig vet om
folk som spiller, eller om spillene i seg
selv. En oppdatert fagbok som dekker de
ulike sidene ved penge- og dataspill, har
lenge vært etterlyst. Denne boken er nettopp et forsøk på å samle og systematisere
foreliggende kunnskap og presentere ny
forskning om gambling og gaming.
Forfatterne har lagt vekt på å få frem både
positive og negative aspekter ved spilling
og viser til så vel norsk som internasjonal forskning. Kjønn, kultur og alder
står sentralt i mange av bokens bidrag.
Avhengighet og problematisk spilleatferd
belyses også nøye. Ulike tilnærminger til
behandling blir beskrevet både teoretisk
og gjennom konkrete eksempler, og spesielle målgrupper blir satt under lupen.
Boken gir også et innblikk i debatten om
lovverket og politikken rundt pengespill
– fra både et nasjonalt og et internasjonalt
perspektiv. Mange spill tilbys i dag over
nett, og utviklingen utfordrer norske
lover og reguleringen av dem.

Bidragsyterne er forskere, behandlere,
praktikere, lærere, spillere og pårørende.
Boken har omfattende referanser og egne
øvingsoppgaver til studieformål.
Redaktører er Stian Overå, sosialantropolog og spesialrådgiver ved
Kompetansesenter rus - region øst
(KoRus-Øst) og professor i sosialarbeid Hans-Jørgen Wallin Weihe ved
Høgskolen i Lillehammer. Begge er
fagansvarlige på det nasjonale opplæringsprogrammet, Spillavhengighet og
problemskapende dataspilling – forståelse og tiltakskompetanse, som er et samarbeid mellom KoRus-Øst og Høgskolen
i Lillehammer.
Av: Stian Overå
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Økning i henvendelser av spilleavhengige
I løpet av 2014 opplevde lavterskeltilbudet fjernbasert behandling for
spilleavhengige (spillbehandling.no)
en dobling av antall henvendelser.
– På antall henvendelser merket vi også
større økning i 2015. Så langt i 2016 ser
vi att denne trenden holder seg, sier prosjektleder og behandler Magnus Eidem
ved fjernbasert behandling for spilleavhengige.

Økt antall henvendelser fører også til
at ventetiden for de som vil starte opp
med programmet blir lengre. – Den største årsaken til økningen på samtaler hos
fjernbasert behandling kommer utelukkende fra utenlandske online kasinospill.
Disse spilleselskapene har en massiv markedsføring som dessverre gjenspeiles i
våre tall, sier Eidem.
Mange forteller at den direkte markedsføringen med såkalte free-spins og
bonusordninger gjør det vanskelig å slutt
med spilingen.

– At de nettbaserte kasinoene har blitt
så tilgjengelig på mobil og nettbrett kan
også være en forklaring på at så mange
sliter med pengespill, sier Eidem.
Et notat fra ACTIS (1:2016) viser at
Hjelpelinjen for spileavhengige har hatt
en nedgang på 5 % i antall henvendelser
på dataspill i 2015 (n=768) sett i forhold
til 2014. Antall henvendelser på pengespillsamtaler har derimot økt med 6 %
(fra 514 til 544). Hjelpelinjen er et lavterskel samtaletilbud som drives i samarbeid
mellom Lotteritilsynet og Sykehuset lnnlandet HF Sanderud.
Spesialisthelsetjenesten Blå kors har drevet med behandling av spilleavhengige
i mange år. De har årlig ca 3000 konsultasjoner ved sin poliklinikk i Oslo.
De oppgir at antall pasienter med pengespillproblematikk har økt med 10 %.
Denne økningen kan enten tilskrives at
behandlingstilbudet er mer kjent, eller
at problemet med pengespill har økt
(ACTIS 1:2016).
(Kilde: ACTIS-notat 1:2016)

Rune Mentzoni og Magnus Eidem har
skrevet kronikken ”Spillselskapenes
kyniske markedsføring”. Den kan du lese
på NRK ytring

Prosjektleder Magnus Eiden, Fjernbasert behandling for spilleavhengige.
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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 2•16
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returadresse :

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

KOMMENDE KURS OG KONFERANSER

Ansatte

12.-13. mai, Støtvig hotell FULLT!
Fagkonferanse for Folloregionen

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

25.-26. mai, Røros FULLT!
RØROSkonferansen
– boligsosialt
26.-27. mai, Sanner hotell FULLT!
Fagkonferanse for Romerike
31. mai, Oslo Kongressenter
Jeg spiller!
2.-3. juni, Klækken FULLT!
Fagkonferanse for Asker og Bærum
14.-15. juni, Hamar
NFSP 2016
15. juni, Velferdsetaten, Oslo
Informasjonsdag om musikkterapi
7. september, Brumunddal
Familiestøtte - kompetanseprogram
(kun for inviterte)
12.-13. september, Lillestrøm
Nasjonal ruskonferanse 2016

27.-28. september, Sarpsborg
Opplæring i tvangsbestemmelse
i helse- og omsorgstjenesteloven
kap.10
5.-6. oktober, Lillestrøm
Opplæring i tvangsbestemmelse
i helse- og omsorgstjenesteloven
kap.10
18.-19. oktober, Hafjell
Opplæring i tvangsbestemmelse
i helse- og omsorgstjenesteloven
kap.10
27.-28. oktober, Elverum
Opplæring i tvangsbestemmelse
i helse- og omsorgstjenesteloven
kap.10
1. november, Oslo
Felles fagkonferanse: BTI, BIR og TI
2.-3. november, Hafjell
Rusforum Innlandet
28.-29. november, Oslo
LAVterskel 2016

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

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

