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Prosessmøte med Dynamo International

Internasjonalt samarbeid
I denne utgaven av Storby Rus
retter vi fokus mot internasjonalt
samarbeid. For å kunne se sitt
eget arbeid bedre kan det være
nyttig å lære av andres erfaringer;
hva gjør man og hvordan gjør
man det? Dette kan bidra til å
reflektere over og forbedre egen
praksis.
Oppsøkende sosialt arbeid blant
ungdom er et av Kompetansesenter rus-Oslo sine spisskompetanseområder. For å høste erfaringer
har Kompetansesenteret og våre
samarbeidspartnere stor nytte av
deltakelse i internasjonale nettverk. Et eksempel på dette er vår
deltakelse i Correlation II med
den planlagte ungdomsutvekslingen beskrevet av Monica Hoen
Island i dette nyhetsbrevet.
Helse- og omsorgsdepartementet
har bedt KoRus-O å representere

Norge i EXASS Net. Dette er
et praksisorientert nettverk med
fokus på gatenært arbeid opprettet av Europarådets Pompidou
gruppe. Nettverket er opptatt av
det praktiske arbeidet og det å
føre praktikere sammen. I våres
var Oslo og Kompetansesenteret vertskap for en samling for
EXASS Net. i Oslo. Målsettingen
med denne samlingen var å få
kjennskap til oppsøkende sosialt
arbeid blant ungdom i Oslo og
den nasjonsale satsningen på tidlig intervensjon.
Internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling er både spennende og utfordrende. Ikke minst
kan det være utfordrende å finne
metoder som fremmer erfarings-

Ragnhild Audestad
avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus-Oslo

deling og refleksjon. Ved kompetansesenteret har vi med hell
brukt Open Space-metoden. Dette
er en en metode som fremmer deltakernes engasjement og aktivitet,
og en møteform hvor deltakerne
selv setter agendaen og leder parallelle gruppediskusjoner. For å
bygge nettverk og utveksle erfaringer anbefaler vi bruk av denne
metoden. Det vi også har sett er
at denne møteformen er meget
godt egnet når man skal ha møte
med en svært heterogen gruppe. I
stor grad bidrar møteformen til å
bygge bro over språkbarrierer og
sikre deltakelse fra alle.
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Tidlig intervensjon og oppsøkende ungdomsarbeid i

Bulgaria

Kompetansesenter rus – Oslo inngikk i 2009 et partnerskap med National Centre for
Addicitions i Bulgaria om bistand i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet
”Listen to Child; improvement of preventive measures and increasing the accessibility of
services for children and adolescents experimenting and abusing drugs”.
Kompetansesenterets rolle i prosjektet er særlig knyttet til
utviklingsarbeid og undervisning på to områder; opprettelse av en nasjonal telefonrådgivningstjenste og oppsøkende sosialt arbeid overfor unge i risikosoner.
Prosjektets overordnede målsetting handler om å styrke
det forebyggende arbeidet og øke tilgjengeligheten av
psykososiale tjenester for barn og ungdom som eksperimenterer eller misbruker rusmidler. Prosjektet er forankret i National Centre for Addictions (NCA) og Sofia
Municipality Centre for Addicitions (SMCA), og bygger
på Bulgarian Drugs Strategy and Action plan. Kompetansesenteret er involvert i forhold til to av prosjektets fem
sentrale elementer:
- Opprettelse av nasjonal rustelefon med vekt på
opplæring av ansatte i telefonrådgivning
- Bistå i utviklingen av et rådgivningssenter i forhold
til utsatte barn og unge i Sofia
En oppsøkende tjeneste er tenkt etablert i rådgivningssenteret, som skal drive forebyggende arbeid i lokalmiljøene og rekruttere ungdom og deres familier til rådgivningssenteret. Prosjektet er blant annet finansiert med
norske EØS-midler (EEA Grants).

Prosjektet ”Listen to Child” retter seg mot tidlig intervensjon overfor unge i risikosoner og passer således
godt inn i den norske tradisjon innen oppsøkende sosialt
arbeid. Målsettingen bak satsningen har mange fellestrekk med prioriterte satsninger fra ”Opptrappingsplanen
for rusfeltet” her hjemme. På mange måter kan vi si at
likhetene stanser her. De sosiale forholdene i Sofia skiller seg sterkt fra forholdene vi kjenner fra oppsøkende
arbeid i Norge og i våre naboland. En rask kikk i OECDs
databaser før avreise viste enorme forskjeller når det
gjelder arbeid, økonomi og velferdstilbud mellom våre
to land. Bulgaria befinner seg i det absolutte økonomiske
bunnsjiktet i Europa, med en registrert arbeidsledighet
på mer enn 9 %. Nesten 15 % av barn mellom 0-15 år
vokser opp i hushold uten lønnsarbeid. Årlig gjennomsnittsinntekt for fulltidsansatte utgjør omtrent beskjedne
25000 norske kroner. Sett med norske øyne har Bulgaria
store utfordringer innen barnevern og rusbehandlingstilbud til ungdom. I følge en rapport fra Europarådet i 2007
kommer Bulgaria, rett bak Russland, dårligst ut når det
gjelder avvikling av de store statlige rusinstitusjonene
for ungdomskriminelle og rusmisbrukere. De to landene
har Europas høyeste andel av barn på institusjoner og har
mottatt kritikk fra FN for sin praksis med ensidig å møte
ungdomskriminalitet og rusbruk med institusjonalisering.
Prosjektet ”Listen to Child” må betraktes som et av myndighetens forsøk på å fornye den statlige politikken og
hjelpetilbudet rettet mot unge i samfunnets ytterkanter.
I et land med så store utfordringer mener vi det er særlig gledelig at prosjektet faktisk retter seg mot ungdom,
familier og tidlig intervensjon. En utvidet satsning på
voksne etablerte rusmisbrukere ville nok også ha vært på
sin plass, men med begrensede ressurser mener vi at Bulgarias NCA har tatt viktige grep i forhold til å skaffe seg
nye erfaringer med oppsøkende arbeid og tidlig intervensjon som virkemidler i det forebyggende rusarbeidet.
Sturla Johansen og Peder Solvang fra RUStelefonen
underviste i februar de ansatte ved den nyetablerte nasjonale rustelefonen. I sommer gjennomførte Henning
Pedersen fra Kompetansesenteret og Børge Erdal fra
Uteseksjonen et tre dagers undervisningsopplegg om
oppsøkende arbeid. Ansatte ved NCA, SMCA samt masterstudenter innen psykososialt arbeid med vekt på kunstfag og kreative tilnærminger (sosialpedagogikk) fulgte
undervisningen som foregikk på engelsk og ble tolket til
bulgarsk.
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Gjennom tre dager fikk deltakerne en teoretisk innføring i oppsøkende arbeid med eksempler fra praksis. I
tillegg fikk de prøve seg i direkte praktisk oppsøkende
teamarbeid ute i Sofias gater, med bruk av reflekterende
team i etterkant. Etter undervisningens andre dag møtte
Pedersen og Erdal de ansatte ved SMCA og lederen Dorita Krasteva hvor det også ble tid til et besøk i de nye
lokalene til prosjektet. Profilen på senteret vil bli todelt.
En avdeling med fagpersonell som vil ha fokus på både
individuelt abeid og arbeid i grupper. Den andre delen vil
inneholde oppsøkende team bestående av frivillige blant
studentene som deltok i undervisningen. Dette arbeidet
vil være under ledelse av psykologen Alexandrina
Alexova.
Tilbakemeldingene fra studenter og ansatte ved SMCA
var gode og de ytret ønske om videre samarbeid med
Kompetansesenteret og Uteseksjonen etter hvert som
de kommer i gang med egen oppsøkende virksomhet.
Foreløpig er det ikke lagt konkrete planer for ytterligere
samarbeid, men fra begge parter er det ønske om å få til
utveksling og hospitering av feltarbeidere mellom Bulgaria og Norge. Norge har en forholdsvis lang tradisjon
med oppsøkende arbeid og godt tverrfaglig samarbeid
med andre fungerende hjelpetjenester. På den andre siden
erfarte vi fra undervisningen at Bulgaria har særdeles
høyt skolerte feltarbeidere med utdanninger knyttet til
samfunnsarbeid og sosialpedagogikk. I tillegg har disse
et sterkt sosialt engasjement og et mangfold av kreative
ideer om hvordan de kan arbeide med ungdom i lokalmiljøene uten store kostnader. Med en slik bakgrunn vil en
fremtidig utvekslingsordning kunne gi mye både til norske og bulgarske feltarbeidere.

Børge Erdal fra Uteseksjonen og Henning Pedersen
KoRus-O sammen med Alexandrina Alexova

kontaktperson KoRus-O:
henning.pedersen@rme.oslo.kommune.no

Psykologen Alexandrina Alexova ved
prosjektets pressekonferanse
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Crossworkere på konfliktløsningskurs i London

De norske deltakerne
William Karlsen, Sofie
Kristiansen og Felipe
Castro Orellana

Kompetansesenter rus – Oslo var invitert med som partner med fire deltakere fra
Crossworker på et 7 dagers Training Course, som det kalles i EU, i konfliktløsning i
ungdomsarbeid: ”How to manage conflicts in Youth Work”
Kurset fant sted i Aston Clinton, en halv times togtur
nord for London, i perioden 31. august til 8. september
2010. Det var 28 deltakere i alderen 16 – 36 år fra til
sammen 7 land som deltok: Belgia, Tsjekkia, Italia, Polen, Portugal, Storbritannia og Norge. Kurset var finansiert av EU-programmet Aktiv Ungdom. En av de norske
crossworkerne ble dessverre forhindret fra å dra i siste
liten, men Sofie Kristiansen (18), Felipe Castro Orellana
(23) og William Karlsen (28) deltok på hele kurset. Vi
tok en prat med dem etter at de var kommet tilbake.
Hvordan var oppholdet deres i England?
- Vi er kjempefornøyde og har hatt det veldig fint, sier
alle tre i kor. Det var ganske intenst og krevende rent faglig, men veldig sosialt og morsomt også. Vi bodde i en
bitteliten by som heter Aston Clinton. Det var skikkelig
øde med kun en butikk om lag 10 minutter å gå fra stedet
der vi bodde. Borgemesteren kom til og med og åpnet
hele kurset den første dagen. Det kan jo tyde på at det
ikke skjer så veldig mye der ellers, siden han tok seg tid
til det…..Men vi satte pris på det, altså!
Hvordan bodde dere?
-Vi bodde heldigvis på enkeltrom. Det er visstnok vanlig
å dele rom med en fra et annet land. Det hadde ikke gjort
noe det, men det var litt deilig å kunne være litt alene
også innimellom. Man er jo sammen hele tiden på sånne
kurs! Maten var god og alt var egentlig veldig hyggelig
når vi først ble vant til ”ødemarka” og ble kjent med de
andre. Vi er jo vant til litt av hvert både gjennom Crossworker og ellers sier de og ler (de tenker nok på siste
samling med Crossworker i lavvo i Setesdal da alle frøys
og ble spist opp av mygg red.anm.).

Sofie, du som bare er 18 år, følte du deg mye yngre enn de
andre?
- Nei, det var ikke noe problem. Det var jo et par stykker
som var yngre enn meg også. Og nesten alle var jo under
30 år.
Hva lærte dere i løpet av denne uka da?
Alle hjelper hverandre med å oppsummere uka og imponerer stort ved å huske programmet i detalj dag for dag.
- I begynnelsen brukte vi mye tid på å bli kjent og hadde
mange øvelser på det. Da vi skulle begynne å jobbe med
temaet konfliktløsning ble vi delt inn i to grupper som
jobbet med det samme parallelt. Da var vi 14 personer
i hver gruppe og det ble derfor litt færre å forholde seg
til. Vi hadde mange øvelser og rollespill slik at vi kunne
reflektere over våre egne holdninger og atferd. Vi lærte
mye om oss sjøl, også ting vi ikke visste om, ler ungdommene. Vi filmet noen av rollespillene og analyserte dem
etterpå. Hvordan vi kunne ha handlet annerledes for å
løse konflikten på en bedre måte. Men det er jo ingen
fasitsvar!
Hva var det som gjorde størst inntrykk av det dere var igjennom på kurset?
- Vi brukte mye tid på å lære om og forstå de ulike typer
roller i en konflikt, eller kanskje man heller kan kalle det
karaktertrekk. Man kan jo innta ulike roller i ulike situasjoner, og veldig ofte kombinerer man disse rollene som
betegnes med dyrenavn som blant annet hai og skilpadde.
William trekker fram at han har lært mange nye metoder
som han vil ta med seg videre og bruke i arbeidet sitt ved
Agenda X og som veileder i Crossworker.
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- Det var mange gode øvelser med forskjellige mål, som
blant annet samarbeid, teambuilding og refleksjon. Hver
ettermiddag når programmet var ferdig gikk vi i refleksjonsgrupper, noe som alle synes var nyttig og en fin
avrunding av det faglige innholdet den dagen. Vi skal jo
også formulere det vi har lært innenfor nøkkelkompetansen (Key Competences) til Aktiv Ungdom og få det
nedskrevet i hvert vårt ”Youth Pass”. ”Youth Pass” omtaler både den generelle målsettingen med kurset og en
individuell del der vi selv må formulere det vi har lært og
blitt bedre på.
Var det noe som var spesielt utfordrende? Språkbarrierer?
Kulturelle barrierer?
- Nei, egentlig ikke. Samtlige behersket godt engelsk,
og sånn rent kulturelt er det vel ikke så store forskjeller i
Europa, eller? Vi følte det ikke sånn i hvert fall. Men folk
er jo forskjellige og det var jo enkeltpersoner som innimellom var litt krevende å være sammen med.
Sofie understreker at hun hadde gjort sitt beste for å være
grei og hyggelig mot alle, men hadde likevel fått noen litt
uventede reaksjoner på vennligheten sin. En dag hadde
hun tilbudt en mannlig deltaker hjelp til å flytte på noen
krakker hvor på han takker nei til hjelpen fordi jenter
ikke skal gjøre sånt arbeid i følge han. Med ett er vi langt
inne i en diskusjon rundt likestilling og at ikke alle de
Europeiske landene har hatt en like sterke kvinnekamp
som i Skandinavia. Vi blir enige om at det kan være et interessant tema for et annet kurs gjennom Aktiv Ungdom.

Hvordan var det sosiale og fikk dere sett noe av London?
- Ja, vi hadde en hel dag i London. Vi tok toget inn om
morgenen og tilbake igjen med det siste toget om kvelden. Da var vi sammen i både store og mindre grupper og
gjorde litt forskjellig ting. Ellers hadde vi to internasjonale kvelder der vi presenterte landene våre og arbeidet
vårt. Den siste kvelden hadde vi selvsagt avskjedsfest.
Har dere knyttet noen kontakter og har noen planer for videre
samarbeid?
- Ja, vi ble jo godt kjent med alle deltakerne, men det var
ikke alle som jobbet innenfor vårt felt og derfor ikke er så
aktuelle samarbeidspartnere videre. Den belgiske organisasjonen kan være en samarbeidspartner for Crossworker
og et mulig mål for studiebesøket til våren. Vi skal jobbe
videre med saken sammen med prosjektledelsen i Crossworker.
William forteller at han har også noen konkrete planer og
kontakter for et samarbeid med den italienske organisasjonen og Agenda X der han jobber til daglig. Felipe har
lyst til å jobbe med et musikkprosjekt og skal søke midler
til det. Her er det uante muligheter og det er ikke noen
tvil om at disse tre deltakerne har lært og opplevd mye
på dette kurset i England, og at det har inspirert dem til
videre europeisk samarbeid.
kontaktperson KoRus-O:
yvonne.larsen@rme.oslo.kommune.no
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Correlation - oppsøkende sosialt arbeid, tidlig intervensjon

og ung-til-ung metodikk

Kompetansesenteret er med i et europeisk prosjekt om oppsøkende arbeid og tidlig
intervensjon. Norske samarbeidspartnere i prosjektet er Uteseksjonen i Oslo og
utekontaktene i bydelene Nordstrand og Bjerke.
Prosjektet har som mål å nå ungdom som ruser seg på et
tidlig tidspunkt i deres ruskarrière. Vi vet at ungdom som
oftest begynner å ruse seg der de bor, og først dukker opp
i de åpne rusmiljøene i sentrum etter at rusmiddelmisbruket er etablert. I den tidlige fasen av et begynnende misbruk er det lettest å gjøre noe med problemet, samtidig
som det da kan være vanskeligst å identifisere for hjelpeapparatet. Rusmiddelmisbrukets negative konsekvenser
har ofte ikke vist seg i særlig grad for ungdommen selv,
og det kan derfor være utfordrende å jobbe med endringsarbeid i denne tidlige fasen.
Prosjektet dreier seg om å samle inn erfaringer og teste
ulike tilnærminger til hvordan man kan nå og følge opp
unge mennesker mellom 16–23 år som eksperimenterer
med rusmidler, og som er i risiko for å utvikle tyngre
rusmiddelmisbruk. Målet er at man gjennom systematisk
oppsøkende arbeid kommer i kontakt med ungdommen
på et tidligere tidspunkt. Det er likevel ikke all ungdom
man kommer i kontakt med gjennom oppøkende arbeid.
Derfor har vi valgt å bruke ung-til-ung metodikk som en
strategi for å kunne nå flere ungdommer i den aktuelle
målgruppen. Det oppsøkende arbeidet er likevel grunnlaget og forutsetningen for å kunne rekruttere de riktige
ungdommene til ung-til-ung formidling. Ved å bruke
ungdom som er opplært i ung-til-ung formidling håper
vi å bidra til å redusere skadevirkninger og forhindre økt
problemutvikling, og at personer i målgruppen som ikke
er i kontakt med hjelpeapparatet skal få bedre tilgang til
dette.
I tillegg til fokuset på oppsøkende arbeid og ung-til-ung
formidling, har vi også etablert en egen veiledningsgruppe i motiverende intervju for å utforske hvordan dette kan
brukes i endringsarbeid. Resultatet av datainnsamlingen
og utprøving av ulike tilnærminger og arbeidsmetoder

Anniken Sand fra KoRus-Oslo leder gruppemøte

skal beskrives i en ”Guideline”. Denne skal distribueres
i relevante fagmiljøer i inn- og utland. Vi begynte med
å kartlegge målgruppen gjennom intervjuer. I Oslo har
det vært holdt åtte fokusgruppe-intervjuer med ca. 60
ungdommer, og senere er 33 ungdommer til intervjuet i
gruppe eller individuelt. Til sammen er 150 ungdom i 7
europeiske land intervjuet etter en intervjumal utarbeidet
av Linda B. Svalsrød, utekontakt i Bydel Nordstrand, og
Øyvind Mettenes, tidligere ansatt i Uteseksjonen. Intervjumalen inneholdt en rekke ulike tema, som hva unge
mennesker i målgruppen ser på som risikoatferd i forbindelse med bruk av rusmidler, hvordan de mener man kan
redusere risikoatferd, betydningen av påvirkning i vennegrupper/ungdomsgrupper har for eksperimentering av
rusmidler, hvordan de kan påvirkes til å redusere risikoatferd i sine egne sosiale miljøer, hvem ungdom anser som
viktige støttepersoner, hva utekontaktene kan bidra med.
Slik er ungdom blitt brukt som eksperter som har gitt oss
viktig kunnskap, og mange av tilbakemeldingene tyder
på at de dessverre ikke alltid føler at de har en stemme i
samfunnet.
På bakgrunn av informasjon og ny kunnskap som fremkom i intervjuene, valgte vi ut strategier i forhold til
oppsøkende arbeid og i forhold til hvordan vi ønsket å
legge opp ung-til-ung arbeidet. Ikke overraskende viste
intervjuene at unge har mest tiltro til egne venner når det
gjelder å få informasjon om rusmidler, og også når det
gjelder hvem de rådfører seg med når de har behov for
hjelp. Andre undersøkelser bekrefter bildet av at unge har
mest tiltro til mennesker som ligner dem selv i forhold til
erfaringsbakgrunn, alder og sosial tilhørighet.
Ung-til-ung formidling
Vi valgte å vektlegge ung-til-ung formidling fordi det
er beskrevet som en lovende metodikk for å nå skjulte
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grupper. Ung-til-ung formidling er et vidt begrep og kan
referere til en rekke ulike forståelser, ulike målgrupper og
ulike aktiviteter. Vi har valgt å bruke følgende definisjon
av ung-til-ung formidling:
Peer education involves sharing and providing information about alcohol and other drugs to individuals or
groups. It occurs through a messenger who is similar to
the target group in terms of characteristics such as age,
gender and cultural background, has had similar experience and has suffient social standing or status within the
group to exert influence.
(McDonald, Roche, Durbridge, Skinner)
Henning Pedersen har skrevet i boka Ute/Inne at ung-tilung metodikk i stor grad handler om å legge til rette for å
styrke individer og grupper av unge for å kunne benytte
deres kunnskap og erfaringer til kontaktskapende arbeid
med annen ungdom. Gjennom å aktivisere og benytte
ungdomsformidlernes egne nettverk som kanaler til informasjonsformidling og kunnskaps- og ferdighetsutvikling kan man nå grupper av unge som utekontaktene ikke
ville klart å etablere kontakt med gjennom sine tradisjonelle metoder (Pedersen 2006). Å jobbe med ungdom på
denne måten er et viktig supplement til det oppsøkende
arbeidet. Ressursfokus er sentralt i ung-til-ung metodikk.
Ungdom som kanskje er mest vant til å bli sett på som
”problemungdom” opplever at deres erfaringer og kunnskap blir verdsatt, og for mange gir det en følelse av å
bidra med noe positivt. På lengre sikt kan man håpe på at
deltakelse i slike prosjekt kan bidra til endret selvoppfattelse.
Ulike typer ung-til-ung-formidling
Det finnes ulike typer av ung-til-ung-formidling. Et eksempel er det rusforebyggende programmet ”Unge &
Rus” som er et obligatorisk tiltak på 8. trinn i Oslo. For
å gjennomføre programmet plukkes det ut elever fra 8.
trinn som skal fungere som gruppeledere i sine klasser.
De får opplæring i det å være gruppeleder og mer kunnskap om rus. Gruppelederne skal tilbake i klasserommet
formidle informasjon om rus til sine medelever og lede
gruppeoppgavene som hører til programmet. ”Unge &
Rus” er et forebyggende tiltak på et såkalt universelt
nivå. Det betyr at tiltaket skal ut til alle 8. klassinger som
befinner seg på skolen og tar i mot undervisning. I den
andre enden på forebyggingskalaen har vi de mer skadereduserende tiltakene som retter seg mot risikoutsatte
grupper og enkeltindivider, såkalt selektive og indikative
tilnærminger. Vi kan altså ha ulike målgrupper for ungtil-ung- formidlingen, men felles for alle er at informasjonen som skal formidles må være tilpasset målgruppa for
at den skal ha noen nytteverdi. I vårt ung-til-ung-prosjekt
i de to bydelene Bjerke og Nordstrand er innsatsen rettet
mot ungdom i risikosonen. Det er viktig å påpeke at vi
ser på denne tilnærmingen som et supplement til andre
innsatser rettet mot denne målgruppa. Det er også knyttet en del dilemmaer til å bruke ung-til-ung som metode.
Disse dilemmaene bør diskuteres i de ulike tjenestene

om man skal benytte seg av metoden, men vi vil ikke
gå nærmere innpå disse dilemmaene her. Vi har valgt en
tilnærming der ungdommen får mer kunnskap om visse
tema de så skal formidle ut til sine miljøer, det vil si egne
venner, slik at det blir en størst mulig nærhet mellom avsender og mottaker.
Utekontaktene i prosjektet har prøvd ut ung-til-ung metodikk i forhold til ulike ungdomsgrupper, der innholdet
i opplæringen er utviklet sammen med personer fra de
ulike ungdomsgruppene. De har fått opplæring tilpasset hvem de er, og er formidlere at dette budskapet ut i
sine miljøer. Slik har utekontaktene vært i stand til å nå
ut med budskap til ungdom de ikke er i kontakt med til
vanlig. Rapporteringen så langt viser at ungdommen har
spredt sin nye kunnskap aktivt. De ulike gruppene har
jobbet med alt fra faktakunnskap om rusmidler og kunnskap om hvordan psykologer i en ruspoliklinikk jobber,
til konflikthåndtering og kunnskap om rettigheter i forhold til politi eller asylsystemet. Gjennom økt kunnskap
om hjelpeappratet har de også forklart annen ungdom om
hvor man kan gå dersom man trenger hjelp. I en bydel
var ungdommen som fikk opplæring ikke klar over at
bydelen hadde sin egen helsestasjon for unge, og etter et
besøk dit sammen med utekontakten har de bidratt til å
spre informasjon om helsestasjonen og tilbudet som gis
her ut i sine miljøer.
De ulike landene som deltar i prosjektet har utviklet egne
ung-til-ung prosjekter. I Serbia har en av prosjektdeltakerne jobbet inn mot en gruppe unge injiserende heroinmisbrukere med Roma-bakgrunn. Correlation-prosjektet
skal avsluttes i 2011.
Kontaktperson KoRus-O:
anniken.sand@rme.oslo.kommune.no

Linda B.Svalsrød
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Correlation - rapport fra ”The 4 corner project”

Stefan W. (Gangway), Claudia J.(Novadic-Kentron), Joanna B. (Barca Leeds), Alex vD. (Novadic-Kentron)
og Monica I.(Utekontakten Nordstrand)

Som beskrevet i forrige artikkel har Bydel Nordstrand
vært en av deltakerne i Correlation II prosjektet i samarbeid med Bydel Bjerke og Uteseksjonen i Oslo.
Våren 2010 ble det avholdt en europeisk Correlation II
konferanse i Porto i Portugal. Kompetansesenter rus Oslo var ansvarlig for å avholde en workshop i forhold
til ”Outreach and early intervention”. Workshopen besto
av gruppearbeid med deltakere fra ulike nasjonaliteter
for å beskrive hvordan man på nasjonalt og internasjonalt
nivå kunne arbeide med ungdom i denne målgruppen. I
en gruppe satt representanter fra Nederland (NovadicKentron), Tyskland (Gangway) og England (Barca
Leeds). Et av delmålene for diskusjon i gruppearbeidet
var å søke midler fra Aktiv Ungdom for å realisere en
utveksling med ungdom fra de nevnte fire landene. Alle
medlemmer i EU, EØS-samarbeidet og Tyrkia kan søke
midler til internasjonale ungdomsprosjekter gjennom
Aktiv Ungdom. Denne konferansen ga dermed et godt
grunnlag for nettverkbygging og muliggjøring av en ungdomsutveksling.
Samarbeidet mellom de fire landende fikk tittelen ”The 4
corner project”. I etterkant av konferansen inviterte den
tyske organisasjonen Gangway, som jobber oppsøkende
med ungdom i Berlin, de tre andre landene til et planleggingstreff i Berlin for egen regning. Helgen 10.- 12.
september 2010 møttes derfor oppsøkende ungdomsarbeidere fra de fire landende for å konkretisere planleggingen av en felles søknad til Aktiv Ungdom. Det ble en
begivenhetsrik helg hvor vi fikk et godt innblikk i hvordan man jobber oppsøkende inn mot ungdom i de ulike
organisasjonene og landene. Jeg fikk også være med på
en arbeidsøkt med den tyske organisasjonen som ga et
godt bilde av hvordan de jobber opp mot ungdommene i
praksis. Det var overraskende mange likheter med hvor-

dan vi jobber oppsøkende på bydelsnivå i Oslo. Målet for
oppholdet var å diskuterte mål, innhold, målgruppe og
tema for ungdomsutvekslingen. Vi bestemte at vi skulle
søke om å arrangere en ungdomsutveksling med fire ungdom og to ungdomsarbeidere fra hvert av de fire landene.
Utvekslingen har som mål å bli gjennomført sommeren
2011 med opphold både i Norge og Nederland. Det overordnede målet er å styrke den europeiske fellesskapsfølelsen, og gi ungdom med færre muligheter en anledning
til å møte ungdom fra andre land i samme situasjon kombinert med gode sosiale, formelle og uformelle læringsarenaer. Dette håper vi vil medføre økt mestringsfølelse
og økt selvtillit for ungdommene på sikt. Ungdommene
vil også få en unik mulighet til å bli kjent med andre og
kanskje få avkreftet fordommer man har om ungdom i
andre land, samt å snakke om felles problemstillinger
rundt det å være ung.
Dersom du ønsker mer informasjon om Aktiv ungdom
programmet så gå inn på nettsiden
http://www.aktivungdom.eu/
Kontaktperson KoRus-O:
monica.hoen.island@rme.oslo.kommune.no

Gruppearbeid hvor felles søknad planlegges
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Tvivlkonferansen 2010

Tema: Dannelse

Siden 2002 er det avholdt åpne arrangementer i Norge,
Danmark og Tyskland omkring fenomenet tvil. Tvilen
er satt opp mot skråsikkerhet, det vil si det som er hevet
over enhver diskusjon. Gjennom refleksjon, debatt og
kunstformidling er det et mål at disse konferansene skal
legge til rette for at våre valg skal tas på et klokere og
mindre forutinntatt grunnlag. Målet er at tvilen blir en
kraft som fører oss på leting etter andre ståsteder, en
nøkkel til ny innsikt og praksis i det daglige.
Tvilkonferansene blir arrangert av en bredt sammensatt
gruppe som har det til felles at de er opptatt av språk,
formidling og kunst, med et særlig blikk på pedagogiske
og helsemessige utfordringer, både i Norge og Danmark
. Blant arrangørene er fondet for dansk-norsk samarbeid,
et bilateralt fond som har som formål å samarbeide for
økt forståelse og samarbeid mellom de to land. Fondet
er vertskap og arrangør. Stiftelsen Bergensklinikkene
er medarrangør, og har siden 2003 hatt tvil som et av
sine faglige styringsverktøy i arbeidet, som omfatter behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, samt
forskning, forebygging og undervisning.
Konferansene har ulikt tema hvert år, og har som mål
å utfordre ulike organisasjoner, institusjoner og fags
tilstrekkelighet, i møte med nye stemmer og nettverk.
I år var temaet ”Dannelse”. Hva skal til for å kunne
fungere som et fullverdig samfunnsmedlem i dagens
samfunn? Hvilke ferdigheter, koder og teknikker kreves
det kompetanse i for å kunne takle den hypermoderne
virkeligheten? Innen et dannelsesperspektiv er dette helt
grunnleggende spørsmål. Kjernen i dannelsesbegrepet er
humanitet, begrepet knyttes til menneskeverd og respekt,
og er dermed noe annet enn fine manerer og ”etikette”.
Globalitet, høyteknologi, modernitet. En verden i oppbrudd sosialt, kulturelt, teknisk og økonomisk representerer dyptgående endringer av både samfunn, kultur og
menneskelig bevissthet. En individualisert verden stiller
det enkelte menneske overfor selv å skulle skape seg et
perspektiv og bygge opp en identitet. Derfor er dannelsesoppgaven i dag en annen enn tidligere. Den handler
ikke bare om å overta en livsform, men om å skape en ny
som gir personlig mening. Ikke alle makter å løse denne
oppgaven, og nye marginaliserte grupper oppstår, flere
faller utenfor. Dette er utfordringer til oss som jobber i
helsevesenet, til oss som jobber med rus. Dannelse som
fenomen og dannelse i behandlingsapparatet utfordrer
også utdanningsinstitusjonene og behandlingsinstitusjonene: Hvordan utdanne og veilede personer som skal
jobbe med folk som har rusproblemer? Hvordan legge
til rette for at dannelse i form av respekt for det enkelte
menneskes liv og iboende verdighet kommer til uttrykk?
2010 er året for sosial inkludering. Men hvordan inkludere, hvem skal inkluderes, for hva og av hvem? Og hvor-

for? Dette representerer en stor utfordring i den vestlige
verden, ikke minst for rusfeltet. Hvilke muligheter og
utfordringer og nye oppgaver bringer dette til utdanningsfeltet og helsefeltet, til politikken, mediene og kunsten?
Når tilliten krakelerer erstattes den av kontroll.
Kanskje er det dette vi ser som fremveksten av et
”kontrollsamfunn”. Lærerne kontrolleres, deres arbeid
måles og veies – og de selv henges ut. Sosialrådgiveren
overvåkes, klienten registreres, hjemmehjelperen styres
av en liten håndholdt computer, kontrollbyråkratiet
vokser og tilliten blir stadig vanskeligere å få øye på.
Politikerne vet det godt, de snakker om ”partnerskap”
og om en ”tillitsreform”. Likevel vokser kontrollen
og antar til tider groteske former – vi overvåkes
døgnet rundt i det offentlige rom og langt inn i
det private. Hvordan påvirker det lærerens arbeid,
sykepleierens, sosialrådgiverens, psykologens – politiets,
myndighetenes, journalistenes, politikernes? Kan vi
endre legitimitetskrisen og gjenskape tilliten? Kan vi
utvikle tilliten mellom oss som borgere og i vårt forhold
til myndighetene – i et flerkulturelt samfunn, preget av
individualisering og markedsgjøring? Er vi i ferd med å
tape en uskyld, som det blir vanskelig å hente tilbake og
gjeninnsette som samfunnets grunnlag? Er det i 11. time
– og hva gjør vi?
Gjennom ulike foredrag, debatter og innlegg av
ulik art søkte Tvilkonferansen 2010 å belyse ulike
profesjonsroller i forhold til et dannelsesaspekt. Sterke
foredrag som bidro til givende refleksjoner i etterkant:
vi fikk blant andre møte Anita Bay Bundesgaard,
kulturredaktør i Politiken, Svein Sjøberg, kjerne fysiker
og pedagog, Jan Inge Sørbø, professor ved institutt
for sosialfag, Arne Klyve, undervisningssjef ved
Bergensklinikkene med flere. Kjernen i alles budskap
var humanitet. Og som en eksponent for tvil sto kulturen
og kunsten sterkt gjennom disse tre dagene: Marie
Bergmann sto for det musiske møtet, fotografen Oddleiv
Apneseth var der med sitt fotoprosjekt fra Jølster, og vi
fikk møte lyrikeren Søren Ulrik Tompsen.
Vel møtt til å tvile i september 2011: www.tvil.no
kontaktperson KoRus-O:
lena.muller@rme.oslo.kommune.no
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Kulturformidler

I Oslo har man de siste årene sett en økning av ungdom og unge voksne med ikke- vestlig
bakgrunn i byens åpne rusmiljøer. Hjelpeapparatet opplever dette som en utfordring, der
særlig problemer knyttet til kontaktetablering og kommunikasjon blir trukket frem. En
metode for å møte denne utfordringen er å benytte seg av en kulturformidler.
Kulturformidleren kan brukes til å komme i kontakt med
etniske minoritetsgrupper som oppsøkere ellers ikke
kommer i kontakt eller har mangelfull kontakt med. I
flere europeiske land har det vært vanlig å bruke kulturformidlere, mens det i Norge har vært lite brukt. Et unntak er Pro Sentret som tidlig i dette tiåret begynte å bruke
kulturformidlere for å møte den økende tilstrømningen av
gateprostituerte med utenlandsk bakgrunn.
Kulturformidlerens viktigste oppgave er å oversette det
norske, den norske kulturen og det norske samfunnet,
for disse jentene. På en annen side kan kulturformidleren
medvirke til å oversette for den norske sosialarbeideren
disse jentenes kulturelt dannede oppfatninger og forståelse for den norske sosialarbeideren.
Uteseksjonen
Det har vært en økning av gutter og unge menn med
ikke-vestlig bakgrunn i de åpne rusmiljøene i Oslo
de siste årene. Det å oppnå kontakt med disse har vist
seg å være vanskelig. I stor grad er årsakene til dette
ulike kommunikasjonsproblemer. For å gjøre noe med
dette benyttet Uteseksjonen fra juli til november 2009
franskfødte Oliver Thomas som kulturformidler på
timebasis. Erfaringene var så gode at Uteseksjonen
ønsket å utvikle et prosjekt rundt bruk av kulturformidler
i møte med vanskelig nåbare personer med etnisk
minoritetsbakgrunn. KoRus- Oslo ga økonomisk støtte til
prosjektet.
Prosjektet varte fra november 2009 og ut mai 2010. Siden erfaringene fra samarbeidet med Olivier Thomas
var positive ble han ansatt som kulturformidler i dette

prosjektet. Thomas har en multikulturell bakgrunn, og
han behersker flere språk som fransk, engelsk, arabisk og
wolof. Uteseksjonen ønsket å utarbeide nye metoder for
å nå grupper med etnisk minoritetsungdom det tidligere
hadde vært vanskelig å komme i kontakt med. I stor grad
dreide dette seg om personer som var relativt nyankomne
til Norge. I løpet av prosjektperioden opprettet Uteseksjonen kontakt med 52 personer. 45 av disse hadde de ikke
vært i kontakt med tidligere. Gjennom prosjektet ønsket
man også å innhente kunnskap om disse personenes livssituasjon for kartlegge gruppens behov. I løpet av prosjektperioden ble det arrangert ulike aktiviteter som
pizzakvelder, kinobesøk, språk- og skrivetrening og tilbud på treningssenter.
Fokusgrupper og intervjuer ble også brukt som metoder i
dette prosjektet. Det ble arrangert to ulike fokusgrupper.
Den ene med asylsøkere fra Midtøsten, og den andre med
fransktalende asylsøkere fra Vest- Afrika. I tillegg ble
det gjennomfør intervjuer med unge papirløse migranter
fra Nord- Afrika og engelsktalende asylsøkere fra VestAfrika. I tillegg til å få mer kunnskap om disse gruppene,
var disse samlingene stort sett positive opplevelser for
deltakerne.
Uteseksjonen opplevde erfaringene fra prosjektet som
positive. Kulturformidleren løste problemer knyttet til
språk og kommunikasjon, noe som medførte etablering
av tillit mellom Uteseksjonen og målgruppen. I tillegg
har man fått ny kunnskap om grupper man tidligere ikke
viste særlig mye om.
kontaktperson KoRus-O:
bjornar.bergengen@rme.oslo.kommune.no
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Utvikling av nytt registreringsprogram
Kompetansesenter rus-Oslo har oppsøkende sosialt
arbeid som et av sine spisskompetanseområder. Dokumentasjon av oppsøkende arbeid er et viktig element i
forhold til å sikre kvalitet og lovmessighet innenfor det
forebyggende og oppsøkende arbeidet. På grunnlag av
dette har Kompetansesenteret igangsatt et prosjekt med
mål om å utvikle et nytt registreringsprogram særlig
rettet mot små oppsøkende sosiale tjenester. Dette vil
kunne legge grunnlag for ytterligere systematisering og
målretting av det oppsøkende arbeidet, og det kan føre
til tilgang på data som kan si noe om det oppsøkende
arbeidet i hele Norge. Programmet skal ivareta små oppsøkende tjenesters behov for klienthåndtering, virksomhetsstyring og kunnskapsproduksjon.
Monica Hoen Island er ansatt deltid som prosjektleder og
vil lede arbeidet mot å utarbeide kravsspesifikasjoner til
programmet. I arbeidet er det nedsatt en referansegruppe
bestående av Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Landsforeningen for oppsøkende sosialt
ungdomsarbeid (LOSU), Bergensklinikkene, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Utekontakten i Bodø. Videre
er det sammensatt en arbeidsgruppe med representanter
fra oppsøkende tjenester fra hele Norge til å bidra med å
tilpasse programmet opp mot små oppsøkende tjenesters
behov. I den videre framdriften i prosjektet kommer

Kompetansesenteret
til å henvende seg
til 8-10 kommuner
spredt utover Norge.
Disse kommunene vil
få tilbud om å delta i
et prøveprosjekt med
uttesting av programmet, med forbehold
om at det finnes
økonomisk støtte
til dette. Kontakten
vil i første omgang
bli initiert gjennom
utekontakttjenesten i
kommunen. Kompetansesenterets mål er
at kravspesifikasjonene skal utarbeides
før jul slik at man kan legge arbeidet med å utarbeide
selve programvaren klart til anbud i februar. Med dette
tar vi sikte på at prøveprosjektet i kommunene vil kunne
påbegynne høsten 2011.
Kontaktperson KoRus-O
monica.hoen.island@rme.oslo.kommune.no

Ingen videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid

2010-2011

Videreutdanningen i oppsøkende sosialt arbeid har de
siste årene vært en viktig del av Kompetansesenter
rus - Oslo sin satsning på kompetanseutvikling innen
ungdoms- og tidlig intervensjonsarbeid i kommunene.
Alt lå til rette for gjennomføring av det syvende kullet
med feltarbeidere fra høstsemesteret 2010. Men på tross
av relativt mange søkere til videreutdanningen viste en
nærmere gjennomgang at vi bare sto tilbake med 13
kvalifiserte studenter som takket ja til plassen. Videreutdanningen er et samarbeid mellom Rusmiddeletatens
Kompetansesenter og Høgskolen i Oslo og stiller som
opptakskrav at søkere har treårig utdanning fra Høgskole
og relevant praksis fra oppsøkende arbeid.
Til nå har nærmere 120 norske, svenske og danske feltarbeidere deltatt på videreutdanningen. Videreutdanningen
i oppsøkende sosialt arbeid er unik er Europa, da den er
den eneste formaliserte utdanningen i oppsøkende sosialt
arbeid som gir studiepoeng. Studiet er også internasjonalt med tanke på at det trekker veksler på forelesere
fra flere ulike fagmiljøer i Norge, Sverige og England.

Videreutdanningen har helt siden oppstarten blitt evaluert
svært positivt av de studentene som har deltatt. Et forhold
mange har lagt vekt på er den praktiske innretningen studiet har fått, med stor vekt på å utvikle ferdigheter knyttet
til oppsøkende arbeid med unge i utsatte livssituasjoner.
I tillegg vektlegger mange studenter at det å få møte og
studere sammen med andre feltarbeidere som arbeider i
andre kontekster enn sin egen, som svært inspirerende.
Nettopp dette poenget ble tillagt særlig vekt da vi valgte
å avlyse årets videreutdanning.
Kompetansesenter rus – Oslo vil nå arbeide målretta med
promotering av videreutdanningen fram mot ny semesterstart høsten 2011. Det vil bli satt ned en referansegruppe
med sentrale aktører i feltet for å bruke dette året til å
gjennomføre revidering av innhold og struktur på videreutdanningen. Søknadsfrist for neste års videreutdanning
i oppsøkende sosialt arbeid vil bli 15. april. Mer detaljert
informasjon om studiet vil bli presentert seinere.
Kontaktperson KoRus-O:
henning.pedersen@rme.oslo.kommune.no
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Ny giv for Tiltaksbasen

Forebyggingstiltak.no har fått Helsedirektoratet inn som ny oppdragsgiver.
I den forbindelse pågår det nå et intensivert arbeid med oppdatering av databasen.
Forebyggingstiltak.no er et underdomene av forebygging.no og gir en oversikt over norske forebyggingstiltak
innen rusmiddelfeltet og tilgrensende problematikk. Databasen har, i likhet med forebygging.no, hatt SIRUS som
eier frem sist årsskifte. Tiltaksbasen drives av KoRusNord i samarbeid med de andre kompetansesentrene på
rusfeltet i Norge. Målgruppen for Tiltaksbasen er:
• Aktører som ønsker å finne fram til egnede forebyggingstiltak
• Organisasjoner på forebyggingsfeltet
• Aktører på forsknings- og dokumentasjonsfeltet
- Vi ønsker at folk i feltet mer aktivt bruker basen ved å
se på praksiseksempler, bruke registrerte prosjekter/tiltak
som mal for eget tiltak, eller rett og slett som inspirasjon
for selv å komme i gang, sier Shem Feka som er administrator for basen. - Det er idag registrert til sammen 171
ulike tiltak i basen. Det er kun prosjekter eller tiltak som
fortsatt er i drift som vil være mulig å finne på vår liste
over tiltak når vi er ferdig med gjennomgangen. Dersom
informasjonen ikke er oppdatert, blir disse tiltakene arkivert fra og med januar. Vi ber derfor alle som tidligere
har registrert sine tiltak om å oppdatere disse. Målet er
at basen skal tilby kunnskapsbaserte og oppdatere tiltak,
sier Feka.

Alkoholfritt svangerskap
Vi minner om Helsedirektoratets kampanje.
Både informasjon, spørsmål og svar og flere tips finner
du på nettsiden
http://www.helsedirektoratet.no/gravid/leve_sunt/

Betyr det at tiltak som er registrert tidligere vil bli slettet?
- Nei, det betyr det ikke. Disse flyttes og lagres et annet
sted i databasen. Tiltak som ikke er oppdaterte vil ikke
lengre være synlig når du kommer inn på oversikten over
publiserte tiltak.
Hvilke kriterier gjelder for publisering av tiltak?
- Databasen skal omfatte tiltak, prosjekter og programmer som har som mål å forebygge rusmiddelproblematikk. Når et tiltak har mottatt offentlig finansiering og/eller faglig bistand fra for eksempel Helsedirektoratet eller
et av de regionale kompetansesentrene, skal dette være
med i databasen, sier Feka. Tiltak som ikke har mottatt
økonomiske og/eller faglig bistand, oppfyller kriteriene
dersom de er evaluerte. Kriteriene for publisering er nå
under revidering av ressursgruppen for databasen, der
Helsedirektoratet leder prosessen.

STORBY-RUS

Hva hvis noen har spørsmål om registreringen, eller ønsker
veiledning i bruk av databasen - er du kontaktperson da?
- Ja, dersom det dreier seg om et nasjonalt tiltak, eller et
tiltak i region Nord. De andre må kontakte ”sitt” kompetansesenter, fordi alle kompetansesentrene har oppnevnt
en kontaktperson som sitter i ressursgruppen for forebyggingstiltak.no. Disse kan hjelpe til med registrering av
tiltak i egen region, sier administrator Shem Feka ved
KoRus-Nord.

Redaktør:
Runa Frydenlund og Yvonne Larsen, KoRus-Oslo
runa.frydenlund@rme.oslo.kommune.no
yvonne.larsen@rme.oslo.kommune.no

melder nytt fra Kompetansesenter rus - Oslo.
Vi har to nettutgivelser i halvåret.
Du kan bestille e-abonnement ved å maile:
runa.frydenlund@rme.oslo.kommune.no
yvonne.larsen@rme.oslo.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Lilleba Fauske, direktør Rusmiddeletaten
lilleba.fauske@rme.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Pilestredet 27
Postadresse: Pb. 7104 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 02180
Faks: 23 42 71 82
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