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Det har vært en spennende og hektisk vår ved
KoRus - Oslo. I løpet av juli 2013 flytter vi inn i nye
lokaler i Maridalsveien 3, og vi blir samlokalisert
med Uteseksjonen, Ungbo, RUStelefonen og
SaLTo - sekretariatet.

Et
tilbakeblikk

Ragnhild Audestad
avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus-Oslo

KoRus-Oslo har mange oppgaver
innenfor forebygging, tidlig intervensjon og oppsøkende sosialt arbeid.
Det blir derfor spennende å knytte
tettere samarbeid med avdelingene i samme hus som oss. I løpet
av juli flytter også hele administrasjonen i Velferdsetaten til Storgata .

tanter fra våre europeiske samarbeidspartnere for å få innspill til programmet.

Til høsten vil KoRus være representert
i Helsedirektoratets arbeid med den
nasjonale overdosestrategien. Vi deltar også i utarbeidelse av Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmisbrukere. I tillegg vil det
Vi har hatt flere store oppgaver i løpet over sommeren tilbys opplæring i de
våren. Blant annet har vi nettopp fer- rusforebyggende programmene Unge
digstilt en kunnskapsoppsummering & Rus og Kjentmann.
om khat i samarbeid med NAKMI,
Nasjonal kompetanseenhet for mino- Vi kommer til å drive utstrakt underritetshelse. Vi takker for et godt samar- visning i motiverende samtale (MI)
beid med NAKMI om denne rapporten. både for Frisklivssentralene og andre
aktuelle målgrupper.
Vi planlegger også en europeisk Gate- Dette er bare noen få av høstens mannærkonferanse om oppsøkende sosi- ge spennende arbeidsoppgaver.
alt arbeid i 2014. I den forbindelse hadde vi et arbeidsseminar med represen Vi ønsker alle en fortsatt riktig god
sommer!
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Tryggere uteliv for alle
- med økt kvalitet på salgs- og
skjenkekontroller
Alkoholloven har som mål å begrense skader ved alkoholbruk. Helsedirektoratet ønsker å få bukt med overskjenking
og salg av alkohol til mindreårige. Et viktig virkemiddel for
å redusere problemet er å styrke kontrollene av salgs- og
skjenkebevillinger. I den sammenheng har Helsedirektoratet lansert en praktisk veileder i salgs- og skjenkekontroll.
Opplæring og kompetanse
«Veileder i salgs- og skjenkekontroll» er et praktisk verktøy
for kontrollører og kommuner for å styrke kontrollvirksomheten. Veilederen gir råd om hvordan kommunene kan sikre gode og riktige innkjøp av kontrolltjenester, og beskriver
krav til kompetanse og opplæring av kontrollørene.
 	
Veilederen beskriver også hva Helsedirektoratet
mener med god kontroll. Kommunene oppfordres til å
kvalitetssikre kontrollarbeidet ved å bruke to kontrollører
på alle kontroller, gjennomføre målrettede kontroller, og at
minimum 1/3 av kontrollene utføres etter kl. 23 natt til lørdag og søndag. Helsedirektoratet anbefaler også at kommunene i stor grad samarbeider med politiet og andre etater
om gjennomføring av samordnede kontroller.
Målet med veilederen er:
·         å heve kvaliteten på kontrollene
·         å få en mer effektiv håndheving av alkohollovens
bestemmelser
·         å gi tydeligere rammebetingelser for salgs- og
skjenkebransjen

SKREVET AV: Yvonne Larsen
Kontaktperson KoRus-O:
yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no

Denne veilederen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll. Helsedirektoratet ønsker å understøtte kommunenes arbeid med en ansvarlig
alkoholhåndtering og bidra til et tryggere uteliv for alle.
Oslo kommune har startet prosjektet SALUTT –
SAmmen Lager vi UTelivet Tryggere, for å styrke kontrollen
med skjenkestedene. Prosjektet er et tett samarbeid mellom Oslo kommune, politiet og Helsedirektoratet.
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Rus og psykisk lidelse
KoRus-Oslo har invitert to fagpersoner med erfaring fra feltet til å skrive noe
om sine erfaringer med Nasjonal faglig retningslinje for utredning,
behandling og oppfølging av personer, med samtidig ruslidelse og
psykisk lidelse – ROP-lidelser, også kalt «ROP-retningslinjen».

ROP (Rus og Psykisk lidelse) retningslinjen IS-1948 kom våren 2012 og inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere
som er i kontakt med personer med rus og psykisk lidelse.
Retningslinjen er basert på relevant kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagfolk i 1.
og 2. linjetjeneste. Retningslinjen er omfattende og inneholder i alt 93 anbefalinger i forhold til god praksis. Spørsmålet
er om retningslinjene nå ett år etter har utgjort en forskjell
for våre brukere.
«24sju» er en gateklinikk som tilbyr spesialisthelsetjenester i en lavterskelsetting til rusavhengige med
psykiske problemer. Vi er tilgjengelige, som navnet tilsier,
hele døgnet året rundt. Mennesker med rus og psykisk lidelse kan få avtale med lege, psykiater, psykologspesialist
og andre ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn uten
henvisning, timebestilling eller egenandel. Vi har eksistert
siden 1. september 2009, og virksomheten ble evaluert
av SIRUS. Evalueringsrapporten ble ferdigstilt høsten 2012
(Øyeblikksomsorg - et verktøy for bedring. Skatvedt og
Edland-Gryt. SIRUS-rapport nr. 4/2012).
I løpet av disse årene har vi hatt kontakt med i
overkant av 1550 brukere. Vi vil her dele noen av våre
erfaringer sett i lys av bruken og implementeringen av ROP
retningslinjen.
Anbefaling 3 sier at: ”Individuell plan bør utvikles
for den enkelte som et middel til brukermedvirkning”. De
aller fleste av våre brukere er godt kjent i hjelpeapparatet
og har hatt kontakt med det i årevis, men det er unntaksvis
at de har en individuell plan (IP). Det kan synes underlig
siden IP ikke er noe nytt, og dette absolutt er brukere som
trenger et helhetlig, tverrfaglig og koordinert tilbud. Vi er
selvfølgelig kjent med at mennesker i denne livssituasjonen
er vanskelige å nå, de har problemer med å tilpasse seg
“systemet” og de er av ulike grunner ambivalente til bistand
og hjelp. Samtidig er det altså en gruppe som trenger
et tiltaksapparat som samarbeider og koordinerer sine
tjenester. Både de og vi er avhengige av at det eksisterer en
stabil ansvarsgruppe og at det er utarbeidet en individuell
plan for at dette skal bli mulig.
Anbefaling 17 sier at: “Når en person som er i kontakt

med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk
helse kartlegges”. Vi vet at rus både kan tilsløre og forsterke
psykisk lidelse. Det er et komplekst samspill mellom
ulike rusmidler som for eksempel (meta)amfetamin og
personlighetsforstyrrelse/psykose/affektiv lidelse med
funksjonssvikt, kommunikasjonsvansker og redusert
kognitivt nivå. De færreste vi har hatt og har kontakt med er
utredet for sin psykiske helse.
Anbefaling 60 sier at “Personer med akutt psykose
skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig
av om lidelsen er rusutløst eller ikke”. Hvilken behandling
du faktisk får kan være helt tilfeldig basert på folkeregistrert
adresse. Din folkeregistrerte adresse kan i mange tilfeller
være en adresse hvor du ikke har hatt tilhørighet på årevis.
Er du UFB (Uten Fast Bolig) fordeles du på bydel her i Oslo
etter den dagen du er født. I Osloregionen er det i tillegg ulik
praksis på de enkelte Akuttpsykiatriske avdelinger og det
er ulike tilbud ved DPSene og på NAV. Lege Sigrid Medhus
har i sin doktoravhandling (se blant annet Bramnes et al.
BMC Psychiatry 2012) vist at pasientene ofte skrives ut
for tidlig fra akuttpsykiatriske avdelinger fordi behandler
mener psykosen skyldes rus og overser schizofreni. Det
dokumenteres videre at det blir gjort feil ved å overse
de som hadde tatt amfetamin, men også ved feilaktig å
tro at pasienten hadde tatt amfetamin. Det som er svært
beklagelig er at en høykompetent avdeling som TEDD
(Tverretatlig enhet for dobbeltdiagnose) ble nedlagt. Det
var det eneste tiltaket vi kunne henvise til hvor vi var trygge
på at pasientgruppa ble tatt på alvor.
Vi har opplevd at en av våre brukere fikk en
psykosediagnose innen TSB (Tverrfaglig Spesialisert
Behandling) og dermed ble utlukket fra all rusbehandling.
Psykisk helsevern utredet samme pasient og utelukket at
han hadde en psykosediagnose. Konsekvensen for bruker
er at ingen instans vil gi han et behandlingstilbud. Han blir
overlatt til en bydel som selvfølgelig ikke vet hva de skal
tilby pasienten.
Brukere med samtidig rus og psykisk lidelse krever
engasjement, kompetanse og ikke minst samarbeid. De
som vil ha hjelp og møter til avtaler kan alle hjelpe. Marit
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Edland-Gryt og Astrid Skatvedt har på bakgrunn av sitt
feltarbeid skrevet en artikkel om terskelteorier (EdlandGryt og Skatvedt. Thresholds in a low-threshold setting: An
empirical study of barriers in a centre for people with drug
problems and mental health disorders. International Journal og Drug Policy, volume 24, may 2013). De viser her til
fire terskler brukere med rus og psykisk lidelse må komme
over før de får tiltro til hjelpere eller tiltaket. De må kunne
registrere seg som hjelpesøker ved selv å ta kontakt. De må
ha kunnskap og evne til å legge fram sitt problem på en
forståelig måte slik at de får riktig hjelp. De kan ha problemer
med å nyttiggjøre seg den hjelpen de får i forhold til normer
om effektivitet. Den fjerde terskelen handler om at ansatte
i hjelpeapparatet må kunne gjøre seg fortjent til brukerens
tillit for å kunne ta imot hjelp.
Mange av våre brukere rapporterer om opplevelse
av svik og skuffelse fra barnevern, helsetjenesten, NAV
og hjelpeapparatet generelt. Det er brukere som ønsker å
bli møtt med respekt og bli behandlet på lik linje som alle
andre mennesker.
Anbefaling 37 sier at: ”Personens egne ressurser
må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik
måte at livskvalitet bedres”. Anbefaling 24 sier at “Det bør
gjøres en kartlegging av personens erfaring og motivasjon
for utdanning og arbeid i tillegg til funksjonsevne og
mestring. Anbefaling 44 sier at: “Det må sikres at personer
får tilfredsstillende oppfølging for å ivareta kontinuitet
og unngå brudd i behandling. Dette gjelder også ved alle
utskrivelser fra døgnbehandling”. Vi møter dessverre
ofte brukere som er løslatt fra fengsel, skrevet ut fra

akuttpsykiatrisk avdeling eller avrusning til gata, eller i
beste fall til et lavterskelbotiltak, dette er en utfordring, da vi
ser at tilfredsstillende oppfølging mangler.
Oslo kommunes egne kartlegging “Ustabile
brukere i Velferdsetatens lavterskeltilbud (Rapport fra
arbeidsgruppe mars 2013) viser at det til enhver tid er
30-40 personer som er utestengt fra lavterskeltilbudene
på grunn av trusler og vold. De er storforbrukere av
Legevakttjenester og noen har vært i denne runddansen
de siste 10 årene. Dette er ofte brukere som ikke er adekvat
utredet eller behandlet i forhold til rus, psykisk lidelse og
atferdsproblemer.
Stiftelsen Bergensklinikkene ved KoRus-Vest har
i rapporten «ROP-undersøkelsen» (Rapport 2013, Vibeke
Johannessen og Nina Arefjord) gitt tall for kjennskap til ROPretningslinjene i 1 linjetjenesten. Resultatet er nedslående.
I en spørreundersøkelse blant sentrale personer og tiltak
rettet mot ROP-pasienter, sier kun 14 prosent at de bruker
den i arbeidet sitt, 16 prosent har aldri hørt om den. Dette
til tross for at 50 prosent oppgir at de kjenner til de faglige
retningslinjene, 26 prosent har lest den og i underkant av 18
prosent har hørt den forelest.
Akutt psykisk syk og rus – får jeg hjelp? Våre
erfaringer tilsier at den hjelpen våre brukere mottar er
tilfeldig, unntaksvis og personavhengig. ROP-retningslinjen er utmerket, men gapet mellom praksis og
anbefalte retningslinjer er en stor utfordring og Nasjonal
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk
lidelse har derfor mye å ta fatt i.

SKREVET AV: Tove Buseth og Kirsten Frigstad
24sju, Kirkens Bymisjon
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ROP-retningslinjen
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP lidelser.

Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre
gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Retningslinjen inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som
kommer i kontakt med denne målgruppen. Retningslinjen er basert på vurderinger av relevant kunnskap fra
forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og
fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Målgruppen for retningslinjen er personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse kombinert med
ruslidelse.

Formålet med retningslinjen er å gi kunnskapsbaserte anbefalinger som skal bidra til et mer helhetlig
og sammenhengende tjenestetilbud for personer med
både psykiske lidelser og ruslidelser. Retningslinjen
er rådgivende for hvordan ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene utøver praksis. I tilknytning til
retningslinjen planlegges et nasjonalt opplæringsprogram . Retningslinjen kan lastes ned fra:
www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside

sKrevet Av: Ragnhild Audestad
ragnhild.audesatd@vel.oslo.kommune.no
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Krysskulturelle barn og unge
Lill Salole var på Fagforum for etniske minoriteter i mai for å snakke
om krysskulturell oppvekst og identitet. Hun er forfatteren av boka
”Krysskulturelle barn og unge – om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og
ressurser» som kom i 2013.

Lill Salole har hovedfag i psykologi og har selv vokst opp
i mange land med ulike kulturer tett på seg. Hun er veldig
opptatt av at vi skal se disse barna og de erfaringene de er
bærere av. Hun sier at barn formes av miljøet de vokser
opp i, noe som inkluderer ulike sosialiseringspraksiser,
oppdragelse og omsorg. Foreldre vil ha ulike etnoteorier, det
vil si forventninger eller tanker om hvordan barn bør oppføre
seg og hva de bør kunne i en viss alder i ulike kulturer. Dette
vil også prege barna i deres oppvekst; de blir bærere av ulike
verdisett og får av og til kameleonferdigheter. I tillegg må
barn ofte representere og forsvare annerledeshet, og ikke
minst forvalte foreldrenes annerledeshet. Krysskulturelle
barn får av og til en forsinket, uventet eller voldsomt
ungdomsopprør, gjerne senere enn det som er forventet i
Norge.
Hva trenger så krysskulturelle barn for å maksimere sine
ressurser og minimalisere utfordringer?
•
•
•
•
•
•

Å bli sett og forstått ut fra egne premisser, ikke
andres
Å selv få definere hvem de er og hvor de tilhører
Hjelp til å sette ord på utfordringer
Hjelp til å se og øve på ferdigheter
Hjelp til å forene sine verdener og virkeligheter
Ingen dømmende korreks, men veiledning,
forståelse og anerkjennelse, og ikke minst, å finne
brikkene i eget liv

”Krysskulturelle barn har alle de riktige svarene, men ingen
stiller de riktige spørsmålene”. Sitater er lånt av D. C. Pollock,
og justert av Lill Salole.

SKREVET AV: Anniken Sand
Kontaktperson KoRus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no
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Ny rapport om khat

Deltakere i paneldebatten fra venstre:
Warsame Ali, forsker NAKMI; Simen Thunberg, psykolog, Lovisenberg DPS, enhet for traumatiserte flyktninger; Vilde Reichelt, fagkonsulent
Primærmedisinsk verksted, Kirkens bymisjon og Mirjana Klepsvik, overlege OUS, Ruspoliklinikk Ryen.

Den 12. juni ble rapporten ”Khat og helse: En kunnskapsoppsummering” lansert. Rapporten er resultat av et samarbeid mellom Kompetansesenter rus – Oslo (KoRus-Oslo)
og Norsk kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI).
NAKMI har stått for prosjektledelse og gjennomføring ved
Warsame Ali og Manmeet Kaur, mens KoRus-Oslo har bidratt med ressurser og koordinering.
Kunnskapsoppsummeringen gir en grundig gjennomgang av den forskningsbaserte kunnskapen som eksisterer om khat. Den gir også informasjon om hvordan
khat påvirker kroppslig og psykisk helse. Dette gir igjen
noen indikasjoner på hvordan khatbruk bør forstås ut fra
et helsemessig perspektiv. Målet er at kunnskapen fra oppsummeringen vil kunne brukes i det videre arbeidet med
brukergruppen i helsetjenesten og innen hjelpeapparatet
forøvrig.
Rapporten er gratis og kan fås ved henvendelse til
KoRus-Oslo ved Anniken Sand.
SKREVET AV: Anniken Sand
Kontaktperson KoRus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

Khat og helse:
En kunnskapsoppsummering

Warsame Ali og Manmeet Kaur

Oslo kommune
Velferdsetaten
Kompetansesenter rus - Oslo

Oslo kommune
Velferdsetaten
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MARTA - opplæring
i Oslo høsten 2013
Kompetansesenter rus - Oslo, tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, det
kompetansegivende opplæringsprogrammet ”MARTA”- Mestring Av Rusepisoder
og Tilbakefallsforebyggende Arbeid og Bygging av mestringstillit (BaM).

Bakgrunn og forståelse
Tilbakefall er en del av rehabiliteringsprosessen, og kan arbeides med på lik linje med andre deler av rehabiliteringen.
Tilbakefall er regelen heller enn unntaket. Det er mange
forklaringer på hvorfor det er vanskelig å endre rusvaner og
unngå tilbakefall. I dette opplæringsprogrammet handler
det om å møte den rusavhengige på egen opplevelse av tilbakefallet. Vi presenterer metoder og verktøy som kan belyse tilbakefallssituasjonen funksjonelt. Tilbakefall kan forstås. Det er mulig å bygge mestringstillit for å motvirke dem.
Man kan øke sin tro på mestring i konkrete situasjoner. Opplæringsprogrammet MARTA er en systematisk innføring i
hvordan man ved å analysere rusvanen med utgangspunkt
i konkrete situasjoner og øyeblikk også kan finne frem til
vanskelige situasjoner hvor personen ikke ruset seg, men
handlet annerledes.

lyse med en pasient. Testen vurderes med bestått/ikke bestått og må være bestått for å søke B-delen.
Del B: Studiepoenggivende fordypning
Del B gir 15 studiepoeng på masternivå. Studenten skriver
en hjemmeoppgave (15 sider) og gjennomfører en muntlig
eksamen med utgangpunkt i egen oppgave og pensum. Det
benyttes graderte karakterer.
Målgruppe
Ulike profesjoner i helse-, rus- og sosialomsorgen som arbeider med personer med rusavhengighet.
Alle i klinisk arbeid kan søke del A.
Opptakskrav til del B er relevant bachelorgrad.
Mål
Opplæringsprogrammet skal gi studentene grunnlag for å
møte rusavhengige på en slik måte at personene:
1. Forstår rusepisoder som en del av sin læringshistorie og
livsverden
2. Opplever tro på at endring er mulig
3. Etter opplæringen skal deltakerne kunne bruke analyseverktøyet «FAK-skjemaet».

”MARTA”- opplæring i Oslo høsten 2013
Vi tilbyr opplæring i bruk av Bygging av mestringstillit (BaM)
til behandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, rusinstitusjoner med avtale med helseforetak, ruspoliklinikker, døgnavdelinger, ulike kommunale tiltak innen rusfeltet
og ansatte i bydeler i Oslo som arbeider med brukere med
rusproblemer. Bygging av mestringstillit (BaM) kan kombineres med Motiverende Intervju (MI) og andre tradisjonelle
tilnærmingsmåter i rusfeltet.
Tidligere gjennomført opplæring
Opplæringsprogrammet MARTA er gjennomført i TrondMARTA-gruppen har plass til 12 studenter. Vi møtes en gang heim, Tromsø og Molde i 2012/2013.
i måneden over to semestre, til sammen ni dager. Studentene tilbys, og er forpliktet til å motta, en times individuell Påmeldingsfrist: 25. august
veiledning mellom hver undervisningsdag. Denne delen For mer informasjon og påmelding:
av opplæringsprogrammet, praktisk ferdighetskurs del A, Kompetansesenter rus- Oslo
er uten kostnad for deltakerne. Oppstart i september 2013 Espen Freng
et sentralt sted i Oslo (informasjon om tid og sted kommer espen.freng@vel.oslo.kommune.no
Tlf: 957 27 838
senere).
Del A: Praktisk ferdighetskurs
Opplæringen gjennomføres med en dag per måned over
to semestre. Studenten mottar en times individuell veiledning mellom hver undervisningsdag. Del A avsluttes med
en praktisk test hvor studenten gjennomfører en FAK- ana

Høgskolen i Lillehammer:
Hans Anders Hanslien
hans.hanslien@hil.no
Tlf: 61 28 75 46
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Lilleba Fauske
Direktør Velferdsetaten
lilleba.fauske@vel.oslo.kommune.no

Redaktører
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EN ANNERLEDES KONFERANSE,
som utfordrer skråsikkerheten.
En tverrfaglig og dynamisk
arena for refleksjon, debatt og
kunstformidling.
Målet er å inspirere til en
bredere begrunnet praksis i det
daglige: et klokere og mindre
forutinntatt grunnlag for gode
valg.
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