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Prosessarbeid og “den gode samtale”
Samhandling og prosessarbeid er
viktige begrep i Kompetanse
senter rus - Oslos hverdag.
En god samhandling forutsetter
en god prosess med et godt samtaleverktøy. Ord som Open Space,
Kafédialog og Motiverende Intervju (MI) lyder sikkert etter hvert
kjent i våre samarbeidspartneres
ører.
Kompetanseheving i bruk av MI,
motiverende samtale, er et av
Helsedirektorates siste satsningsområder innen det kommunale
tidlige intervensjonsarbeidet. I
henhold til direktoratets føringer
skal alle regionale kompetansesentre for rus bidra til å styrke
arbeidet med bruk av MI. Dette
skjer ved å introdusere og gjennomføre MI-kurs knyttet til det
øvrige tidlig intervensjonsarbeidet
som gjøres i kommunen. Helse-

direktoratet vil ta initiativ til å
danne et MI-instruktørnettverk
som skal fungere som en faglig støtte i arbeidet med å ”spre”
metoden. Ett eller flere sentre vil
bli bedt om å bistå direktoratet i å
utarbeide elektroniske redskaper
til støtte i det videre MI-arbeidet.

I denne utgaven av StorbyRus
ønsker vi å belyse et utvalg av
våre arbeidsmetoder når det gjelder samhandling, prosessarbeid
og samtaleteknikk.

KoRus - Oslo ønsker i første
omgang å tilby MI opplæring til
våre innsatsbydeler med hensyn
til tidlig intervensjonsarbeidet, da
spesielt rettet mot opplæring av
hjemmetjenesten. I tillegg utvides tilbudet til å omfatte fagfolk
innenfor vårt spisskompetanseområde oppsøkende sosialt
arbeid, hvor det allerede er etablert en MI veiledningsgruppe.
Ragnhild Audestad
avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus-Oslo
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Det nytter!

kurs i motiverende samtale
- erfaringer fra Bydel St. Hanshaugen

Skrevet av Lena Müller

I første halvdel av april avholdt KoRus - Oslo ved Runa
Frydenlund og Lena Müller, kurs i motiverende samtale.
På kurset deltok ti ansatte i hjemmetjenesten i Bydel St.
Hanshaugen. Bakgrunnen for dette er bydelens ”Prosjekt
eldre og rusbruk”. Prosjektet startet i 2009 og målgruppen var eldre, hjemmeboende som hadde, eller sto i fare
for å utvikle nedsatt allmenntilstand eller funksjonsevne
som følge av overforbruk av alkohol eller legemidler.
Prosjektet fant at i tillegg til å jobbe med bedre rutiner,
var det viktig å jobbe med samtalen som verktøy. Det
viste seg at å snakke om rus med de eldre er vanskelig,
dette berører tabuer, eksistensielle spørsmål og holdninger man som hjelper anser som private. Myter eksisterer
rundt eldre og rus som befester inntrykket av at temaet
ikke skal berøres, og kunnskapen rundt emnet er ofte
mangelfull blant de ansatte. Det ble viktig å bygge opp et
verktøy for endring og styrke de ansatte i troen på at det
er mulig å jobbe med endring også blant eldre mennesker.
Motiverende samtale er en metode som fokuserer på

endring, og som vektlegger å jobbe med ambivalens
som faktor i dette arbeidet. Metoden er anerkjent og har
vist seg virksom, spesielt i forhold til rus. Motiverende
samtale fokuserer på å etablere en god relasjon og en empatisk hjelpestil der brukeren står i sentrum. Det er viktig
å sette fokus på hvordan hjelperens stil kan virke inn på
brukerens atferd, hvordan hjelperen kan bidra til endring
uten å bruke tvang eller bringe brukeren inn i følelser av
skam og skyld. Metoden tar hensyn til doble følelser, og
som hjelper bruker man tid på å utforske ambivalensen
en bruker kan oppleve til det å slutte eller endre forbruket
av rusmidler.
Kurset varte i to dager og inneholdt dels teori og bakgrunn for metoden, dels mange praktiske øvelser. Kursdeltakerne uttrykte stor interesse og motivasjon, ikke
minst for behovet for et konkret verktøy i arbeidet med
endring og opplysning innen russpørsmål. De ønsket at
kurset skulle gis til både ledelse og kolleger med det formål at man da ville inneha samme bakgrunn og tenkning,
noe som vil gjøre det lettere å utøve metoden. Målet er
derfor, i tillegg til å gi deltakerne veiledning og en oppfølgingsdag i september, å kurse flere ansatte i hjemmetjenesten innen årets utgang.
Kontaktperson KoRus-O:
lena.muller@rme.oslo.kommune.no
runa.frydenlund@rme.oslo.kommune.no
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Deler av veiledningsgruppa studerer kasus . Bente Bjørdal helt til venstre på bildet.

MI-ferdigheter og verdier i praksis
om deltakelse i veiledningsgruppe

Skrevet av Bente Bjørdal, Utekontakten Kongsberg
I mai 2010 mottok jeg en e-post fra Henning Pedersen
ved Kompetansesenter rus - Oslo med informasjon om
at det skulle startes opp en veiledningsgruppe i metoden
MI. Motivational interviewing (MI), på norsk kalt motiverende samtale/endringsfokusert rådgivning, dreier seg i
hovedsak om motivasjonsaspektene ved endring.
Jeg visste bortimot ingenting om denne metodikken, men
opplysningene i mailen pirret min nysgjerrighet.
Gruppen skulle ledes av Henning Pedersen og Arild Opheim fra Helse Vest. Den skulle foregå ved møter en gang
i måneden over en periode på et år. Hensikten med gruppen var å legge til rette for at deltakerne skulle få informasjon, støtte og kunnskap til å videreutvikle MI-ferdigheter og verdier i praksis. Tanken var at dette i større grad
enn tidligere skulle implementeres i praksisutøvelsen hos
utekontaktene. Praktisk trening i grupper med deltakernes
egenopplevde kasus skulle være i fokus.

ytelse har vært maksimal fra alle deltakerne. Det å få lov
til å trene på reelle situasjoner i ikke-reelle omgivelser
med ikke-reelle ungdommer (altså rollespill med kollegar) har vært veldig lærerikt. Jeg føler takknemlighet og
respekt overfor de andre deltakerne for det vi har lært av
hverandre.
Det å delta i veiledningsgruppen har gjort meg enda mer
bevisst på bruk av faglighet i samtale med ungdom. Jeg
har erfart at ren teknikk ikke bare er effektfullt, men
kan være av avgjørende betydning for framdriften og
utfallet av en samtale. Jeg har lenge visst at måten man
bl.a.stiller spørsmål på, hvordan man reflekterer høyt,
hvordan man lytter og hvordan man oppsummerer underveis i samtalen er viktig. Min bevissthet rundt dette er

Det å få lov til å fordype seg i en metodikk over lengre
tid og øve på å bli bedre sammen med kompetente kollegaer, var noe jeg rett og slett bare måtte takke ja til til.
Jeg synes det er viktig med høy faglig bevissthet rundt
det oppsøkende arbeidet, og så dette som en gyllen mulighet til å øke egen kompetanse og ferdigheter.
I løpet av den tiden jeg har deltatt i veiledningsgruppen
har jeg opparbeidet god teoretisk kunnskap om metodikken. Måten gruppen har vært lagt opp på, har gitt meg
anledning til å utvikle mine MI-ferdigheter på egenhånd i
min arbeidshverdag. Veiledningsgruppens møtefrekvens
har bidratt til muligheten for å teste ut ferdighetene i forhold til ungdommer jeg arbeider med. Jeg opplever at det
mest fruktbare og utviklende med veiledningsgruppen
har vært møtepunktene våre. De har vært relativt intense
med tre timer hver gang hvor fokus, konsentrasjon og

Henning Pedersen, leder av veiledningsgruppa sammen med to
av deltakerne, Grete Tangen og Aina Langhelle
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nå enda ett hakk skjerpet. Muligheten til å sette av tid og
rom til å ha fokus på dette over så lang tid, har gitt meg
utallige positive opplevelser og bekreftelser på at metode
og teknikk er viktige redskaper i samtaler med mennesker. Det å ha muligheten til å få en metode ”under huden”
gjør at jeg føler meg mer kompetent, mer faglig og mer
stolt. For å bli god i noe er det viktig å trene og det opplever jeg at jeg har fått god anledning til dette året. I veiledningsguppen har vi brutt reelle samtaler ned i småbiter
og gitt hverandre konstruktiv tilbakemelding. Vi har trent
og trent og gitt hverandre utallige innspill til hva som
fungerer bra og mindre bra.
Jeg ser at mine MI-ferdigheter i samtale med ungdom
setter i gang noe hos de unge, og jeg vet at det ikke er tilfeldig. Jeg vet at det samme skjer med mine kolleger og
jeg føler økt yrkesstolthet. Våre samtaler med ungdom,
enten de er ute på gata eller andre steder, er ikke resultat

Eldre og rus i Danmark
KoRus-Oslo på studiebesøk til
Silkeborg kommune
Skrevet av Lena Müller
KoRus – Oslo har i perioden 2009-2010 vært involvert i
Bydel St.Hanshaugens ”Prosjekt eldre og rusbruk” vedrørende eldre hjemmeboende og bruk av alkohol og skadelige legemidler. I den forbindelse, og knyttet opp til at
Helsedirektoratet har fattet interesse for temaet, dro to av
KoRus - Oslos ansatte til Danmark for å besøke et tilsvarende prosjekt i Silkeborg kommune. Prosjektet, som har
pågått siden 2009, kalles ”Prosjekt alkoholfokus i Ældreinnsatsen”, og retter seg dels mot hjemmetjenestens ansatte, dels mot de eldre. Prosjektet ledes av en sykepleier,
Christina Kudsk Nielsen og er organsiert inn under det
som kalles Rusmiddelcenter Silkeborg.

av tilfeldig småsnakk og det har de da heller aldri vært.
Jeg mener at etter min deltakelse i veiledningsgruppen er
mine samtaler enda mer teoretisk forankret, strukturerte
og målrettede enn tidligere.
Jeg mener at MI er svært anvendbart i oppsøkende sosialt
arbeid med ungdom. Jeg bruker nå flere MI-ferdigheter
aktivt i min arbeidshverdag. Jeg opplever å ha fått metoden ”under huden”. I starten ble jeg overrasket over meg
selv når jeg plutselig uten å være det bevisst, tok meg
selv i bruke en typisk MI-ferdighet. Store deler av metoden ligger nå på en måte i ryggmargen, og jeg blir ikke
lenger like overrasket over meg selv. Men jeg blir fortsatt
stolt og tilfreds når MI-kompetansen viser seg. Stolt over
å være utekontakt og stolt over det arbeidet vi gjør.
Kontaktperson KoRus-O:
henning.pedersen@rme.oslo.kommune.no

Besøket varte i to dager. Første dagen ble vi tatt i mot
og kjørt til Rusmiddelcenteret der vi fikk en innføring i
kommunens organisering, Rusmiddelcenterets plassering
og spesielle utfordringer i arbeidet med eldre og rusmiddelproblematikk, ved lederen for alkoholsrådgivingen,
Steen Sørensen. Christina Kudsk Nielsen satte oss inn
i prosjektets forløp, milepæler og fremdrift, opplæring,
kompetanse og foreløpige resultater. Henrik Munk, ansatt
som misbrukskonsulent, redegjorde for ulike fokus, for
eksempel folkehelseperspektivet. Alkoholbehandlingen i
Silkeborg kommune har et helseorientert tilbud med fokus på KRAM; kost, røyk, alkohol og mosjon.
Vi hadde gode utvekslinger av faglig art, og etter en presentasjon av prosjektet i Bydel St. Hanshaugen så vi at
resultater, fokusområder og problemer er ganske like i de
to prosjektene. Dagen ble avsluttet med en samtale med
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forebyggingskonsulent Lene Drøfler som viste stor interesse for satsningen i Norge.
Dagen etter besøkte vi hjemmepleien i kommunen hvor
vi snakket med den lokale lederen Tina Stentoft om de
utfordringer hjemmetjenesten står overfor i møtet med
rusproblematikk, lett gjenkjennelig fra vår norske hverdag. På tross av noen kulturelle ulikheter, både mellom
nasjoner og kommuner, viser det danske og norske prosjektet mye av det samme. Hjemmetjenestens ansatte har
en slags ”berøringsangst” i forhold til å snakke om rus.
De opplever det som vanskelig, og som et tema som i stor
grad handler om det ” private”. De mangler kunnskap og
kompetanse, og ikke minst mot til å ta opp problemene.
Begge prosjektene vektlegger viktigheten av samtalen, av
de korte intervensjonene og fokuset på helse.
En undersøkelse fra 2010 viste at cirka 70 prosent av

Om lidt er kaffen klar.....

medarbeiderne i kommunens hjemmetjeneste har kontakt
med en eller flere borgere med problematisk alkoholforbruk. I tillegg viser en spørreundersøkelse til kommunens
eldre borgene foretatt av prosjektleder at 50 prosent av
respondantene har et alkoholforbruk som øker sannsynligheten for alkoholrelaterte problemer. 24 prosent av
respondantene bruker beroligende eller sovemedisin.
Til høsten er Silkeborgprosjektet invitert til Oslo for å
delta på vårt interne dagsseminar om emnet, og for å besøke eldre - og rusprosjektene i Oslo. Alt ligger til rette
for starten på det som kan bli et innholdsrikt og spennende nordisk samarbeid.
Kontaktpersoner KoRus-O:
lena.muller@rme.oslo.kommune.no
runa.frydenlund@rme.oslo.kommune.no

Prosjektleder Christina Kudsk Nielsen

Tina Stentoft, leder av hjemmetjenesten
Lene Drøfler, Christina Kudsk Nielsen, Steen Sørensen og Henrik
Munk fra Rusmiddelcenteret
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Å bruke framtid til å arbeide med nåtid
erfaringer fra et framtidsverksted med Bydel Grünerløkka
Skrevet av Ragnhild Audestad
Mye av arbeidet ved Kompetansesenter rus - Oslo dreier
seg om å få ulike aktører i fagfeltet til å samhandle og
samarbeide. Dette er en forutsetning for godt sosialt
arbeid. Bydelene er store og de ulike avdelingene kjenner ofte lite til hverandre og/eller samarbeider lite. Dette
gjelder også ofte etatene. KoRus - Oslo blir derfor ofte
bedt om å fasilitere dager for å fremme samarbeid og
samhandling.
En metode vi har god erfaring med er å bruke er ”Fremtidsverksted”. Gjennom et fremtidsverksted kan deltakerne lage seg en ønsket situasjon frem i tid. Hva vil man
oppnå om for eksempel fem år, og hvilke skritt tok man
for å komme dit?
Eksempelvis arrangerte KoRus - Oslo den 23. mai en
større arbeidsdag for Oppveksthuset i Bydel Grünerløkka.
Samlingen som omfattet husets ansatte fra barnevernet
og Fagsenter for barn- og unge, hadde fokus på hvordan
tjenestene til barn og unge kunne gjøres bedre gjennom
blant annet tettere samarbeid mellom de ulike avdelingene. Tema for dagen var: ”Hva kan jeg bidra med for å
få til sømløse tjenester?”

Rapportering fra gruppearbeidet

For å komme frem til en felles ”visjon”, eller et ønsket
mål for fremtiden introduserte vi årstallet 2016. Bydelen
har nådd de målene de har arbeidet med, og brukerne er
sikret bedre og koordinerte tjenester. Etter en fremtidsrettet introduksjon med overlevering av pokal til avdelingens leder, Øyvind Henriksen, skulle deltakerne arbeide
i grupper med utredning av de viktige spørsmålene: Hva
var det første skrittet Oppveksthuset tok i 2011 for at
man kunne være ressurser for hverandre og få til et godt
samarbeid? Hva var de viktigste faktorene som bidro til
sømløshet? Hvilke handlinger og grep tok man?
I denne formen for fremtidsverksted arbeider vi ikke med
hvordan verden faktisk kommer til å se ut om fem år,
men fokus er på hva vi har gjort og hva vi selv kan gjøre
for å nå en ønsket situasjon eller et mål i løpet av 5 år.
Ved å arbeide med de enkle spørsmålene kan man finne
gode løsninger for viktige innsatser fremover. Ikke minst
når det gjelder spørsmål som dreier seg om samarbeid og
samhandling.
På samlingen med Bydel Grünerløkka vil momenter fra
fremtidsverkstedet brukes for å lage en handlingsplan.
Det kom frem mange innspill som kan ha betydning for
tjenestene Oppveksthuset tilbyr i 2016. KoRus – Oslo
skal bistå bydelen i det videre arbeidet med en oppfølgingsdag.

Avdelingsdirektør Øyvind Henriksen med tildelt pris for dyktig
faglig arbeid mot sømløse tjenester

Kontaktpersoner KoRus-O:
ragnhild.audestad@rme.oslo.kommune.no
runa.frydenlund@rme.oslo.kommune.no
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KoRus - Oslo samarbeid i
Bydel Sagene
Første virkedag etter påske var Kompetansesenterne rus – Sør og Oslo invitert
til å holde fagdag for barnevernet i Bydel
Sagene. Tema for dagen var hvordan det
er å være barn i en rusfamile, og hva fagfolk kan gjøre for å avdekke problematikken og hjelpe barn i slike livssituasjoner.

skrevet av Lena Müller

Det var Titti Huseby og Hilde Jeanette Løberg fra KoRus
- Sør som var invitert til å holde hovedinnlegg denne dagen om hvordan det er å være barn i en rusfamilie, og hva
fagfolk kan gjøre for å avdekke problematikken og hjelpe
barn i slike livssituasjoner. Initiativet til fagdagen hadde
Bydel Sagene selv tatt. Målgruppen var ansatte i barnehagesektoren, som i denne bydelen satser på fagutvikling,
og har tidligere hatt tema som seksuelt misbruk og barn
som pårørende på agendaen.
KoRus – Sør har barn i rusfamilier som sitt spisskompetanseområde, og hadde invitert KoRus – Oslo inn som en
naturlig part som følge av at dette Kompetansesenteret
kjenner Oslo. Lena Müller, koordinator for tidlig intervensjon, deltok på hele fagdagen. Hun holdt en innledning der hun berørte tidlig intervensjon, holdninger og
hindringer i forhold til det å snakke om rus, ta det opp
som tema og være villig til å gjøre noe problematikken.
Hilde Jeanette Løberg snakket om rusmiddelmisbruk i et
barne – og familieperspektiv. Hun presenterte fakta vedrørende misbruk og poengterte at det ikke er mengden,
men konsekvensen av inntaket som skader barna.Videre
snakket hun om den nødvendige samtalen, hvordan gjennomføre den, og viktigheten av å bry seg. I tilknytning til
dette viste hun filmsnutter som illustrerte hvordan det kan
oppleves å være barn i en rusfamilie, samt en lengre film
om framgangsmåte når bekymrede fagfolk skal snakke
med foreldre.

Titti Huseby snakket om flerfaglig og tverretatlig samarbeid og viktigheten av dette når det gjelder å klare og gå
fra bekymring til handling. Hvilke barrierer finnes, hva er
vi som fagfolk redde for? Hva gjør vi med redselen for å
mislykkes, angsten for å ta feil? Viktigheten av å kjenne
hjelpeapparatet, vite hvem man skal snakke med, og det å
aldri agere alene.
Temaet er følsomt, til dels tabubelagt og vanskelig å forholde seg til. De barnehageansatte representerer en særdeles viktig tidlig intervensjonsarena. De ansatte ser barna hele dagen og i tillegg treffer de foreldrene to ganger
pr dag. Slik har de en unik mulighet til både å avdekke
og agere i forhold til rus i familien. Det er derfor viktig å
tilføre kunnskap, gode holdninger og mot til å handle slik
at de ansatte føler en større grad av trygghet på å nærme
seg problematikken. Fagdagen på Sagene avslørte et stort
engasjement, en vilje til å hjelpe barna, og til å tilegne
seg kunnskap som skaper nettopp den tryggheten som
skal til for å hjelpe.
Kontaktperson KoRus-O:
lena.muller@oslo.kommune.no
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Over 140 personer fra Danmark, Norge og Sverige hadde funnet veien til Nordisk
konferanse om bruk av doping utenfor den organiserte idretten i København.
Her var tollere, politi, forskere, pårørende og personer som selv hadde brukt doping.

Skrevet av Bjørnar Bergengen
Konferansen fant sted 12. og 13. mai, og beveget seg
over et bredt spekter av tema. Innledningsvis fikk vi høre
om hvordan det danske SKAT’s toldenheter ønsker å
fokusere sterkere på dopingpreparater. SKAT inngikk i
2009 et samarbeid med Antidoping Danmark, og begynte
året etter i et landsdekkende innsatsprosjekt mot doping.
Prosjektet innebærer utdanning av tollere og opplæring
av narkotikahunder til å kunne brukes i kampen mot
doping og i målrettede kontrollaksjoner. Bakgrunnen
for prosjektet var en observert økning både av inn- og
utførsel av dopingpreparater. Axel Grønkjær fra SKAT’s
toldenheter holdt innlegg om dette prosjektet i samarbeid
med Chili, mest sannsynlig verdens første dopinghund.

Ditlef Traasdahl Madsen fortalte om sin bruk av anabole steroider

Axel Grønkjær fra SKAT lærer opp Chili og hennes kollegaer

Marina Amonsson fra Internationella Åklagarkammaren og Johan Winberg, leder for Aktiongrupp Nordsam,
presenterte Operasjon Liquid, som er opprullingen av et
dopingnettverk i Sverige. Nettverket hadde forgreininger
over hele Sverige, samt koblinger til både Norge, Serbia,
Portugal og Spania, med mange penger i omløp. Sentrale
personer hadde rekruttert familie og partnere inn i nettverksarbeidet.

I to sesjoner kom vi inn på konsekvensene doping kan
gi. Danske Ditlef Traasdahl Madsen hadde misbrukt anabole steroider fra han var 18 til han ble 31 år, da han fikk
blodpropp i hjernen. Ditlef hadde tidligere alerede hatt en
hjerneblødning. Årsaken til at han begynte med anabole
steroider var å få et raskere og mer synlig utbytte av treningen. Opplevelsen av å gå på steroider beskrev han som
en kjempestor opptur, og uten steroidene var nedturene
like kraftige som oppturene hadde vært. Før han begynte
med steroider beskrev han seg som ”en seint utvikla, liten
dritt på 60 kg”. I dag er han hjerneskadet, delvis lammet
og sliter med både psykiske og sosiale problemer knyttet
til sin dopingbruk.
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Fra Norge kom Henning og Tone Grimstad. Disse to ble
intervjuet av Antidoping Norge om hvordan deres sønn
Tord til slutt endte med å ta sitt eget liv etter å ha brukt
anabole steroider i halvannet år. De merket raskt endringene hos sønnen. Ved siden av større muskler kom
endringer i personlighet og temperament. I tillegg ble
sønnen svært deprimert. Ekteparet etterlyste både støtte
fra hjelpeapparatet, behandlingstilbud og økt forebyggingsinnsats.
Konferansen omfattet også presentasjon av forskning på
ulike tema. Ingmar Thiblin og Lena Lundholm fra Uppsala Universitet belyste blant annet sammenhengen mellom Anabole Androgene Steroider (AAS) og vold, samt
sykdom og dødelighet blant AAS - brukere. Begge temaene var forbundet med metodiske problemer som gjorde
det vanskelig å komme med entydige og klare svar. På
tross av dette mener man å se en sammenheng mellom
bruk av AAS og økt dødelighet. I forhold til vold er det
flere ting som peker i retning av en sammenheng mellom
AAS - bruk og voldelighet, samtidig som dette er vanskelig å bevise på gruppenivå.

Charlotta Rehnman presenterte forebyggingsprogrammet
100 % Ren Hårdträning fra STAD i Stockholm. Bakgrunnen for programmet var funn som viste at dopingbruken
på treningssenter økte parallelt med senterets fokus på
ren styrketrening. Gjennom ulike markedsføringsartikler
som t-skjorter og tatoveringer, styrkekonkuranser, opprettelse av egen nettside og promotering overfor ulike
treningsblogger forsøkte de å nå frem til personer som
kunne være i en faresone. Evaluering av kampanjen viste
at budskapet hadde nådd målgruppen; eiere av og ansatte
på treningssentre, mens i liten grad til brukerne av sentrene.

Noen effekter fra 100% Ren Hårdträning
Ingmar Thiblin fra Uppsala Universitet
Kontaktpersoner KoRus-Oslo
bjornar.bergengen@rme.oslo.kommune.no
runa.frydenlund@rme.oslo.kommune.no
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Gruppeprosesser
Studium i interpersonlig læring og gruppesamhold
Skrevet av Niels-Erik Opdahl
Nå som internt opplæringsprogram.
Kompetansesenter rus - Oslo tilbyr i samarbeid med
Høgskolen i Lillehammer dette kompetansegivende, interne opplæringsprogrammet. Tilbudet retter seg mot behandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, ruspoliklinikker, dagavdelinger og ulike kommunale tiltak innen
rusfeltet med opplæring på egen arbeidsplass.
Tilbudet betyr i praksis at en gruppe på 8-10 deltakere
møtes hver 14. dag (4 undervisningstimer pr. gang) over
minimum to semestre. I tillegg skal det være minst 80
undervisningstimer i selverfaringsgruppe.
Studiet består av en praktisk ferdighetsdel, del A og en
studiepoenggivende fordypning, del B, som er 15 studiepoeng på masternivå.
Del A tilbys kostnadsfritt. Oppstart og tidspunkt for samlingene avtales med den enkelte oppdragsgiver.
Målgruppe for tilbudet er ansatte og ledere i tiltak innenfor helse-, sosial- og rusfeltet med erfaring fra, og interesse for arbeid i grupper.
Erfaringer så langt.
Del A av opplæringsprogrammet er gjennomført med
avsluttende gruppetest på kvinnekollektivet Arken. Gruppen har møttes hver fjortende dag siden april 2010. Fire
av deltakerne har bestemt seg for å gå videre til B-delen
med studiepoenggivende fordypning.

I januar startet vi en ny opplæringsgruppe for ansatte på
Avdeling ung, Senter for rus- og avhengighetsbehandling,
Oslo Universitetssykehus (tidligere Veksthuset). Tre av
deltakerne kommer fra langtidsenheten, tre fra korttidsenheten og to fra dagenheten. Gruppen avslutter A-delen av
opplæringsprogrammet i slutten av februar 2012.
Vi har også gående en opplæringsgruppe for ruskonsulenter fra ulike bydeler i Oslo som ønsker å arbeide med
ungdom i gruppe. Opplæringsgruppen startet egentlig
som en veiledningsgruppe for prosjektet ”Ut av tåka” - et
kurstilbud til ungdom som ønsker hjelp til å slutte med
sitt misbruk av cannabis. Tilbudet gis både som individuell opplæring og i gruppe. Det var som gruppetilbud de
ansvarlige for kurset ønsket opplæring; hvordan styrke
sin personlige og faglige kompetanse i lederskapet av
grupper? Vi har nå en gruppe med åtte deltakere fra fire
ulike bydeler og to fra Uteseksjonen.
Til høsten starter vi en gruppe for ansatte på Fossumkollektivet.
Bakgrunn og forståelse
Mennesket er et relasjonsvesen og deltakelse i grupper
former vår personlighet: Familie, barnehage, skole, jobb,
foreninger osv. Deltakelse i grupper gir oss muligheter
for interpersonlig læring og større forståelse av hvordan
vi fungerer sammen med andre mennesker.
Innenfor det terapeutiske området finnes det i dag grup11

per for folk med ulike typer av personlighetsforstyrrelser, akutte og kroniske depresjoner, spiseforstyrrelser,
spill- og rusavhengighet, sorg, pårørende til og barn av
rusavhengige, seksuelle overgrep, alternativ til vold, selvhjelpsgrupper (AA og NA) – for å ha nevnt noen.
Det finnes ulike tilnærminger til hvordan man jobber i en
gruppe. Psykoanalytisk orienterte grupper (gruppeanalyse, objektrelasjonsorienterte grupper), psykodynamiske
(herunder interpersonlige grupper), kognitivt/adferdsorienterte grupper. Psykoedukative, gestalt, psykodrama,
eksistensielt-humanistiske grupper.
Når vi jobber psykodynamisk i grupper er det fire nivåer
å ta hensyn til: Individets indre liv (Intrapsykisk), relasjoner mellom deltakerne (interpersonlig, gruppens sosiale
struktur (dynamikken i gruppen som helhet) og den organisasjonspsykologiske sammenhengen gruppen inngår i. I
dette opplæringsprogrammet vil vi særlig fokusere på den
interpersonlige forståelsen (Yalom 2005) vel vitende om
at de fire nivåene hører nøye sammen.
Formålet med utdanningen er at studentene gjennom
egen erfaring i gruppe (selverfaringsgrupper), teori,
veiledning, ferdighetstrening og eget gruppearbeid skal
styrke sin personlige og faglige kompetanse i lederskapet
av grupper i egen organisasjon. Programmet gir opplæring i prosessorientert arbeid i grupper. Gjennom selver-
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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

faring og teori vil studentene få større forståelse for, og
kunnskap om interpersonlig læring og gruppesamhold.
Studentene skal etter endt studie ha de ferdigheter som er
nødvendige for å planlegge, sette i gang og gjennomføre
målrettet arbeid i grupper.
Studieopplegget:
Del A: Praktisk ferdighetskurs. Gruppen møtes hver 14.
dag over minimum.to semestre (min. 80 undervisningstimer i selverfaringsgruppe).
Del A er uten kostnad for oppdragsgiver.
Deltakerne går i den veiledningsgruppen som tilbys på
eget arbeidssted. Del A avsluttes med en praktisk demonstrasjon: en gruppetest. Studenten blir observert og
vurdert i en ordinær gruppesesjon på egen arbeidsplass.
Vurderes med bestått/ikke bestått. Må være bestått for å
kunne ta den skriftlige eksamen (Del B).
Del B: Studiepoenggivende fordypning som gir 15 studiepoeng på høyeste videreutdanningsnivå (master). Studenten skriver en hjemmeoppgave (ca. 15 sider). Deretter
avholdes muntlig eksamen hvor kandidaten forsvarer
oppgaven sin og får spørsmål fra pensum. Det benyttes
graderte karakterer.
For mer informasjon:
Høgskolen i Lillehammer:
Hans.Hanslien@hil.no
tel. 61 28 75 46
Kompetansesenter – rus Oslo:
niels-erik.opdahl@rme.oslo.kommune.no
mobil 95 82 15 60
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