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Eldre menneskers bruk av alkohol og legemidler
Befolkningen i Norge blir stadig
eldre. Andelen eldre over 65 år vil
øke sterkt de nærmeste årene. Dette
skyldes både bedre helse og bedre
helsetjenester. De aldersklassene
som i dag nærmer seg pensjonsalder
innehar en livsstil som skiller seg fra
tidligere generasjoner.
Forholdet til alkohol og ikke minst
konsum er endret i befolkningen.
Voksne mennesker drikker generelt
mer enn tidligere, og det gjør derfor
også de eldre. Økt velstand har vært
med på å øke konsumet av alkohol.
Disse faktorene vil føre til at flere
eldre får skader/sykdommer i forbindelse med bruk av alkohol. En
person som var 65 år i 1980 var ung
på 1930- tallet mens dagens 65-åring
var ung på 60- tallet. Forholdet til
alkohol og ikke minst det å være ung
var svært annerledes på 1930- tallet
enn på 1960- tallet. De alkoholvanene man er vant til trekker man med
seg med økende alder. Derfor ser
man også en økning i bruk av alkohol i den yngre gruppen av eldre, de

mellom 65 og 70 år.
Eldre mennesker tåler mindre alkohol enn yngre mennesker. Kroppen
blir skrøpeligere når man blir eldre,
og sammensetningen av kroppen
endres. Med økt alder får man prosentvis mer fett i kroppen og mindre
vann. Dette fører til at man får en
høyere promille. Eldre er også den
delen av befolkningen som bruker
mest medikamenter. Blanding av
alkohol og medikamenter kan i seg
selv føre til uhensiktsmessige virkninger og gi uheldige bivirkninger.

dage og handle tidlig overfor eldre
som har et alkoholforbruk som kan
svekke deres helse, og som er i risiko
for å utvikle et alkoholmisbruk.
Eldre er en av målgruppene i Helsedirektoratets satsing på tidlig
intervensjon. I denne utgaven av
Storbyrus har vi blant annet valgt å
se nærmere på eldre og deres bruk av
alkohol og medikamenter gjennom
blant annet å belyse erfaringer fra
prosjektet “Bry deg”.

Alkoholbruk blant eldre er et tabubelagt område. Eldres bruk av alkohol
har derfor vært lite satt på dagsorden.
Eldre mennesker har selvfølgelig
rett til å bestemme over sine egne
liv. Prosjektet “Bry deg” i bydel St.
Hanshaugen handler ikke om å ta fra
eldre mennesker retten til å drikke alkohol. Prosjektet handler om å opp-

Ragnhild Audestad
avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus-Oslo
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Prosjekt “Eldre og rusbruk”

- erfaringer fra Bydel St. Hanshaugen
Skrevet av Einar Grøndalen
Andelen personer over 67 år ligger an til mer enn å dobles innen 2060, mens andelen personer i yrkesaktiv
alder, som skal finansiere og bemanne helse- og omsorgstjenester til gruppen over 67 år, vil forbli den samme.
Norske helsemyndigheter har derfor et tydelig fokus på
å effektivisere og forbedre sine tilbud i møte med denne
utfordringen.
Alkoholforbruket blant eldre er i vekst. Dette gjelder
både generelt forbruk og skadelig bruk. Alkoholbruk har
en påvisbar sammenheng med mange av de alminnelige
sykdommer og plager som eldre opplever. Samtidig er
bruk eller feilbruk av legemidler blitt anslått til å forårsake ca 10 % av sykehusinnleggelser blant personer over
65 år.
Den kommunale helsetjenesten har en stor kontaktflate
med eldre med hjelpebehov. Ved å gjøre helsetjenesten
bedre i stand til å avdekke og intervenere i forhold til
overforbruk av alkohol og legemidler, kan tap av helse
blant de eldre reduseres. Samtidig kan ressursbruken i
form av hjemmetjenester eller innleggelser på sykehjem
reduseres tilsvarende.
Prosjekt «Eldre og rusbruk» i Bydel St. Hanshaugen
hadde til hensikt å bedre helse- og livskvaliteten i den
eldre befolkningen i bydelen, samt å begrense behovet
for ressurskrevende tiltak til denne gruppen. Målene for
prosjektperioden var å gjennomføre en kartlegging av
målgruppens omfang og de tilbudene som er tilgjengelig
for denne gruppen. Det var også et ønske om å forbedre
bydelens innsats ovenfor gruppen, og finne ut hvilke tilnærminger som kunne være hensiktsmessige.
Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet etter anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Prosjektet har

også mottatt faglig og økonomisk støtte fra Kompetansesenter Rus – Oslo. Undertegnede, Einar Grøndalen, ble
ansatt som prosjektleder våren 2009, og fra juli 2010 fikk
han selskap av sykepleiekonsulent Marcus Nøstdahl.
Målgruppen for prosjektet var mottakere av hjemmetjenester over 67 år som har, eller står i fare for å utvikle,
nedsatt allmenntilstand eller funksjonsevne som følge av
et overforbruk av alkohol eller legemidler. Ingen ble vurdert til å være i målgruppen uten at det ble gjennomført
en samtale med vedkommende om alkohol eller legemiddelbruk. Samtidig mente prosjektet at brukeren har rett
på informasjon om fare for helseskade. Det var derfor
ønskelig å utforske samtalemetodikk i prosjektet.
De prosjektansatte deltok på personalmøter og i fagmøter, de hospiterte i de forskjellige enhetene i bydelen og
deltok i det daglige arbeidet. Det ble avholdt seminarer
og laget informasjonsskriv, brosjyrer og prosedyrer. Prosjektet jobbet også med konkrete saker for å få kunnskap
om samarbeid med brukere i målgruppen, og om hvilke
tilnærminger som er hensiktsmessige og hvilke tiltak som
er tilgjengelige for målgruppen.
Om målgruppen
Bydel St. Hanshaugen er en bydel i Oslo med både ”østog vestkant”. Bydelen hadde 33 148 innbyggere den
1.1.2010. Av disse var 2191 over 67 år (6,8 %). 374 personer over 67 år mottok kommunale hjemmetjenester.
Prosjektet fant at 59 mottakere av kommunale hjemmetjenester over 67 år hadde, eller sto i fare for å utvikle,
nedsatt allmenntilstand eller funksjonsevne som følge av
alkohol- eller legemiddelmisbruk. Dette utgjorde 15,8 %
av 374 mottakere av kommunale hjemmetjenester over
67 år.
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Målgruppen omfatter altså personer med varierende grad
av nedsatt allmenntilstand eller funksjonsevne som følge
av misbruk av alkohol eller legemidler. Noen har vært
avhengige av rusmidler hele sitt voksne liv, eller har blitt
det på sine eldre dager. Mange har økt alkoholbruken fra
adekvat til skadelig i møtet med alderdommens utfordringer. Noen har ganske enkelt opprettholdt et drikkemønster som har vært adekvat tidligere, men som er blitt
uheldig i kombinasjon med alder, sykdom eller legemiddelbehov. Andre igjen har uten viten og vilje utviklet
legemiddelavhengighet.

Prosjektleder Einar Grøndalen og sykepleierkonsulent
Marcus Nøstdahl

Sju personer i målgruppen hadde primært legemiddelproblematikk. 19 personer hadde betydelige helseskader som
følge av alkohol- eller legemiddelmisbruk. Hos denne
gruppen intervenerte prosjektet med mål om skadebegrensning. De øvrige 40 stod i fare for å utvikle betydelig
helseskade. Hos denne gruppen foretok prosjektet tidlig
intervensjon med mål om å avverge eller redusere helseskade.
Prosjektet dannet seg en oppfatning av visse fellestrekk
hos personer i målgruppen.Tap av livsledsager, familie,
nettverk og helse går ofte igjen. Prosjektet mener at kognitive utfordringer er vanligere i målgruppen enn hos
andre eldre hjemmetjenestemottakere. Om dette er en
effekt av, eller en årsak til høyt forbruk, er vanskelig å
bedømme. I enkelte tilfeller virker det for eksempel klart
at en demens har utviklet seg som følge av alkoholvaner,
i andre virker det like sannsynlig at vedkommende har
mistet oversikten over egne alkohol- eller legemiddelvaner og så uforvarende økt forbruket. Dette elementet gjør
også at endring, behandling eller rehabilitering kan være
ekstra utfordrende i denne gruppen. Prosjektet har videre
inntrykk av at flertallet av personene i målgruppen har
hatt et høyt, men ikke nødvendigvis skadelig forbruk av
alkohol lenge, og som av forskjellige årsaker har eskalert
med alderdom.

Om systemet
Både bestillere (fagkonsulenter) og utførere (hjemmetjenestene) rapporterte et høyere oppmerksomhetsnivå, og
til dels høyere kunnskapsnivå, i forhold til tematikken
mot slutten av prosjektet. Prosjektet lyktes delvis med
at hjemmetjenesten rutinemessig dokumenterer observasjoner som kan tilsi alkohol- eller legemiddelmisbruk.
Prosjektet lyktes delvis med at ansatte tar opp temaet alkohol, legemidler og helse med brukere.
Bydel St. Hanshaugen tilhører Lovisenberg Diakonale
Sykehus sektor. Her henvises personer over 67 år til alderspsykiatrien om de har psykiske lidelser, herunder rus.
De følger opp rusproblematikk i den grad pasienten har
en psykiatrisk primærlidelse. Få i prosjektets målgruppe
har en diagnostisert psykiatrisk lidelse.
Det har vært vanskelig for prosjektet og bydelen å benytte seg av Rusmiddeletatens institusjoner i samarbeidet
med personer i målgruppen. Dette er til dels på grunn av
helseutfordringer i gruppen, siden det i mange tilfeller
med et høyt pleie- og omsorgsbehov. Prosjektet har også
erfart at personer i målgruppen ikke har ønsket å benytte
seg av tiltak i Rusmiddeletaten, fordi de oppfatter Rusmiddeletatens institusjoner som lavterskeltiltak for tungt
belastede narkomane og alkoholikere.
Det er et kost / nytte element i lovverket med hensyn til
spesialisert rusbehandling. Dette kan gjøre det vanskelig
å få rett til behandling for eldre. Samtidig er det få eller
ingen behandlingssteder i Oslo som har mulighet til å ta
imot personer med pleie- omsorgsbehov.
For øvrig har prosjektet ikke hatt noen brukere som har
vært hverken fysisk eller psykisk i stand til å gjennomføre opphold i dagens behandlingsinstitusjoner, i tillegg
til å være motivert for slik behandling. Dette momentet er
etter prosjektets oppfatning svært interessant med henblikk på målgruppens muligheter for bistand utover
hjemmetjenester og sykehjem.
4

Om arbeid med målgruppen
Ved oppstart var fokuset i prosjektet i stor grad rettet mot
hvilke tiltak som burde igangsettes hos personer i målgruppen. Samtidig var tjenestene verken i posisjon til å
identifisere disse på en systematisk måte, eller til å kunne
drøfte situasjonen med dem. Det har derfor vært en utfordring å flytte en del av fokuset til et tidligere stadium
i tiltakskjeden, og fra eksterne tiltak til lokale tiltak hvor
ansatte kan bidra selv.
Samtalen ble som tiltak, sammen med dokumentasjon,
gjort til et hovedelement i prosjektet. Korte intervensjoner, enkel veiledning eller rådgivning kan i seg selv kan
ha stor effekt. Samtidig er det stor tro på tidlig intervensjon innen rusfeltet.
Prosjektet fant at det sjelden ble tatt opp alkohol- eller
legemiddelmisbruk med brukerne. Et økt fokus i organisasjonen på veiledning og samtaler med personer i målgruppen om alkohol- eller legemiddelbruk, burde være et
oppnåelig og lite ressurskrevende mål for bydelen. Dette
ville være en kostnadseffektiv tilnærming til et problemfelt i vekst. Alle kan tilbys og ha effekt av samtaleintervensjon. Dette kan også utføres av alle profesjoner innen
helsefaget.
Prosjektet gjennomførte omlag 80 samtaleintervensjoner.
Én person reagerte med avvisning. De øvrige responderte
positivt eller nøytralt. Dette korresponderer med funn i
internasjonale studier. Prosjektet har ikke kunnet måle
effekt av intervensjon eller tiltak over tid, men har fått
tilbakemeldinger fra brukere og kollegaer om at helse og
livskvalitet har bedret seg etter prosjektets samtaleintervensjoner.

Om barrierer
Det er en opplevelse av tidsmangel i de tjenestene som
prosjektet har jobbet opp mot. De ansatte, enten de er bestillere eller utførere, ser i sin hverdag ofte liten mulighet
til å gjøre mer enn de allerede gjør. Både ansatte og ledere har uttrykt bekymring for at kartleggingen vil kunne
avdekke nye hjelpebehov, nye brukere og dermed nye
oppgaver som ikke vil kunne følges opp. Ansatte forteller
at manglende kunnskap gjør det vanskelig for dem både
å forholde seg til rusproblematikk og å oppdage helseskader ved overforbruk av alkohol- eller legemidler. I enkelte sammenhenger har informasjon om dette også blitt
møtt med skepsis fra de ansatte, gjerne med henvisning
til oppslag i media om gunstige virkninger av alkohol.
Det er også ofte manglende tro på effekt av intervensjon
og rehabilitering.
Det er naturlig at hjemmetjenesten og bestiller har fokus
på det de oppfatter som sine kjerneoppgaver. I eldreomsorgen dreier det seg ofte om somatiske forhold og
om vanlige aldersdomsplager. At eldre mennesker har
problemer med balanse eller blodtrykk, at de er nedstemte eller opplever kognitive vansker, er vanlig. Det
er også vanlig å godta slike tilstander som en naturlig
del av aldringsprosessen, og derfor ikke behandle dem.
Å sette slike tilstander i sammenheng med overforbruk
av alkohol- eller legemidler er således ikke vanlig. I en
håndfull tilfeller har prosjektet blitt bedt om å la brukere
med et helseskadelig forbruk ”være i fred”, fordi fokuset
har vært på mer alvorlige forhold som for eksempel kreft
eller sorg. En annen relevant faktor er også at effekten av
prosjektets aktiviteter ikke nødvendigvis er særlig synlige
for de ansatte.
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For mange ansatte i hjemmetjenesten oppleves rollen
som hjelper i hjemmet som en utfordring. De befinner
seg i hjemmet til en privatperson med et bestemt og
begrenset oppdrag. Det å ta opp brukernes vaner og
livsførsel kan derfor oppleves av den ansatte som en
krenkelse av brukerne. Det å dokumentere noe som man
frykter brukerne vil oppleve som ufordelaktig kan også
oppleves som illojalt. En del ansatte har opplevd det
som et etisk dilemma hvorvidt de skal involvere seg i en
brukers overforbruk av alkohol eller legemidler. Det har
blitt argumentert sterkt for at særlig bruk av alkohol er
et privat anliggende, som kommunale helsetjenester ikke
har rett til å involvere seg i. På samme vis har det blitt
argumentert for at et hensyn til total livskvalitet bør stå
over en forpliktelse til å dokumentere og gi veiledning i
helsespørsmål.
Noe av det kanskje mest interessante, og også trolig den
største barrieren prosjektet har møtt på, er opplevelsen av
tabu. De fleste ansatte har en eller annen gang målbåret
antakelsen om at en bruker vil reagere negativt og ta det
som kritikk dersom de tar opp overforbruk av alkohol
eller legemidler. Av respekt for bruker, eller av frykt for
ubehag, lar de det derfor være.
Mange studier har påpekt at helsepersonell ikke i tilstrekkelig grad drøfter rusmiddelbruk med pasienter. Ansatte i
Bydel St. Hanshaugen er i så måte ikke alene om å finne
dette vanskelig. Samtidig er det prosjektets erfaring at det
er uproblematisk å ta opp alkohol eller legemiddelproblemer i et helseperspektiv.

Om muligheter
Omfanget eldre som har, eller står i fare for å utvikle, helseproblemer som følge av alkohol eller legemiddelbruk
er betydelig. Det avtegner seg et bilde der det er få tilpassede tilbud til gruppen. Det er også liten oppmerksomhet
mot og kunnskap om helseskader relatert til alkohol- eller
legemiddelmisbruk i de kommunale helsetjenestene sett i
forhold til de ressurser som går med til å bistå personer i
målgruppen. Det må til et målrettet arbeid for å gjøre alle
aktører innen feltet mer oppmerksomme på, mer kunnskapsrike og handlekraftige i forhold til eldre i denne
gruppen. Gjennom slik innsats kan de kommunale helsetjenestene med begrensede midler ivareta mange flere
brukere på en bedre måte enn i dag.
Bydel St. Hanshaugen har et ønske om å videreføre satsningen på eldre med alkohol og legemiddelproblematikk.
Sammen med nabobydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og
Sagene er det utarbeidet en plan for spredning og utvikling av satsningen. I denne planen har også Lovisenberg
Diakonale Sykehus, som er de fire bydelenes sektorsykehus, en sentral rolle. Kompetansesenter Rus – Oslo
vil også bidra i dette ”eldre, alkohol og legemidler ”nettverket. En søknad behandles i skrivende stund av
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Kontakt prosjektleder:
Einar Grøndalen, einar.grondalen@bsh.oslo.kommune.no
Kontaktperson KoRus-O:
lena.muller@rme.oslo.kommune.no
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Eldre får rushjelp
Oslomannen Jens Jalner (74) har hatt et alkoholproblem i 50 år. Ved hjelp av prosjektet
«Eldre og rusbruk» er han nå rusfri.
tekst og foto: Marte Gjærde
- Det gikk en flaske om dagen. Jeg satt alene hjemme og
tenkte ikke på annet en alkoholen. Ingenting annet betydde noe.
Klokka er ni på morgenen og Jens sitter i stua og ser ut.
Bordet har blå duk og levende lys. En rød kaffekanne og
to enkle hvite kopper står fremme. Han heller kaffe i koppene mens han forteller åpent hvordan livet var for seks
måneder siden. Da var alt annerledes. Da var kaffekoppen byttet ut med flere whiskyglass om dagen.
- Ser du den stokken der borte?
Han peker på en trestokk som står i det ene hjørnet av
stua.
- Den minner meg på hvordan jeg blir når jeg drikker.
Stokken får meg til å tenke på hva jeg ikke vil tilbake
til. Da jeg drakk var jeg helt avhengig av den. Jeg kunne
ikke gå uten, sier han.
«Eldre og rusbruk»
Jens er i målgruppen for prosjektet «Eldre og rusbruk» i
Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune. Einar Grøndalen
er prosjektleder og forklarer hvor viktig det er at hjemmetjenesten tar tak i problemer hos brukerne før det utvikler seg videre.
- Det er et tabubelagt tema og kan oppleves ubehagelig
og vanskelig å konfrontere personer man ser har problemer med rusbruk, sier Grøndalen.
Prosjektet startet i 2009 med kartlegging av hjemmetjenestens brukere i målgruppen. Det viste seg at rundt
15 prosent av brukere over 67 år har et skadelig forbruk

Forteller sin historie: Jens er i målgruppen for prosjektet
«Eldre og rusbruk» og står frem for å hjelpe andre i samme
situasjon.

rusmidler. Nå vil prosjektet forlenges ut 2011 for å styrke
kompetansen til de ansatte på dette området.
- Opplæringen vil skje gjennom kurs, seminarer og veiledning fra aktuelle fagpersoner forteller han.
På den måten vil hjemmetjenesten bli flinkere til å fange
opp og veilede eldre brukere som har et rusproblem. Så er
planen å spre prosjektet og kunnskapen til flere bydeler i
tiden som kommer.
Styrket livskvalitet
En gammel klokke på veggen i stua slår ti slag. Jens sier
han ser klart for seg hvordan det ville gått om han hadde
fortsatt å drikke.
- Jeg er hundre prosent sikker på at jeg ikke kunne bodd
hjemme særlig mye lenger. Det finnes ingen heis her og
jeg bor i tredje etasje, sier han.
Formålet med prosjektet «Eldre og rusbruk» er å bidra til
bedret helse hos brukere i målgruppen slik at de kan bo
hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig.
Hjemmetjenesten vil bevisstgjøre brukerne på eget rusproblem og gi veiledning og oppfølging når de ønsker å
slutte. Det vil kunne gi økt livskvalitet og færre unødvendige og kostbare sykehjemsinnlegelser.

- Mye jobb, men veldig viktig: Einar Grøndalen er leder for
prosjektet «Eldre og rusbruk» i bydel St. Hanshaugen i Oslo.
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- Men det er veldig viktig å få frem at dette ikke handler
om moral. Det handler om helse og forebygging, understreker Einar Grøndalen.
Jens fyller på med kaffe i koppene og forteller om sykehusopphold og behandling som følge av drikkingen.
- En gang datt jeg her i stua og fikk et stort kutt i panna.
Jeg måtte sy mange sting, sier han og viser omrisset av et
hvitt arr over det venstre øyet.
Forebygge og behandle
Prosjektet «Eldre og rusbruk» er et resultat av regjeringens satsing på rusmiddelomsorgen og finansieres av
Helsedirektoratet og Kompetansesenter Rus – Oslo. Solvor Bäcklund er rådgiver i Helsedirektoratet og forklarer
at bakgrunnen for prosjektet handler om en blanding av
forebygging og behandling. Det innebærer å oppdage og
håndtere et helseproblem så tidlig at problemet forsvinner
eller begrenses med svært liten innsats.
Jens sier at mye har forandret seg etter at han kuttet ut
alkoholen.
- Jeg trenger mindre hjelp og sover mye bedre om natta.
Nå har jeg mer å se frem til. Mer å fylle dagene med. Jeg
har alltid vært veldig glad i å lese, men det var vanskelig
da jeg drakk. Nå kan jeg faktisk huske det jeg leser, sier
han og peker mot en tjukk bok ved enden av stuebordet.

- Men den viktigste forandringen er forholdet til menneskene rundt meg. Gamle venner blir som nye. De sier det
er hyggeligere å komme på besøk til meg, forteller Jens
og smiler.
Vil hjelpe andre
Enda en time har gått og klokka avbryter igjen, denne
gangen med elleve slag. Jens skryter av prosjektet og
mener det er veldig viktig at hjemmetjenesten tar tak i
rusproblematikken hos eldre.
- For meg var det godt at noen tok den praten. Nå ringer
de jevnlig og hører hvordan det går med meg. Det betyr
mye.
Jens valgte å fortelle sin historie for å belyse temaet og
hjelpe andre i samme situasjon.
- Det er også viktig for meg at folk vet om alkoholproblemet mitt. Da vil det bli vanskeligere for meg å begynne
igjen.

Hjemmekjær: - Hadde jeg fortsatt å drikke ville jeg endt opp
på sykehjem alt for tidlig, sier Jens.
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Kreative mennesker i dyp konsentrasjon

Inspirasjonsgruppa

Kompetansesenter Rus – Oslo (KoRus-Oslo) har utviklet en ny modell for sin virksomhet
med hovedfokus på utvikling av nettverk mot kommunen og bydelene. Etablering av en
”inspirasjonsgruppe” og et ”bynettverk” skal bli ledd i et utviklingshjul som skal ivareta
de utfordringene kommunalt rusarbeid står overfor.
Bakgrunnen for etablering av en ”inspirasjonsgruppe”
var å invitere inn ressurspersoner/fagpersoner til idédugnad for å få innspill og idéer til hvordan deler av Helsedirektoratets oppdragsbrev kan fortolkes, og om det er
flere innsatsområder KoRus-Oslo bør satse på. Hensikten
er å finne fram til innsatsområder som kan fremme utviklingen av kommunalt rusarbeid og eventuelt nye måter
å utvikle dette på. Dette nettverksarbeidet vil være med
på å danne grunnlaget for den årlige handlingsplanen for
kompetansesenterets virksomhet.
Videre skal KoRus-Oslo etablere et ”bynettverk” som
skal bestå av nøkkelpersoner fra bydeler og etater som
har en sentral rolle innen utvikling av kommunalt rusarbeid. Dette nettverket kan også bidra til å rette fokus mot

hvordan bydelene kan nyttiggjøre seg spisskompetanseområdene til KoRus-Oslo.
Det første møtet i inspirasjonsgruppa ble avholdt 16.
februar med 12 personer samlet til dialog om utvikling
av kommunalt rusarbeid både på bydel og i byomfattende
etater. Av de mange innspillene som kom fram, og som
KoRus-Oslo vil gå videre med, er hvordan vi skal profilere oss overfor bydeler, etater, institusjoner og lignende.
Bør vi utvikle samarbeidsavtaler med bydeler om samarbeidet? Hvordan kan KoRus-Oslo styrke kommunalt
rusarbeid? Hva skal styrkes av kommunalt rusarbeid på
bydelsnivå?
Kontaktperson KoRus-O:
jens.erland.hoel@rme.oslo.kommune.no

Avdelingsdirektør Ragnhild Audestad viser KoRus-Os historie på en
tidslinje
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Fra Plata til Plaza, kommunal konferanse om LAR

Torsdag 10. februar inviterte MAR Oslo og KoRus- Oslo til heldagskonferanse for alle som
arbeider med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Oslo kommune.
Skrevet av Mette Normann, MAR Oslo
Konferansen fant sted i Henry Dunant salen hos Røde
Kors hvor over 200 deltakere fra NAV sosialtjenesten,
Rusmiddeletatens institusjoner, ulike brukerorganisasjoner og andre instanser hadde møtt fram. Konferansen ble
tidlig fulltegnet, og det var tydeligvis på høy tid med en
kommunal LAR-konferanse, den første i sitt slag.
Bakgrunnen for konferansen var et ønske om å gi faglig inspirasjon og påfyll til ansatte i Oslo kommune som
hver dag bistår LAR-pasienter i å realisere sine mål og
oppnå økt livskvalitet. Mediene fokuserer til stadighet på
alle mangler og feil i rusfeltet. Stoltenbergutvalgets forslag kritiseres av fagmiljøene. LAR-forskriften med tilhørende retningslinjer skaper splid mellom kommunal og
statlig helsetjeneste, og NAV-reformen har tilsynelatende
ikke gjort det lettere for brukerne å få en mer helhetlig
oppfølging. På tross av dette kaotiske inntrykket gjøres
det et godt rehabiliteringsarbeid med mennesker i LAR i
Oslo, og arrangørene ønsket å fokusere på og anerkjenne
dette arbeidet.
Foredragsholderne har ulik bakgrunn og erfaring og
presenterte forskjellige syn på årsaken til rusmisbruk og
avhengighet. Betydningen av å forstå pasientenes utfordringer for å kunne være en god hjelper ble belyst både
fra behandler- og pasientperspektivet.
Byråd for sosiale tjenester og rusomsorg, Anniken Hauglie, åpnet konferansen. Hun vektla betydningen av levende fagmiljøer og av at LAR er mer enn legemidler. Hun
var særlig opptatt av at kommunen må ivareta det sosialfaglige perspektivet når behandlingen i spesialisthelsetjenesten stadig blir kortere og mer medisinsk orientert.
Professor i psykiatri Helge Waal er nylig utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats innen
rusmiddelforskning og behandling. Han betraktes som en
pionér innenfor forskning på rusmisbruk og avhengighet,
og ga en innføring i LAR-historien i Norge. Han så også
på mulige fremtidsutsikter i kjølvannet av Stoltenbergutvalgets rapport.
Odd Storsæter er seksjonssjef og overlege ved Psykiatrisk Ungdomsteam i Sør-Trøndelag, St. Olavs hospital.
Han har undersøkt sammenhengen mellom misbruk av
sentralstimulerende midler og innleggelser i akuttpsykiatrien og konkluderer med at dette forekommer hyppig og
innenfor alle aldersgrupper (19-54 år). Storsæter er musikkentusiast og gledet sitt publikum med videoklipp og
tekster som illustrasjon på at ruserfaring har satt sitt preg
på musikkverdenen i flere tidsepoker.

Nevropsykolog og seniorforsker ved sykehuset
Innlandet, Merete Øie, har
omfattende erfaring med
kartlegging og utredning
av kognitiv svikt hos pasienter med psykiske lidelser og rusbakgrunn. Hun
snakket om viktigheten av
å ha en bevissthet rundt
hvordan hjernen fungerer
og hvordan kognitiv svikt
åpenbarer seg og får betydning i behandling og rehabilitering. Hun presenterte
eksempler på hvordan man
utfører kognitive tester
og viste gjennom kasushistorier hvordan man bedre kan lykkes i oppfølgingen
dersom man tar hensyn til pasientenes kognitive vansker.
Mange av deltakerne på konferansen ga uttrykk for at
dette var nyttig og høyst relevant i forhold til deres arbeidshverdag.
Etter lunsj fikk forsamlingen presentert et mer filosofisk
syn på rusmisbruk. Lars Fredrik Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han snakket om
rusbruk som meningsprosjekt, og om de gode effektene
av rusinntak og tilhørende livsstil. Svendsen fremholdt
at pasienter kan oppleve kjedsomhet og meningstap ved
rehabilitering, og at livet med rusen også representerer
gode minner og gir en følelse av tilhørighet. Svendsen
mener at man i LAR må være bevisst på meningen med
rusen for å forstå at legemidler alene ikke er tilstrekkelig
for å opprettholde rusfrihet.
Avslutningsvis fikk konferansedeltakerne et innblikk i
hva som oppleves som den gode hjelper fra en brukers
ståsted. Peder Solvang har selv erfaring fra hjelpeapparatet, og har gjennomført flere opphold på rusinstitusjon.
Han er utdannet filosof og arbeider ved Rustelefonen.
Solvang fulgte opp Svendsens innlegg ved å snakke om
betydningen av å fokusere på rusens gode effekter i behandling av avhengighet. Han presenterte utdrag fra en
rapport skrevet av tidligere rusavhengige der de beskriver
hva som var virkningsfullt i deres rehabilitering. Solvang
ga også en kort innføring i bruken av FAK-skjemaer i
rusbehandling.
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Asylprosjektet og det første arbeidsmøtet

Kompetansesenter rus – Oslo har igangsatt et ”asylprosjekt”. Utgangspunktet for
prosjektet er signaler fra forskjellige fagmiljøer som beskriver mange asylsøkeres vei inn
i rus og kriminalitet etter ankomst til Norge, og det ønsker vi å se nærmere på.

Prosjektets overordnede mål er å kartlegge asylsøkeres
holdninger til rus og rusrelaterte utfordringer i forhold
til integrering. En foreløpig arbeidshypotese er at mange
mennesker med minoritetsbakgrunn som ruser seg og/
eller begår kriminelle handlinger, først begynte med dette
etter at de kom til Norge. Basert på denne hypotesen er
det essensielt og ønskelig å se nærmere på selve integreringsprosessen. Det ble derfor arrangert en arbeidsdag
med representanter fra forskjellige institusjoner/instanser
for å hjelpe oss med å komme videre i dette arbeidet. De
som var representert på arbeidsmøtet var ansatte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Utlendingsdirektoratet (UDI), flere asylmottak, Bufetat, Høgskolen
i Oslo, Helse- og velferdsetaten, Uteseksjonen, Kirkens
bymisjon, Tøyen DPS, Etnisk Utsikt og KoRus – Oslo.
Tanken bak denne samlingen er å skille myter og fakta
for å øke sansynligheten for å utvikle nyttige verktøy som
kan brukes for å hindre mange personers etablering av
rus- og kriminalrelatert atferd. Eksempler på relevante
myter som kom frem under møtet er: ”Mange utnytter
asylinstituttet, alle er kriminelle, en fiktiv håpløshet, trygdet, psykisk ustabile, alle asylsøkere stjeler, asylsøkere

under 18 er styrt av bakmenn, asylbarn selger dop, utsatt
for menneskehandel” og så videre.
Asylprosjektets sentrale tema er altså etniske minoriteters
forhold til rus og kriminalitet før integrering i det norske
samfunn. Dets hensikt er i all hovedsak å utvikle bedre
kunnskap om temaet, for således å kunne utlede noen
konkrete forslag til tidlig intervensjon rettet mot denne
målgruppen. De mest sentrale begreper som ble løftet
opp og drøftet er rus, kartlegging og tidlig intervensjon,
og da selvfølgelig rettet mot asylsøkere.
Det er utfordrende å konkludere etter en slik dag, men veien
videre ble definitivt påvirket av arbeidet denne dagen. Et
viktig område som ble påvirket av innspill fra deltakerne,
var selve metoden for informasjonsinnsamlingen. Etter råd
fra deltakere skal vi nå gjennomføre informasjonsmøter på
forskjellige asylmottak, og på den måten håpe på fruktbare
dialoger med beboere. Takk til alle som deltok denne
dagen!
kontaktperson KoRus-O:
espen.freng@rme.oslo.kommune.no

Espen Freng fra KoRus - Oslo og Simen Lund, prosjektleder for
asylprosjektet ledet arbeidsmøtet
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Kurs for nyansatte i oppsøkende tjenester

Kompetansesenter rus – Oslo arrangerte et todagers kurs for nyansatte utekontakter
på Vettre hotell i Asker i samarbeid med Landsforeningen for oppsøkende sosialt
ungdomsarbeid (LOSU).
De 30 deltakerne var samlet fra ulike tjenester i Norge,
flesteparten med lang og ulik erfarings- og utdanningsbakgrunn, men med det til felles at de er nye innenfor det
oppsøkende feltet. Kurset tok sikte på å gi et innblikk i
oppsøkende sosialt arbeids metodikk og historikk gjennom plenumsforedrag og gruppearbeid.
Gjennom rollespill fikk deltakerne øve på praksisferdigheter i oppsøkende arbeid og vurderinger av bekymringsmeldinger til barnevernet. Dette la også grunnlaget for
å dele erfaringer rundt hvordan man jobber forskjellig
i ulike tjenester, basert på om man kom fra en stor eller
liten utekontakt. Gus Strømfors gjennomgikk ferdigheter,
refleksjon og taus kunnskap, og demonstrerte reflekterende team med to oppsøkere fra Uteseksjonen i Oslo.
Dokumentasjon var et av temaene på dag to. Det er svært
ulik tradisjon i hvor stor grad utekontakttjenester nedtegner arbeidet de gjør, og derfor var dokumentasjon et sentralt tema. Dette henger tett sammen med KoRus-Oslo
sin satsning på å utarbeide et nytt registreringssystem for
små oppsøkende tjenester.
Deltakerne ga mange positive tilbakemeldinger knyttet til viktigheten av å møte andre utekontakter i samme
situasjon for å dele erfaringer og praksis. Mange oppsøkere jobber veldig lokalt i sine kommuner med få muligheter til å diskutere oppsøkende arbeid som egen metode
innenfor sosialt arbeid. Fra KoRus-Oslo sin side ser man
også positivt på hvordan kurset kan skape et godt rekrutteringsgrunnlag til Videreutdanning i oppsøkende sosialt
arbeid på Høgskolen i Oslo fra høsten 2011.
Vi tok en prat med en av deltakerne fra kurset, Linda Giil
fra Utekontakten i Bergen:
Hvorfor er det viktig med kurs for nyansatte i oppsøkende sosiale tjenester?
- Det er veldig vanskelig å forklare andre mennesker hva
en feltarbeider egentlig gjør. Svaret på dette kom godt
fram i løpet av to intense dager på kurs.
Hva synes du om innholdet i kurset for nyansatte?
- Faginnholdet på kurset var svært nyttig, og jeg bruker
det daglig på jobb. Lærdom om profesjonelt oppsøkende

Linda Giil fra Utekontakten i Bergen

arbeid gir bedre kompetanse for en feltarbeider. Oppsøkende arbeid er et unikt arbeidsfelt som er utviklet
fra slutten av 60 - tallet og tilpasset til det samfunnet vi
lever i i dag. Et fag er ikke en tilfeldighet, det er basert
på forskning og kvalitative data. Og la meg gjøre det helt
klart, det var fantastisk å få dette forklart av de gode foreleserne som var på kurset. Vi fikk fordypning i historikk,
dokumentasjon, metodikk og faser i oppsøkende sosialt
arbeid. Både forelesningene og gruppearbeidet var nyttig, og det var svært spennende å høre om hvordan andre
utekontakter arbeider.
Bør man tilby kurs til nyansatte som en fast ordning?
- Jeg opplevde kurset som en god faglig læringsarena, har
tatt med meg tilspisset lærdom, og bruker den i min hverdag som feltarbeider. Jeg vil på det sterkeste anbefale alle
nyansatte å delta på dette kurset. For det første fordi det
ikke eksisterer noe som heter at ”man kan alt”. For det
andre for å sette arbeidsfeltet i perspektiv. Oppsøkende
arbeid kan for noen virke som en forvirrende arbeidsmetode, og for andre gi full mening. Uansett er lærdom
om hvordan man oppsøker, hvordan man dokumenterer
og historikken nyttig for vår hverdag som feltarbeidere.
Vi må aldri glemme at vi arbeider med andre mennesker
sine liv, de stoler på at vi vet hva vi gjør. En trygg sosialarbeider gir trygge ungdommer.
KoRus – Oslo igangsetter uttesting av det nye registreringsprogrammet for små oppsøkende tjenester fra høsten
2011. Utekontakter som ønsker å teste ut programmet kan
kontakte :
monica.hoen.island@rme.oslo.kommune.no
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Fagdager for utekontaktene i Fredrikstad
Kompetansesenteret er vertskap for Fagforum for utekontakter i Oslo. I tillegg er vi med
og arrangerer fagdag en gang i året. Årets tema var samarbeid mellom utekontaktene,
og det var et stort ønske om et ”bortreiseseminar”. For å kunne jobbe best mulig på
tvers av tjenestene var det tenkt at også uformelt samvær er viktig. Den 13. og 14.
januar var dermed 32 utekontakter på tur til Fredrikstad.
Den første dagen var Björn Andersson fra Gøteborg universitet invitert inn for å forelese over det oppsøkende
arbeidets metodikk. Er det en bestemt måte å jobbe på,
eller finnes det flere ulike modeller? Deler av forelesningen var basert på et svensk prosjekt han har vært ansvarlig for, der praktikere har dannet studiesirkler. Rapporten
heter ”Erfarenheter av uppsökande arbeide med vuxna
och unga vuxna. En rapport baserad på fem forskningscirklar om uppsökande arbete” og kan fås ved henvendelse til Kompetansesenteret.
Gus Strømfors underviser på fagdagen

Annen halvdel av dagen var med Gus Strømfors, fra
Kompetansesenter rus - Oslo, der det ble gitt en kort
teoretisk innføring i hvordan man kan jobbe rundt taus
kunnskap og omdanne denne til handlingskunnskap. Etterpå var det en praktisk demonstrasjon av reflekterende
team. Utspørringen og refleksjonen rundt en handlingsfylt dag hos en av bydelsutekontaktene økte også temperaturen i rommet, og ga et godt innblikk i hvordan denne
arbeidsmetoden kan brukes. Kompetansesenteret har tilbudt seg å veilede reflekterende team på tvers av bydeler,
og flere av bydelsutekontaktene som var til stede har vist
interesse for dette.
Den siste dagen var ved Gatemeglingsteamet til Røde
Kors. Gatemegling er et samarbeid mellom Oslo Røde
Kors, Oslo Politidistrikt og Oslo kommune gjennom

SaLTo-samarbeidet. Instruktørene ga utekontaktene
uten erfaring i gatemegling en smakebit av opplæringen
ungdommen også mottar, mens gruppen som allerede er
instruktører fikk jobbet videre med sentrale prinsipper i
gatemegling. Det ble mye lek og rollespill.
Overnattingsseminaret ble evaluert som veldig positivt
av de tilstedeværende, og vil forhåpentligvis ha bidratt
til at terskelene for kontakt og samarbeide mellom bydelene er blitt enda lavere. Vi håper at det blir mulighet til å
gjenta dette!
Kontaktperson KoRus-O:
henning.pedersen@rme.oslo.kommune.no
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Poenggivende videreutdanningstilbud fra KoRus-Oslo

høsten 2011

Gruppeprosesser.
Studium i interpersonlig læring og
gruppesamhold

Kompetansesenter rus – Oslo tilbyr i samarbeid med
Høgskolen i Lillehammer dette kompetansegivende, interne opplæringsprogrammet. Det vil si at vi kan tilby behandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, ruspoliklinikker, dagavdelinger og ulike kommunale tiltak innen
rusfeltet opplæring på egen arbeidsplass. I praksis betyr
det at gruppen (8 – 10 deltakere) møtes hver 14. dag (4
undervisningstimer pr. gang) over minimum to semestre.
Studiet består av en praktisk ferdighetsdel (del A), og en
studiepoenggivende fordypning (del B = 15 studiepoeng
på masternivå).

Mestring Av Rusepisoder og Tilbakefallsforebyggende Arbeid (MARTA)
Kompetansesenter rus - Oslo tilbyr i samarbeid med
Høgskolen i Lillehammer et videreutdanningstilbud som
skal gi en systematisk og metodisk innføring i arbeid
med tilbakefallsproblematikk og mestring av rusepisoder.
Studiet består av en praktisk ferdighetsdel (del A) og en
studiepoenggivende fordypning (del B = 15 studiepoeng
på masternivå).
Studiesamlinger del A:
2011: To studiesamlinger à tre dager i høstsemesteret
2012: To studiesamlinger à tre dager i vårsemesteret
Sted: Kompetansesenter rus – Oslo, Rusmiddeletaten,
Pilestredet 27, Oslo.
Studieavgift: kr. 5000
Påmeldingsfrist: Fortløpende påmelding. Siste frist 31.
august 2011. Maks 20 deltakere.
Påmelding:
Se hjemmesiden til Kompetansesenter rus - Oslo:
www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no/
kompetansesenteret/videreutdanning

Oppstart og tidspunkt for samlingene avtales med den
enkelte oppdragsgiver. Del A tilbys kostnadsfritt.
Mål: Målet 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
selverfaring 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.
For mer informasjon begge utdanninger:
Kompetansesenter rus - Oslo:
Niels Erik Opdahl
niels-erik.opdahl@rme.oslo.kommune.no
mobil 95 82 15 60

Høgskolen i Lillehammer:
Hans Hauglien
Hans.Hanslien@hil.no
tlf 61287546
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Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid
Høgskolen i Oslo og Kompetansesenter rus - Oslo tilbyr
Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid for sjuende
gang siden oppstart av dette studiet i 2004, og det vil
høsten 2011 bli oppstart av et nytt kull. Til nå har nærmere 120 norske, svenske og danske feltarbeidere deltatt
på videreutdanningen. Videreutdanningen i oppsøkende
sosialt arbeid er unik i Europa, og er den er den eneste
som også gir formelle studiepoeng. Studiet er også internasjonalt med tanke på at det trekker veksler på forelesere fra flere ulike fagmiljøer i Norge, Sverige og England.
I tillegg vil minst én studiesamling bli lagt til Göteborgs
Universitetet. 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
det å få møte og jobbe sammen med andre feltarbeidere
som arbeider i andre kontekster enn sin egen, som svært
inspirerende.
Målgruppe: Videreutdanningen retter seg mot alle som
arbeider oppsøkende med ungdom i Norge, Sverige og
Danmark. Kompetansesenter rus - Oslo inviterer spesielt
ansatte fra mindre utekontakter til å søke, da vi tidligere
har erfart at en forholdsvis jevn blanding mellom feltarbeidere fra store og små oppsøkende virksomheter har
vært svært hensiktmessig for alle.
Studiesamlinger og organisering av studiet: Studiet er
lagt opp som et deltidstudie med fem studiesamlinger,
hver på fire dager, fordelt over ett år, med oppstart i september 2011. Det legges opp til noe nettbasert gruppearbeid mellom studiesamlingene.
Opptakskrav til studiet: Minimum 2 års utdanning fra
høgskole eller universitet, samt relevant praksis fra oppsøkende arbeid.
Studieavgifter: Studieavgifter, semesteravgifter til studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, samt eksamensavgift vil utgjøre omtrent 7500,-. NB: Oppsøkende tjenester med tre eller færre ansatte kan søke Kompetansesenter
rus - Oslo om fritak fra studieavgift på kr. 6000,-

Videreutdanning
i oppsøkende
sosialt arbeid
2011 - 2012

3

Søknadsfrist: Søknadsfrist for opptak er 1. mai 2011.
Søknadsskjema og mer informasjon finnes også på
Høgskolen i Oslo sine hjemmesider: www.hio.no
Kontaktperson KoRus-O:
henning.pedersen@rme.oslo.kommune.no
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