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Samarbeidsarenaer

Personer med samtidig rusavhengighet og psykiske helseproblemer er en
av de store utfordringene for hjelpeapparatet. Jo mer alvorlig rusproblematikken er, desto høyere er forekomsten
av psykiske lidelser. Mange brukere
og pasienter kan oppleve tjenestene
og hjelpetilbudet som fragmentert og
lite sammenhengende. Det er derfor
fremdeles samhandlingsutfordringer
innenfor og mellom sektorer, tjenester
og nivåer. Alle tjenester ønsker å gi et
best mulig tilbud til denne brukergruppen. Hvorfor er det fremdeles slik at
samhandlingen ikke er god nok?

av høsten inviterer vi til flere samlinger
hvor denne problematikken (ROP) har
fokus.
I 2011 utga Helsedirektoratet en retningslinje for behandling av denne
problematikken. Veilederen «Sammen
om mestring» ble utgitt i 2014. Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det
lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. Du kan lese mer om
veilederen på side 6 i denne utgaven
av Storbyrus.

Retningslinjen for utredning, behandKoRus – Oslo har som oppdrag å bidra ling og oppfølging av personer med
til å tilrettelegge for gode samarbeidsa- samtidig ruslidelse og psykiske lidelser
renaer for de lokale tjenestene. I løpet kan lastes ned her.

Ragnhild Audestad
avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus-Oslo
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Opplæring er
morsomt og nødvendig
Velferdsetaten tilbyr et omfattende opplæringsarbeid til sine ansatte.
Et av de tiltakene som har fungert over lang tid er:
“Kompetansegivende opplæringsprogram innen arbeid med rusproblematikk”
Studiet drives i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er inndelt i trinn 1 og trinn 2, og bestått eksamen på
hvert trinn gir 15 studiepoeng. Programmet er praksisnært.
Undervisningen knytter seg til deltakernes praksiserfaringer, og alle må delta i 15 timer med gruppeveiledning. Totalt
sett er det på hvert trinn 4 samlinger (totalt 11 dager), hvor
en samling (4 dager) er på hotell på Golsfjellet. Her øver og
trener deltakerne i å møte og samtale med sine brukere og
klienter gjennom egne rollespill. Disse blir tatt opp på video
og reflektert over i mindre grupper.

petanse til å arbeide med personer med rusproblemer. En
av deltakerne sa det slik: «Jeg er blitt sikrere når jeg gjør jobben min. Jeg ser nå mer sammenhengen mellom rus, psykiske problemer og vold på en bedre og tydeligere måte.
Jeg føler meg mer sikker i jobben og klientene opplever oss
som mer trygge». De fleste understreket at de ble mer bevisst sine oppgaver som miljøarbeider og anbefalte på det
sterkeste kurset til andre kollegaer.

Vi spør to av deltakerne fra siste kull, trinn 2, Hegeh Storhamar og Wegar Molund, om deres erfaringer fra å delta både
Ledelsen i Velferdsetaten har besluttet at en ny runde med i trinn 1 og trinn 2. Hegeh jobber på den kommunale institutrinn 1 skal utlyses i 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sjonen Thereses Hus og Wegar jobber i det private tiltaket
støtter økonomisk og utdanningen gjennomføres i samar- Incita AS.
beid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Utdanningen er
denne gangen justert noe sammenlignet med tidligere år. Hva synes du er det viktigste du har lært på kursene?
Invitasjonen går nå ikke bare til ansatte i Velferdsetaten.
Wegar trekker fram det positive med å møte kollegaer som
Ansatte som arbeider med rusrelaterte problemområder
jobber med det samme. «Det å gå i samme klasse med fori bydelene eller hos private virksomheter inviteres også til
skjellige folk som jobber på forskjellige plasser. Vi kan snakå delta. I utgangspunktet er videreutdanningen etablert for
ke om en bruker som det viser seg at vi alle har jobbet med
ansatte uten formell utdanning. I år har vi endret program
på et eller annet tidspunkt. Det gjør at jeg kan tenke på bruog pensum slik at utdanningen også er relevant for nyutkeren ut fra det han er i dag og ikke det han kommer til å bli.
dannede. Invitasjonen ble sendt ut før fellesferien. Oppstart
Det at vi jobbet mye med kommunikasjon og empati, både
skjer midt i november og søknadsfristen er satt til 1. oktober.
på skolen og i grupper, gjør meg mer bevisst på å bruke detStudieprogram, rammeprogram og søknadsskjema kan laste i praksis på jobben».
tes ned på Velferdsetatens hjemmeside på internett/intranett.
Hegeh sier: «Jeg har fått strukturert kunnskapen min og
hele måten å tenke faget sosialt arbeid på. Jeg er blitt mer
bevisst på forskjellige ferdigheter, metoder og måter å forstå
Nesten alle deltakere evaluerer opplæringen som meget på. Det hjelper meg når jeg skal handle i forskjellige situasjogod eller god. I siste kull, 2013/2014, vurderte 80% av delta- ner med brukere».
kerne programmet som meget godt. En av deltakerne forHvilke erfaringer har dere fra å delta i veiledningsgruppene?
mulerte det slik: «Temaene er nyttige, det var et meget godt
kurs, vi blir sikrere i jobben og bedre til å hjelpe klientene». Både Wegar og Hegeh har vært fornøyd med veiledningsDe temaene som deltakerne framhevet som særlig nyttige gruppene. Totalt er det satt av 15 timer gruppeveiledning.
og relevante for sitt eget arbeid var kommunikasjon teore- Veilederne er erfarne veiledere fra Velferdsetaten. «Jeg er
tisk og med praktiske øvelser, vold og konflikt, rus og psy- svært glad i veiledning, og har hatt mye glede av at veiledkisk lidelse, mestring og brukerperspektivet.
ning er så stor del av utdanninga», sier Hegeh. «Vi har hatt
Hva sier tidligere deltakere om opplæringsprogrammet?

De fleste trakk også fram at de hadde fått økt sin egen kom-

mye tid både i veiledningsgruppa og på studiet generelt til
å reflektere over temaer som sjelden kommer opp på ar-
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Hegeh Storhamar, Thereses Hus

«Tilbakemeldinga fra kollegaer og andre er at jeg har utvikla meg i forhold til det faglige», sier Hegeh. «De sier at jeg er
Wegar er opptatt av at han i veiledningsgruppa lærer av mye mer strukturert nå enn jeg var før utdanninga starta».
de problemer og utfordringer andre kollegaer forteller om.
«Det fine er at vi sammen kan komme fram til hva som «Mange kollegaer synes dette er flott», sier Wegar. «De øneventuelt kan gjøres annerledes eller hva andre i gruppa sker selv å gå dette kurset. De som er ledere på jobben synes det er flott at jeg har tatt denne videreutdanningen. Når
gjør i tilsvarende situasjon».
det gjelder brukere, nevner jeg aldri hva jeg holder på med
Er det noe fra utdanningen dere har fått konkret bruk for i det utenfor jobb».
daglige arbeidet på jobben?
Har dere fått lyst til å lære mer, eventuelt hvordan?
«Jeg har brukt mye av det jeg har lært», sier Hegeh. Spesielt var det interessant å lære om ROP-lidelser. Det har jeg Hegeh: «Jeg er blitt motivert til å ta høyere utdanning. Så da
tatt med tilbake på arbeidsplassen og holder i som tema. har jeg tenkt å bli sjukepleier. Haha, neida, da vil jeg ta SosiOppsummert kan en si at jeg har fått rydda i verktøykassa alt Arbeid på Høgskolen».
mi. Jeg er blitt mer bevisst på at ting ikke bare er sånn eller
slik. I det legger jeg at planlagt sosialt arbeid med klienter og Wegar: «Ja, jeg ønsker å lære mer. Siden det ikke er noe trinn
brukere er mer hensiktsmessig enn å vase rundt og jobbe 3 på dette kurset, vil jeg prøve å komme inn på videreutdanad-hoc og tilfeldig. Jeg er blitt mer bevisst på min rolle som ningen i arbeid med Dualproblematikk som Velferdsetaten
og Høgskolen i Østfold arrangerer».
fagperson og hvilket ansvar som ligger i det».
beidsplassen».

Wegar: «Vi lærer noe nytt hver dag i vårt arbeid. Det siste Til slutt understreker Hegeh at: «Det har vært veldig positivt
året på trinn 2 har gitt meg mye, både bevisst og ubevisst, å bli kjent med alle de andre som gikk på kurset. Nå kjenner
jeg folk fra nesten alle tiltakene rundt om. Det er naturligvis
som jeg bruker i det daglige arbeidet på jobben».
en fordel jobbmessig. Både fordi det bygger broer og fordi
Hva slags reaksjoner har dere fått fra andre, kollegaer og bru- det gjør at jeg dermed vet mer om hvordan de forskjellige
tiltakene jobber».
kere, på at dere har deltatt i denne utdanninga?
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Arbeidet stiller store krav til faglig og personlig kompetanse de å sette grenser, stille krav, være tydelig og direkte. Ved å
bøye unna unngår man krevende og utfordrende konflikAnsatte som arbeider med klienter og brukere som har ter. Ved å øke sin egen kunnskap, både den teoretiske, men
rusproblemer opplever at arbeidets art stiller store krav til også den handlende og utøvende delen av kunnskapen, erderes faglige og personlige kompetanse. Det gjelder uav- farer de fleste at de blir i stand til å gjøre en bedre faglig jobb
hengig om arbeidet foregår i dag- eller døgntiltak. Mange av med klientene sine. I videreutdanningen «Kompetansegiklientene/brukerne har sammensatte problemer, ikke bare vende opplæring av ansatte som arbeider med rusproblei forhold til rusmidler, men også av sosial og psykologisk ka- mer» har vi lagt vekt på at teorien skal ha relevans for prakrakter. Mange har også hatt kontakt med det profesjonelle sis og det daglige arbeidet til deltakerne. Derfor legger vi stor
hjelpeapparatet siden de var barn, og har på mange måter vekt på at deltakerne legger fram eksempler fra eget arbeid
«lært» seg å forholde seg til hjelpere på måter som kanskje til diskusjon og refleksjon. Ved å knytte teori og begreper til
oppleves gunstig for dem her og nå, på kort sikt, men som disse fortellingene, kan praksis utvikles på en systematisk,
kanskje er lite hensiktsmessig for positiv endring på lengre bevisst og ikke tilfeldig måte. Det er blant annet dette som
sikt. Ansatte opplever ofte at det er vanskelig og utfordren- gjør at arbeidet er profesjonelt.
SKREVET AV: Gus Strømfors
Kontaktperson Korus-Oslo:
gus.stromfors@vel.oslo.kommune.no

Oslo kommune
Velferdsetaten

Kunnskap og brobygging
på ROP- feltet
“Det er ikke nok å vite, man må også bruke kunnskapen.
Det er ikke nok å ville, man må også gjennomføre” (Goethe)
Nasjonalt opplæringsprogram (ROP) er et delprosjekt i implementering av Nasjonal faglig retningslinje for utredning,
behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. I samarbeid med KoRusene (Kompetansesenter Rus) og SEPREP (Senter for psykoterapi og
psykososial rehabilitering ved psykoser) ønsker Nasjonal
kompetansetjeneste ROP å invitere fagpersoner og ledere
på ulike nivå i tjenesteapparatet til tverrfaglig ROP - kurs.
Hensikten med ROP - kursene er å bidra til økt kompetanse
og kunnskap om ruslidelser og psykiske lidelser (ROP) til
fagpersoner og ledere, primært i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Invitasjon til ROP - kurs 23. og 24. september 2014
Bydelene Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand og
Søndre Nordstrand og Oslo Universitetssykehus (OUS).
Ingen deltakeravgift.
Påmeldingsfrist utgått.
Invitasjon til ROP - kurs 14. og 15. oktober 2014
Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen,
Frogner, Ullern og Lovisenberg - Diakonhjemmets sykehus.
Ingen deltakeravgift.
Påmelding innen 30. 09. 2014 klikk her

Kurset arrangeres i:
Velferdsetatens konferansesenter, Storgata 51
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Sammen om mestring
“Sammen om mestring” er en veileder i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne som ble utgitt av Helsedirektoratet i mars 2014
De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet rundt
personer som sliter med rusproblematikk og psykiske lidelser. Likevel er det fremdeles mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og annen oppfølging. Ikke minst
gjelder dette også samhandling mellom ulike tjenester og
nivåer.

Den 8. oktober inviterer KoRus – Oslo i samarbeid med
Fylkesmannen til et informasjonsseminar om veilederen.
Invitasjon sendes til aktuelle ansatte i kommunen.
Her kan veilederen lastes ned.

Befolkningsundersøkelser i Europa og USA viser at jo mer
alvorlig rusproblematikken er, desto høyere er forekomsten
av psykiske lidelser. Derfor er det viktig å se rusproblematikk og psykiske lidelser i en sammenheng.
Veilederen er ment som et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Den beskriver krav og forventninger
til lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Dette sees i lys
av gjeldende lovverk og de eksisterende nasjonale føringer
innenfor feltet. Veilederen angir sentrale aktører og skisserer hvordan ulike tjenester kan ivareta målene på en god
måte.
«Sammen om mestring» er en omfattende veileder. Den
omhandler alle diagnosegrupper, alle alvorlighetsgrader og
retter seg både mot kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Et av målene med veilederen er at kommunene skal selv
vurdere hva de er gode på, og samtidig vurdere hvilke områder som kan forbedres. Veilederen er ment som en inspirasjon når det gjelder tjenesteutvikling. Helsedirektoratet
er tydelig på at ingen kommuner vil klare å gjennomføre alt
som beskrives i veilederen.
Veilederen beskriver mange krav og forventninger til lokalt
psykisk helse- og rusarbeid. Tre områder defineres som
særskilt viktige:
•

Tjenestene bør organiseres i et bruker- og mestringsperspektiv

•

Tjenestene og tjenestenivåene må samarbeide for
å sikre helhetlige og koordinerte tjenester

•

Psykisk helse og rus må ses i sammenheng

Samhandling og det å se rus og psykisk helse i sammenheng er en tilbakevennende problematikk.

SKREVET AV: Ragnhild Audestad
Kontaktperson KoRus-Oslo:
ragnhild.audestad@vel.oslo.kommune.no
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Nasjonal samling for driftere
av Alor- nettverk

Munter oppstart på nasjonal samling for de som drifter Alor- nettverkene

Den årlige samlingen for de nasjonale drifterne av Alornettverket fant sted i juni på Sanner hotell. 25 driftere fra
hele landet møttes for gjennomgang og evaluering av Alormateriale, kriterier for oppstart og drift av Alor- nettverkene.
Det ble også satt av tid til presentasjon av ulik metodikk
til bruk i nettverkssamlingene. Åsa Sjøgren fra KoRus Stavanger holdt innlegg om presentasjonsteknikk og Hans
Ole Berg fra AKAN om deres Dialogverksted. I tillegg ga en
«Open Space»- samling åpning for erfaringsutveksling og
diskusjoner av aktuelle problemstillinger.

Foto: Runa Frydenlund

Arbeidsliv og rus (Alor) - nettverket er for alle som gjennom jobben sin er i
kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv

andre i tilsvarende eller lignende rolle i en annen organisasjon.
Alor - nettverkssamlingene tilrettelegges av et regionalt
kompetansesenterfor rus i nært samarbeid med AKAN, behandlingsmiljøer og med god støtte og deltakelse fra nettverkets deltakere. Ved samlingene anvendes metodikk for
inspirasjon, samt erfarings- og kompetansedeling.

Nettverket har vært i funksjon siden 2006 og bygger på en
modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Vest StavanTilbud om deltakelse i Alor- nettverket gjelder ledere, Akan- ger på oppdrag fra Helsedirektoratet.
kontakter, bedriftshelsetjenester, HMS-personell, ansatte i
I Oslo/ Akershus organiseres Alor-nettverket av AKAN kompersonalavdelinger (HR) og om du er kollega som har erfapetansesenter i samarbeid med Trasoppklinikken, Inkogniringer med arbeidsliv og rus.
to klinikk, Stiftelsen Blå Kors og KoRus- Oslo.
Det er for tiden 6 regionale Alor- nettverk driftet av 4 regioDet arrangeres to samlinger årlig for Alor- nettverket i Oslo/
nale kompetansesentre for rus (KoRus) i samarbeid med
Akershus.
AKAN og spesialisthelsetjenesten. Hensikten med Alor er å
gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å Les mer her om Alor og deltakelse i nettverket.
delta. Samlingene organiseres derfor slik at deltakerne kan
komme med problemstillinger som de vil ha diskutert med

SKREVET AV: Runa Frydenlund
Kontaktperson KoRus-Oslo:
runa.frydenlund@vel.oslo.kommune.no
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
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Rapporten
«Sosialt arbeid med sårbare migranter»
er lansert

SÅRBARE MIGRANTER

Sosialt arbeid med
sårbare migranter
Mindreårige og voksne asylsøkere, papirløse,
EØS-borgere og mulige ofre for menneskehandel

holde seg til de personer som befinner seg i ulike miljøer,
og vil derfor ofte møte nye problemstillinger tidligere enn
det ordinære hjelpeapparatet. Flere av de personer lavterskeltiltakene kommer i kontakt med har nylig innvandret til Norge. Noen er her midlertidig, andre har uavklart
oppholdsstatus i Norge. Hvilke rettigheter har asylsøkere,
«papirløse», arbeidsmigranter og mulige ofre for menneskehandel? Hvilke systemer, lover og regler gjelder for hvem?
Dette er viktig kunnskap og informasjon som legger føringer for hvordan man kan jobbe med – og eventuelt hjelpe
disse menneskene. Denne rapporten er derfor et viktig
nybrottsarbeid fordi man trenger å utvikle hjelpeapparatet
og tilpasse arbeidet til ny lovgivning. Ikke minst trenger vi å
samarbeide på tvers av ulike tjenester og sektorer, mellom
byer og ulike land.

Line Ruud Vollebæk

Rapporten bygger videre på heftet « Oppsøkende sosialt arbeid i et internasjonalt gatemiljø» som kom ut i 2010. Basert
på erfaring fra arbeid med ulike migranter i Oslo sentrum
tok Uteseksjonen høsten 2009 initiativ til at det måtte bli
skrevet noe om dette temaet. Kompetansesenter rus - Oslo
bevilget midler og veiledning slik at Line Ruud Vollebæk
fikk satt erfaringene deres på papiret. Siden 2010 har det
skjedd en rekke lovendringer på feltet. Med denne utgivelsen har vi fått en oppdatert rapport om tematikken rundt
arbeid med sårbare migranter. Samtidig henvender boken
Oslo er en flerkulturell storby. Det bor innvandrere og norsk- seg nå til en bredere målgruppe av fagfolk.
fødte med innvandrerforeldre i alle landets kommuner. De
fleste av disse er godt integrert i befolkningen. Samtidig Boken tar for seg «hele» utlendingsfeltet inkludert
skjer det en «internasjonalisering» i en urolig verden og asylsøkere, EØS-borgere, ”papirløse», ofre for menEuropa er i endring. Vi opplever ny migrasjon gjennom at neskehandel og familieinnvandring (sistnevnte var
mennesker reiser og forflytter seg innen Schengen eller at ikke med forrige utgave). Dessuten inneholder bomennesker søker beskyttelse gjennom asyl. Noen migran- ken et utdypende kapittel om mindreårige migranter.
ter oppholder seg illegalt og skjult av ulike grunner.
Forfatter av rapporten er Line Ruud Vollebæk, utdannet barGjennom å komme i kontakt med nye grupper mennesker
nevernpedagog og ansatt i Uteseksjonen siden 1999.
har sosial- og helsearbeidere en unik mulighet til å kommunisere med marginaliserte mennesker på drift i vår del Rapporten kan fås ved henvendelse til Korus - Oslo.
av verden. For eksemple vil lavterskel hjelpeapparat forSKREVET AV: Espen Freng
Kontaktperson KoRus-Oslo:
espen.freng@vel.oslo.kommune.no
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SAT- prosjektet
Situasjon - Analyse - Tiltak
I tråd med Helsedirektoratets nasjonale satsinger på tidlig
intervensjon, startet Kompetansesenter rus – Oslo (Korus
Oslo) høsten 2013 et prosjekt med å utvikle et situasjonsanalyseverktøy (SAT) for små og mellomstore oppsøkende
virksomheter. Analyseverktøyets mål skulle være å hjelpe
utekontaktene til å få tilstrekkelig og god informasjon om
situasjonen i ungdomsmiljøet og blant målgruppen, slik
at de har et godt grunnlag for å prioritere innsatsen på individ-, gruppe- og/ eller samfunnsnivå. Pilotprosjektet SAT
er utviklet og drevet av Else Kristin Utne Berg som har lang
erfaring fra det oppsøkende feltet og kartleggingsverktøyet
HKH (Hurtig Kartlegging og Handling1). Totalt har 4 kommuner deltatt i piloten. Disse er Stord, Tromsø og Bodø og Bydel
Nordstrand.
Praksis basert på evidensinformert kunnskap, målrettet og
styrt innsats og bruk av faglige oppdaterte metoder er med
på å sikre legitimiteten til oppsøkende sosialt arbeid, og skal
bidra til å gi kvalitative gode tjenester. Kompetansesenter
rus - Oslo har gjennom sitt tidligere arbeid med spisskompetanseområdet «oppsøkende sosialt arbeid», sett det som
vesentlig å bidra til at det utvikles gode metoder innenfor
det oppsøkende feltet. Spesielt metoder og rutiner for å
kartlegge ungdomssituasjonen i kommunen, og da særlig
knyttet til ungdom i risikosonen. I prosjektet har kommunene aktivt brukt data fra dokumentasjons- og registeringsverktøyet «Soma». «Soma» for oppsøkende tjenester ble utviklet av Korus Oslo i 2011 og er per i dag implementert i nær
20 norske kommuner.

Innhenting av data skjer gjennom møter med relevante
samarbeidspartnere, målgruppen og lokalmiljøet. Denne
informasjonen suppleres med harde data fra statistikk,
«Soma», forskning, rapporter og planverk. Dataene analyseres og legger grunnlag for en tiltaksplan. Tiltakene som
foreslås skal være relatert til utekontaktens mandat, og ha
basis i evidensinformert praksis. Tiltakene som foreslås
skal være på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Funnene
fra situasjonsanalysen og tiltaksplanen oppsummeres i en
sluttrapport.
Kommunene som deltok i piloten har kartlagt flere områder og dimensjoner. Problemstillingen til Tromsø var rusmiddelbruk i målgruppen til utekontakten. Utekontakten
i Bodø undersøkte hvordan de kunne møte utfordringene
med ungdoms bruk av syntetiske cannabinoider. Bydel
Nordstrand kartla ungdomsmiljøet på Lambertseter, og
Stord så på behovet til målgruppa og bruk av ressurser
knyttet til denne. Gjennom pilotprosjektet har kommunene hatt tre samlinger og ellers mottatt veiledning av Utne
Berg underveis.

Generelt har de 4 kommunene oppsummert at de gjennom
arbeidet med SAT-analysen har fått mer samlet og systematisk kunnskap om målgruppen deres, som igjen har dannet
grunnlag for å spisse tiltak tjenesten skal jobbe med. Fra
Kompetansesenterets side ser vi at en SAT- analyse kan
være et nyttig verktøy også utover det oppsøkende feltet
da det egner seg for kommunale tjenester generelt sett som
ønsker å kartlegge en situasjon/målgruppe for å spisse sin
En SAT- analyse passer å gjennomføre når det er registrert egen innsats. Korus- Oslo ønsker å fortsette prosjektet med
endringer i ungdomsmiljøet over tid og man trenger å få en pilot 2 for ytterligere å samle erfaring og kunnskap til å
en bedre oversikt for å prioritere og spisse sin egen innsats. befeste verktøyet og lage en SAT manual.
SAT- prosessen består av 7 trinn (illustrert i modellen under) 1) Utviklet av Bergensklinikkene

Utviklet av Bergensklinikkene

SKREVET AV: Monica Hoen Island
Kontaktperson KoRus-Oslo:
monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no
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Universitetskurs i Lisboa
Kurs om illegale rusmidler

Deltakere fra 1|8 nasjonaliteter. Foto: EMCCDA

Det europeiske overvåkingssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EONN/EMCDDA) arrangerer i samarbeid med
universitetet i Lisboa hvert år et to ukers kurs om illegale
rusmidler: European Drugs Summer School Lisbon «Illicit
drugs in Europe: Demand, supply and public policies». Kurset har en avsluttende eksamen som gir 6 studiepoeng. Undervisningen gis hovedsakelig av forskere ved EONN, men
også av noen eksterne foredragsholdere som blant annet
narkotikakoordinator i Portugal (National Coordinator for
Drug Problems) og direktøren for Maritime Analysis and
Operations Centre (Narcotics) - MAOC(N). Det var også lagt
inn et studiebesøk til rusavdelingen i Lisboa fengsel.
To ansatte ved Kompetansesenter rus - Oslo deltok på kurset i sommer. Det var en internasjonal studentgruppe bredt
sammensatt fra ulike deler av rusfeltet, fra forskere og byråkrater til master- og PhDstudenter. Dette skapte et levende
og engasjerende studiemiljø, som ga mange forskjellige
vinklinger på ulike ruspolitiske problemstillinger og utfordringer. Studentene fikk utvidet sin forståelse for kompleksiteten i fagfeltet, og ikke minst ulike lands veldig varierte
ruspolitikk. Det var fulle dager med undervisning, og det
var en forutsetning at man hadde lest artikler i forkant. Leselista ble sendt ut et par uker før studiestart.
Tematisk tok kurset blant annet for seg: Internasjonalt
samarbeid, den europeiske narkotikasituasjonen, narkotikapolitikk og lovgivning, produksjon og geopolitikk, nye
rusmidler, forebygging og skadereduksjon, behandling og
ettervern med mer.
Dette kurset kan anbefales på det varmeste til alle aktører i

rusfeltet. Ikke bare gir det et omfattende overblikk over den
nyeste forskningen på rusfeltet, men det utvider ditt eget
perspektiv ved sette ord på og å diskutere med personer fra
andre land som har stor kunnskap om, og innblikk i, egne
lands russituasjon og politikk. Dette kan tydeliggjøre at det
vi anser som «gitte sannheter» i vårt land ikke nødvendigvis anses som dette i andre europeiske land.
Mer informasjon om kurset her
Portugals ruspolitikk
I motsetning til hva mange tror, er ikke narkotikabruk eller
omsetning av narkotika legalisert i Portugal. Det er fremdeles forbudt, men man blir ikke strafferettslig forfulgt. Besittelse av visse mengder narkotika er avkriminalisert, hvilket
vil si at det er å anse som en forseelse og ikke som en kriminell handling. Dersom man blir tatt med doser for inntil 10
dagers bruk, er det å anse til eget bruk, og man forfølges ikke
strafferettslig. Dette betyr likevel ikke at man ikke får noen
reaksjon. Man må møte den påfølgende morgen ved et narkotikakontor knyttet til bostedsadressen. Her blir det kartlagt om rusbruken er å anse som såkalt rekreasjonsbruk,
eller om det er større problemer knyttet til bruken. Dersom
det anses å være rekreasjonsbruk får man gå, hvis ikke, blir
man videre henvist til behandling med kort venteliste. Dersom man blir tatt flere ganger, råder dette kontoret over en
rekke sanksjonsmuligheter som for eksempel bøter. Dette
fører til at midler tidligere brukt på straffeforfølgelse nå blir
brukt på behandling, og har frigjort mye kapasitet hos politiet til å få tak i de som tjener stort på narkotikadistribusjon.
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Fakta om EONN (EMCDDA)
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) er en av Den europeiske unions desentraliserte institusjoner. Det ble opprettet i 1993 og har sitt
hovedkontor i Lisboa. EONN er den viktigste kilden til informasjon om narkotika og narkotikaavhengighet i Europa.

Senterets publikasjoner er en enestående kilde til informasjon for et bredt publikum, blant annet beslutningstakere
og deres rådgivere, vitenskapelige miljøer, fagmiljøer og
forskere som arbeider på narkotikaområdet, og i videre forstand, media og allmennheten.

EONN samler inn, analyserer og distribuerer ’objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon’ om narkotika og narkotikaavhengighet og kan dermed gi publikum et evidensbasert bilde av narkotikasituasjonen i Europa.

I årsrapporten presenterer EONN sin årlige oversikt over
narkotikasituasjonen i Europa. Rapporten er et viktig referansedokument for alle som søker siste nytt om narkotikasituasjonen i Europa.

SKREVET AV: Yvonne Larsen og Anniken Sand

Foto: Trude Aalmen

KoRus-O:
yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

Anniken Sand og Yvonne Larsen fra KoRus-Oslo Foto: Trude Aalmen
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