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Sammendrag:

Byrådets visjon er at  Oslo  skal være en grønn, varm og skapende by med plass til alle, også

for personer med rusproblemer. De siste årene har det vært en utvikling og et skifte innenfor

tjenestene på rusfeltet. Det har også vært bevegelse i den intemasjonale, nasjonale og lokale

ruspolitikken, der kunnskap og praksis understøtter at rusproblemer skal møtes med

helsehjelp, ikke straff og fordømmelse.

Byrådet ønsker å adressere utfordringene i ruspolitikken gjennom en strategisk plan for

rusfeltet. Rusproblemer medfører en rekke faglig-etiske dilemmaer, og planen angir derfor en

verdibasert retning for utvikling av tjenestene på rusfeltet i Oslo.

Byrådet har en bred forståelse av hva som kan føre til rusproblemer og hva som kan føre til

bedring. Medvirkende faktorer finnes på samfunns-, gruppe- og individnivå, noe planens

innretning gjenspeiler. Rusproblemer og medfølgende konsekvenser må møtes med et

helhetlig perspektiv, fordi det angår hele familier og kan oppstå i alle deler av livet.

Byrådet fører en aktiv politikk for sosial utjevning og for en trygg og utviklende oppvekst for

alle bam, unge og deres familier. Dette er viktige primærforebyggende tiltak for å hindre at

rusproblemer oppstår. Kunnskap om hvordan tidlig samspill, levekår, helse og opplevelser i

bamdommen, herunder negative erfaringer som vold og seksuelle overgrep, påvirker bams

utvikling og senere voksenliv gjør det spesielt viktig å styrke tidlig innsats i oppveksten, noe

byrådet blant armet gjør gjennom satsinger som Bamehjemevernet og Nye Familier. Å sikre

at alle bam får en trygg oppvekst med tilknytning til trygge voksenpersoner som er glad i

dem, er rusforebyggende.

Byrådet vil at innbyggerne skal oppleve at det er én dør inn til relevante tjenester ved

rusproblemer. Det er kommunens jobb å koordinere sine tjenester for innbyggeme, ikke
innbyggerne som skal koordinere kommunen. Alle innbyggere skal selv ha anledning til å ta

kontakt, og de som har behov for det skal bli invitert til en samtale. Det bør være kort

ventetid. Tjenestene må i økende grad jobbe på de arenaene folk befinner seg, og på tvers av

tjenesteområder og tjenestenivåer. Særlig viktig er dette for bam og unge, som enten står i

fare for å utvikle rusproblemer, eller som lever i familier med slike problemer. Byrådet vil at
hjelpen skal være lett tilgjengelig og mindre preget av særomsorg. Dette gjelder også for

pårørende, som i større grad skal oppleve både å bli lyttet til og få støtte i sin situasjon.

Redusert livskvalitet, manglende utdanning, arbeid og inntekt, sosial isolasjon og for tidlig

død er blant de mest alvorlige følgene av rusproblemer. Byrådet vil møte disse utfordringene

gjennom en omlegging av ruspolitikken. Hovedgrepet er å føre en mer human mspolitikk. Det

vil si at ingen mennesker med rusproblemer skal bli vurdert som menneske kun på grunnlag

av bruk eller avhengighet av rusmidler. De skal møtes som folk flest, med respekt og med en
holdning om at de samme menneskelige vilkår om frihet, valg og ansvar gjelder også når man
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har rusproblemer. I en human ruspolitikk er egeninnsatsen for å oppnå bedring og en  _
meningsfylt hverdag pregetav mestring viktig. Det gjelder å skape forutsetninger for

samarbeid om endring og mestring, med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte.

Byrådet legger til grunn at alle har ressurser og at alle har behov for, og et ønske om, å bidra i

eget og andres liv.

For å øke livskvaliteten for personer med rusproblemer, vil byrådet føre en politikk som i

større grad bidrar til meningsfylte aktiviteter og sysselsetting, lønnet arbeid og mindre sosial

isolasjon gjennom bruk av sosialt entreprenørskap, innovasjon og samskaping.

Byrådet vil vri innsatsen fia institusjonsbaserte tilbud til helseorientert hjelp med vekt på

hjemmebaserte tiltak i lokalmiljøet, egen bolig med oppfølging og tiltak som understøtter

folks ressurser og egeninnsats. Somatiske, psykiske og rusrelaterte helseforhold må i større

grad ses i sammenheng. Byrådet ønsker at hjelpen skal bidra til flere friske leveår for

personer med rusproblemer og reduserer negative konsekvenser av problemene for den

enkelte, familien og for samfunnet. Sentrumssamarbeidet skal fremover bygge opp under

vridningen mot flere desentraliserte tiltak og lettere tilgang til hjelp i bydelene der folk bor.

At regjeringen har inntatt en mer human forståelse og tilnærming til personer med

rusproblemer åpner nye muligheter for byrådets politikk. Byrådet vil iverksette den nye

ruspolitikken så raskt som mulig, slik at personer med rusproblemer og deres nærmeste kan

leve bedre liv.

Byrådet legger med denne planen frem to hovedmål for ruspolitikken:

0  Færre innbyggere utvikler rusproblemer

0  Innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv

Byrådets strategier for å nå disse målene er:

0  Forebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår

0  Tidligere innsats når rusproblemer oppstår

0  Økt livskvalitet ved rusproblemer

Saksfremstilling:

1. Innledning

1.1 Hvorfor ny strategisk plan for rusfeltet i Oslo kommune?

Redusert livskvalitet, sykefravær, familieproblemer, redusert utdamiing, arbeid og inntekt,

samt sosial isolasjon og for tidlig død er blant de alvorligste følgene av rusproblemer.

Byrådet vil møte disse utfordringene gjennom en omlegging av ruspolitikken i Oslo. Byrådets

hovedgrep med denne planen er å føre en mer human ruspolitikk. Det vil si at ingen
mennesker med rusproblemer skal bli vurdert som menneske kun på grunnlag av misbruk og
avhengighet. De skal møtes som mennesker flest, og med respekt. Det betyr at for personer

med rusproblemer, som for alle andre, gjelder de samme menneskelige vilkår om frihet, valg

og ansvar.

Rusproblemer kan forebygges på samfunns-, gruppe- og individnivå. Det betyr at

rusproblemer bør ses i et farnilie- og livsløpsperspektiv. Det vil si å anerkjenne og verdsette

pårørendes innsats og kompetanse, og de belastninger som rusproblemer kan føre til for

familien. Rusproblemer kan oppstå gjennom hele livet. Det viktigste grepet for å forebygge

rusproblemer, er å redusere levekårsutfordringer og sosiale forskjeller. Mange tiltak i
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Folkehelseplanen, som byrådet la frem i 2017, og tiltak på andre politikkornråder forebygger

senere rusproblemer. Det samme gjelder kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, som
byrådet la frem i 2016.

Med denne strategiplanen for rusfeltet vil byrådet gjøre ruspolitikken mer konsentrert rundt
behovene til mennesker med rusproblemer og bedre koordinert overfor de som står rundt.
Byrådet vil at innbyggere og familier som trenger bistand på grunn av rusproblemer skal bli
møtt med spørsmålet «hva er viktig for deg?  », og at tiltak gis i tråd med svaret. Hj elpen skal
dessuten være lett tilgjengelig og med én dør inn til tjenestene. Med én dør menes at den
instansen som først kommer i kontakt med (eller blir kontaktet av) en person med
rusproblemer eller pårørende, skal sikre at personen følges opp og at behovet for hjelp blir
vurdert. Hjelpen skal understøtte folks ressurser og egeninnsats for å mestre sine
rusproblemer.

Byrådet ønsker en vridning fra en kriminalitetsorientert og institusj onsbasert tilnærming ved
rusproblemer, til helseorientert hjelp med vekt på hjemmebaserte tiltak i lokalmiljøet med
aktiviteter, mulighet for arbeid og et meningsfylt liv. Dette skal bidra til mindre særomsorg,
mindre stigma og mer livskvalitet. '

Forutsetningene for å lykkes med disse endringene er at medarbeiderne i tjenestene i
kommunen arbeider kurmskapsbasert, fremmer brukermedvirkning og samarbeid, at de har
oppdatert og relevant kompetanse, samt er kreative og tar i bruk alle ressursene kommunen
rår over i sitt tverrfaglige og tverretatlige arbeid. Gjennom denne planen vil byrådet
understøtte dette arbeidet og den videre utviklingen av tjenestene.

1.2 Byrådets verdier for ruspolitikken og tjenestene

Byrådet vil basere sin ruspolitikk på verdiene åpenhet, respekt og medbestemmelse. Åpenhet
og medbestemmelse handler om at det er personer med rusproblemer og deres familier som
har best kunnskap om livene sine, en kunnskap som skal brukes ved planlegging og utførelsen
av tiltak. Respekt dreier seg om at personer med rusproblemer er like mye verdt som
innbyggere uten. Respekt handler også om at personer med rusproblemer skal bli trodd på og
bli tatt på alvor, og byrådet vil bidra til bryte ned tabuer, skam og stigma.

Verdiene baserer seg på en mer human og helhetlig forståelse av «den andre» som
medmenneske. Byrådet legger et optimistisk menneskesyn til grunn om at alle kan komme
seg og leve gode liv, også med rusproblemer, samt at personlig vekst og utvikling er mulig.
Byrådet legger til grunn at alle har ressurser og har et behov for og et ønske om å bidra og
være betydningsfull i eget og andres liv. Personer med rusproblemer skal i mindre grad
oppleve seg som isolerte, gjennom at de har mye kompetanse og erfaring som kan
etterspørres og nyttiggjøres.

Som en konsekvens av dette, ønsker byrådet at begrepene rusomsorgen, behandling,
rehabilitering og ettervern erstattes med tjenestene fra kommunen og endrings- og
mestringsarbeid. At endring og mestring er et arbeid, henspeiler på at både endring og
mestring krever egeninnsats, og alltid skjer i samarbeid med andre.

Egenirmsatsen for å oppnå bedring ved rusproblemer og en meningsfylt hverdag er viktig,
fordi endrings- og mestringsarbeid handler om å være aktør i sitt eget liv. Endring og bedring
handler i liten grad om at noen andre kan reparere den enkelte. Samtidig har
omgivelsesfaktorer som tilgang til hjelp, til vanlige sosiale fellesskap, ordinære aktiviteter,
naturopplevelser, studier med støtte eller individuell jobbstøtte, og støtte til å bo trygt og godt,
stor betydning.

Saksnr.: 201604080-88



Side 4

Rus er ikke et entydig begrep. I dagligtale brukes for eksempel begrepene rusproblemer,

rusmisbruk og rusavhengighet om hverandre, og dels med overlappende innhold. I fagmiljøer

brukes begrepene risikofylt eller problematisk bruk om en situasjon som innebærer en

helserisiko, men som ikke er et helseproblem i seg selv. Skadelig bruk, ruslidelse og

rusavhengighet handler om at rusproblemene er såpass omfattende at man har et

helseproblem. Rusavhengighet er dessuten en medisinsk diagnose, som krever at fastsatte

atferdskriterier er tilstede hos personen over en viss tid. For å favne alle som på en eller annen

måte har utfordringer knyttet til rusbruk, benyttes i denne planen begrepet rusproblemer.

Som et bidrag til å fremme mer positive holdninger til personer med rusproblemer i

samfunnet og i tjenestene, omtales rusavhengige i denne strategiplanen som personer med

rusproblemer. Dette er viktig for byrådet, fordi det fokuserer på personers funksjoner mer enn

symptomer, og løfter fram betydningen av at rusproblemer handler om unike individer, som

alltid representerer mye mere enn sin adferd.

1.3 Hva har skjedd siden siste bystyremelding?

Bystyremelding 1/2010  Rusomsorgen i Oslo kommune beskrev et oversiktsbilde over

tj enesteapparatet, både knyttet til rusforebyggende arbeid og bydelens og etatenes

tjenestetilbud for personer med etablerte rusproblemer. Bystyremeldingen fra 2010 la vekt på

forebyggende arbeid, stabil oppfølging av personer med rusproblemer, boligsosialt arbeid,

arbeid og aktivitetstiltak og styrking av omsorgs- og helsetilbud. Dette er fortsatt viktige

områder som det også i årene som kommer er nødvendig å legge vekt på.

I løpet av de årene som har gått siden bystyremeldingen ble vedtatt, har bydeler og etater

videreutviklet sitt tj enesteapparat. Regjeringen Stoltenberg la i  2012  frem en ny

stortingsmelding om rus (Meld. St. 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk) og regjeringen

Solberg fremmet i  2015  en opptrappingsplan for rusfeltet for perioden  2016  -  2020  (Prop.  15
S), som begge initierer nye satsinger.

Både intemasj onal, nasjonal og lokal politikk og tj enesteapparatet på rusfeltet har utviklet seg

siden  2010.  Gjennom nye styringsverktøy som Helhetlig russtatistikk, Ungdata og Brukerplan

har både bydeler, etater og kommunen som helhet fått økt infonnasj on om utfordringsbildet

på rusfeltet, slik at tjenestene kan innrettes på enda bedre og treffsikker måte enn tidligere.

Denne utviklingen medfører at det er behov for en ny strategisk plan for rusfeltet i Oslo

kommune, der det legges overordnede strategier for det videre arbeidet som samsvarer med

dagens situasjon og det man ser vil være utviklingstrekkene fremover.

1.4 Utfordringer

Byrådet ønsker at Oslo skal ha en kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk. Med en

kunnskapsbasert ruspolitikk mener byrådet at grunnlaget for strategier og tiltak på rusfeltet

skal være forankret i et bredt kunnskapsgrunnlag, der både forskning, bruker- og

pårørendeerfaring og erfaringene til medarbeiderne inngår. Med fordomsfri mener byrådet at

strategier og tiltak skal basere seg på et bredt kunnskapsgrunnlag, og ikke på en ensidig
forståelse av rusproblemer og løsninger. I tråd med byrådets visj on skal Oslo bli en varmere

by for personer med rusproblemer og deres familier gjennom at forutinntatte holdninger og

stigmatisering skal utfordres og reduseres. Det er en utfordring å skape et samfunn som

forebygger rusproblemer. Sammenhengen mellom oppvekstvilkår og senere helseutvikling

gjør det spesielt viktig å styrke primærforebyggende tiltak tidlig i livet.

Medvirkende faktorer til at rusproblemer oppstår er mangfoldige. Det forebyggende arbeidet

må foregå både på samfunns-, gruppe- og individnivå. På samfunnsnivå handler det om

utjevning av sosial ulikhet, gode levekår for alle og utvikling av lokalmiljøer som fremmer
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sosial integrering og fellesskap. På gruppenivå må fokuset være å bedre forholdene for

familier og utsatte grupper, og å forebygge rusproblemer i et familie- og livsløpsperspektiv.

På individnivå handler det om kunnskap, holdninger og mot til å kunne si nei til rusmidler,

samt å hindre at begynnende rusing utvikler seg til alvorlige rusproblemer. Barn som

pårørende trenger særskilt oppfølging.

Å sikre personer som har rusproblemer lett tilgjengelig, helhetlig og sammenhengende hjelp

som baserer seg på den enkeltes ressurser, og som fremmer egeninnsats, er en utfordring.

Folk som trenger hjelp skal ikke måtte oppleve lang ventetid eller Saksbehandlingstid før man

får hjelp, eller å bli sendt mellom ulike offentlige instanser.

Personens egne målsettinger om endring- og mestring av ulike livsutfordringer må være

utgangspunktet for samarbeidet, og hjelpen skal bidra til økt livskvalitet. Hjelp skal tilbys

uten at det stilles krav om rusfrihet, samtidig som rusfrihet må kunne være et mål for dem

som ønsker det. Å unngå alvorlige skader som følge av rusproblemene er viktig. Bedre helse

og økt livskvalitet henger nøye sammen med utdanning, aktivitet, arbeid og økonomi.

En utvikling basert på å vri innsatsen fra institusj onsbaserte tilbud til helseorientert hjelp med

vekt på hjemmebaserte tiltak i lokalmiljøet og egen bolig vil kunne medføre utfordringer for

bo- og nærmiljøet. Oppfølgingen må derfor være god og tett og styrke personens rolle som

nabo og som del av lokalmiljøet.

1.5 Rusreform og andre statlige endringer

Det vil i de nærmeste årene bli gjennomført en rusrefonn i Norge. Hensikten er å sikre et

bedre tilbud til personer med rusproblemer, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og

besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Politiet skal kunne pålegge at den det gjelder skal møtes med helserettede tiltak, og

manglende oppfølging vil kunne medføre sivile sanksjoner.

Konsekvensene av reformen er lovendringer og en overføring av midler mellom

justissektoren og helsesektoren, samt sannsynligvis mellom stat og kommune. Byrådet ønsker

at Oslo skal være forsøkskommune når det gjelder altemative reaksj onsformer.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal i fremtiden inkludere flere legemidler og det

skal bli en økt valgfrihet knyttet til bruken av legemidler i LAR. Det vil bli gjennomført

forsøk med heroinassistert behandling innenfor LAR. Byrådet har søkt om at Oslo skal være

forsøkskommune.

Irmsatsen mot overdosedødsfall skal styrkes ved at det i brukerrom (tidligere sprøyterom) vil

åpnes for å injisere eller inhalere flere stoffer som gir risiko for overdosedødsfall, samt tillate

at det skal kurme gis opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk av rusmidler.

Slik kan brukerrommet bli en del av et større helsetilbud med oppfølging.

At regjeringen nå inntar en mer human forståelse og tilnænning til personer med

rusproblemer, åpner nye muligheter for å få gjennomført byrådsplattforrnens tiltak på

rusfeltet.

F inansieringen av rusfeltet er i endring. Fra 2017 har det vært endringer i flere statlige

tilskuddsordninger på rusfeltet som Oslo kommune har mottatt betydelige midler fra. Både
bydeler, Velferdsetaten og Helseetaten finansierer deler av sitt arbeid overfor personer med

rusproblemer med midler fra ordningene. Det må forutsettes at det settes av tilstrekkelige

midler til rusfeltet også i årene framover.
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1.6 Avgrensninger

Denne strategiplanen anlegger et familie- og livsløpsperspektiv, blant annet fordi

rusproblemer angår hele familien og fordi slike problemer kan utvikles på alle stadier i livet.

Samtidig er en del områder ivaretatt av annet planverk:

0  Gjennom Folkehelseplanen arbeides det primærforebyggende mot at rusproblemer

skal oppstå på flere måter, blant annet knyttet til levekårsutfordringer i Oslo.

0  Gjennom Bamehj emevemet- strategier og tiltak 2017-2019 har byrådet som mål at

Oslo kommune skal forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt,

vold og seksuelle overgrep. Alle tjenester som møter bam og familier skal ha et felles

kunnskapsgrunnlag bygd på et kjærlig og positivt syn på barn, komme inn tidlig og gi

kompetent og relevant hjelp.

0  Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo 2016-2020 setter målsettinger for den

overordnede alkoholpolitikken: Oslo skal være en trygg hovedstad, med bedre

folkehelse og redusert skadelig alkoholbruk, og Oslo kommune skal ha seriøs

oppfølging av serverings- og skjenkesteder. Handlingsplanen nedfeller kommunes

fokus på kontroll av utelivsbransj en både med henblikk på overskj enking, skjenking

til mindreårige, utelivsrelatert vold på den ene siden og svart økonomi på den andre

siden. Tiltakene vil på sikt kurme få positive helsemessige og sosiale konsekvenser

gjennom å bidra til å begrense alkoholskader.

0  Med tanke på sammenhengene mellom psykisk helse og rus, vil tiltakene i den

kommende strategiplanen for psykisk helsearbeid være av stor betydning for personer

med rusproblemer og deres familier. Strategiplanen for psykisk helsearbeid skal ses i

sammenheng med strategiene i denne planen.

0  Oslo kommunes fordelingssystem legger sosiale og demografiske kriterier til grunn

for fordelingen av bydelenes budsjett. Fordelingssystemet har som mål at alle bydeler

skal ha samme mulighet til å yte likeverdige tjenester til sine innbyggere.

1.7 Strukturen i strategiplanen

Strategiplanen består av fem deler. Kapittel 1 Innledning følges av kapittel  2  som beskriver

dagens russituasjon i Oslo. Kapittel  3  gjør rede for høringsprosessene. Kapittel 4 beskriver

byrådets politikk med relevans for rusfeltet. Kapittel 5 inneholder byrådets strategiske plan

for rusfeltet, med hovedmål, strategier og tiltak. Kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet av

Velferdsetaten, høringsinnspillene til utkast til byrådssaken og en beskrivelse av dagens

tilbud og tjenester til på rusfeltet i Oslo finnes tilgjengelig på internett.

1.8 Kunnskapsgrunnlaget

Velferdsetaten har utarbeidet grunnlagsdokumentet Rett hjelp til rett tid, kunnskapsgrunnlag

for rusmelding Oslo kommune. I tillegg er det i arbeidet med strategiplanen hentet kunnskap

fra rapportene Helhetlig russtatistikk Oslo kommune for årene 2015 og 2016. I disse

rapportene inngår data fra BrukerPlan, som er en årlig kartlegging av personer som mottar

tjenester på bakgrunn av problematikk knyttet til rus eller psykisk helse. Kartleggingen

foretas av bydelene, og andre kommuner i Norge. Fra 2017 ble BrukerPlan gjennomført i alle

15 bydeler. Data fra Helhetlig russtatistikk, BrukerPlan, Statistisk sentralbyrå og

Helsedirektoratets rapporteringssystem IS24/8 med ressurs- og kompetanseoversikt for

psykisk helse- og rusarbeid rapportert fra bydelene, gjør det mulig å følge utviklingen på

rusfeltet i Oslo kommune fra år til år.

Regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) og Helsedirektoratets veileder

Sammen om mestring- lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne inneholder også
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kunnskap basert i forskning, brukerkunnskap og fagfolks erfaringskunnskap og som er

anvendt her.

Samlet sett gir dette relevante styringsdata og vurderes som et godt beslutningsgrunnlag for

tj enesteutvikling og tilbud til personer med rusproblemer i bydeler og Oslo kommune som

helhet.

2  Russituasjonen i Oslo

Som hovedstad og storby er Oslo påvirket av internasjonale trender. Slik er det også med

rusproblemer.

2.1 BrukerPlan-kartleggingen

Gjennom kartleggingsverkstøyet BrukerPlan i 2017 kartla bydelene 3 924 personer som
mottok tjenester for rusproblemer. Kun 16 prosent av de kartlagte injiserer rusmidler, hvilket

antyder at alkohol- og medikamentproblemene kan være store.

Brukerplan har imidlertid svakheter i gjennomføring av kartleggingen, blant annet at det

varierer hvilke tjenester i bydelene som gjennomfører kartleggingen, samt at vurderingene av

alvorlighetsgrad kan variere mellom ansatte. Vurderingene er basert på det den ansatte vet om

brukeren, og brukeren selv er ikke spurt om egen opplevelse. Det er ingen fastleger som har

gjennomført kartleggingen, det samme gjelder barnevemtj enestene i enkelte av bydelene.

Dette gjør at en del personer med rusproblemer ikke er kartlagt.

       

     
  

    

      
  
  

    
   

Befolkning 18 Antall brukere Antall brukere Antall brukere zgf;

år og eldre under  18  år kartlagt pr 1 000 innb.

Alna as198 2 202 5,3
Bjerke 23  948 1 134 5,6

Frogner j  50,877 3 262 5,1

Gamle Oslo 44  075 4 506 11,5

Grorud 21  582 4 242 11,2

Grünerløkka 49  328 3 467 9,5

Nordre Aker 38 862 O 179 4,6

Nordstrand 39  057 0 182 4,7

Sagene 36 441 0 525 14,4

St. Hanshaugen 33  280 0 312 9,4

Stovner ' 24 699 " "  ' 5 284 11,5

Søndre Nordstrand 28  480 O 197 6,9

Ullern 26  185 5 77 2,9

Vestre Aker 36  708 0 101 2,7

Østensjø 38 444 5 254 6,6

Uoppgitt bydel 5  364   
  
 

   5355  28

 F igur 1

av  rusproblemer (Kilde BrukerPlan  2017).

Kartleggingen viser et snitt på 7,5 brukere pr. l O00 innbyggere. Relatert til tallene for Norge

i 2016 og 2015  er dette omlag som for landet forøvrig.

Et forsiktig anslag er at det er mellom 5 000 og 6  000  personer som bor i Oslo og som mottar

kommunale tjenester på grunn av rusproblemer. Anslaget inkluderer ikke unge og unge

voksne som får tjenester i bydel f.eks av Utekontakt eller skolehelsetjeneste, eller bam, unge

og deres familier som får hjelp av barneverntjeneste eller andre på bakgrunn av bam og unges

bruk av rusmidler, eller foreldrenes bruk av rusmidler.
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Figur 2:  Prosentvis vurdering av problemomfang knyttet til rus (grønt-noenlunde kontroll over rusbruken, gult -

omfattende bruk men innen grenser, rødt -svært omfattende bruk av rusmidler, uten grenser og med svært
alvorlige konsekvenser for den daglige fungeringen). Kilde BrukerPlan 2017).

Figur 2 viser  at  én av fire  kartlagte i  Oslo vurderes å ha «svært omfattende» problemer knyttet
til sitt rusmiddelbruk, mens  58  prosent vurderes å ha «omfattende problemer» Dette er noe
høyere enn for landet som helhet.

Figuren viser også at det er forskjeller mellom de ulike bydelene. Dette kan i noen grad ha
sammenheng med at kartlegger vurderer situasjonene ulikt.

2.2 Alkohol

Kunnskapsgrunnlaget viser til at blant unge i Oslo har alkoholforbruket generelt gått ned.
Dette er viktig, fordi alkoholbruk kan være inngangsport til bruk av andre rusmidler.
Forbruket blant unge varierer imidlertid mellom bydelene. Utfordringer knyttet til
alkoholbruk blant ungdom er høyest i de vestlige bydelene. Ungdom i Oslo drikker generelt
noe mindre alkohol enn ungdom ellers i landet.

I  Oslo har omlag fire prosent vært beruset på 8.  trim i  ungdomsskolen, mens det gjelder ca 70
prosent i tredje klasse på videregående. Tallene for resten av landet er henholdsvis seks og 86

prosent. Andelen som oppgir å ha vært beruset har gått jevnt og trutt nedover siden  1996.  Det

er klare bydelsforskj eller når det gjelder å ha vært beruset siste år. Det er færre ungdommer

som har vært beruset siste år som bor i de østlige bydelene, og flest  i  de vestlige og
sentrumsnære bydelene.

De siste 20 årene har alkoholforbruket i Norge økt mye. Den registrerte omsetningen har økt
med  33  prosent mellom  1993  og 2014. Det er voksne og eldre som står for denne økningen.
Voksne og eldre drikker mer og oftere enn før. Kunnskapsgrunnlaget viser til at
alkoholforbruket blant eldre har økt med 40 prosent de siste  25  årene. Andelen som ukentlig
drikker mere enn anbefalt grenseverdi er størst  i  aldersgruppen 50-70 år, og er høyere for
kvinner enn for menn. Når forbruket øker generelt, øker også antall storkonsumenter. Det kan
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derfor forventes flere alkoholrelaterte problemer i disse aldersgruppene i fremtiden, på grunn

av at antallet eldre vil stige.

2.3 Vanedannende legemidler

Folkehelseinstituttet rapporterer at drøyt 350 000personer har fått utskrevet sovemidler i

Norge per år, mens ca. 250 000 personer fikk angstdempende midler. Dette er en nedgang fra

tidligere undersøkelser. Det er store fylkesvise forskjeller i bruken. Oslos andel av brukere av

vanedannende legemidler ligger omtrent på landsgj ennomsnjttet, med unntak for sterkere

sovemedisiner, hvor andelen menn ligger nokså høyt sammenliknet med andre fylker. For

smertestillende midler ligger imidlertid både kvinner og menn i Oslo helt nederst.

2.4 Illegale rusmidler

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 viser at sju prosent av 15-16 åringer i Norge oppgir å ha

brukt cannabis noen gang. Når det gjelder bruk av andre narkotiske stoffer enn cannabis, er

det få 15-16 åringer som oppgir å ha er faring med bruk av disse i Norge. I 2015 var det

omkring én prosent som oppga slik bruk.

Ungdata- undersøkelsen i Oslo i 2018 viser at andelen som oppga å ha brukt cannabis siste

året var omlag 15 prosent. Det er en økning på fem prosent fra 2015. Prosentandelen er

høyest hos unge med norskfødte foreldre med lav sosioøkonomisk status. Cannabis brukes i

mindre grad av ungdom med innvandrerbakgrunn, og har i likhet med alkohol størst

utbredelse i de sentrumsnære og de vestlige bydelene. Bruken øker med klassetrinn. I 2018

rapporterte 30 prosent blant dem på VG3 at de hadde brukt cannabis siste år. Dette er også 5

prosent flere enn i 2015. På alle trinn er bruken høyest hos guttene. Andelen jenter som har

prøvd cannabis har prosentvis økt fra 5 til 9 prosent fra 2015 til 2018. Det er flere gutter enn

jenter som mener at det å røyke hasj gir status i vennemiljøet.

I regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) fremkommer det at omlag 20

prosent av den voksne befolkningen har brukt cannabis én gang i livet. For andre illegale

rusmidler oppgir under én prosent å ha brukt rusmidler som kokain, amfetamin,

ecstacy/MDMA i løpet av det siste året.

På landsbasis er det er beregnet at omlag 7 200  -  10 000injiserer narkotika. Rapporten

Rusmidler i Norge 2016 fra Folkehelseinstituttet viser at heroinbruk i Norge er på vei ned.

Sammenliknet med andre land har Norge få personer med narkotikaavhengighet.

I 2016 fikk 1475 personer legemiddelassistert rehabilitering i Oslo på grunn av

opiatavhengighet.

2.5 Somatisk helse

Det er en nær sammenheng mellom bruk av rusmidler og somatiske helseskader. Omfanget av

helseskader øker med forbruket av rusmidler, og personer med rusproblemer vil derfor ofte ha

flere andre helseproblemer. Personer med rusproblemer får også aldersrelaterte

helseproblemer tidligere enn andre, ofte allerede fra 45 års alder.

Ruspoliklinikken ved Sykehuset Levanger fant i en studie at deres pasienter i gjennomsnitt

hadde fire somatiske diagnoser. En norsk studie som omfattet 1272 personer som ble innlagt i
en somatisk akuttavdeling på ett år, viste at nesten 30 prosent hadde høy alkoholpromille,

drøyt 20 prosent testet positivt på vanedannende legemidler, og knapt ti prosent hadde brukt
illegale rusmidler.
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Det antas at personer med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer har en høy overdødelighet

sammenliknet med den generelle befolkningen. I en norsk oppfølgingsstudie som fulgte 481

personer i narkotikabehandling, fant man at 15 prosent var døde etter ti år. En stor andel av
den økte dødeligheten er knyttet til somatisk sykdom både ved økt forekomst og mangelfull

diagnostisering og oppfølging. Dette kan handle om sykdommer som diabetes type 2, høyt

blodtrykk, overvekt og sykdommer som følger av pågående og langvarig stress.

Ubehandlet somatisk sykdom kan dessuten være en medvirkende faktor til nye rusepisoder

under pågående endrings- og mestringsarbeid.

Feil- og underernæring hos personer med rusproblemer kan få alvorlige somatiske

sykdommer. I en studie fra Oslo fant man at mer enn 60 prosent av personer med alvorlige

rusproblemer ikke fikk i seg nok mat, at kostholdet var ensidig og inneholdt mye sukker og

manglet vitaminer.

Mange personer med rusproblemer har dårligere tannhelse enn befolkningen forøvrig. Det

finnes et stort behov for tannbehandling, ikke bare for å bli kvitt smerter og ubehag, men også

med tanke på sosial omgang og økt verdighet. Tilgang til tannbehandling er derfor ofte en

viktig del av endrings- og mestringsarbeidet. Personer i LAR eller som mottar helse- og

omsorgstj enester i institusjon utover tre måneder, har rett til vederlagsfri tannbehandling fra

fylkeskommunen. Etter en individuell vurdering kan det også gis økonomisk sosialhjelp til

nødvendig tarmbehandling.

Personer med rusproblemer og som injiserer rusmidler med sprøyte, utsetter seg for flere

alvorlige risikoer, inkludert virusinfeksj oner, bakterie- og soppinfeksj oner, samt innføring av

fremmedlegemer i blodbanen. Dette kan medføre alvorlige og livstruende sykdommer. For å

unngå skader av injiserende rusbruk, har man derfor i Oslo tilbudt rene sprøyter og kanyler

fra 1988. Hiv-forekomsten i denne gruppa har siden dette holdt seg på et stabilt lavt nivå.

Forekomsten av hepatitt C er derimot høy, med en forekomst av smitte hos ca. 70 % av dem

som injiserer rusmidler. Omlag halvparten av dem som injiserer er smitteførende og

behandlingstrengende. Forskningsfunn fra 2018 om hepatitt C-smitte er ikke entydig når det

gjelder om det i smitteoverføringen av viruset kan være mer av utstyret enn sprøyter og
kanyler som er smittekilden (slik som for eksempel kokeskje og filter). Nye
behandlingsmuligheter mot hepatitt C gjør at nasjonale helsemyndigheter i 2018 vil revidere

sin strategi knyttet til hepatitter. Det samme gjelder Oslo kommune, se del 2. Flere vil komme

til å bli tilbudt behandling.

Narkotikautløste dødsfall er i over 90 prosent av tilfellene knyttet til akutte forgiftninger

(overdoser). Det er en rekke risikofaktorer som øker sannsynligheten for overdoser og

overdosedødsfall. Stortinget vedtok i 2013  en  nullvisj on for overdosedødsfall, samt en

nasjonal strategi for å redusere overdosedødsfall i Norge. Oslo deltar som pilotkommune i

strategien, sammen med andre storbyer som Bergen og Trondheim. Dette betyr at

nullvisjonen som prinsipp og utgangspunkt også gjelder for de rutinene som er under

utarbeidelse i Oslo kommune.

Nalokson nesespray deles ut ved omlag 35 steder i Oslo. Utdelingen inkluderer opplæring. I

2017 ble det delt ut i underkant av 1200 sprayer, hovedsakelig fra lavterskeltiltak rettet mot

personer i risikosonen, herunder kommunale tiltak, ideelle organisasjoner og

brukerforeninger. Utdelingen i Oslo og Bergen er undersøkt av Senter for rus- og

avhengighetsforskning i 2015, og den viser at Oslo deler ut mer enn det anbefalte

minimumsvolurnet, som er 100 sprayer per 100 000 innbyggere.
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Antallet utdelt røykefolie, som anvendes når man inhalerer heroin i stedet for å injisere, er fra

2015 til 2017 økt fra 21 000ark delt ut per år, til 25 000.Dette er en del av SWITCH-

kampanjen. Denne kampanjen handler om å endre bruksmåte fra injeksjon til inhalasj on.

Ifølge Folkehelseinstituttet (F HI) døde 282 personer av overdose i Norge i 2016. 53 personer

med bostedsadresse Oslo døde av overdose, dette var noe lavere antall enn året før.

Folkehelseinstituttet har fra 2017 for første gang kunnet presentere antall overdosedødsfall i

hver bydel. Dette gir bydelene mulighet til å utvikle informasjon og lokale tiltak.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oslo 51 48 52 48 46 53 53

Norge 248 262 246 234 266 289 232

Figur 3: Antall overdosedødsfall i Oslo og Norge 2010-2016 (Kilde Folkehelseinstituttet)

Seks av de 53 personene med bostedsadresse i Oslo som døde av overdose i 2016, døde mens

de oppholdt seg i en armen kommune enn Oslo. I tillegg var det 11 personer med annen

bostedskommune enn Oslo, som døde av overdose mens de oppholdt seg i Oslo. Disse hadde

bostedsadresse spredt over store deler av landet..

Generelt er det flest menn som dør av overdose, og de er i gjennomsnitt omlag 40 år. En

forskningsbasert gjennomgang av 232 personer som døde av overdoser i Oslo mellom 2006

og 2008 viste at de aller fleste av de Oslo-tilhørende hadde vært i kontakt med NAV den siste

tiden før dødsfallet, samt at de gjennomsnittlig hadde vært i kontakt med 3-4 tiltak i året før

dødsfallet. For utenbysboende var ambulansetjenesten siste kontakt med hjelpeapparatet.

Disse tjenestene synes derfor som særlig viktige med tanke på forebygging av overdoser og

overdosedødsfall.

2.6 Psykisk helse

Studier viser at psykiske lidelser og ruslidelser ofte opptrer samtidig. Blant personer med
alvorlige rusproblemer har mellom 40 og 65 prosent en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst

og depresjon er de vanligste problemene, og jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er

omfanget av psykiske lidelser. Norsk forskning antyder at de psykiske lidelsene oppsto før

rusproblemene, og at personer som bruker illegale rusmidler oftere har psykiske lidelser enn

personer med alkoholproblemer.

Levekår spiller også inn, for eksempel vet vi at om man mister jobben sin, så er risikoen tre

ganger så høy for å begynne med antidepressiv behandling.  Å  forebygge og behandle

psykiske lidelser kan derfor antas å redusere risikoen for utvikling av rusproblemer.

Alvorlighetsgrad

Oslo
2017 Norge  2016

Milde kortvarig 7  % 7  %

Kortvarig alvorlig/langvarig 63 % 69 %

mllde

Alvorlige og langvarige 30 % 24 %

Figur 5: Vurdering av alvorlighetsgrad av de som vurderes å ha psykiske he/seproblemeri tillegg til rusproblemer

(N=295l av de kartlagte i Oslo). Kilde BrukerP/an 2017)

Helsedirektoratet peker i veilederen «Sammen om mestring» om lokalt psykisk helse- og

rusarbeid fra 2014 på at livshendelser som er overveldende, skremmende, intense og

uforståelige kan bidra til at det oppstår et psykisk traume. Krenkelser i barndommen er et slikt
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traume, som er dokumentert  å  gi økt risiko for helseproblemer i voksen alder, deriblant

problemer som angst, depresjon og rus.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%
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Gamle Oslo

Grorud

Grünerløkka

Nordre Aker

Nordstrand

Sagene

St.  Hanshaugen

Stovner

Søndre Nordstrand

Ullern

Vestre Aker

Østensjø

Totalt Oslo

Norge  2016 
i  Grønn, vanlig god  U  Gul, noe funksjonssvikt  I  Rød, alvorlig funksjonssvikt

Figur 6: Kartlegging av psykisk helse (grønn  -  milde eller kortvarige psykiske plager uten at det går utover

daglig fungering, gul  -  kortvarige alvorlige eller langvarig mildere psykiske plager, rød  -  alvorlige og

langvarige plager. Kilde BrukerPlan 201 7)

Figuren viser at rusproblemer og psykiske problemer henger sammen. Kartleggingen

dokumenterer at tre av fire personer av de kartlagte med rusproblemer i Oslo vurderes  å  ha

både rus- og psykiske problemer.

Den amerikanske studien Adverse Childhood Experiences (ACE- studien) viser en sterk

sammenheng mellom antall negative barndomserfaringer som vold eller seksuelle overgrep

og sykdom og lidelser i Voksen alder, som for eksempel rusproblemer. Barn opplever psykisk
traume ulikt. Det kan blant armet avhenge av alder og utviklingsnivâ, i tillegg til sosial støtte

og oppfølging fra omgivelsene. Blant grupper med høy ACE-skår var forekomsten av

selvmordsforsøk, partnervold, uønskede svangerskap også forhøyet.

BrukerPlan-kartleggingen fra 2017 viser at én av tre har blitt utsatt for vold, eller utsatt andre

for vold, eller begge deler.

Psykiske lidelser og rusproblemer er risikofaktorer for selvmord. Enkelte rusmidler, som for

eksempel alkohol, reduserer terskelen for  å  føle seg motløs, utvikle selvmordstanker og for å
utføre selvmordsforsøk.

Langvarig bruk av alkohol og amfetamin kan dessuten føre til alvorlig depresjon, med
påfølgende selvmordsforsøk. Intemasjonal forskning antyder at om lag ti prosent av

overdosedødsfallene er selvmord. I Oslo-studien om overdosedødsfall fra 2011 var seks

prosent kategorisert som selvmord.

En landsdekkende undersøkelse viser at forekomsten av psykiske lidelser blant domfelte i

norske fengsler er betydelig høyere enn i befolkningen ellers. Hele 92 prosent av et

representativt utvalg av personer som var innsatt hadde tegn på en psykisk lidelse.
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2.7 Sosial ulikhet og levekår

Helsedirektoratet peker på at i hovedsak er det de sosiale betingelsene som påvirker helsen,
og ikke omvendt. Dårlige levekår øker risikoen for utvikling av psykiske lidelser og

rusproblemer. Folkehelsearbeid handler derfor blant annet om en jevnere fordeling av faktorer

som direkte eller indirekte påvirker helsen.

I arbeidet med Folkehelseplanen dokumenterer Helseetaten at levekår, helse og

befolkningssammensetning er ujevnt fordelt i Oslo, både mellom bydelene og innen bydelene.

Når det gjelder befolkningssammensetning er det enkelte deler av byen som har opphopning

av risikofaktorer og levekårsutfordringer, mens andre deler av byen preges av en befolkning

med høyere sosial og økonomisk status.

BrukerPlan-kartleggingen fra  2017  viser som de to foregående årene at de vestlige bydelene

har lavere andel av befolkningen som mottar tjenester på grunn av rusproblemer, enn

sentrumsbydeler og de østlige bydelene.

Risiko for utvikling av rusproblemer øker med kort utdannelse og lav inntekt. Dessuten kan

rusproblemer føre til manglende utdanning, tap av arbeid og til sosiale problemer, som igjen

kan forsterke de pågående rusproblemene. Helseundersøkelser i Norge viser at selv om

personer med høy utdannelse drikker minst like mye alkohol som dem med lav utdanning, er

alvorlige rusproblemer mer vanlig blant personer med lav utdanning.

Norsk institutt for by- og regionforskning (N IBR) fant i 2016 at det var 948 bostedsløse

personer i Oslo. Dette inkluderer alle bostedsløse, der 60 prosent av de bostedsløse hadde

problemer knyttet til rusmidler mens 35 prosent hadde psykiske lidelser. Sammenlignet med

2012 er antall bostedsløse redusert fra  2012  til  2016  med  31  prosent i Oslo.

Rapporteringsdata fra Velferdsetaten i  2016  viser at bydelene har ulik tilgang til boliger. De

vestlige bydelene har lavere antall kommunalt disponerte boliger, og dette bidrar til særlige

utfordringer for personer med rusproblemer som har behov for egen bolig. Funksjonsnivået

med hensyn til å bo er også ulikt mellom bydelene:
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Figur 7: Funksjonsnivå bolig (grønn  -  permanent/ti0‘redsstillende, gul- ikke  permanent/ikke tilfredsstillende, rød

- bostedsløs) (Kilde BrukerP/an 201 7)
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Figuren viser at andelen som er vurdert å ha funksjonsproblemer knyttet til bolig er høyere i

Oslo enn i resten av landet. I boligbehovsplanen som ble vedtatt av bystyret i 2017, er det

beskrevet hvilke strategier som vil bli fulgt for å vri innsatsen fra midlertidige botilbud over til

trygge, permanente boliger med oppfølging, blant annet øke antallet utleieboliger og å spre

disse over hele byen.

Kriminalomsorgens statistikk for 2016 viser at totalt ble 1630 personer med bostedsadresse i

Oslo innsatt i fengsel dette året. Undersøkelsen nevnt over som kartla forekomsten av

psykiske lidelser blant domfelte i norske fengsler viser at 65 prosent hadde alvorlige

rusproblemer før innsettelsen.

2.8 Storbyutfordringer

Oslos utfordringer som storby handler blant armet om høy befolkningsvekst, høy grad av

forskjell i økonomiske levekår, intemasjonal og nasjonal migrasjon, stor andel

alenehusholdninger, utfordringer med sosial integrering, samt lett tilgang til et marked for

omsetning av illegale rusmidler. BrukerPlan-kartleggingen fra 2017 dokumenterer at Oslo

kan ha mer omfattende problemer knyttet til rus enn andre kommuner.

For en del kan storbylivet innebære økte muligheter for å leve mer anonymt og med mindre

sosial kontroll. Av disse grunnene kan Oslo, i likhet med andre storbyer, fremstå som

attraktiv for personer med rusproblemer. Flere utenbystilhørende kommer til Oslo for blant

annet å hente brukerutstyr, samtidig som de handler illegale rusmidler.

Særlig tilbudene til frivillige/ideelle aktører i Oslo sentrum benyttes både av

utenbystilhørende og tilreisende fra andre land. Aktørene registrerer i liten grad hvem som

benytter seg av tilbudene, og antall personer og hvor de kommer fra blir i de aller fleste

tilfeller anslag.

2.9 Årsaker til rusproblemer

Helsedirektoratet peker på at rusproblemer oppstår i en vekselvirkning mellom

samfunnsmessige risiko- og beskyttelsesfaktorer, levekår, personlige egenskaper, negative

livshendelser og arvelige faktorer. Helsedirektoratet antyder også at nivået av risiko- og

beskyttelsesfaktorer i miljøet synes å ha større betydning for omfanget av rusproblemer i

befolkningen enn arvelige faktorer.

Det positive med de sammensatte faktorene er at utviklingen, omfanget og konsekvensene av

rusproblemer er mulig å forebygge, gjennom å påvirke omgivelsesfaktorer knyttet til bedre

levekår, å motvirke sosial ulikhet og økt sosial inklusjon og tilgang til sosial støtte.

Helsedirektoratet peker videre på at omlag 70 prosent av dem som på et tidspunkt i livet får et

rusproblem, kommer seg ut av problemet uten bistand fra hjelpeapparatet.

Kunnskapen om årsakene til rusproblemer er ikke entydig. Fagmilj øer på rusfeltet i Norge

anlegger derfor i hovedsak et bredt bio-psyko-sosialt perspektiv til grunn i forståelsen av

hvordan rusproblemer oppstår. Å vektlegge både biologiske (genetiske), psykologiske

(følelses-, tanke- og relasjonsmessige) og sosiale (levekår) forhold gir en helhetlig og

integrert forståelse av problemene.

Det er kartlagt flere nevrobiologiske mekanismer som har betydning for utvikling av

avhengighetspreget bruk av rusmidler. Mekanismene virker på systemer som både bevisst og

ubevisst regulerer atferd. Dette kan hjelpe oss til å forstå hvordan og hvorfor rusbruk kan

fortsette, på tross av negative konsekvenser.
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Økt og gjentatt rusbruk griper inn i hjernens atferdsregulerende systemer og fører til

langvarige endringer i de områder av hjernen som er viktige for positive opplevelser knyttet

til stimuli, belønning og motivasjon. Lysten til å bruke rusmidler blir forsterket. Økt og

gjentatt tilførsel kan derfor skape behov for mer rusbruk.

Det er ulike ytre og indre faktorer som kan medføre risiko eller beskyttelse med hensyn til om

rusproblemer oppstår, og hvordan de utvikles og avhj elpes. Risikofaktorene kan knyttes til:

0 sosiodemografiske forhold som kjønn, sosioøkonomiske forhold, etnisk bakgrunn,

0 forhold i familien som familiestruktur, modellæring fra foreldre eller søsken, og

relasjonen mellom barn/ungdom og foreldre

0 negative barndomserfaringer som vold eller seksuelle overgrep (ACE-studien)

0 jevnaldrende og omgangskrets og deres tilbøyelighet til normbrudd og holdninger til

rusmidler

0 personlighet og individuell sårbarhet som egne verdier, holdninger og forventninger

0 atferd og atferdsproblemer i løpet av oppveksten, herunder vold

Noen befolkningsgrupper er spesielt utsatt for å utvikle rusproblemer. Dette gjelder for

eksempel bam av foreldre med rusproblemer og/eller med en psykisk lidelse, og barn og

ungdom som selv utvikler en psykisk lidelse. Unge som vokser opp med færrest

sosioøkonomiske ressurser, har en vanskeligere oppvekst enn andre ungdommer. Gruppen

kommer dårligere ut på flere områder, deriblant  i  forhold til fysisk og psykisk helse.

Samtidig er det viktig å huske på at personer med rusproblemer er en sammensatt gruppe,

både når det gjelder alder, barndom og oppvekst, omfanget av eventuelle negative erfaringer i

livet, utdanning, økonomi og tilknytning til arbeidslivet.

Tilgang på, og holdninger til, alkohol og andre rusmidler spiller inn i årsakene til

rusproblemer. Individuelle forhold som tidlig rusdebut er forbundet med økt risiko for

negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. Det er sammenheng mellom tidlig rusdebut,

rusproblemer og psykiske lidelser.

Kunnskapsgrunnlaget peker på følgende suksess- og risikofaktorer når det gjelder

samfunnsmessige og individuelle forhold knyttet til livskvalitet og å være inkludert, når man

har rusproblemer:

Inkludere

Brukere

Pårørende

Fagfolk

Suksessfaktorer

Sett som menneske -ikke som rusavhengig.

Opplevelse av tilhørighet og inkludering, bl.a.

i nærmiljø, fritidsaktiviteter.

Deltagelse i arbeid/aktivitet og på sosiale

arenaer.

Mer åpenhet.

Bygge ned mytene om personer med

rusmiddelproblemer.

Kunnskap om hva det vil si âvære

barn/pårørende til personer med

rusmiddelproblemer.

Ressursorientering.

Invitere  til samarbeid med familie og

nettverk.

Barn, unge og voksne deltar i

tjenesteutformingen.

Hjelp på «normalarenaer».

Risikofa ktorer

Belastende bo— og nærmiljø.

Manglende deltagelse  i  utdanning,

arbeidsliv og/eller aktiviteter.

Lite/ingen kontakt med rusfrie venner

og familie.

Opplevelse av ensomhet og skam.

Særomsorg «skjermer» fra ordinære

tilbud og tilrettelegger ikke for mestring

av dagligliv.

Sosial ulikhet og fattigdom.

Isolasjon og opplevelse av utenforskap.

Familien kan være en del av problemet,

f.eks. ift. vold og overgrep.
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Byrådets verdier for ruspolitikken skal bidra til at tj enestene arbeider ressursorientert.
Byrådets strategi og tiltak for økt livskvalitet ved rusproblemer retter seg mot å redusere flere

av de identifiserte risikofaktorene.

2.10 Barn og unge

Ungdata-undersøkelsene viser at Norge i stor grad har en ungdomsgenerasj on som har tette

bånd til foreldrene sine, høy skoletrivsel og at ganske få har erfaring med rus og kriminalitet.

Undersøkelsen i Oslo i 2018 viser at Oslo fortsatt et godt og trygt sted å vokse opp i for de

aller fleste av byens tenåringer. Majoriteten har det bra med seg selv, med foreldrene sine, på

skolen og i fritiden. Samtidig har undersøkelsen noen svakheter ved at de med størst
problemer kanskje ikke er på skolen når undersøkelsen gjennomføres. Det er også noen
utviklingstrekk som bekymrer. I 2018 er det flere som har brukt hasj enn i 2015, og det er en

økning i andelen unge som har ulike helseplager. På flere områder er endringene tydeligere

for gutter enn for jenter. Utviklingen i Oslo følger en tendens som for øvrig skj er mange

andre steder i landet.

Tjenester til barn og unge i Oslo skal bygge på FNs konvensj on om bams rettigheter.

Trivsel, deltakelse, vennskap og følelse av mestring er viktige beskyttelsesfaktorer mot

rusproblemer. Det samme gjelder for aktivitet, arbeid og sosiale fellesskap. En betydelig

andel unge oppgir at de er plaget av ensomhet, selv om langt de fleste rapporterer at de har en

venn de kan stole på. De aller fleste barn og unge i Oslo har god helse og gode levekår, men

den sosiale ulikheten blant voksne gjenspeiler seg i barns oppvekst. Dårlig familieøkonomi,

dårlige boforhold og helse påvirker bam og unges hverdag og utvikling negativt.

Noe av grunnen til det forholdsvis lave alkoholforbruket er at Oslo har en mer sammensatt

befolkningsgruppe enn i landet som helhet, med langt flere unge med innvandrerbakgrunn. At

denne gruppen drikker mindre alkohol enn unge med norskfødte foreldre, bidrar til å trekke

alkoholbruken i Oslo ned. Blant de uten innvandrerbakgrunn har like mange vært beruset som

i landet for øvrig.

Kunnskapsgrunrilaget peker på følgende suksess- og risikofaktorer knyttet til tidlig innsats

barn og unge:

Suksessfaktorer Risikofaktorer

Barn og ungdom Barn må bli sett på normalarenaer hvor de Man ser kun atferden til barnet og

befinner seg, f.eks. barnehage, skole. ikke bakenforliggende årsaker.

At barn blir snakket med og hørt i saker Vanskelig å vite hva som forårsaker

som angår dem. endring i atferd  hos  barn.

Foreldre/foresatte Samtaler/oppfølging må foregå på trygge Vegring for å ta opp bekymring med

arenaer. foreldre.

Bli styrket  i  foreldrerollen. Foreldre/foresatte kan være en del

av problemet.

Fagfolk Kunnskap og kompetanse om barns Ansvarsfraskrivelse, hvem har ansvar

utvikling og hvordan krenkelser kan ha for å følge opp barnet?

betydning for atferd. At ansvaret for oppfølging ikke er

Gode metoder for samtale med barn og klart definert.

foreldre/foresatte om vanskelig Manglende melding/eller sen

problemstillinger. melding til barnevernet der dette er

At det alltid er definert hvem som har aktuelt.

ansvaret for oppfølging av familien.

Samarbeid mellom kommune og

spesialisthelsetjeneste.
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Byrådets satsing på Barnehj emevernet og

hj emmebesøksprogramrnet Nye familier skal bidra til

å arbeide i tråd med suksessfaktorene. Mange av

tiltakene i denne strategiplanen handler om å bygge

opp lavterskeltiltak der barn og unge oppholder seg.

I Oslo er det flere som fullfører videregående

opplæring enn i resten av landet, men det er store
variasjoner mellom bydelene. Omfanget av psykiske

plager blant unge er imidlertid noe større i Oslo enn i

resten av landet, og særlig høyt blant jenter.

Norsk ungdom mellom 15 og 16 år bruker mindre

cannabis sammenliknet med ungdom i andre land i

Europa. I noen andre europeiske land er andelen
opptil 35 prosent.

Det har de siste årene vært en stor økning i antall nye

rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele

verden, også i Norge. Stoffene betegnes som «nye

psykoaktive stoffer» (NPS), og de selges i hovedsak

via intemett. Alvorlige forgiftninger og dødsfall er

dokumentert. De psykiske skadevirkningene kan være

mange, og langtidseffektene vet vi lite om. Andre nye
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Ved «Ungdom og rus» får

ungdommen en akuttsamtale etter

kontakt med skadelegevakten/
allmennlegevakten, og blir også

forsøkt kontaktet for en
oppfølgingssamtale í etterkant.
Overgangen fia det akutte

hjelpeapparat til ordinære

tjenester i bydelene kan være

krevende, og det er helt

nødvendig at de unge følges opp i

overgangene. «Ungdom og rus»
samarbeider med SaLTO-

koordinatorene (Sammen skaper

vi et trygt Oslo) for å sikre

henvisning til rett instans i bydel.

Det er også etablert et samarbeid

Seksjon rus- og

avhengighetsbehandling,

Avdeling ung Uteteam ved OUS,

for lavterskel henvisning til

spesialisthelsetjenesten.

stoffer, som for eksempel fentanyl, har stort overdosepotensiale.

I kurmskapsgrunnlaget pekes det på følgende suksess- og risikofaktorer knyttet til

rusforebyggende arbeid:

Rusforebygging Suksessfaktorer

Barn/unge”’ Barn  og unge må få aldersadekvat i

informasjon om positive og negative sider

ved bruk av rusmidler.

Helsetjenester med lav terskel.

Gode fritids- og aktivitetstilbud.

Foreldre/foresatte Kunnskap om rusmidler og barn/unges

situasjon  i  skole/nærmiljø.

Bli styrket  i  foreldrerollen, og foreldres

betydning i rusforebyggende arbeid.

Fagfolk Kunnskapsbaserte forebyggende tiltak

Kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer.

Tilgjengelig skolehelsetjeneste.

At skole og bydel samarbeider tett.

Tilbud med lav terskel og oppsøkende

tjenester.

Risikofaktorer

Lite systematisk rusforebygging i skolen.

Bekymring tas opp for sent.

Sosial ulikhet.

Belastende bomiljø.

Foreldre/foresatte som selv har

problemer med rus/psykisk helse.

Skolene har store ansvarsområder.

Manglende samarbeid/koordinering

mellom skole og bydel.

Begrensede ressurser i

skolehelsetjenesten.

Suksessfaktorene handler om at både barn og unge selv og foreldre har behov for mer

kurmskapsbasert infonnasjon om rusmidler, og at hjelp må være lett tilgjengelig.

Helsedirektoratet peker på at stigma som følge av fordommer, synes å være sterkere ved

rusproblemer enn ved psykiske lidelser, spesielt ved bruk av illegale rusmidler eller skadelig

bruk av alkohol og vanedannende legemidler. Nedsettende og stigmatiserende merkelapper
som settes på (unge) personer med rusproblemer, slik som for eksempel <<umotivert>>, «drop-

out» eller <<håpløs>> kan opprettholde skam og tabu. Stigma og skam kan føre til at barn og

unge ikke tør eller vil be om hjelp, eller at personer med rusproblemer ikke mottar tjenester
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på lik linje med andre grupper. Forskning viser at selvhjelpsgrupper, «likemarmsarbeid» og

erfaringskompetanse i tjenestene kan bidra til å bryte ned tabuene om slike forhold.

Av i alt nesten 6000 meldinger til barneverntjenesten i Oslo i 2016, var 1 021 meldinger

knyttet til foreldres bruk av rusmidler, eller til barnets bruk av rusmidler. 839 meldinger ble

undersøkt, og i nesten 400 saker ble det konkludert med vedtak, det vil si enten hjelpetiltak

eller sak for fylkesnemda.

Figuren nedenfor viser at 419 av de kartlagte i Brukerplan hadde omsorg for eller samvær

med barn. 226 hadde barn, uten å ha kontakt med dem. Få var gravide.

Antall bruker med:

Omsorg for Samvær kI:ngt:]1(t Antall Antall

barn med barn barn barn gravid

Alna 5 17 10 53 ' 2

Bjerke 8 9 1 0 49 1

Frogier 27 16 5 67. 1

Gamle Oslo 4 33 12 76 0

Grorud 10 13 1 1 i 49 å 3
Grünerløkka 6 49 36 j, 143  _ _ 1

Nordre Aker 5 9 10 34  j o
Nordstrand 5 17 15 57  ̀ 2

Sagene 16 43 3 8 97 0

St. Hanshaugen 1 16 25 56 0

Stovner 12 47 17 164 1

Søndre Nordstrand 2 1 1 16 46  i 0

Ullern 1 3 5 »  19 0

Vestre Aker j ,  _ 0  _ 3 5 11 0

Østensjø 13 18 11 1

Totalt Oslo 115 304 226 " *r 977' 't — 12

Figur 8: Kartlagte brukere med omsorg for barn, samvær med barn og ingen kontakt med barn og antall

gravide (Kilde BrukerPlan 201 7)

Byrådet ser rusproblemer i et familie- og livsløpsperspektiv. Barn som pårørende skal ha et
særlig høyt fokus med tanke på å unngå psykososiale problemer.

2.11 Voksne og eldre

Hovedtyngden av rusproblemene i Norge er knyttet til alkohol og vanedannende legemidler

på resept.

I regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) fremkommer det at omlag 17

prosent av befolkningen i Norge har et risikofylt rusproblem knyttet til alkohol. Det betyr at

bruken innebærer en risiko for å utvikle fremtidige helseproblemer. For Oslo vil dette utgjøre

om lag 113 000 personer. Nasjonal kompetansetjeneste TSB (2016) fremholder følgende

betydningsfulle faktorer at unge voksne og voksne eksperimenterer med rusmidler eller
utvikler rusproblemer:

0  For å passe inn  -  sosial aksept

For å føle seg bra  -  selve rusopplevelsen

For å føle seg bedre  — bruk av rusmidler for å minske lidelse/dempe vonde følelser

For å gjøre det bedre  -  prestasj onsforbedrende

For å gjøre noe nytt  — oppsøke spenning og risiko
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Den eksperimentelle bruken domineres av nysgjerrighet og tilfeldigheter, omgivelser, miljø

og betingelsene som foreligger for bruk. Dersom bruken vedvarer uten negative

konsekvenser, betegnes det som rekreasjonsbruk. Svært mange voksne vil betegne sitt

forbruk av alkohol som rekreasjonsbruk. Den regelmessige bruken domineres av ønskene om

å bruke. Blant faktorene som innvirker på bruken, er det særlig vanlig å peke på

tilgjengelighet av rusmidlene og på grad av sosial aksept for bruk. Forskning kan tyde på at å

bli arbeidsløs og miste sosiale roller og funksjoner kan redusere kontrollevnen med hensyn til

bruk av rusmidler. Symptompreget bruk benyttes dersom rusmidler brukes hyppig og betinget

mot bestemte plager, for eksempel for å håndtere tidligere eller nåværende negative

livshendelser, angst eller søvnproblemer. Kunnskapsgrunnlaget for rusmeldingen peker på at

de fleste prøver eller bruker rusmidler uten å utvikle alvorlige problemer.

En undersøkelse av alle voldsskader som ble behandlet ved Oslo legevakt i løpet av ett år,

viste at nær to av tre pasienter med slike skader var alkoholpåvirket. I et norsk utvalg av

menn som utøvde vold i nære relasjoner og som var i behandling hos Alternativ til vold,

tilfredsstilte omlag 40 prosent kriteriene for alvorlige rusproblemer ved inntak til

behandlingen. Majoriteten hadde alkoholrelaterte problemer.

En av tre kartlagte i BrukerPlan i Oslo blitt utsatt for vold og/eller har utsatt andre for vold.

Dette er høyere enn landsgjennomsnittet. Ved Velferdsetatens institusjoner ble 155 personer

utskrevet på grunn av vold, trusler om vold eller våpenbesittelse i 2016.

Vanedannende legemidler omfatter i hovedsak sovemidler, angstdempende midler og

smertestillende midler (opiater). Vanedannende legemidler brukes hovedsakelig av den

voksne og eldre delen av befolkningen, og kvinner bruker mest. Cannabis er det mest brukte

illegale rusmiddelet i Norge blant voksne.

Studier gjennomført av Folkehelseinstituttet har vist at ca 25% av personene som frivillig ble
testet for illegale rusmidler på byen i Oslo testet positivt på bruk siste 48 timer. Det kan

antyde at en stor del av Oslos narkotikabruk skjer i tilknytning til utelivet.

Gjennom arbeidet med kunnskapsgrunnlaget fremkom det at mange, både personer med

rusproblemer og pårørende, opplever stor grad av ensomhet, og figuren under viser at nesten
halvparten av de kartlagte ikke var i noen form for lønnet arbeid eller aktivitet. Nærmere 40

prosent var i litt arbeid/aktivitet. Dette er noe høyere enn landsgj ennomsnittet.
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Nordre Aker

Nordstrand

Sagene

St. Hanshaugen

Stovner

Søndre Nordstrand
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Vestre Aker

Østensjø

Totalt Oslo

Norge 2016

i Grønn, nok .l Gul, litt I Rød, ingen

F  igur9: Kartlegging av arbeíd/aktivítet/utdanning (grønn - nok/tilstrekkelig, gul- litt, rød- ingen) (Kilde
BrukerPlan  201 7)

Det er relativt store forskjeller i arbeid/aktivitet/utdanning mellom  enkelte bydeler. Tilgang til
aktivitet og arbeid er særlig viktig i endrings- og mestringsarbeid ved rusproblemer.
Kvalifiseringsprogrammet og kommunale arbeids- og inkluderingsbedrifter er derfor
relevante arenaer.

Arbeidsplassen som rusfri sone står fortsatt sterkt i Norge. Det gjør arbeid både til en viktig
forebyggingsarena, og til en viktig arena for endrings- og mestringsarbeid når rusproblemer
har oppstått.  I  Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) fremkommer det likevel at om
lag 30 prosent av korttidssykefraværet og 15  prosent av langtidssykefraværet i Norge kan
være alkoholrelatert. Flere studier har også dokumentert at en betydelig andel ansatte selv
oppgir åha hatt rusrelatert fravær eller nedsatt arbeidskapasitet på grunn av alkoholbruk
dagen før.
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Figur 10.' Kartlegging av sosial fungering (grønn - god, gul - begrenset, rød- dårlig) Kilde BrukerPlan 201  7)

Figuren viser  at det er  utfordringer  for  mange  med  rusproblemer  hva gjelder sosial fungering.
Sammensatte, alvorlige og langvarige rusproblemer byr på utfordringer i hverdagslivet.

Andelen personer over  67  år antas å dobles innen 2040, så en kan anta at rusproblemene vil

øke i denne aldersgruppa. Drikkemønsteret er  i  ferd med å endres, og kontinentale
drikkevaner som innebærer hyppigere inntak av alkohol, vil prege generasjonen som er i ferd
med ånå pensjonsalder. De negative sidene ved alkohol gir større utslag hos eldre enn hos
yngre. Aldring medfører dessuten en lavere toleranse for alkohol enn ved yngre alder, og
forbruk av reseptbelagte legemidler øker med alderen.

Den største andelen i BrukerPlan-kartleggingen i 2017 var i aldersgruppen 30 til 60 år.

Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer følgende suksess- og risikofaktorer knyttet til eldre,
alkohol og vanedannende legemidler:

Suksessfaktorer Risikofaktorer

Brukere Kunnskap om virkning av alkohol og Eldre blir ikke spurt om deres forhold til

legemidler ved økende alder. alkohol.

Meningsfulle aktiviteter og fritid. Manglende kunnskap om legemidler og

Bevissthet/kunnskap om overgang fra alkoholbruk hos eldre.

arbeidsliv til pensjonisttilværelse.

Fagfolk At hjemmetjeneste og fastlege har Tidspress hos hjemmetjeneste og fastlege.

kunnskap om eldre alkohol og legemidler. Manglende kunnskap om eldre, alkohol og

Gode metoder for tidlig innsats. legemidler.

Veksten og omfanget av eldres alkoholforbruk krever at vi i årene fremover endrer

forestillingen om hvem som kan utvikle rusproblemer. Forebygging og tidligere innsats
vedrørende rusproblemer gjelder for hele livsløpet.

Kunnskap om eldre med rusproblemer og deres somatiske og psykiske helseproblemer vil
komme til å aktualiseres  i  kommunale helse- og omsorgstilbud. Rapporten «Eldres
rusmiddelmisbruk» fra 2015 legger stor vekt på at det er de ordinære tjenestene som møter
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eldre med alkoholrelatrert problematikk, og som derfor Korus Oslo har siden 2009
bør ha den kompetansen og den bredden av fagfolk som .Obbet med temafikk rundt
er nødvendig for å kunne komme tidligere til med hjelp. J .

eldre og rus.  Erfarmgerfia

cg
. .  . . Rus i  Oslo  (NERO) viste

kompetansehevingsprogrammer og utviklingsprosjekter blant annet beh0vf0r_

hva gjelder tilpassede bo- og omsorgsløsninger, slik at _ Økt kompetanèe og

den det gjelder får muligheter til å mestre hverdagen og kunnskap rundt rus _  og

oppleve den som meningsfull. legemiddelbrukí

hjemmetjenesten

- Opplæring í hvordan

samtale rundt sårbare
livstemaer, rus og

legemiddelbruk (motiverende

samtale)

2.12 Kvinner og menn

Det eksisterer store kjønnsforskjeller ved rusproblemer.

Menn har jevnt over større sannsynlighet for  â  utvikle

rusproblemer enn kvinner. Dette kan handle om

utfordringer med å håndtere kulturelle idealer (for

eksempel at menn ikke skal be andre om hjelp, men greie

seg selv), sosiale realiteter (endringer i arbeidsmarkedet kan påvirke menn mere) og

psykologiske behov (håndtere stress ved hjelp av rusmidler i større grad enn kvinner).

Omlag 80 prosent av dem som dør i overdoser og selvmord er menn, og ca. 70 prosent av

pasienter innlagt for rusbehandling er menn. Det er likevel viktig ikke å overse rusproblemer

hos kvinner. Dessuten har kvinner generelt et betydelig høyere innslag av psykiske lidelser

som angst og depresjon enn menn. Spiseforstyrrelser er også vesentlig høyere hos kvinner.

Derimot er menn sterkt overrepresentert når det gjelder selvmord. Hvorfor gutter og menn er

sterkt overrepresentert og kjønnsforskjeller knyttet til rusproblemer er så store, har vi ikke
nok kunnskap om. Disse forholdene er bare i liten grad belyst og problematisert.

I den grad kjønnsforskjeller er tillagt vekt, har dette hatt betydning for tiltak rettet mot

kvinner med rusproblemer. Kvinneandelen blant dem som mottar oppfølging fra

Uteseksj onen er betydelig høyere i aldersgruppen 18 år og yngre enn i de øvrige

aldersgruppene. Det kan indikere at jenter lettere oppsøker og ber om hjelp for rusproblemer

enn gutter.
Gutter oppsøker helsestasjonene

BrukerPlan-kartleggingen i 2017 viste at mellom 20 og l langl mind?‘ e grad ennfenler-
ca. 35 prosent av de kartlagte var kvinner. Oslo har i Pa helseslasfanen Pa F  r agner

mange år hatt særlige tilbud til kvinner med Pr ØVeS del W  egel llllnld am
rusproblemer. Dette baserer seg på kunnskap om nelseslasfanfar griller, Sam er el

betydningen av tidligere mishandling, overgrep og llllnldfar alle gutter l alderen l
prostitusjonserfaring, og å kunne gjennomføre endrings- l 2  til 25 dr- Pa nelseslaåfanfar

og mestringsarbeid i samarbeid med andre kvinner, og gllller lreflfer man helsebr0r,
uten samtidig å måtte forholde seg til menn med mannllg lege Og mannlig
rusproblemer. Påfykalag-

2.13 Pårørende og barn som pårørende

Voksne pårørende utfører betydelige omsorgsoppgaver, og familie og pårørende utgjør en

sentral del av samfunnets totale omsorgsressurs. Pårørendealliansen publiserte i 2017 en

undersøkelse basert på 6025 pårørendes situasjon og erfaringer med å være pårørende i

Norge. 15 prosent yter omsorg i 30 timer eller mer per uke. 11 prosent av deltakerne i
undersøkelsen var pårørende til en person med rusproblemer.

Undersøkelsen dokumenterer at fler enn 6 av 10 utvikler helseproblemer som følge av

situasjonen, ofte knyttet til stress, søvnproblemer og sosial isolasjon. Helseproblemene er
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koplet til tid som pårørende. 25 prosent har vært pårørende i 15 år eller mere. Nesten

halvparten oppgir at de ikke har fått noen form for hjelp. Pårørende bekymrer seg for hvordan

situasjonen påvirker resten av familien, og at de ikke får nok hjelp fra det offentlige. De

ønsker hjelp og informasjon via internett, samt å få møte fagpersoner som kan gi råd og
veiledning. Flere av anbefalingene i Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for

utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

omhandler kommunens rolle og oppgaver overfor pårørende.

I kunnskapsgrunnlaget for denne strategiplanen understrekes det at pårørende ofte har

langvarig kunnskap om og erfaringer med personens bruk av rusmidler, og at pårørende både

kan og ønsker å være en ressurs for ansatte som skal gi bruker tjenester. Det er ikke uvanlig at

pårørende som ikke blir trukket inn eller hørt, opplever at de ser at de samme feilene blir

gjentatt når tidligere erfaringer ikke tas høyde for.

Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer følgende suksess- og risikofaktorer knyttet til pårørende:

Pårørende Suksessfaktorer Risikofaktorer

Barn som Bli sett, hørt og forståelse for egen situasjon. Oppdage og gi god hjelp.

pårørende Ivaretagelse fra fagpersoner som har særskilt Lite forståelse og kunnskap på ordinære

kompetanse på barn av personer med arenaer.

rusmiddelproblemer.

Tidlig og tilrettelagte tilbud.

Tilbud til Informasjon om eksisterende tilbud. Manglende tilbud, lite kompetanse og

pårørende Selvhjelpsgrupper-fellesskap, mulighet til å fragmentert informasjon.

dele erfaringer/kompetanse.

Kunnskapsbaserte råd fra fagpersoner.

Tilrettelagte behandlingstilbud.

Støtte og hjelp til pårørende etter overdoser,

selvmord og kriser

Pårørende som Gi og få informasjon om brukers ressurser og Manglende forståelse av at pårørende er

ressurs utfordringer. en viktig ressurs.

Formalisert pårørendearbeid og Lite imøtekommenhet og forståelse.

hensiktsmessig tilnærming til taushetsplikt. Taushetsplikten hindrer samarbeid og '

informasjonsutveksling.

Byrådet ser rusproblemer i et famjlie- og livsløpsperspektiv. Det vil si å anerkjenne og

verdsette pårørendes innsats og kompetanse, og de belastninger som rusproblemer kan føre til
for familien. Flere av tiltakene knyttet til tidligere innsats er ment å styrke pårørendes

situasjon.

Fra oktober 2017 er det gjort endringer i helse- og omsorgstjenesteloven som gir kommunene

en tydeligere plikt til å gi støtte til pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid. I slike

tilfeller skal kommunen tilby pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning,

avlastningstiltak og/eller omsorgsstønad.

Det finnes flere tilbud for pårørende, og disse omfatter selvhjelpsgrupper, likepersonsgrupper,

pårørendetreff, kurstilbud, nettbaserte tjenester, familieuker, individuelle samtaler og

poliklinisk behandling. Disse tilbudene finnes hos frivillige- og ideelle organisasjoner,

pårørendesentre, kommunale tiltak og i spesialisthelsetjenesten, i en del tilfeller som et

samarbeid mellom flere av disse.

Barn kan både være pårørende til foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer med

rusproblemer. Barn som pårørende har særskilte utfordringer, og tjenestene som møter barn

som pårørende må ha kompetanse til å oppdage og iverksette adekvate tiltak, fortrinnsvis på

arenaene bama vanligvis oppholder seg. Pårørende, og da særlig barn som pårørende til
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personer med rus eller psykiske helseproblemer viser Bydel Nordstrand har siden 2013

seg å ha økt risiko for utvikling av helserelaterte han. tilbud Om samtalegrupper

problemer ved å være pårørende. for bam l- alderen 7_15 år som er

pårørende  til  folk  med

rus/psykisk helse.  Tilbudet går

over 8 uker, og barna rekrutteres

gjennom helsesøstre og skolene.

Gjennom samtalegruppene får

barna blant annet hjelp til finne

et språk for de problemene de

opplever at de har, og som de

ofie ikke kan prate med andre

om.

Kommunen har samme plikt som

spesialisthelsetjenesten til å tilrettelegge for å fange

opp, samt følge opp bam som pårørende. Fastlegen og

helsestasjonen trekkes spesielt frem, fordi fastlegen og

helsestasjonen/skolehelsetjenesten skal også gi råd og

veiledning til skole og bamehage.

Helsestasjon, skole og skolehelsetjenesten trenger å
være særlig årvåken overfor denne gruppen. Barn som

pårørende til personer med rusproblemer har økt
risiko for å få psykiske vansker. Slike vansker kan føre til egne rusproblemer.

Folkehelseinstituttet har anslått at 70 000 bam i Norge har foreldre som har et såpass alvorlig

alkoholforbruk at det sannsynligvis går ut over daglig fungering.

I undersøkelsen til Pårørendealliansen fremkommer det at 5 prosent av deltakeme er

pårørende i alderen 10-29 år. Disse trenger råd, veiledning og hjelp ut fra sine egne behov.

Lett tilgang til hjelp, og samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste kan ha mye å

si for at behovene til bam som pårørende blir håndtert på en god måte. Organisasjonen Barn

av rusmisbrukere (BAR) har lavterskeltilbud i form av chattelinj er og rådgiving via telefon.

Her kan den som henvender seg være anonym. Blå Kors «Kompasset» er også et

lavterskeltilbud til ungdom og unge voksne som har foreldre med rusproblemer. Gjennom

terapeutisk innsats er målet å forebygge at ungdommens uvanlige belastninger skal føre til
egne psykososiale problemer.

2.14 Minoriteter

I en flerkulturell storby som Oslo som skal være for alle, er det viktig at ingen tiltak for

personer med rusproblemer oppleves som begrensende i forhold til kulturelle, religiøse eller

andre individuelle forhold.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det Oslo kommune som har den største andelen av

befolkning med personer med innvandrerbakgrunn av alle norske kommuner, der denne
gruppen utgjør pr 2017  33  prosent av befolkningen. Gjennomsnittlig andel innvandrere og

norskfødte med innvandrerforeldre var 16,8 for hele landet. Det bor mer enn fire ganger så

mange med innvandrerbakgrunn i Oslo (219 000) som i kommune nummer to, Bergen (48

000).Samtlige av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over
landsgj ennomsnittet på 16,8 prosent i andel med innvandrerbakgrunn.

Bydelene med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner,

Søndre Nordstrand og Alna hvor andelen var over 50prosent. Andelen er minst i bydel
Nordstrand, 17 prosent.
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Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 1.januar 2017

.VIA
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VESTRE AKER NORDRE AKER

    Andel i prosent
av befo kningen N 7

Under 20 -fj--E yr ÉEJRDSTRAND

1:11:-i:=. 30-32

_ 33.49
-  50 og over '

Gjennomsnitt for Oslo 33 prosent

 

Kilde: Befolkníngsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Kartgrunnlag: Kartverket.

Figur  I  I:  Oversikt over andel innvandrere og norsljødte med ínnvandrerforeldre 201  7  (Kilde SSB

befolkningsstatistikk  201 7)

Det fremkommer  av  kunnskapsgrunnlaget at det kan være utfordrende å være innvandrer og
samtidig ha rusproblemer med behov for tjenester. Språkproblemer kan vanskeliggjøre
dialogen mellom ansatte og bruker. Liten kjennskap til tjenestetilbud og rettigheter samt ulik
kultur medvirker til at innvandrere  i  mindre grad benytter seg av eksisterende tjenester enn

øvrig befolkning.  I  en del kulturer er bruk av rusmidler svært skambelagt, noe som kan være
en ekstra byrde for personen og hans/hennes familie og nettverk.

Menn med innvandrerbakgrunn viser seg å bruke langt mer rusmidler enn kvinner med
innvandrerbakgrunn.  I  en rapport om rusproblemer, behandling, migrasjon og asyl fra
Kompetansesenter Rus Oslo fra  2015  fremkommer det at cannabis er det mest utbredte
rusmiddelet  i gruppa  som ble beskrevet, dernest heroin, amfetamin og alkohol. Fagfolk med
erfaring fra disse problemstillingene, oppfatter at rusproblemene relaterer seg til psykiske
lidelser forårsaket av personens negative livshendelser og - påkjenninger. Migrasjonshelse
utgjør derfor et viktig fagfelt.

Oslo kommune har siden  2013  vært en viktig støttespiller  i  det forebyggende arbeid til

Helseutvalget for bedre homohelse.  LHBT+ befolkningen bruker generelt mer rusmidler enn
andre, og andelen angst og depresjon er høy. Det er mange årsaker til dette. Diskriminering,

negative holdninger og stigma kan spille inn. Den påviste skjevfordelingen av levekår og
livskvalitet blant lhbt+ populasjonen, sammenlignet med maj oritetsbefolkningen i Norge, er
bekymringsfull. Helseutval get for bedre homohelse driver tiltaket Arena. Det er et synlig og
oppsøkende rusforebyggende tiltak med en skadereduserende profil. Ansatte og frivillige i
Arenaprosj ektet oppsøker personer på rusarenaer slik som pridefestivaler, nattklubber, barer

og diskoteker  i  Oslo og i andre større byer i Norge.
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Helseutvalget har fra 2018 etablert samarbeid med Foreningen for tryggere ruspolitikk, som

har et tydelig skadereduserende fokus. Det avholdes jevnlige møter mellom Helseutvalget og
andre samarbeidspartnere, som for eksempel Uteseksjonen i Velferdsetaten med
erfaringsutveksling vedrørende rusbildet, samt kunnskap rundt oppsøkende arbeid.

2.15  De vanskelige overgangene

Et differensiert tjenesteapparat med mange aktører, som i Oslo, gir muligheter for å velge
tiltak som passer best ut fra de behov man har. Samtidig betyr det også at det er vanskeligere
å holde oversikt over hvor man kan få hvilken hjelp. Vi vet at enkelte opplever at samarbeid
mellom aktørene ikke er tilstrekkelig samordnet- heller ikke innad i bydelene. Uavhengig av
funksjonsnivå, kan overgangene mellom ulike tjenester eller tjenestenivåer være særlig
sårbare for svikt. Dette stiller høye krav til samarbeid. Følgende ble sagt om generell
oppfølging av personer med rusproblemer i kunnskapsgrunnlaget:

Oppfølging på

bydelsnivå

Brukere

Pårørende

Fagfolk

Su ksessfaktorer

Et godt første møte  -  der man opplever å bli

sett og hørt.

informasjon om tilbud og rettigheter.

Tid til individuell oppfølging.

Fast kontaktperson og fastlege.

Forutsigbar økonomi og hjelp til forvaltning.

Gi nødvendig informasjon om brukere over

18 âr.

Samarbeid med involverte tjenesteytere og

pårørende.

En kontaktperson/koordinatori bydel.

Arbeidsrettet oppfølging fra  NAV.

Godt samarbeid med

spesialisthelsetjeneste, frivillige og andre,

og mellom fastleger og NAV. ’

Risikofaktorer

«Kasteball» mellom  ulike  kontakt-

personer  i  NAV  eller mellom bydeler.

Hyppige skifter av kontaktperson.

Skjema, brev og vedtak man ikke forstår.

Tilbudene styres ut fra regler snarere enn

behov.

Taushetsplikten kan virke mot sin hensikt

og føre til manglende informasjon og

imøtekommenhet.

Manglende samarbeid med andre

instanser.

Overgangen mellom barnevern og tiltak

gjennom NAV ikke god nok.

Vanskelig å komme i kontakt med NAV.

Disse tilbakemeldingene viser at tilgjengelighet til en fast kontaktperson i bydelen/hos NAV
er viktig for folk, uavhengig av funksjonsnivå, og at tilbudene må gis med utgangspunkt i
spørsmålet «hva er viktig for deg?>>.

Også overgangene fra Velferdsetatens institusjonstilbud, fengselsopphold og opphold i
spesialisthelsetjenesten er utfordrende. Den geografiske avstanden til en del institusjoner i
Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) og fengsler gjør at både oppfølgingen under
institusjonsopphold og planlegging for utskrivning er et særlig ressurskrevende arbeid for
bydelene.

l.l.20l 8 fikk kommunene veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten, slik at personell
som yter tjenester omfattet av helse- og omsorgstj enesteloven skal gi spesialisthelsetjenesten
råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for at
spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift. Dette bør kurme
styrke samarbeidet mellom partene ytterligere.

Fra nasjonale helsemyndigheter er det satt i gang arbeid med  â  utvikle pakkeforløp for rus- og
psykisk helse i spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp skal standardisere pasientforløp i
spesialisthelsetjenesten, der det overordnete målet er å skape gode, sammenhengende og
tverrgående forløp med forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.
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Forslag til pakkeforløpene for TSB har vært på høring, med frist 1.6.2018. Oslo kommune har
avgitt høringssvar, og har pekt på flere utfordringer med pakkeforløp for TSB. En utfordring

er at hovedansvaret for det helhetlige endrings- og mestringsarbeidet ligger til kommunene,
mens pakkeforløpene gjelder for spesialisthelsetj enesten. For folk som har rusproblemer

starter endringsarbeidet lenge før oppholdet i spesialisthelsetj enesten, og er på ingen måte

avsluttet når behandlingen i TSB er ferdig.

I  og med at pakkeforløp ikke regulerer det kommunale tilbudet, bidrar ikke løpet til å løse de

største utfordringene med å få til sammenhengende og helhetlige forløp. Dette indikerer at det

er behov for en annen måte å regulere samarbeidet mellom pasient, spesialisthelsetjeneste og

kommune på, enn det som er mulig å få til i et pakkeforløp. Videre legger pakkeforløpene

opp til hyppigere bruk av kortere og gjentatte innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Når vi

vet at overgangene mellom spesialisthelsetjeneste og kommune er vanskelige å få til, kan det

stilles spørsmål ved i hvilken grad korte innleggelser bidrar til økt kvalitet, eller kun til

kostnadsreduksjon for spesialisthelsetjenesten.

Selv innenfor et omfattende og bredt tilbud som Oslo kommune disponerer, finnes en gruppe

mennesker som det er vanskelig å hjelpe. Helhetlig russtatistikk for 2015 og 2016 fra

Velferdsetaten antyder at det kan dreie seg om ca. 80 personer som på grunn av aktiv rus,

psykisk lidelse og voldsproblematikk er vanskelig å finne gode og vedvarende tilbud til.

Disse mottar mange tjenester i bydel og veksler mellom opphold på institusjoner og

akuttplasser i Velferdsetaten, kortere og lengre opphold på psykiatriske avdelinger,

fengselsopphold og bolig i bydel. For bydelene, som har det overordnede og kontinuerlige

ansvaret for oppfølging uavhengig av adferd, er et godt samarbeid rundt disse personene

avgjørende. Dette gjelder samarbeid med både Velferdsetatens, Sykehjemetatens og

Helseetatens tjenester, samt spesialisthelsetj eneste, de frivillige og ideelle organisasjonene, og

politi.

Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer følgende suksess- og risikofaktorer når det gjelder

oppfølging for de som har sammensatte, alvorlige og langvarige rusproblemer, ofte i

kombinert med fysiske og psykiske helseproblemer:

Sammensatte Suksessfaktorer Rísikofaktorer

tjenester

Brukere Alle bør ha et hjem, også under Bydelstilhørighet  i  annen bydel enn der  man

behandling. ønsker á bosette seg.

Booppfølging og etablering av ferdigheter Belastede og utrygge bo- og nærmiljø.

for å mestre hverdagen. Manglende ettervern/oppfølging etter

Sosialt nettverk, arbeid, aktiviteter, behandling.

besøksvenn for â forhindre ensomhet. Ensomhet.

Pårørende Fokus pâ mestring av hverdagsliv. Manglende etterverntilbud etter

Personlig egnethet og kontinuitet i behandling, også etter tvangs behandling.

oppfølging av samme personer. Ikke  tilstrekkelig kompetanse.

Ambulante tjenester.

Dialog, samarbeid og

ansvarsgruppemøter.

Fagfolk Tilgang til gode/trygge boliger. Manglende beslutningsmyndighet pá

ACT/FACT team, ambulante tjenester. samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter.

Planlegge rehabilitering/ettervern ved Manglende utarbeidelse og bruk av

innleggelse. individuell plan.

God kommunikasjon og samarbeid.

Disse tilbakemeldingene viser at gode boliger med oppfølgingstjenester som gis i samarbeid

med spesialisthelsetjenesten, for eksempel i form av Samhandlingshus og rus-FACT-team, er

riktig vei å gå for de som har behov for sammensatte tjenester.
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2.16  Frivillig sektor

Frivillige og ideelle organisasjoner og bruker- og pårørendeorganisasjoner utgjør en viktig del

av det samlede tjenestetilbudet til personer med rusproblemer i Oslo. I Oslo sentrum finnes et

mangfoldig tilbud for personer som har rusproblemer og andre som har utfordrende
livssituasjon.

Som forvalter av tilskuddordningen «tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse-.

og sosialområdet i Oslo», bidrar Velferdsetaten til at ideell og frivillig sektor er et godt

supplement til den kommunale virksomheten på dette området. I tråd med Oslo kommunes
Frivillighetsmelding, der byrådet vil bedre vilkårene for frivillig sektor blant annet gjennom

forenkling, er tilskuddsordningen under utvikling. Frivillighetsmeldingen har som mål blant

annet at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og støttespiller for frivillig sektor. Det

vurderes ulike typer samarbeidsmodeller, med mål om et mer helhetlig og samordnet tilbud.

2.17 Oppgavefordeling og ressursbruk

På rusfeltet skal Velferdsetaten understøtte bydelenes arbeid. Etaten har derfor ansvar for

drift, anskaffelse og utvikling av akutt/korttid-, rehabiliterings- og Omsorgsinstitusjoner, samt

skadereduserende tiltak for personer med rusproblemer som er over 18 år.

Velferdsetaten disponerer per 01.06.2018 696 plasser. 236 av disse plassene er rammeavtaler

som er inngått med ideelle og private leverandører, det vil si ca.  34  prosent. 6 plasser kjøpes

fra en privat institusjon som er spesielt innrettet mot personer med sammensatte problemer

knyttet til rus, psykiske lidelser og større atferdsutfordringer.

For personer med rusproblemer med så omfattende behov for omsorg og pleie at de trenger

sykehjemsplass, har Sykehjemetaten noen kort- og langtidsplasser ved ulike institusjoner.

I 2017 var det l 444 personer som hadde et eller flere opphold i Velferdsetatens institusjoner.
Omlag 20 % var kvinner. Det vises forøvrig til vedlegget som beskriver dagens tjenester og

tilbud i Oslo kommune til personer med rusproblemer.

Den betydelige subsidieringen av bydelenes betaling for rusinstitusjonsplasser har vart i

mange år og er begrunnet i flere forhold. Bydelsbetaling ble i sin tid innført fordi det var et

stort forbruk av institusjonsplasser så lenge disse var gratis for bydelene. Senere ble det

innført en kostnadsnøytral og lav bydelsbetaling for å få ned bruken av private, kommersielle

hospitser av dårlig kvalitet. Man ønsket at bydelene skulle prioritere kommunale og ideelle
rehabiliterings- og omsorgstilbud for personer med rusproblemer, og man mente at en

subsidiering av bydelenes betaling for slike plasser ville senke terskelen for å tilby
institusj onsplass.

I dag er det kommersielle hospitsmarkedet nesten borte, og tilbudet av boliger til personer

med rusproblemer i bydelene er betydelig bedret. De siste årene har gjennomsnittlig 50
rusinstitusjonsplasser på årsbasis stått ledige. Dette gjelder særlig rusfrie institusjoner. Ved en

gjennomgang av statistikken for ledige plasser, ventelister og søknader om plass i

Velferdsetatens institusjoner for perioden 2015  -  2017, fremkommer det at det til enhver tid

har vært flere ledige plasser enn det står personer på venteliste. Det er også vært registrert

færre søknader hvert år enn tilgjengelige institusj onsplasser.

Alle rusinstitusj oner har i prinsippet en tredelt finansiering:

°  En lav bydelsbetaling

°  En egenandel fra klientene

°  En høy grunnfmansiering fia kommunen
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Det antas at bydelenes bruk av plasser i msinstitusjoner er prissensitivt. Bydelsbetalingen bør

vurderes å økes for å fremme en faglig omlegging av tj enestene, samt for å redusere et

potensielt overforbruk av institusj onsplasser. Rimelige rusinstitusj onsplasser bør heller ikke

bidra til at personer med rusproblemer blir plassert bakerst i køen til kommunale boliger og

booppfølging. De årlige budsjettprosessene vil avklare ressursfordelingen mellom

Velferdsetaten og bydelene.

Fra 01.01.2019 planlegger regjeringen å innføre betalingsplikt for kommunene for personer

som vurderes som utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten, også på rusfeltet og i psykisk

helsevern. Det er nedsatt arbeidsgrupper på tvers av forvaltningsnivåene for å forberede dette

og med tanke på tettere samarbeid mellom nivåene.

2.18 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Bystyret vedtok i desember 2017 i sak 372/17 å melde Oslo ut av organisasjonen European

Cities Against Drugs. Som del av medlemskapet har Oslo også vært del av nettverket

«Norske byer mot narkotika». Våren 2018 har Velferdsetaten initiert et norsk storbynettverk

på rusfeltet med utgangspunkt i det tidligere norske nettverket. Det første møtet ble arrangert i

midten av april 2018 og det er nedsatt en arbeidsgruppe for å ta dette arbeidet videre.

Samtidig har Eurocities, som er et nettverk av europeiske byer på blant armet helse- og

sosialområdet, og hvor Oslo er medlem, bestemt å opprette en arbeidsgruppe for rus. Oslo
kommune initierte denne prosessen og har vært aktiv for å få dette til, sammen med

Stockholm og Rotterdam. I denne arbeidsgruppen deltar nå 27 byer, primært med fokus på

rusforebygging blant unge. Det er foreslått at Oslo leder denne arbeidsgruppen.

3. Innspill

Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo skal være en selvstendig plan som viser de

viktigste retningene for rusarbeidet i kommunen de kommende årene. Planen konsentrerer seg

hovedsakelig om tiltak som ligger innenfor kommunens ansvarsområde. Velferdsetatens

kunnskapsgrunnlag og høringsinnspillene til byrådsavdelingens utkast til Strategiplan er

vedlagt saken.

Kunnskapsgrunnlaget for strategiplanen er utarbeidet av Velferdsetaten i tett samspill med
bydeler, etater, spesialisthelsetjenesten, brukerråd, bruker- og pårørende organisasjoner,

medarbeidere, ansattes representanter, og ideelle aktører. Kunnskapsgrunnlaget ble våren

2017 sendt ut fra Velferdsetaten for innspill til rundt 100 aktører, og flere forslag fra

innspillsrunden ble innarbeidet før det endelige resultatet ble oversendt byrådsavdeling for

eldre, helse og arbeid.

I  prosessen med å utarbeide strategiplanen er det avholdt møter med brukerorganisasj oner,

medarbeidere og tillitsvalgte, samt med Velferdsetatens styringsgruppe for

kurmskapsgrunnlaget. Byråden for eldre, helse og arbeid har gjennomført besøk i alle bydeler

og i et utvalg av Velferdsetatens institusjoner. I bydelsbesøkene, men særlig i

institusj onsbesøkene, har situasjonen og tiltak for personer med rusproblemer, samt utkast til

strategiplan, vært tematisert med brukere, medarbeidere og ledelse. Det har også vært avholdt

14f-møte med hovedtillitsvalgte. Saken har vært fremlagt til orientering i Kontaktutvalget.

Utkast til strategiplan ble sendt på ekstem høring våren 2018, herunder alle bydeler,

bydelsutvalg og sentrale råd. Det kom 43 høringssvar, og alle er vurdert.
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Høringsinstansene var gjennomgående positive til planen og støtter opp under byrådets

verdier og hovedgrep. Det ble fra mange lagt særlig vekt på at det er viktig at politikken på

rusfeltet er humanistisk og kunnskapsbasert. Mange høringsinstanser har kommet med gode
innspill som er innarbeidet i planen.

Flere bydeler trekker frem at planen gir en grundig, bred og god beskrivelse av russituasjonen

i Oslo. Bydelene er generelt positive til at flere personer med rusproblemer skal bo i egen

bolig med vektlegging av booppfølging, aktiviteter og arbeid, forutsatt at bydelene gis

økonomisk handlingsrom. Det går også igjen at bydelene må få tillit og rammevilkår til å
utvikle tilbudene ut fra lokale behov. Bydel Stovner savner at planen ikke omfatter særlige

problemstillinger som for eksempel bruk av tvangsvedtak, håndtering av voldsrisiko og

gravide med rusproblemer, mens Bydel Østensjø peker på sin side på at planens strategier

ikke bør være for detaljerte og instruerende.

Etatene uttrykker også generelt sin støtte til planen. Enkelte presiseringer og rettelser er

innarbeidet i planen, herunder synspunkter fra Barne- og familieetaten om noen

begrensninger i Ung i Oslo- undersøkelsen med hensyn til å avspeile den reelle situasjonen

for ungdom under  18  år som har det vanskeligst.

Fylkesmannen er svært positiv til omleggingen som byrådet legger til grunn for planen, og

mener en mer human ruspolitikk vil komme brukere av tjenestene til gode. Enkelte av

Fylkesmannens faglige innspill vil bli tatt med i det kontinuerlige arbeidet med å gi kvalitativt

gode tjenester på rusfeltet i Oslo, men er ikke omtalt i den strategiske planen.

Ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og rådet for innvandrerorganisasjoner har alle

avlevert høringsuttalelser. Ungdomsrådet ga støtte til en oppdatering av det rusforebyggende

programmet i Osloskolen som gir faktabasert kunnskap og mer på ungdommens premisser.

Rådet for funksjonshemmede sin presisering av at kvalifiseringsprogrammet og arbeids- og

inkluderingsbedrifter også kan benyttes for personer med rusproblemer er innarbeidet i

planen, mens forslag om at det skal opprettes 200 stillinger i bydelene for uføretrygdede ikke

er tatt til følge da byrådet ønsker at bydelene skal prioritere erfaringskonsulenter. Rådet for

innvandrere sitt innspill om at Voksenopplæringen også er en arena for rusforebygging er

innarbeidet i planen.

Det vil også legges til rette for innspill og medvirkning i oppfølgingen av byrådssaken.

4. Byrådets politikk

Byrådets visjon er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Oslo skal
være en kommune som ivaretar og møter personer og familier med rusproblemer på en

inkluderende måte.

Byrådets mål for ruspolitikken og med denne strategiplanen, er at færre innbyggere utvikler

rusproblemer, og at innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et

meningsfylt liv.

Rusproblemer skyldes i stor grad sosiale problemer og marginalisering. De oppstår ikke i et

vakuum eller av seg selv, og er ei heller utelukkende resultat av individets valg. Det er

resultater av samfunnsstrukturer, politiske valg og politiske prioriteringer. Derfor ser byrådet

det som et overordnet politisk ansvar å jobbe for å redusere og utjevne de sosiale og

økonomiske forskjellene i Oslo, og fører derfor en aktiv politikk for å bidra til dette.

Forebygging og reduksjon av fattigdom og sosial eksklusjon må starte tidlig, og tiltak for
tidligere innsats har blitt særlig prioritert av byrådet, blant annet gjennom:
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Bygging av  3000  flere barnehageplasser i Oslo frem mot 2019 og innføring av

utvidede ordninger for gratis kj emetid i barnehagen.

Satsingen Bamehjemevemet som setter tjenestene i stand til å forebygge, oppdage og

hjelpe bam som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Styrking av laget til barnet, gjennom en styrket skolehelsetjeneste, flere lærere i

Osloskolen og innføring av intensivoppfølging i barneskolen for elever som trenger

ekstra oppfølging og flere rådgivere, NAV-veiledere og milj øarbeidere i videregående

skole.

Innføring av aktivitetsplikt mot mobbing i barnehage, skole og aktivitetsskole for å

sikre at mobbing aktivt forebygges, felles rutiner for håndtering av mobbesaker og

ansatt et eget mobbeombud.

Utvikling av en ny aktivitetsskole i Osloskolen med gratis deltakelse og høyere

kvalitet på innholdet.

Bygging av flere nye og rehabiliterte idrettsanlegg for bam og unge og flere

fritidstilbud i bydelene.

Avsetning av midler til gratis helgeaktiviteter for ungdom mellom 13-18 år i bydelene,
samt styrket innsats mot barn- og ungdomskriminalitet.

Inkludering av helsestasjon og skolehelsetjeneste i Oslostandard for samarbeid
mellom barnevern og barnehage/skole.

Etablering av Nye Familier, et besøkspro gram for førstegangsforeldre der

helsestasjonen gir veiledning i foreldrerollen. I løpet av 2018 vil 11 bydeler etablere

programmet og i løpet av 2019 deltar alle bydeler.

Kompetanseheving slik at medarbeidere i forebyggende tjenester kan se, snakke med
og handle når barn har psykiske helseutfordringer eller lever med rus eller andre

alvorlige. forhold i hjemmet.

Byrådets systematiske arbeid for forebygging og tidligere innsats, vil gi et samfunn og en by

med mindre forskjeller. Det er en bedre by å bo i for alle.

Selv om rusproblemer kan forebygges, er det vikti g at Oslo kommune har et apparat som kan

fange opp innbyggere som står i fare for å utvikle rusproblemer, eller som har rusproblemer

og som vil komme seg ut av det. Byrådet vil dessuten legge til rette for at innbyggere som

ikke blir rusfrie likevel kan leve så fulle og hele liv som mulig. For å skape bedre helse og
bedre liv med færrest mulige skader for innbyggere som har rusproblemer, har byrådet blant

annet satset på:

Økonomisk styrking av bydelene slik at innsatsen kan vris fra midlertidige botilbud

over til trygge, permanente boliger med oppfølging.

Gjennom boligbehovsplanen og investeringer i økonomiplanperioden er det utviklet

strategier for bygging, kjøp og spredning av kommunale boliger, samt framskaffelse

av utleieboliger gjennom innleie- og tilvisningsavtaler.
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0 Avsetning av totalt kr 200 mill i investeringsbudsjettet fram til 2021 for rehabilitering

av Velferdsetatens nisinstitusjoner.

0 Tilrettelegging for desentraliserte tiltak for personer med rusproblemer som sikrer

helse, mestring og aktivisering i eget lokalmiljø.

0 Gjennomføring av en helhetlig kartlegging av feltpleieordningen i løpet av 2018 slik

at denne kan organiseres bedre og styrkes.

0 Utvikling av rutiner for samarbeid mellom bydeler, etater og spesialisthelsetj eneste

om bekjempelse av hepatitt, og for samarbeid om rutiner ved overdoser i Oslo, i løpet

av 201 8.

0 Å utvikle tillitsbasert styring og ledelse, hvor åpenhet, involvering og samskaping står

sentralt, slik at innbyggere, pårørende og ansatte i større grad skal skape fremtidens

tjenester sammen=

0 Utvikling av tilskuddsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner, blant annet for

å skape bedre samarbeid om en felles og helhetlig tiltakskjede for utsatte grupper i

hele byen. Samarbeidet skal bygge opp under vridningen mot flere desentraliserte

tiltak og lettere tilgang til hjelp i bydelene.

Byrådets systematiske arbeid for å skape bedre helse og bedre liv for personer med

rusproblemer, vil gi et samfunn og en by med redusert sosial ulikhet i helse. Det er en

varmere by å bo i for alle.

Byrådets strategier for å nå målene om at færre innbyggere utvikler rusproblemer og at

innbyggere med rusproblemer f°ar bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv, er:

-  Forebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår

-  Tidligere innsats når rusproblemer oppstår

-  Økt livskvalitet ved rusproblemer

5 Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo

5.1  F  orebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår

Byrådet vil vri innsatsen i ruspolitikken fra reparasjon til forebygging. Det aller viktigste for å

forebygge rusproblemer er et godt samfunn, med små

gkonfolmislíe forskjeller Iglclxliíe veolfoerdäordninåer. Ung Arena er el. samlalell-lbud

am nne s ressurser ma _es paare usere e  _ for bar” og unge mellom 12 og

økonomiske og sosiale forskjellene som kan føre til 25 år Hovedfokuset er psykisk

at rusproblemer oppstår' helse og rus men de unge kan

komme uansett grunn. Tilbudet
Forebygging innebærer tidlig oppdagelse, tidlig er på ungdommens premisser

identifisering og tidlig handling overfor en mulig fir-W-lll-g len tilgjengelig og

problemutvikling hos barn og unge, men ogsa hos gm“-S_ Ung Arena er etablert,-

unge voksne, voksne og eldre. Bydel Gamle Oslo og i Bydel

_ _ Søndre Nordstrand.
F orebyggings-programmer i barnehage og skole er

universell forebygging, fordi de retter seg inn mot alle. Forebygging foregår også gjennom

tiltak i Folkehelseplanen, satsinger som Nye familier og Bamehj emevemet, alkoholpolitisk

handlingsplan og i arbeidslivet.
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Flere primærforebyggende tiltak for ungdom er konkretisert i Folkehelseplan for Oslo 2017-

2020 i kapittel 5.5.1 om trygg og sunn oppvekst.

Erfaringsmessig oppsøker gutter i mindre grad enn jenter forebyggende tjenester. Det er

viktig at tjenestene tilrettelegges slik at gutter i mye større grad benytter disse. Det vises til

faktaboks på side  22  om helsestasjon for gutter.

Innvandrere kan av ulike årsaker ha begrenset inforrnasj on og kunnskap om rus. Rus bør
derfor være et tema både i Voksenopplæringen og i relevante tilskuddsordninger på

integrering- og mangfoldsområdet.

Å forebygge frafall fra skolen er viktig. Tiltak og hjelp settes nå i større grad i verk på barn,

unges og unge voksnes norrnalarena. De som ikke klarer å fullføre skolen, skal få rask hjelp

til å komme inn i andre tiltak.

Årlige ungdomshøringer i bydelene, eller råd for andre grupper av innbyggere, kan ta opp

lokale forhold knyttet til russituasjonen og rusproblemer. Slik kan bydelene utvikle

forebygging og tjenester på rusfeltet sammen med innbyggerne, deres foresatte/pårørende og

medarbeiderne.

Byrådet anser det som viktig at flere yrkesgrupper deltar i forebyggende og helsefremmende
tiltak på rusfeltet, for eksempel ved at bydelene benytter seg av statlige ordninger som bidrar

til flere psykologer, eller danner tverrfaglige lag rundt personen og familien med

rusproblemer.

En utfordring kunnskapsgrunnlaget tar opp er at arbeidet med utsatte unge i for liten grad er

koordinert mellom Uteseksj onen og utekontaktene i bydelene. Kurmskapsgrunnlaget viser

også et behov for spesiell oppmerksomhet rettet mot eldre og forebygging av rusproblemer.

Et økt antall eldre med alkoholproblemer, eller problemer knyttet til vanedarmende

legemidler, vil kunne bety økte utfordringer for hjemmesykepleien, hjemmetj enestene og

andre som yter tjenester til eldre.

5.1.1. Byrådets tiltak for forebvggingsoffensiv:

a. Oppdatere det rusforebyggende programmet i Osloskolen slik at det gir

faktabasert kunnskap om alle rusmidler (også nye) og rusmidlenes virkninger, og at

kunnskapen gis av fagpersonell og mer på ungdommens premisser.

b. Utrede altemative tilbud til elever som sanksjoneres med bortvisning på grunn av bruk

eller omsetning av rusmidler.

c. At alle bydeler/sektorer tilbyr lavterskel psykososiale tjenester på barns norrnalarenaer, i

samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

c. At alle bydeler har et system som sikrer tydelig ansvar i bydelene for oppfølging når det

meldes bekymringer knyttet til rus og barn og unge.

d. At Uteseksjonen i samarbeid med bydelene utvikler en felles faglig standard som

inkluderer kvalitetssikring av oppsøkende arbeid rettet mot utsatte unge.

e. Gjennomgå Oslo kommunes nettsider med tanke på lett tilgjengelig inforrnasj on om

helsefremmende og forebyggende tiltak på rusfeltet og slik at bydelene kan gi

informasjon om hvem man kan henvende seg til og hvilke tiltak som finnes.
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5.2  Tidligere  innsats når rusproblemer oppstår

Denne strategien handler om at begynnende Ruskonsulent for barn og unge

rusproblemer ikke skal utvikle seg til mer alvorlige Bydel ØSienSjØ har en egen
problemer, eller at begynnende problemer stanses. fuSkvnSuieni S0mj0bb€7‘ med

barn og unge fra  13  år som har

For å få dette til må innbyggerne oppleve at det er beh0vf0f' individuell Oppfølging
lett å ta kontakt for å få hjelp. Dette betyr at alle knyttet iii 7‘uS, Og er' bldnf dnneí
innbyggere selv skal ha anledning til å ta kontakt, fiigfengeiigpå heiSeSfd-Sj0nf0f
alle skal bli invitert til en samtale, og det bør være ungdom. Ruskonsulenten har
kort ventetid_ også et hovedansvar for

forebyggende rustíltak overfor

Innbyggere som har behov for hjelp ved fnålgTUPPen.
rusproblemer skal ikke oppleve å falle mellom flere

stoler, men møtes av én lang benk.

For å ivareta et sammenhengende tilbud, vil byrådet derfor at den instansen som først

kommer i kontakt med (eller blir kontaktet av) en person med rusproblemer eller pårørende,

skal sikre at personen følges opp og at behovet for hjelp blir vurdert. Hj elpen bør være

forankret i de ordinære tjenestene.

Ved behov for samarbeid innad i bydelen, eller med andre aktører, er det viktig å sikre tett og

individuell oppfølging før, under og etter ulike institusjonsopphold. Samarbeidet med andre

aktører skal systematiseres og videreutvikles med sikte på å sikre sømløse overganger som

ivaretar den enkeltes behov.

Tidligere innsats innebærer også ivaretakelse av familie og pårørende. Rusproblemer

medfører utfordringer for hele familien, fordi rusproblemer er uavhengig av alder, og

konsekvensene kan overføres i generasjoner. Ruspolitikken skal derfor være helhetlig og

bygge på prinsipper for helsefremming, forebygging og tidlig innsats, også for dem som lever

med andres rusproblemer. Pårørende må ses på som en ressurs. Barn som pårørende trenger

særlig oppmerksomhet. Kunnskapsgrunnlaget viser også et behov for tilpassede

boligløsninger for unge med rusproblemer.

Byrådet vil at innbyggerne, enten de har egne rusproblemer, eller lever med andres, skal

oppleve at deres erfaringer og meninger blir lyttet til og tatt hensyn til i utforming og

gjennomføring av tjenestene. Det betyr at personens og pårørendes erfaringskunnskap, egne

verdier og preferanser skal telle på like fot som andre typer kunnskap når beslutninger skal tas

når nye tjenester skal utvikles, både på system- og individnivå. Basert på hva som kommer

frem i samtalene mellom medarbeidere og dem det gjelder, kommer man da frem til hva som

vil være den beste og mest nyttige hjelpen.

5.2.1 Byrådets tiltak for tidligere innsats når rusproblemer oppstår:

a. At bydelene alltid skal tilby oppfølgingssamtale for alle som henvender seg til tjenester i

kommunen med behov for hjelp ved rusproblemer, eller som er pårørende.

b. At medarbeidere skal prioritere tid til direkte arbeid med folk, slik at tiden som brukes til

utredning, diagnostisering og enkeltvedtak kan reduseres.

c. At tjenestene innhenter sarntykkeerklæring for å kunne samarbeide med pårørende.

d. At personer og familier med rusproblemer oppfordres og hjelpes til å delta i

selvhjelpsgrupper og organisere seg i brukerorganisasj oner.

e. At pårørende, også bam som pårørende, systematisk skal spørres om hva som kan virke

avlastende og støttende for dem.

f. At kommunen skal tilrettelegge for lavterskel møteplasser for pårørende.
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Gi alle som mottar tjenester for rusproblemer én fast kontaktperson i bydelen.
At tilbud om hasj avvennings-program (HAP) skal gis i alle bydeler/sektorer.

Utrede hvordan man kan gi unge med rusproblemer, og som ikke har et sted å bo, et tilbud

om korttids/akuttilbud i bolig/samlokalisert bolig med tett oppfølging for å hindre
plassering på institusjoner med etablerte rusmiljøer.

Teste ut et pilotforsøk om forpliktende samarbeid mellom NAV, Voksenopplæringen og

Nettverk etter soning, for å sikre tett psykososial oppfølging under og etter løslatelse.

5.3 Økt livskvalitet ved rusproblemer

Denne strategien handler om at målet med tjenester til

personer med rusproblemer er at de i større grad skal

bidra til flere friske leveår for innbyggeme og redusere

negative konsekvenser av rusproblemer for den

enkelte, familien og for samfunnet. Tilgang til

aktiviteter, sysselsetting, arbeid, bolig og helsehjelp er

særlig viktig. For byrådet betyr dette at rusproblemer

først og fremst må møtes som et helse- og

sosialproblem, ikke som et kriminalitetsproblem.

Byrådet ønsker å være foregangskommune når det

I  bydel Grorud har personer med
rusproblemer fått et nytt sted å

være på møtestedet Regnbuen

ressurssenter. Her kan man få

hjelp med NA V-søknader, få

helseinformasjon, delta i

aktiviteter og spise sunn mat. Det

samarbeides med Sykepleie på
hjul om utdeling av

smittevernutstyr og sårstell.

gjelder endringene som følger av ny ruspolitikk.

For å mestre egen helse og leve gode liv, vil byrådet at personer med rusproblemer og deres

familier skal møte brede, varierte og mangfoldige tjenester i kommunen, i tråd med FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

5.3 Byrådets generelle tiltak for økt livskvalitet ved rusproblemer:

3..

b.

C.

d.

At den enkeltes opplevelse av livskvalitet dokumenteres, og skal være et av

resultatmålene i endrings- og mestringsarbeidet.

Vurdere om metodikken Bedre Tverrfaglig Innsats også kan benyttes for personer med

rusproblemer for  â  sikre god samhandling og forebygge svikt i overgangen mellom

tjenester.
Ta initiativ til et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet om altemative

reaksj onsformer og lett tilgang til hjelp ved pågripelse for bruk eller besittelse av

narkotika til eget bruk for unge under  23  år.

At bruk av sosialt entreprenørskap, innovasjon og samskaping vektlegges i utviklingen av

nye tjenester, både for unge, voksne og eldre.

Nyttig arbeid er et byomfattende tiltak som

gir arbeid til personer med rusutfordringer.

Nyttig arbeid er ingen kommer-kanskje-
jobb, men tílnærmet lik en ordinær i

arbeidsplass. Å føle at noen andre har
behov for din innsats, er noe alle kan kjenne

seg igjen i at er viktig. Nyttig arbeid driver

blant annet Velferdsetatens

konferansesenter, Kampen nærmiljøstasjon

og bruktbutikk. IPS (individual placement
and support) er en metodikk hvor personer

med rusproblemer får individuell støtte og

oppfølging for å mestre ordinært arbeid.

For byrådet er det viktig at endrings- og

mestringsarbeid i større grad skal skje i

hverdagslivet til personer med

rusproblemer, det vil si der de lever og bor.

Tjenestene skal derfor ha fokus på

aktiviteter og arbeid, norrnalitet, sosial

inklusjon og tilgang til sosial støtte og

integrering i nænniljøet for å mestre

utfordringene og utløse egne ressurser.

Ensomhet og kjedsomhet kan gjøre veien

langt kortere til nye rusepisoder.

Meningsfylte aktiviteter er viktige

beskyttelsesfaktorer med hensyn til
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Aktivitet, sysselsetting og arbeid er med å skape en meningsfull tilværelse og opplevelse av

tilhørighet i sosialt fellesskap. Mange opplever at det å være i arbeid eller aktivitet skaper

rammer for dagen, og gir en grunn til å stå opp om morgenen. Arbeid bør derfor sidestilles

med annen form for behandling og rehabilitering.

Mange av lavterskeltiltakene for personer som har rusproblemer og som er drevet av frivillig

sektor, er geografisk plassert i Oslo sentrum. Framover er det ønskelig at tilskudd til frivillige

og ideelle tiltak i sentrum i større grad skal bidra til samarbeid om en felles og helhetlig

tiltakskj ede for utsatte grupper i hele byen. Slik kan samarbeidet bygge opp under vridningen

mot flere desentraliserte tiltak og lettere tilgang til hjelp i bydelene.

5.3.2 Byrådets tiltak for aktiviteter, sysselsetting og arbeid:

a. At personer med rusproblemer på lik linje med andre skal tilbys aktiviserings- og
opplæringstiltak som fremmer overgang til arbeid, også når man er i Velferdsetatens tiltak.

b. Utvide «Nyttig arbeid» slik at flere kan komme ut i arbeid og meningsfull aktivitet og at

flere arbeidsgivere inviteres til å bidra til at personer med rusproblemer skal få delta i det

ordinære arbeidslivet, for eksempel gjennom «individual placement and support» (IPS-

prosjekter).

c. At tjenestene legger til rette for egeninnsats og tilgang til «likemenn» og deltakelse i

selvhj elpsgrupper.

d. At erfaringskompetanse og erfaringskonsulenter i større grad skal tas i bruk i endrings- og

mestringsarbeidet. Pårørendeerfaring kan inngå i dette.

Det er variasj oner med hensyn til hvor mange som

har behov for tjenester på bakgrunn av rusproblemer
mellom bydelene. Bydelene har også i ulik grad

bygget opp egne tiltak (eller sammen med andre

bydeler og spesialisthelsetjenesten), og det er således

variasj oner i bydelenes tilbud.

Med hensyn til fordeling av oppgaver mellom

bydelene og Velferdsetaten har bydelene generelt et

«sørge-for-ansvar» og Velferdsetaten et <<utfører-

ansvar>>. Kartlegging og utredning av behov og

problemer skjer hovedsakelig i bydelene, i samarbeid
med fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Det er nødvendig â  differensiere institusj onsplassene

ytterligere. Grunnen til dette er at behovene i et

endrings- og mestringsarbeid kan inneholde ulike

mål, tiltak og intervensj oner på ulike tidspunkt, for
ulike grupper og med ulike funksjons- og

atferdsproblemer. Lengden på oppholdene ved

institusjonene bør være individuell.

Med tanke på økt livskvalitet, nonnalitet og sosial

inklusjon, vil byrådet vri innsatsen fra midlertidige

Samhandlingsh us
Høsten 2018 åpner

Velferdsetaten 10  egne

forsterkede  boliger med

personalbase og bemanning hele

døgnet. Boligene bygges for de

som både sliter med psykiske

lidelser og rusavhengighet, og

som har en atferd som gjør at det

er vanskelig åfinne gode tilbud i

eksisterende institusjonsapparat.

Boligene er tiltenkt de med behov
for samtidige tjenester fra

kommune og

spesialisthelsetjeneste, og skal

være et sted der ulike

tjenestetilbud samarbeider om å
tilby hjelp og støtte til beboerne

der hvor de bor. Det etableres

samarbeid med

spesialisthelsetjenesten.

botilbud over til trygge, permanente boliger med oppfølging, og at institusjonsapparatet i

Velferdsetaten i større grad differensieres, med tilbud om noen brukerstyrte plasser og egne
plasser for kvinner, herunder krisesentertilbud til kvinner med rusproblemer.
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Endringen av innsatsen skal også gjelde for dem som har mange opphold i Velferdsetatens

tiltak, og som har særskilte utfordringer. Bydelene må derfor fortsette å utvikle sine ordinære

tjenester for i større utstrekning å kunne bosette og følge opp personer som i dag har opphold

i Velferdsetaten, når innsatsen fremover skal omstilles i retning av oppfølging i trygge,

permanente boliger. For personer i aktiv rus kan booppfølging være nødvendig for å bidra til

at vedkommende klarer å beholde sin bolig, og bydelene har de siste årene blitt tilført

betydelige midler til boppfølging.

I  bydel Grünerløkka flytter NA V

sosiale tjenester ut til

nærmiljøkontorer i kommunale

gårder noen ganger i uka. Dette

har bidratt til positive endringer i

gårdene og i nabolaget.

Et premiss for denne endringen er en oppfølging som

også ivaretar bo- og nærmiljøet. Kunnskapen om

bomilj øutfordringer bør trekkes med i planleggingen.

Arbeid med lokalmiljøet gjennom bomiljøarbeid er i

tråd med byrådets mål om en grønnere og varmere by

med mangfold og inkludering for alle. Bo- og

nærrniljøarbeidet i bydelene er svært viktig, også for

personer og familier med rusproblemer.

På bakgrunn av gjennomførte behovskartlegginger, angir kunnskapsgrurmlaget følgende

fremtidige behov for byomfattende institusj onstilbud til:

- Personer med sammensatte problemer og som er vanskelig å bosette for bydelene:

rus/psykiske lidelser/vold

- Eldre med rusproblemer og store helseutfordringer og omsorgsbehov

- Differensierte rehabiliteringsplasser, herunder etter behandling i TSB

- Akutt- og korttidsinstitusjoner

5.3.3 Byrådets tiltak for permanente boliger med oppfølging:

a. Vurdere ordningen med bydelsbetaling for opphold i rusinstitusj oner.

b. Utrede ulike måter å organisere bo-oppfølging på, slik at tjenestene også kan være

tilgjengelige utenfor NAV sin ordinære arbeidstid (kveld og helg).

c. Vurdere å opprette Sarnhandlingshus for personer med rus-, psykisk helse- og
voldsproblemer i hver sektor.

Tjenestene må se psykisk helse, somatisk
helse og rusproblemer under ett. Bydelene,

etatene og spesialisthelsetjenesten må

dessuten samarbeide tettere om tjenestene til

personer med sammensatte, alvorlige og

langvarige rusproblemer.

Rusproblemer kan skjule alvorlige somatiske

problemer, eller somatiske problemer kan

overses på grunn av rusproblemenes karakter

eller manglende kompetanse hos
helsepersonell, slik at tegn og symptomer

ikke følges opp. Tilgangen til helsetjenester

kan også være vanskelig.

Å diagnostiere og behandle somatisk

sykdom ved legeundersøkelse er en svært

viktig oppgave, både med tanke på
livskvalitet og motivasjon til endring.

Helsevesenet i Norge er i stor grad laget

for folk som klarer å forholde seg til
avtaler. FACT er en modell for å gi

oppsøkende, samtidige og helhetlige

tjenester til mennesker med alvorlige

psykiske lidelser, ofte også med

rusmiddelproblemer, som i liten grad selv

oppsøker hjelp. Teamene er tverrfaglig
sammensatt og leverer både kommunale

tjenester og spesialisthelsetjenester i

hjemmet. FACT-team er etablert iflere
bydeler, og er under utbygging i andre.

Strenge inklusjonskriteríer kan imidlertid

føre til at folk med rusproblemer ikke får

bistand iform av FACT.  I Bydel Sagene

prøves det i samarbeid med

Velferdsetaten ut Rus-FACT for folk som

primært har utfordringer knyttet til rus.
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Byrådet følger opp de viktigste målene og tiltakene i den nasjonale overdosestrategien
gjennom å informere om og legge til rette for endret bruksmåte (dele ut røykefolie for å

inhalere heroin i stedet for å injisere), å gjøre livreddende motgift tilgjengelig (N alokson

nesespray), og videreutvikle og desentralisere lavterskeltiltakene.

I tråd med føringer i nasjonal overdosestrategi i 2017, er kommuneoverlegen med i

styringsgruppa for overdose-forebygging i Oslo. Dette muliggjør et sterkere samarbeid med

bydelsoverlegene. Oslo arbeider forebyggede i tråd med Helsedirektoratets faglige føringer.

Det er et mål at voksne i aktiv rus på sikt skal kunne nyttiggjøre seg av helsemessige og

sosiale tilbud i bydelen der de bor. Enten ved at egnede tilbud bygges opp, eller ved at den

enkelte blir motivert og ser seg tjent med å benytte tilbudene i bydel. Selv om tilbudene i

hovedsak skal gis i bydelene, bør noen byomfattende lavterskeltilbud være plassert i sentrum.

5.3.4 lit/rådets tiltak for helse:

a. At bydelene får på plass avtaler med egne sektorsykehus for utvikling av arenafleksible,

oppsøkende og tverrfaglige tiltak for personer med alvorlige rusproblemer, for eksempel
ACT/rus-FACT-team eller liknende.

b. lnnføre frisklivstilbud til personer med rusproblemer slik at de kan få hjelp til endring av

levevaner med bedre kosthold, mer fysisk aktivitet og mindre røyking.

c. Ta initiativ for en fast nasjonal finansieringsordning av utstyr og materiell til smittevern

og overdoseforebygging.

d. Ta initiativ for en fast nasjonal del-finansiering av lavterskeltiltak i Oslo kommune som i

stor grad også benyttes av utenbysboende.

e. Styrke innsatsen i forhold til emæring og tannhelse.

f. At bydeler og etater får på plass rutiner for systematisk evaluering av alvorlige hendelser

og dødsfall med tanke på læring og forebygging.

Forutsetninger for å lykkes med sine strategier og tiltak er at tjenestene i kommunen arbeider

kunnskapsbasert, fremmer tillit, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, og at

medarbeiderne har oppdatert og god kompetanse, samt er kreative og tar i bruk alle ressursene

i kommunen.

Å jobbe med personer med rusproblemer og deres familier kan være både komplisert og

utfordrende. Byrådet legger til grunn at faglig, god praksis er begrunnet praksis. Altså må

ansatte i tjenestene ha oppdatert, bred og god kompetanse til å løse de utfordringene som

arbeidet krever. Personlig egnethet bør dessuten tillegges vekt.

Medarbeidere må aktivt styrke personens tro og håp om bedring, fordi dette påvirker

vedkommendes motivasjon til å delta aktivt og styrker mulighetene for egeninnsats.

Utfordringen ligger i å finne den rette balansen mellom å stimulere og avpasse krav og

forventinger til egeninnsats etter den enkeltes muligheter.

Det er nødvendig at ledere innenfor rammen av byrådets prinsipper for tillitsbasert styring og

ledelse gir medarbeidere støtte til å ivareta og videreutvikle sine ferdigheter til å stå i etisk

vanskelige problemstillinger over tid. Dessuten må medarbeidere ha høy systemkompetanse,

vilje til å jobbe tverrfaglig og på tvers av organisatoriske grenser, samt vite hvor man kan få

ytterligere hjelp og bistand. Kompetanse handler ellers om kurmskap, ferdigheter, holdninger

og motivasjon.

En god relasjon hviler på tillit, samarbeid, trygghet, troverdighet og likeverd. For å kunne

etablere en slik allianse må personen og familien oppleve at hjelperen har forståelse og empati

for hans eller hennes rusproblem, levekår og livssituasjon. Á få til en dialog mellom

personens erfaringskunnskap og hj elperens kunnskap blir vesentlig.
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Medbestemmelse skal sikre reell innflytelse på tjenestetilbudet, ut fra personens erfaringer og

meninger. Erfaringer og meninger skal bli lyttet til og tatt hensyn til i utforming og

gjennomføring av tjenestene personer med rusproblemer mottar. Valgmuligheter er viktig.

I Oslo er det etablert systemer for at tjenestene systematisk kan innhenter tilbakemeldinger fra

personen som mottar hjelp, både med hensyn til relasjonen dem imellom, og med hensyn til

om innholdet i hjelpen oppleves som relevant.

Det er også etablert flere brukerråd innen rusfeltet med tanke på gode, treffsikre og relevante

tjenester. Systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser og tilbakemeldingssystemer er

viktig for å sikre at tj enestetilbudene er i tråd med personenes behov. Resultatene av
brukerundersøkelsene må benyttes til innhold og utforming av tjenestene, slik at de oppleves

som relevante og kan fremme helse og forebygge for tidlig død.

Kompetanseutviklingen i tjenestene skal bidra til økt kunnskap om rusproblemer generelt,

samtidige rus-, psykisk helse- og somatiske problemer spesielt, samt tema som etikk,

relasj onsarbeid, å arbeide ressursorientert og evne til å samarbeide i partnerskap. Kompetanse

om kulturelle, språklige og individuelle forhold hos innvandrere med rusproblemer er særlig

viktig.

Gjensidig samarbeid mellom virksomhetene og utdanningsprogram og

utdanningsinstitusjoner bør være en del av kompetanseutviklingen.

Med hensyn til å se rusproblemer i et familie- og livsløpsperspektiv bør

kompetanseutviklingen også bidra til kunnskap om stigma, pårørendearbeid, lovverk og ulike

faggruppers kompetanse i å involvere familien, barn og søsken.

5.3.5 Byrådets tiltak for kompetanse og erfaringsdeling:

a. At bydelene sikrer at alle som jobber med barn og unge har kompetanse og kunnskap om

hvordan håndtere bekymring om forhold som kan lede til, eller være forårsaket av,

rusproblemer.

b. Legge til rette for et kompetanseutviklingsprogram om hva rusproblemer er knyttet til,

med et særlig fokus på levekår, livshistorie og omgivelsenes betydning.
Traumebevissthet, minoritetskompetanse og kultursensitivitet må inngå i dette.

c. Legge til rette for kunnskapsdeling mellom bydelene når det gjelder utvikling av gode

tjenester for å gi personer som i dag benytter Velferdsetatens institusjoner et botilbud i

bydel.

Vurdering av sakens konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saken er relevant for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet for personer med nedsatt

funksjonsevne har avgitt høringsuttalelse og innspillene er vurdert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltakene i saken er vurdert. Planen skal gjennomføres innenfor vedtatte økonomiske og

administrative rammer.

Lover og regelverk, tidligere vedtak

Helse- og omsorgstjenesteloven. Lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og

omsorgstjenester m.m.

Sosialtjenesteloven. Lov 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og

velferdsforvaltningen.

Folkehelseloven. Lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid.

Barnevernloven. Lov 17. juli 1992 om barneverntjenester.

Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter.
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Helsepersonelloven. Lov 2. juli 1999 om helsepersonell.

Meld. St. 26 (2014-2015). Fremtidens primærhelsetjeneste  -  nærhet og helhet. Oslo: Helse-

og omsorgsdepartementet.
Meld. St. 19 (2015). Folkehelsemeldingen  — mestring og muligheter. Oslo: Helse- og

omsorgsdepartementet.

Prop. 15S (2015-2016). Opptrappingsplanen for rusfeltet. Oslo: Helse~ og

omsorgsdepartementet.

Bystyrets vedtak 33/2011 Bystyremelding nr. 1/2010  -  Rusomsorgen i Oslo kommune.

Med denne saken utkvitteres følgende verbalvedtak i bystyrets budsj ettbehandling av

13.12.2017  H55 Implementering av pakkeforløp í Rusmeldíngen, samt bystyresak 372/17 av

20.12.17 Avslutning av Oslo kommunes medlemskap i ECAD  — European action  network for

drugfree  socíeties, vedtakspunktene 3-6.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følggnde vedtak:

Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo tas til orientering.

R' ond hansen vik Dahl

Vedlegg tilgjengelig på Intemett: 1. Velferdsetatens kunnskapsgrunnlag for

rusmelding, Oslo kommune: Rett hjelp til rett
tid

2. Høringsinnspill fra kommunale virksomheter

3. Høringsinnspill fra ikke-kommunale

virksomheter

4. Tilbudet og tjenestene på rusfeltet i Oslo

konnnune

Vedlegg ikke tilgjengelig på Intemett: Ingen
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