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Sommerens Lavterskel nyhetsbrev  

Sommeren er her og det er snart ferietid for 

de fleste her i landet. Denne tida kan være 

utfordrende for personer som sliter med 

rusproblemer, og for noen kan sommeren 

bety et første møte med tyngre rusmiljøer. 

Kartleggingen Korus Oslo nå gjør annenhver 

uke om hvordan koronasituasjonen påvirker 

rustilbudet og russituasjonen rundt om i 

Norge har til den siste rapporten fått 

tilbakemeldinger om økt stofftørke, særlig når 

det gjelder cannabis og amfetamin. Dette kan 

medføre at noen tester ut sterkere stoffer. 

Det har også vært en økning i antall 

respondenter som melder om en økning av 

overdose- eller akuttsituasjoner. Økningen 

finnes i alle landsdeler bortsett fra Sørlandet, 

og den er størst på Østlandet. I denne 

utgaven av nyhetsbrevet har vi et ekstra fokus 

på hvordan sommer og ferietid virker inn på 

tilbudet til personer med rusproblemer. 

 

Den nye byråden, om verdier, kunnskapsbasert tilnærming 
og individets ressurser 

Reportasje av Øystein Bruun Ericson, 
prosjektkoordinator Naloksonprosjektet 

 

I juni gjorde Oslos byrådsleder Raymond 

Johansen endringer både i formasjon og 

mannskap i Oslos byrådsavdelinger. For de 

sosiale tjenestene og rusfeltet har ny avdeling 

og ny byråd kommet på plass.  

 

 

Foto: Sturlason
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Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester med byråd Rina Mariann Hansen skal i 

tiden fremover ta vare på og sørge for godt og bredt rusfaglig arbeid i Oslo. Den nye byråden deler 

noen tanker og visjoner om sine nye arbeidsoppgaver i denne månedens lavterskel nyhetsbrev! 

Oslo skal ha en fordomsfri og kunnskapsbasert tilnærming til rusfeltet 

Oslo er en stor by med et relativt innviklet system av sektorer, bydeler, etater og ideelle 

virksomheter. Den ferske byråden forteller at hun opplever det som viktig å se enkeltindividet 

gjennom alle disse systemene og strukturene. - Rusproblemer erfares aller mest på individnivå, og 

her er det viktig for meg å bidra til videreutvikling av tjenester som oppleves som nyttige, relevante 

og er til hjelp. På politisk nivå tenker jeg at noen av de viktigeste utfordringene er knyttet til å 

fremme kunnskapsbasert praksis, motarbeide fordommer og å løfte fram hvilke verdier vi skal 

arbeide etter på rusfeltet, forteller hun engasjert. 

Selv om hun understreker viktigheten av å se individet og mennesket for den det er, er hun tydelig 

på at hun som politiker og byråd ikke kan begi seg ut på kompliserte samfunnsutfordringer som 

rusproblematikk uten å ha noe fokus på systemnivå og forebygging. - Det er en utfordring å skape et 

samfunn som forebygger rusproblemer. Sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og senere 

helseutvikling gjør det spesielt viktig å styrke primærforebyggende tiltak tidlig i livet. Derfor vil jeg 

forebygge fremfor å reparere!  

Vektingen mellom individ- og systemfokus er en øvelse i balansekunst og prioriteringer. For å 

mestre denne øvelsen er Rina Mariann tydelig på at politikken som føres er av avgjørende 

betydning.- Hovedmålene for byrådet og meg er at færre innbyggere utvikler rusproblemer, og at 

innbyggere som lever med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv. 

Dette handler altså primært om en politikk som fokuserer på levekår, omgivelsesfaktorer som arbeid 

og aktivitet, og mening i livet. Et rusfritt liv må oppleves som meningsfylt! 

Fordomsfri og kunnskapsbasert tilnærming 

Fordomsfri og kunnskapsbasert tilnærming er en vending som blir mye brukt når politikere snakker 

om rusfeltet. Det høres alltid bra og korrekt ut å være fordomsfri og å ha en vitenskapelig og 

empirisk tilnærming til et problem, men hva betyr det egentlig? Rina Mariann utdyper: -Med en 
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kunnskapsbasert ruspolitikk mener jeg 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 jeg at strategier og tiltak ikke skal 

basere seg på en ensidig forståelse av rusproblemer og løsninger, hvor problemet er «inni» folk.  

For å nærme seg målet om et fordomsfritt og kunnskapsbasert rusfelt må forutinntatte holdninger 

og stigmatisering utfordres og reduseres, sier hun. I den forbindelse står verdier som åpenhet, 

respekt og medbestemmelse sentralt. - Dette 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 jeg vil bidra til å bryte ned tabuer, skam og stigma.  

Selv mener hun at noen av disse prinsippene allerede er etablert i Oslos rusfelt, blant annet 

gjennom Byrådets egen russtrategi fra 2018. Her formulerer byrådet hovedmål, strategier og tiltak 

for hvordan disse utfordringene kan møtes. - Det blir viktig å jobbe med oppfølging av russtrategien 

framover. Blant annet holder vi på med å utarbeide en Oslostandard for rusfaglig arbeid i 

kommunen. Den skal bidra til likeverdige tjenester av god kvalitet på rusfeltet i hele byen, forteller 

hun. 

Pandemi, ensomhet og verdier 

Det er liten tvil om at Rina Mariann Hansen har blitt byråd i en svært spesiell tid. Koronasituasjonen 

har påvirket samfunnet helt inn til beinet, på alle nivåer. På systemnivå har det for rusfeltet i praksis 

utspilt seg gjennom oppretting av nye tiltak, beordringer og en rekke prosessuelle endringer som 

har gitt sektoren og kommunene en økonomisk belastning det ikke var planlagt for i budsjettene. 

Rina Mariann forsikrer oss om at den politiske ledelsen i byen jobber med saken. - Hvilke 

økonomiske etterdønninger dette vil ha for rusfeltet i Oslo er fortsatt uklart. Byrådet har lagt fram 

et revidert budsjett for 2020, hvor det legges opp til at vi som by må spare 1,9 mrd. Så her må nok 

alle regne med å bidra, også rusfeltet.  
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Langt mer alvorlig er at pandemien som tidvis har herjet det siste halvåret har gjort livene til de 

mest utsatte enda mer utsatt. Rusmiddeltørke, usikkerhet og uro er noen av bekymringene som har 

gjort seg gjeldene. 

I Helsedirektoratets Korona- og ruskartlegging, som har blitt gjennomført ukentlig gjennom korona-

perioden, løftes utfordringer i de kommunale rusapparatene rundt om i landet. Ensomhet og 

isolasjon trekkes frem som utfordringer som har gjort seg mer gjeldene i den krevende tida vi har 

vært inne i. Dette er utfordrende problematikk som byråden har gjort seg noen tanker rundt den 

siste tiden – hun trekker på ny frem verdigrunnlaget for menneskesynet og politikken hun selv og 

byrådsavdelingen ønsker å formidle med politikken som føres fra rådhuset: 

- Verdiene baserer seg på en mer human og helhetlig forståelse av «den andre» som medmenneske. 

Jeg 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. Jeg legger til grunn at alle har 

ressurser og har et behov for og et ønske om å bidra og å 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. Livskvaliteten skal økes. 

- Opplevelsen av ensomhet er en spesiell utfordring, men som kanskje ligger utenfor politikkens 

område? spør hun retorisk, før hun fortsetter: - Her tror jeg ideell sektor og sivilsamfunnet har mye 

å bidra med. I den forbindelse tror jeg det er viktig å se rus, psykisk helse og somatikk mer under ett 

og at ulike tiltak inngår i en helhetlig tiltakskjede. Det er også et mål for meg at tjenestene ser 

rusproblemer i et familie- og kjønnsperspektiv, og at medarbeidere styrker samarbeidet med, og 

situasjonen til pårørende. 

Til tross for de helsemessige og økonomiske konsekvensene av pandemien rapporteres det 

imidlertid om en og annen positiv konsekvens av situasjonen. Flere tiltak og tjenester, både i Oslo 

og ellers, forteller om nye samarbeidsformer og effektivisering av pågående prosesser. Den nye 

Byråden benytter anledningen til å avslutte dette intervjuet med en dose håp og optimisme.  

- Kanskje en viktig erfaring fra koronatiden er at vi er én by, til tross for den organiseringen som vi 

har valgt? Det virker som om medarbeidere i ulike virksomheter i vår har samarbeidet på en annen 

og bedre måte enn tidligere! 
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Nytt på Kommunetorget.no 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt 

folkehelsearbeid generelt, og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er 

initiert av Helsedirektoratet, og nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus Nord 

(Korus Nord).  

For å møte utfordringene knyttet til korona-pandemien har det blitt åpnet tre nye tjenester på 

kommunetorget.no som er særlig rettet mot kommunalt ansatte innenfor rus- og psykisk helse.  

Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien  

Her ligger det utvalgte erfaringer fra kommunenes rusarbeid som er knyttet til 

pandemiutfordringene. Fortløpende blir det publisert nye erfaringer.  

Informasjon om korona og kommunalt rusarbeid  

Her er det samlet informasjonsmateriell fra kompetansemiljøer, Helsedirektoratet, aktuell 

informasjon som blant annet Nyhetsbrev Lavterskelarbeid og aktuelle nyheter.  

KoronaChat - Forum kommunalt rusarbeid 

Dette er et lukket område for de som arbeider med kommunalt rusarbeid for erfaringsdeling, 

diskusjoner og spørsmål og tips til andre kommuner om rusarbeid under korona-pandemien.  

Dette er et lukket område for deg som arbeider med kommunalt rusarbeid. Her kan du dele 

erfaringer, diskutere og komme med spørsmål og tips til andre kommuner om de tiltak som 

iverksettes for våre brukergrupper under Pandemien.  

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Informasjon-korona-og-kommunalt-rusarbeid/
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Korona-1/
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Brukernavn og passord gis via Korus Øst, kontakt; Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no 

Spørsmål om "KommuneChatten" og deling av egenprodusert materiell kan det gjøres ved å sende 

dette til oystein.gravrok@korusnord.no 

Kartlegging i kommuner om korona og rus 

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse 

med korona-pandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. 

For å følge situasjonen og utviklingen begynte Helsedirektoratet i uke 13 og å samle inn informasjon 

om status i kommunene gjennom en ukentlig spørreundersøkelse sendt ut til kommunene som er 

med i det kommunale overdosenettverket. Fra uke 16 tok Korus Oslo over gjennomføringen av 

kartleggingen. Fra og meg uke 22 rapporteres det annenhver uke gjennom sommeren.  

Rapport fra uke 24 finner du her. 

Rapport fra uke 26 finner du her.  

Faglig oppdaterte retningslinjer for forebygging av 
overdoser fra Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet har gjort en faglig oppdatering av retningslinjene for lokalt 

overdoseforebyggende arbeid. De oppdaterte retningslinjene finner du her.  

Ny rapport om overdoser ved brukerrommet i Oslo 

Prindsen mottakssenter, Velferdsetaten Oslo kommune, har gitt ut rapporten Overdoser på 

brukerrommet i Oslo 2017-2019. Rapporten er en gjennomgang av overdosene som har funnet sted 

på brukerrommet i denne perioden og ser hvem som overdoser, når overdosene skjer og hvorfor de 

skjer. I forbindelse med rapporten har vi stilt noen spørsmål til Eirik Opheim som er sykepleier ved 

Ambulerende helseteam, Prindsen mottakssenter.  

mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:oystein.gravrok@korusnord.no
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2024.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2026%20Ferdig.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid
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Kan du gi en kort oppsummering av funnene i rapporten? 

-Brukerrommet har i perioden 2017-2019 hatt en gradvis økning i antall overdoser. Sammenligner 

man antall overdoser med antall besøk, hadde 2017 laveste prosentandel siden 2013, mens 2019 

hadde høyeste noen gang, siden oppstarten i 2005. Variasjonene er store fra måned til måned, og 

andre faktorer enn antall injeksjoner synes å ha større innvirkning på overdosene. I den yngste 

aldersgruppen, 18-29 år, har det vært en gradvis nedgang i antall overdoser totalt, samt antall 

enkeltindivider med overdose. I den eldste aldersgruppen, fra 50 år og oppover, har det vært en 

økning på 221 % når det gjelder antall overdoser totalt. Enkeltindivider med gjentakende overdoser 

bidrar til å dra snittet opp, likevel har det vært en økning på 163 % når det gjelder antall 

enkeltindivider med overdose i samme aldersgruppe. 

Etter hver overdose blir det gjennomført en kartleggingssamtale for å avdekke ulike risikofaktorer 

knyttet til overdose. 50 % av de som overdoserte nevnte inntak av andre rusmidler i forkant av 

overdosen, med høyest forekomst av benzodiazepiner. Risikofaktoren som nevnes nest flest ganger 

er nedsatt allmenntilstand, dernest varierende styrkegrad på rusmidlene, redusert toleranse som 

følge av opiatfrie perioder og inntak av større dose enn normalt 

Hva tror du endringen fra flest overdoser blant de yngste ved forrige rapport til de 
eldste nå skyldes? 

Endringen i overdoser hos de ulike aldersgruppene står i kontrast til tidligere år, og var kanskje noe 

uventet. Samtidig vet man at den eldste aldersgruppen er størst utsatt for somatisk uhelse, noe 

som spiller inn på overdoser. Om 2019 vil stå ut som et avvik eller er en del av en trend er 

fremdeles tidlig å si noe om, men det er gode grunner til å følge med på utviklingen, samt øke 

fokuset på somatisk helse hos brukergruppen generelt.  

Det virker som det er vanskelig å forutsi overdosehyppigheten. Hva kan dette 
skyldes? 

Tilbakemeldinger fra Kripos viser at variasjonen i styrkegrad på heroin har store variasjoner fra parti 

til parti, selv om årsgjennomsnittet ligger noenlunde stabilt. Den enkelte bruker har ingen 

muligheter til selv å kontrollere styrken på dosen, ei eller innholdet. Når styrkegraden kan variere så 

mye som inntil 50 % fra parti til parti, er det ting som tyder på at dette har stor innvirkning på 

overdosene. Tilgangen på andre rusmidler varierer også gjennom året, og når en ser at halvparten 
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av alle som overdoserte i perioden 2017-2019 hadde inntatt andre rusmidler i forkant av 

overdosen, er det nærliggende å tro at også dette har innvirkning på antall overdoser. 

Hva skjer på brukerrommet nå og fremover? 

Brukerrommet åpner igjen fra 10. august, og meget snart vil det også bli anledning til å inhalere 

rusmidler på et splitter nytt inhalasjonsrom. Perioden har blitt brukt godt til å pusse opp alle 

lokalene, og selve inntaksrommet er totalrenovert, slik at tilbudet skal bli enda bedre enn før.  

Er det noe mer du mener er viktig å få fram i denne sammenhengen?  

-Selv om Brukerrommet nå snart står klar til å ta imot brukere igjen, samt håndtere utallige 

fremtidige overdoser i årene som kommer, er det dessverre slik at kapasitetsutfordringene fortsatt 

står ved lag. Antall besøk i løpet av ett år har ligget noenlunde stabilt siden 2012 på mellom 30.000 

til 36.000 årlig. Antall avvisninger på grunn av kødannelse og fullt inntaksrom har derimot økt 

betraktelig fra år til år, og det er mye som tyder på at Brukerrommet har nådd taket 

kapasitetsmessig med henhold til hva fasilitetene tillater. For å kunne håndtere enda flere 

potensielle fremtidige overdoser, er hovedstaden i behov for flere en ett brukerrom.  

Link til rapporten her.  

 

http://www.kommunetorget.no/Global/Overdoser%20p%c3%a5%20Brukerrommet%20i%20Oslo%202017-2019.pdf
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Ny rapport om brukertilfredshet fra Korus Midt 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Korus Midt gjennomført en nasjonal brukerundersøkelse blant 

personer med rusmiddelproblemer som benytter kommunale tjenester. Så langt har det blitt 

gjennomført målinger i 2017 og 2019, og den tredje målingen begynner i februar 2021. Resultatene 

fra målingen som ble gjennomført i 2019 foreligger nå i rapporten Brukertilfredshetsevaluering av 

kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer. Kartleggingen fra 2019 viser bedring 

på flere områder sammenlignet med kartleggingen som ble gjennomført i 2017. Blant annet 

rapporterer brukerne om mer innflytelse på tjenestene de mottar, at de i større grad får hjelp i 

samsvar med behovene de har, hjelp til å mestre boforhold og økonomi, og til å komme i gang med 

meningsfulle fritidsaktiviteter. 

Noen av funnene fra kartleggingen i 2019: 

 6 av 10 opplever at de kommunale tjenestene innen rus i stor grad er tilfredsstillende 

 Ansatte får gjennomgående positive skussmål fra brukerne, der relasjonene er preget av 

tillit, forståelse og respekt. 

 De fleste opplever at de har fått god informasjon og hjelp til rett tid 

 Brukerne rapporterer om lite hjelp og støtte til sine pårørende 

 Pårørende er sjelden involvert i ansvarsgruppen 

 Brukere med barn får i liten grad tilbud om samtaler med barna sine 

 Brukerne savner et bedre aktivitetstilbud 

Link til rapporten finner du her. 

Link til Korus Midts side om prosjektet finner du her. 

Pandemiens innvirkning på livene til personer med psykiske 
vanskeligheter og/eller rusproblemer 

I begynnelsen av mai gjennomførte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse en nettbasert 

undersøkelse blant personer som har egenerfaring med psykiske helseplager og/eller rus. 

https://stolav.no/Documents/KoRus/Delrapport%201%20Kvantitativ%20rapport%20BTE%202020.pdf
https://stolav.no/korus/brukertilfredshetsevalueringen
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Spørsmålene handlet om hvordan koronapandemien hadde påvirket livet til den enkelte. I 

undersøkelsen deltok 340 personer.  

Noen hovedpunkter fra undersøkelsen er:  
 72 % av informantene sier de har det litt eller mye verre enn tidligere. Flere forteller om 

flere symptomer, mer rus, selvmordstanker og trigging av traumeerfaringer. 

 38 % sier de er i en risikogruppe for å bli alvorlig syke av viruset. Flere forteller om dårlig 

fysisk og psykisk oppfølging, og at isolasjonen gir nedsatt evne til egenomsorg, sier Lauveng 

som er ansvarlig for undersøkelsen og har laget rapporten. 

 Av praktiske vansker peker flere på manglende muligheter for trygg transport, og at det 

begrenser deres mulighet både for behandling og sosial kontakt. 

Last ned rapporten her. 

Mer om undersøkelsen her. 

Ny artikkel om kvinner som mottok substitusjonsbehandling 
under graviditet 

I artikkelen Living a normal life? Follow-up study of women who had been in opioid maintenance 

treatment during pregnancy publisert i tidsskriftet Journal of Substance Abuse Treatment 

undersøker Gabrielle K. Welle-Strand, Svetlana Skurtveita, Kristine Fiksdal Abel, Fatemeh 

Chalabianloo og Monica Sarfi hvordan det har gått med 67 kvinner som mottok LAR-behandling ti år 

tidligere da kvinnene var gravide. På undersøkelsestidspunktet levde majoriteten av kvinnene 

veltilpassede liv. 81 % hadde omsorgen for egne barn. De fleste kvinnene mottok fremdeles LAR-

behandling på undersøkelsestidspunktet, og 77 % av disse var fornøyd med medisineringen de fikk. 

Blant kvinnene i undersøkelsen var det svært liten bruk av både legale og illegale rusmidler.  

Link til artikkelen finner du her.  

 

 

https://erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2020/05/Koronarapport_28052020_Erfaringskompetanse.pdf
https://erfaringskompetanse.no/nyheter/7-av-10-fikk-det-verre-under-pandemien/
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/home-is/VEL/vel22126/Downloads/Welle-Strand2020OMT10yearfollow-up.pdf


 

 

Korus Oslo 

Kompetansesenter rus- Oslo 
11 

Sommertilbud rundt om i kommunene 

Det nærmer seg sommerferie, og denne sammenhengen ønsket vi å få vite litt mer om hvilke 

lavterskeltilbud og tjenester som holder åpent/er tilgjengelige i sommer. Vi spurte derfor de syv 

regionale Korusene i Norge om dette. Vi ønsker på denne måten å gi et øyeblikksbilde av 

situasjonen på lavterskelfeltet for sommeren 2020.  

 

 

Foto: Runa Frydenlund 

 

Korus Øst  

På Kongsvinger vil Rus- og psykiatritjenesten fungere som normalt gjennom sommeren. 

Lavterskeltilbudet som driftes av Frelsesarmeen vil holde stengt i hele juli. Dette innebærer at 

brukere ikke har muligheten til å jobbe, hente mat eller få brukerutstyr på dagtid. I fjor hadde de 

åpent gjennom sommeren, så dette er noe som vil påvirke miljøet i større grad i år. Rus- og 

psykiatritjenesten vil dele ut brukerutstyr på ettermiddagene, og kan også være litt mer fleksible 

med dette på dagtid i denne perioden.  
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På Lillehammer er lavterskeltilbudet til Rustjenesten delvis åpent og funksjonene er som før, men 

mye foregår utendørs. Det er ikke anledning for brukerne av dette tilbudet til å komme inn i huset 

for å spise mat og samles flere samtidig. Matserveringen foregår utendørs, noe også mange av 

samtalene gjør. Imidlertid kan det tas inn pasienter til samtale i lavterskeltilbudet via egen inngang 

til samtalerommet.  

På Hamar er lavterskeltilbudet på Arbeidern sommerstengt i juli og utdeling av brukerutstyr og 

nalokson er flyttet til STYRK i Vangsveien 121 i perioden 7 - 30. juli. Utdelingen vil foregå tirsdager 

og torsdager i tidsrommet 12.00-14.00 i 1. etasje ved hovedinngangen. 

På Lillestrøm vil utdelingen av brukerutstyr og nalokson holde åpent hele sommeren (Stillverksveien 

9 i tidsrommet 09.00-15.00). Stillverksveien ressurssenter, som er en del av seksjon aktivitet vil 

holde stengt i tidsrommet uke 27-32, men vil ha tilbud om uteaktiviteter i sommer. Møtestedet til 

Kirkens bymisjon har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag gjennom hele sommeren i 

tidsrommet 11.00 – 14.00. Ijobb holder stengt i ukene 29-31. 

Korus Midt 

I Trondheim samarbeider Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Dagsverket Stavne, Gatemagasinet 

Sorgenfri og Enhet for rustjenester v/Helse - og overdoseteamet, om lavterskeltilbudet i rusmiljøet. 

Kirkens Bymisjon vil gå oppsøkende runder i sentrum en time hver dag. På Kirkebakken vil det være 

bålpanne og servering av kaffe mandag til lørdag. Tre dager i uken vil det være tilbud om et varmt 

måltid på dagtid. Frelsesarmeens rusomsorg vil levere ut matposer og mat fredag til mandag. 

Herberget har siden 9. april vært et midlertidig botilbud for rusavhengige menn over 18 år. 

Dagsverket har arbeidstilbud gjennom sommeren, men har redusert antall plasser og man kan ikke 

møte opp uten avtale. Tilbudet vil gjennom sommeren også distribuere mat, og ha tilgang på 

brukerutstyr. Sorgenfri vil ha et arbeidstilbud gjennom hele sommeren, men med reduserte 

åpningstider på hverdager. Helse- og overdoseteamet vil være bemannet alle dager gjennom 

sommeren unntatt lørdager. Teamet vil også levere ut LAR-medikamenter hjemme hos folk i tillegg 

til brukerutstyr og matpakker. Helsestasjonen er åpen mandag til fredag.  

I Steinkjer komme vil Helsestasjon Rus holde åpent gjennom sommeren. Her vil det bli gitt 

medisiner, delt ut brukerutstyr og nalokson, og gitt enkelt sårstell. Det vil gjennom sommeren bli 
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delt ut mat som brukeren kan ta med hjem. Høylandet kommune vil ha et psykososialt fagteam 

tilgjengelig gjennom hele sommeren. Innbyggerne i kommunen kan ta kontakt med dette hvis de 

har behov for lavterskeltjenester. I Stjørdal vil kommunens lavterskeltilbud og treffstedet Bonitas 

være åpent gjennom hele sommeren. Rus- og psykisk helsevern i Namsskogan kommune vil være 

stengt i ukene 30-32. I Namsos vil den ordinære utetjenesten være åpen hele sommeren. Rask 

psykisk helsehjelp er ikke tilgjengelig i juli, men holder åpent som vanlig i august. Ørlandet har 

ingen treffsteder som er åpne for tiden, men det er mulig å komme i kontakt med nødvendige 

tjenester på ukedagene i sommer. I Verdal kommune har lokalene til Helsestasjon Rus vært stengt 

siden mars i år. Tjenestene er imidlertid tilgjengelige på hverdagene. Det deles ut brukerutstyr og 

nalokson. Brukerutstyr kan også bringes hjem til brukerne når det er behov for dette.  

Korus Oslo 
Blå Kors kontaktsenter vil ha åpent på hverdagene gjennom sommeren. Her vil det serves frokost 

og varm lunsj. Personer vil slippes inn i lokalet i puljer på 20 om gangen. Overnattingstilbudet er 

stengt.  

På Evangeliesenteret kontaktsenter vil kafèen være stengt i juli måned. Poser med dagligvarer og 

varm middag vil bli delt ut ved inngangspartiet mandager, tirsdager og torsdager.  

Fyrlyset, Frelsesarmeen vil være åpent gjennom sommeren. Det vil deles ut mat fra foodtruck. 

Dette omfatter både varm mat og matpose med vann, frukt, yoghurt og matpakke. Brukerutstyr og 

nalokson vil også bli delt ut. Feltpleien vil være åpen gjennom sommeren unntatt i uke 30.  

På Maritakafèen vil det være matutdeling utenfor inngangspartiet. Sykepleie på hjul har åpent på 

hverdagene. Bymisjonsenteret og Sporet tilbyr samtaler og deler ut suppe, kaffe og vann i sentrum 

på dagtid hele uka.  

Uteseksjonen patruljerer som vanlig i Oslo sentrum gjennom sommeren, og oppfølgingsarbeidet 

opprettholdes, men vil være noe mindre fleksibelt i ukene 28-32. Også HAP 

(hasjavvenningsprogrammet) og lavterskel psykologtjenester til personer under 25 år opprettholdes 

gjennom sommeren.  

24sju har åpent hele døgnet alle dager i uken, men mulighetene for aktivitet inne i lokalene er 

redusert siden det kun kan være tre personer inne samtidig på dagtid og to personer på natten. 
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Inne foregår kartlegging, medisinutdeling og bistand. I døren deles det ut mat, vann, kaffe og 

brukerutstyr.  

Korus Vest – Stavanger 

I Stavanger kommune har Stasjonen – Helse og omsorgstilbud for rusavhengige i kommunen åpent 

alle hverdager gjennom hele sommeren. Dette omfatter både stasjonære og ambulante 

helsetjenester. Ytterdøren er stengt, så brukerne må ringe på. Aktivitetstilbud på Huset er åpent 

gjennom sommeren. Aktivitetssentrene psykiske helse har åpent hele sommeren, men noen av 

tilbudene går med redusert aktivitet og har stengt noen uker i løpet av sommeren. 

Lavterskeltilbudet for unge, K46, er i ukene 27-31 åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Fra uke 

32 vil det være åpent to kvelder i uken.  

Til slutt! 

Dersom noen har tema, hendelser, nyheter eller noe annet som er relevant for lavterskel- og 

overdoseforebyggende arbeid, kontakt Bjørnar Bergengen ved Kompetansesenter rus - Oslo (Korus-

Oslo) på e-post: bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no 

Kontaktpersoner til ditt regionale kompetansesenter 

Korus-Nord  

Elisabeth Nordmo – 
Elisabeth.nordmo@korusnord.no 

Korus-Øst 

Jeanette Rundgren – 
Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no 

Korus-Midt 

Stein Arve Strand (Seksjon Trøndelag Nord) – 
Stein.Arve.Strand@stolav.no 

Katrin Øien (Trondheim) – Katrin.Oien@stolav.no 

Inger Lise Leite (Seksjon Trøndelag Nord) – 
Inger.Lise.Leite@stolav.no 

Rune Svenslid (Seksjon Møre og Romsdal) – 
Rune.Svenslid@stolav.no 

Korus-Sør 

Eva Linn Lilleheil - eva.lilleheil@korus-sor.no 

Korus-Vest, Bergen 

Marie Gading Klemetsen – klemma@helse-
bergen.no  

Korus-Vest, Stavanger 

Åsa Sjøgren – aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-
asenter.no 

Korus-Oslo 

Bjørnar Bergengen – 
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
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