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Lavterskel nyhetsbrev november 2020
Denne gangen vil vi først og fremst minne dere på Digital lavterskelsending som en liten
erstatning for årets avlyste Lavterskelkonferanse. Folkehelseinstituttet la denne måneden
frem tall over hvor mange som døde av overdoser i 2019. Sammenlignet med 2018 har det
totale antallet gått noe ned, men det er forskjeller mellom fylkene med økning i antallet
døde i noen fylker mens det i andre går ned. Fremdeles ligger antallet døde rundt det
samme gjennomsnittet som det har gjort de siste årene. Korus Midt har offentliggjort to
rapporter om hvor fornøyde rusbrukere er med kommunale tjenester, og SERAF har gått
gjennom kunnskapsgrunnlaget for å substitusjonsbehandling for avhengighet av andre
rusmidler enn opioider. Du vil finne stoff om menn med innvandrerbakgrunn, som har en
ROP-lidelse og vi har samtalt med leder i Preventio, Kenneth Arctander Johansen og forfatter
Maria Kjos Fonn.

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-epidemien 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
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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.
Brukernavn og passord gis via Korus Øst, kontakt; Jeanette.Rundgren@sykehusetinnlandet.no
Spørsmål om "KommuneChatten" og deling av egenprodusert materiell kan det gjøres ved å
sende dette til oystein.gravrok@korusnord.no
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Kartlegging kommuner korona og rus

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i
forbindelse med koronapandemien, 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 med uke 22 har rapportene kommet annen hver uke.
Rapportene finnes her.

Varsling om endringer i rusmiljøene i Norge

Helsedirektoratet opprettet tidligere i år en epostadresse hvor det kan meldes inn om farlige
situasjoner i rusmiljøene rundt om i Norge. Dette kan dreie seg om særlig farlige/potente
rusmidler er i omløp, om smitteutbrudd i rusmiljøer, økt overdosefare og lignende.
E-postadressen er: Rusalarm@helsedir.no
Informasjonsside om Rusalarm på Kommunetorget.no her.
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Digital LAVterskelsending

Den årlige Lavterskelkonferansen ble i år avlyst på grunn av koronapandemien. Som en
erstatning laget Korus Øst og Korus Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet en digital
Lavterskelsending. Sendingen er ledet av Mina Helene Hadjian og inneholder presentasjoner
fra forskere, brukerrepresentanter og representanter fra offentlig forvaltning. Du får blant
annet høre om hvordan virusinfeksjoner har formet skadereduksjonsfeltet, risikofylte
inntaksmåter av narkotika, hva vi per i dag vet om GHB, og pakkeforløp for ikke-dødelige
overdoser.
Link til sendingen her.
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Narkotikautløste dødsfall (overdoser) i 2019

I 2019 døde 275 personer av overdoser i Norge. Dette er 14 færre enn i 2018 da det var 289
narkotikautløste dødsfall her i landet, men flere enn i 2017 da 249 personer som døde av
overdoser. I likhet med tidligere år er rundt 70% av de døde menn, og 30% kvinner. Siden
2009 har gjennomsnittlige antallet dødsfall av denne typen vært 267 per år.
Gjennomsnittsalderen for de som døde var 43,5 år 2019, og den har økt jevnt fra 36 år i
2006. I 2019 var gjennomsnittsalderen for menn 42,3 år og for kvinner 46,5 år.
Overdosedødeligheten i Norge er forskjellig fra fylke til fylke. Flest dødsfall skjer i de mest
folkerike fylkene og rundt de største byene i landet. Det er forskjeller mellom fylkene i antall
overdosedødsfall. Flest dødsfall av denne typen har Viken fylke. Her døde 65 personer av
overdose i 2019, og dette er det høyeste antallet av denne typen dødsfall siden 2009. Også
Rogaland hadde det største antallet narkotikautløste dødsfall på over ti år i 2019 med 29
døde på grunn av overdose. I Oslo var 13 færre overdosedødsfall i 2019 enn i 2018. Dette
er det laveste antallet overdosedøde i Oslo på over ti år. Vestland fylke hadde også det
laveste antallet dødsfall av denne typen på ti år. Agder etterfulgt av Nordland og Telemark
og Vestfold er de tre fylkene med de høyeste aldersjusterte ratene for narkotikautløste
dødsfall. Aldersjusterte rater er antall dødsfall per 100 000 innbyggere justert ut i fra
alderssammensetningen i befolkningen.
Årsaken til 83% av de narkotikautløste dødsfallene i 2019 var knyttet til bruk av opioider.
Gruppen andre opioider som omfatter morfin, kodein og oxycodon var årsaken 31% av
dødsfallene forårsaket av opioidbruk, mens heroin forårsaket 20%, syntetiske opioider som
buprenorfin, fentanyl og petidin 18% og metadon 14% av dødsfallene som skyldtes
opioidbruk.
Link til Folkehelseinstituttets side om saken her.
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Preventio

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo
Kenneth Arctander Johansen er leder interimsstyret for den nye paraplyorganisasjonen
Preventio.
HVOR MANGE MEDLEMSORGANISASJONER ER MED I PREVENTIO?

Vi var 9, men nå er det blitt 12.
HVA ER BAKGRUNNEN FOR OPPRETTELSEN AV PREVENTIO OG HVEM ER INITIATIVTAKERNE ?

Preventio ble etablert fordi den eneste paraplyorganisasjonen på rusfeltet, Actis,
ekskluderer organisasjoner med et progressivt standpunkt. RIO var med å starte Actis i sin
tid. De har en støttende funksjon, spesielt for små organisasjoner. Det dreier seg om blant
annet administrativ og økonomisk støtte. Men de ekskluderer alle organisasjoner som er
mer progressive enn regjeringen - det er nedfelt i deres vedtekter. Det gjør at det er et
demokratisk underskudd på feltet. Preventio er startet opp som et alternativ til dette, for å
dekke disse behovene hos progressive organisasjoner i sivilsamfunnet – de føler seg ikke
hjemme i det felleskapet Actis tilbyr. Preventio tar ansvar og dekker et behov som er der, slik
at vi får et mangfold i organisasjoner.
ER DET NOEN GRUNN TIL AT DET ER SÅ MANGE ORGANISASJONER PÅ RUSFELTET ?

Jeg vet ikke om det er så mange. Se på andre felt, det er gjerne flere organisasjoner i
sivilsamfunnet innen samme felt. Jeg tenker at det er en klar styrke. Se til Sverige for
eksempel. Der er sivilsamfunnet svakt representert, sammenlignet med Norge. De
organisasjonene som finnes kommer gjerne fra den svenske avholdsbevegelsen. Det holder
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debatten tilbake sammenlignet med resten av Europa, noe som gjenspeiles i svensk
narkotikapolitikk. Så det er positivt at man i Norge har flere organisasjoner.
HVA ER PREVENTIOS MÅLSETTING ?

Preventio er en paraplyorganisasjon som skal ivareta alle progressive
sivilsamfunnsorganisasjoner innen rusfeltet. Vi tror det vil være med å disiplinere debatten,
og bistå til at organisasjonene får administrativ støtte, noe som gir bedre forutsigbarhet og
økonomisk trygghet.
DET STÅR I VEDTEKTENE DERES AT MENNESKERETTIGHETER SKAL STÅ SENTRALT , HVA
MENES MED DET ?

Vi som har stifta organisasjonen er opptatt av menneskerettigheter. Særlig i
narkotikapolitikk. Krigen mot narkotika har hatt negative konsekvenser og de menneskelige
omkostningene er enorme. Men nå er vi endelig i en brytningstid. Vi i Preventio mener
rusavhengige er nektet full tilgang til grunnleggende menneskerettigheter. En av
menneskerettighetene er at man skal få mulighet til å oppnå høyest mulig fysisk og psykisk
helse. Krigen mot narkotika og fokuset på straff og kontroll har ført til at man har utviklet
tjenester som ikke ivaretar disse behovene hos rusavhengige. Mye har endret seg, men det
er fortsatt mye som kan videreutvikles.

Intervju med forfatter Maria Kjos Fonn

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus-Oslo. Foto: Oda Berby.
Maria Kjos Fonn er forfatter, litteraturviter, spaltist i Klassekampen og talsperson for
Landsforeningen for PTSD. Hennes siste roman «Heroin Chic» kom ut i høst.
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Maria Kjos Fonn ble nylig nominert til Subjekts litteraturpris for at hun «med [sine]
hjertesaker som pasientrettigheter og ruspolitikk ofte kaster seg [og gjerne] inn i debatt for å
gi stemme til dem som kanskje ikke klarer å stå opp for seg selv» - blant utallige utmerkelser
for hennes forfatterskap og engasjement for rusavhengige med traumelidelser. Finn
Skårderud skrev i boka «Uro» at vi skal være glad for de som har hatt det jævlig men likevel
klarer å lage stor kunst ut av sin lidelse slik at vi forstår oss selv og andre bedre. Både
«Kinderwhore» og «Heroin Chic» har fått strålende kritikk for å skrive om rusavhengige på
en måte som skaper forståelse for en gruppe mennesker få ellers har sympati for.
GRATULERER SÅ MYE MED ROMANUTGIVELSE NUMMER TO
TIL STRÅLENDE KRITIKK !

HELEN: Jeg snakket med en psykolog om

sammenkoblingen rus og traumer i forrige
lavterskelnyhetsbrev så vi trenger ikke å gå grundig inn i
det nå, men hvordan ville du, som selv har slitt med
rusavhengighet og traumeproblematikk, kort sagt, sagt
det henger sammen?
MARIA: Takk! Rusmidler demper symptomer som angst og overaktivering på en effektiv

måte. Det gjør det mulig å unnvike traumene sine. Samtidig kan rusen gjøre at man blir
grenseløs og dermed utsetter man seg for nye grensekrenkelser som fører til nye traumer.
Det blir kjapt en ond sirkel.
HVORDAN FUNGERER HJELPEAPPARATET FOR FOLK MED RUSPROBLEMER OG SAMTIDIGE
TRAUMELIDELSER ?

Det finnes for få gode tilbud og ofte er den behandlingen man blir tilbudt kun
symptombehandling. For å få riktig hjelp må du være ressurssterk og klare å formidle hva du
trenger hjelp til. For mange traumatiserte ungdommer er dette en umulig oppgave fordi det
er vanskelig å sette ord på hva man har vært igjennom og hvordan man sliter. Det finnes god
traumebehandling, men det er for liten kapasitet. Med rusproblemer blir man også holdt
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utenfor de eksisterende tilbudene. Samtidig er det nesten umulig å bli rusfri uten å få et
lavere symptomtrykk, så mange blir gående i en ond sirkel hvor de vil bli rusfri, men plages
med traumer straks rusen ikke demper smerten – noe som igjen fører til at de ruser seg.
Traumebehandling for de med spiseforstyrrelser er akseptert, men ikke for de som ruser seg.
Begge deler er mestringsstrategier for manglende evne til å regulere følelser. Men
rusproblemer blir i større grad demonisert.
IDEELT SETT , HVORDAN SKULLE RUSBEHANDLING VÆRT FOR DE MED SAMTIDIGE
TRAUMELIDELSER ?

Det ideelle ville vært flere tilbud for traumebehandling hvor det ikke var absolutt krav til
rusfrihet for alle, der for eksempel rusavhengige kunne stå på vedlikeholdsdoser av
medisiner og man ikke ble kastet ut om man hadde en sprekk. Et behandlingstilbud hvor
man kan trappe ned på rusmidler samtidig som man lærer seg å lindre symptomtrykket. Selv
om det har blitt økt fokus på komplekse traumelidelser som underliggende årsak til
rusproblemer er det fortsatt en del moralisering. Det er også nokså varierende grad av
traumekunnskap på selve rusbehandlingsstedene.
HELEN: Er det noen fare for at rusavhengige utvikler en passiv «pasientidentitet» med økt

fokus på traumer som underliggende årsak til rusproblemer? Jeg vil tro en del tenker at et
traumefokus sykeliggjør en gruppe mennesker som bare trenger å myndiggjøres litt.
MARIA: Det er ikke en enkel balansegang. På den ene side må man anerkjenne traumer. På

en annen side så er det helt klart noen som går for stor grad inn i en pasientrolle, og
glemmer andre viktige deler av identiteten sin. Jeg syns ikke det er noe helsevesenet trenger
å gjøre noe med, annet enn å oppfordre til at man utvikler flere deler av seg selv. Men jeg
vet ikke om man kan unngå at traumer blir en del av ens identitet - traumer er ofte
altoverskyggende.
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HELEN: Ja, du beskriver smertelig godt og presist i «Kinderwhore» hvilken dyp skrekk og

intense kroppsminner/flashbacks man må lære seg å leve med når man har vært utsatt for
noe voldsomt traumatisk. Hva ville vært ansett som en «adekvat» eller forståelig måte å
regulere følelsene sine etter å ha vært utsatt for noe sånt som hovedpersonen i
«Kinderwhore» eller annet grovt krenkende?
MARIA: Ikke sant, og det å da bli fortalt at «det er bare litt angst, det går over!» eller andre

floskler virker bagatelliserende og mot sin hensikt. Slikt er det dessverre for mye av i
rusomsorgen.
HELEN: Kan jeg spørre om hva det var som gjorde at du klarte deg?
MARIA: Det som gjorde at jeg klarte meg var gode relasjoner, jobb og et nettverk utenfor

rusmiljøet. Jeg hadde noe å bli rusfri for, og var sånn sett veldig heldig.
TIL SIST, ER DET NOE DU VIL SI TIL DE SOM JOBBER MED BRUKERE SOM SLITER MED RUS OG
TRAUMELIDELSER ?

Det legges for stor vekt på å hjelpe de som vekker sympati. Det er ikke alltid de som er
flinkest til å rope om hjelp som trenger det mest. Ofte er det de som har en atferd som
støter folk fra seg som trenger hjelpen mest. Og det er nesten utopisk å tro at man kun kan
hjelpe traumatiserte med samtidige rusproblemer først når de er blitt rusfri.
Betimelige ord fra en allround dyktig dame.
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Intervju med Susanne Trønnes, prosjektleder
for overdosestrategien i Bergen kommune
Tekst: Maria G. Klemetsen, psykologspesialist Korus Vest Bergen
KAN DU FORTELLE LITT OM DIN FAGLIGE BAKGRUNN OG DIN STILLING I BERGEN KOMMUNE ?

Jeg er sosionom i bunn og har en master i psykososialt arbeid med vold, traumer, rus og
selvmord. Før jeg ble prosjektleder i overdosestrategien, jobbet jeg med lavterskeltiltak i
Bergen, nærmere bestemt på et av MO-sentrene i kommunen.
Prosjektlederstillingen overtok jeg i 2019. Stillingen har vært besatt siden 2016, da Bergen
kommune fikk midler fra Helsedirektoratet til å drive arbeid med den Nasjonale
overdosestrategien. I forbindelse med denne strategien ble de avgjort av Bergen og Oslo
kommune skulle ha en prosjektleder i full stilling hver, da disse byene hadde størst
utfordringer med overdosedødsfall på det tidspunktet. I Bergen kommune valgte de å legge
stillingen under administrasjonen til Etat for psykisk helse og rustjenester.
HVILKE OPPGAVER HAR DU SOM PROSJEKTLEDER ?

Oppgavene vi som prosjektledere i overdosestrategien har er ganske vid, men i hovedsak er
det tre punkter som er vårt hovedfokus:
•

Forankring og videreutvikling av overdosearbeidet i egen kommune samt
implementering av tiltakene i lokale handlingsplaner.

•

«Fadderarbeid» for nye tilgrensende kommuner, herunder å gjøre Veiviser i lokalt
forebyggende overdosearbeid kjent for nye kommuner.

•

Nasjonale oppgaver etter nærmere avtale med Helsedirektoratet

I Bergen kommune er det vedtatt en egen handlingsplan for forebygging av overdoser og
overdosedødsfall, som jeg som prosjektleder jobber med å implementere, gjøre kjent og
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videreutvikle. I tillegg jobber jeg ut mot nærliggende «fadderkommuner» som er blitt med i
overdosestrategien. I Bergen er dette Askøy og Austevoll kommune.
I noen tilfeller gir også Helsedirektoratet nasjonale oppgaver som vi prosjektledere skal
jobbe med. I Bergen har jeg eksempelvis hatt et ekstra ansvar knyttet til END (etterlatte
etter narkotikarelatert død) forskningen ved Høyskolen på Vestlandet og i denne forbindelse
også den årlige END-konferansen.
Det er mye som går innunder overdosestrategien og det er litt utfordrende å trekke frem
enkeltting jeg arbeider med, men noen av de største oppgavene utenom de overnevnte er
blant annet innsamling av data knyttet til overdoser, overdosedødsfall og endringer i
rusmiljøet. Jeg deltar også i arrangementskomiteen til Bergens markering av Verdens
Overdosedag og jobber med å spre kunnskap om «Tryggere bruk av rusmidler», hva
«switch» er og hvordan jobbe med det. Samarbeid med andre er også noe jeg vektlegger,
både internt i kommunen, for eksempel knyttet til nalokson-prosjektet, og eksternt med
bruker-, pårørende- og frivillige organisasjoner og Korus.
HVOR LENGE GÅR PROSJEKTET EGENTLIG ?

Prosjektet følger planen for den nasjonale overdosestrategien 2019-2022, og er således
egentlig da ferdig ved utgangen av 2022. Men det er alltid et håp om at politikerne på
stortinget ser verdien av å fortsette dette viktige arbeidet også etter 2022.
2020 HAR VÆRT ET ANNERLEDES OG UTFORDRENDE ÅR PÅ MANGE MÅTER . HVA HAR VÆRT
DITT FOKUS GJENNOM ÅRET ?

Det ble en helt ny verden for veldig mange når Norge stengte ned i mars. Det var spesielt
viktig å finne gode måter å ivareta de som var del av rusmiljøet i Bergen. Dette jobbet jeg og
flere av rådgiverne i Etat for psykisk helse og rustjenester med. Det ble opprettet en kontakt
og bistandstjeneste som kjørte ut mat og brukerutstyr samt en egen isolasjonsavdeling for
mennesker innenfor rus og psykiatri som ikke hadde gode boliger til å isolerer seg i ved
behov. Samtidig var det viktig å følge med på eventuelle endringer i rusmiljøet, slik som for
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eksempel økte overdoser, tørke av visse rusmidler, selvmord, eller økt forekomst psykisk
helseutfordringer.
Det var svært vanskelig å vite hva vi skulle fokusere på når ingen hadde vært i en slik
situasjon før, men jeg opplever at vi gjorde en god jobb og var raske til å snu oss rundt og
møte behovene som oppstod.
POLITIKERNE I BERGEN FORESLO Å KUTTE ÅPNINGSTIDENE VED MO-SENTERNE PÅ NESTTUN
OG

GYLDENPRIS, OG ÅPNINGSTIDENE TIL TVERRFAGLIG OVERDOSETEAM , SAMT Å LEGGE NED

NATTJEMMET. HVA TENKER DU RUNDT DET?

Heldigvis ble det ikke endringer i åpningstidene hos hverken MO-senterne og tverrfaglig
overdoseteam, da politikerne snudde på dette området. Det var ganske overraskende og
skummelt for overdosestrategien når dette forslaget kom. Bergen har i de siste årene sett en
nedgang i overdosedødsfall og vi har stor tro på at tiltakene vi har satt inn de siste årene har
bidratt til dette. Hvis alle tilbud skulle stenge rundt kl. 14 kunne dette ført til langt flere
dødelige overdoser og dårligere tilbud de vanskeligstilte. Vi ble veldig glad for den støtten vi
fikk fra samarbeidspartnere, rusfaglig råd og bruker- og pårørendeorganisasjoner rundt
denne saken. Dette var viktig for å vise det viktige arbeidet vi gjør i det daglige for å
forebygge overdoser og hindre overdosedødsfall.
ER DET NOE DU OG OVERDOSESTRATEGIEN HAR FÅTT SPESIELT GODT TIL?

Det er vanskelig å peke på en spesiell ting i Bergen når det er blitt gjort en så stor innsats fra
flere hold, både politikere som er med på å innføre MO-sentere, overdoseteam og brukerrom og ikke minst de ansatte som møter brukerne våre i hverdagen. Det har vært satt et
stort fokus på forebygging av overdoser og overdosedødsfall, og slik tallene har sett ut de
siste årene i Bergen ser det ut til å fungere svært godt. Vi har delt ut nalokson-nesespray
siden 2014 i Bergen, og samarbeid med prosjektkoordinator Åse Merete Solheim har vært
viktig for å nå stadig nye grupper og kommuner i regionen. Samarbeidet med bruker- og
pårørendeorganisasjoner, helseforetakene og frivillige organisasjoner har også fungert veldig
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godt. Sammen har vi klart å halvere overdosedødsfallene i Bergen og Vestland de siste
årene. Vi er ikke ferdig ennå, men vi ser at innsatsen vår har hatt effekt.
HVA TENKER DU ER SPESIELT VIKTIG Å FOKUSERE PÅ FREMOVER ?

Det er viktig at vi nå ikke slutter å fokusere på overdoseforebyggende arbeid, men fortsetter
arbeidet og sammen diskuterer nye måter å nå ut til brukergruppen vår. Vi kan aldri gi oss
med dette arbeidet om vi skal nærme oss nullvisjonen for overdosedødsfall. Vi skal dele på
de gode erfaringene våre, lære oss nye ting og utvikle nye tiltak. Samtidig er det viktig at
politikerne i Norge forstår hvor viktig dette arbeidet er og at vi på ingen måte kan senke
skuldrene og bygge ned tilbudene til brukergruppen.

Nye rapporter om rusavhengiges erfaringer med
kommunale tjenester fra Korus Midt
På oppdrag fra Helsedirektoratet kartlegger Kompetansesenter rus – Midt hvordan personer
med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene de mottar. Undersøkelsen er
nasjonal, og har foregått siden 2017. Den tredje målingen begynner i februar 2021.
Prosjektets fulle navn er Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer
med rusmiddelproblemer. I november ble to nye rapporter offentlig tilgjengelige. Den ene
rapporten er basert på intervjuer blant brukere i aldersgruppen 65 år og oppover, og den
andre rapporten er basert på intervjuer med ungdom i alderen 18-23 år.
Rapporten om de eldre brukerne er basert på dybdeintervjuer med 23 brukere. Prosjektet
har fire overordnede problemstillinger:
1) Er tjenestene tilgjengelige for brukerne, og får brukerne hjelp når de trenger det?
2) Har tjenesteapparatet systemer for å involvere brukerne i utforming av
tjenestetilbudet?
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3) Er det samsvar mellom behovet brukerne har og den hjelpen de mottar fra
tjenesteapparatet?
4) Hvordan er den opplevde nytteverdien for brukerne av tjenestene?
For mange kunne inngangen til tjenestene være utfordrende. Det var få som kjente til det
kommunale tjenesteapparatet på forhånd, og det var også liten kunnskap om hvilke
rettigheter de hadde i møte med de kommunale tjenestene. Imidlertid var det mange som
fortalte at de ble godt tatt imot når de først fikk innvilget hjelp. Særlig gjaldt dette de som
hadde en sterk relasjon med en enkelt kommunalt ansatt, eller som bodde på en institusjon
der ansatte er lett tilgjengelige.
Mange opplevde at de hadde liten innflytelse på tjenestetilbudet. Noen fortalte at de følte
seg maktesløse i møtet med kommunen, og at de ansatte ikke lyttet til dem eller tok dem på
alvor. Mange av de intervjuede fortalte at de hadde mer positive erfaringer med ansatte «på
gulvet» enn med de lenger opp i systemet.
Mange av de intervjuede var takknemlige for støtten de fikk fra det kommunale
hjelpeapparatet, men en del fortalte de var ensomme og isolerte. Hjemmehjelpen var en
særlig kritisk tjeneste i forhold til ensomhet og isolasjon fordi tidspress og utskiftning
mellom ansatte kan skape og forsterke disse følelsene. Å sikre den enkeltes sosiale behov
framstår som et tydelig forbedringsområde for de kommunale tjenestene.
Hovedproblemstillingene var de samme i rapporten om yngre brukere hvor det er gjort
dybdeintervjuer med 21 personer. Informantene hadde varierende erfaringer med hvor
tilgjengelig de kommunale tjenestene er, og at denne kan avhenge av om man har en god
relasjon med en eller flere kommunale ansatte. Tilgjengeligheten kan variere mellom
tjenestene, og NAV oppleves særlig ofte som uoversiktlig og mindre tilgjengelig enn andre
kommunale tjenester. Flere av informantene hadde opplevd å få muligheten til å påvirke
eget tjenestetilbud ved å få muligheten til å velge mellom ulike tjenestetilbud og
behandlingsopplegg, bestemme egne mål i tiltaksplaner og få ivaretatt spesielle hensyn og
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behov. Andre informanter opplevde derimot at deres ønsker og behov sjelden ble realisert,
og at de viktigste valgene ble tatt av andre. Noen opplevde det kommunale tjenestetilbudet
som disiplinerende. I møtet med kommunalt ansatte hadde flere også opplevd å bli
forskjellsbehandlet og stigmatisert. NAV ble trukket fram som en tjeneste som av mange
brukere ble oppfattet som utilgjengelig og lite lydhør for enkeltbrukernes ønsker. Mange av
de intervjuede var jamt over fornøyd med det kommunale tjenesteapparatet. Samtidig er
det udekkede behov i forhold til mer oppfølging etter rusbehandling i
spesialisthelsetjenesten, at de ansatte har mer innsikt i livssituasjonen til unge mennesker
med rusproblemer, det å ha en fast kontaktperson i kommunen, flere aktiviseringstiltak og
hjelp til å navigere seg i det kommunale tjenesteapparatet.
Link til presentasjon av rapportene her.
Link til rapporten om eldre brukere her.
Link til rapport om yngre brukere her.
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Minoritetsmenn med ROP-lidelser
Prabhjot Kour er lege og PhD-stipendiat ved Nasjonal kompetansetjenese for samtidig
rusmisbruk og psykiske lidelser, og Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har som en del av sitt
doktorgradsprosjekt undersøkt hvordan det er å være innvandrer i Norge og ha en samtidig
rus- og psykisk (ROP) lidelse. Hun har intervjuet 10 menn med ikke-vestlig bakgrunn om
hvordan det oppleves å leve med en slik lidelse i Norge. Mennene opplevde utfordringer på
både kulturelle, strukturelle og personlige områder. De fleste kom fra land hvor det er
knyttet et sterkt stigma til rus og psykiske lidelser. Flere av mennene er også traumatiserte. I
Norge har de fått lite hjelp med å håndtere disse traumene. I behandlingsapparatet har de
opplevd at liten kultur- og migrasjonsforståelse. Selv om mennene ønsker å komme ut i jobb
opplever det at både deres innvandrerbakgrunn og ROP-lidelse er barrierer for å komme inn
på arbeidsmarkedet.
Kour sier studien hennes gir et innsikt i opplevelsene til en gruppe personer som er
stigmatiserte og som ofte anses som vanskelige å nå fram til. Funnene i studien er også
viktige for å forstå innvandrerperspektivet i behandlingen av denne typen lidelser, øke
behandlingsengasjementet og for å forhindre tilbakefall. Hun mener resultatene kan ha
positive effekter både for innvandrere som trenger hjelp og for norske helsetjenester.
Link til intervju med Prabhjot Kour på erfaringskompetanse.no her.

Rapport om substitusjonsbehandling
På oppdrag fra Helsedirektorat har SERAF summert opp gjeldende kunnskap og vurdert
nytteverdien av substitusjonsbehandling ved avhengighet av amfetamin/metamfetamin,
kokain, cannabis og benzodiazepiner. Bakgrunnen for oppdraget var bekymringen Covid-19
pandemien har medført for helsesituasjonen til personer med ulike former for
rusavhengighet. Spørsmålet Helsedirektoratet ønsket svar på var om
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substitusjonsbehandling slik opioidavhengige får kunne benyttes overfor avhengighet av
andre rusmidler enn opioider. Resultatene presenteres i rapporten Kan
substitusjonsbehandling være et alternativ ved avhengighet av amfetamin/metamfetamin,
kokain, cannabis og benzodiazepiner? Hva er forskningsstatus? som er skrevet av Helge
Waal og Thomas Clausen.
Rapporten konkluderer med at LAR-modellen ikke er direkte overførbar til behandling av
avhengige brukere av andre rusmidler. Det mangler legemidler med langvarig effekt, og det
er knyttet problemer til rusvirkning, og uklare grenser mellom rusbruk og stabiliserende
virkning. En substitusjonsbehandling modellert etter LAR-behandlingen for opioidavhengige
er i liten grad relevant eller aktuell for rusmidlene undersøkt i denne rapporten. Samtidig
mener rapportforfatterne at den oppsummerte kunnskapen kan gi grunnlag for videre
forskning først og fremst når det gjelder stimulerende midler.
Link til rapporten her.
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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 hos 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
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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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