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Oktober 2020 

Da er det klart for årets sjette utgave av Lavterskel Nyhetsbrev. En stadig tilbakevendende 

utfordring er møtet med hverdagen etter endt rusbehandling. Fyll Dagene er en messe der 

personer som har blitt rusfrie kan bli kjent med de ulike rusfrie tilbudene som finnes. På 

grunn av koronasituasjonen ble messen i år avlyst, og i stedet ble det arrangert en 

livesending på Facebook ledet av Petter Uteligger. I dette nummeret har vi intervjuet en 

bruker som har hatt godt utbytte av å delta på messa. Vi har også et intervju med Tonje 

Anholt som var initiativtager til livesendingen. En av grunnpilarene til overdosestrategien er 

å få brukere til å endre inntaksmåten av opioider fra injeksjon til røyking. Blant tiltakene som 

kommer er produksjonen av en film om temaet, og et informasjonskort som skal deles ut til 

brukerne. For å høre mer om dette har vi intervjuet overdosekoordinator i Oslo kommune 

og spesialkonsulent ved Korus Oslo, Silje Finstad. Oslo kommune har nylig publisert en 

utredning om utendørs væresteder for rusavhengige som ser på fordeler og ulemper knyttet 

til dette. Vi har også intervjuet lederen i en ny brukerforening for rusbrukere med 

minoritetsbakgrunn. I tillegg presenteres ny forskning og nytt fra Kommunetorget.no.  

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). 
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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  

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@sykehuset-innlandet.no 

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

sende dette til oystein.gravrok@korusnord.no  

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/
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto: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.  

Rapport uke 36 her. 

Rapport uke 38 her.   

Rapport uke 40 her.  

Rapport uke 42 her.   

 

 

http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20uke%2036.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-%20Rapport%20uke%2038%20.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Rapport%20Korona%20og%20rus%20uke%2040.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20uke%2042%20(kommunekartlegging).pdf
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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. 

Helsedirektoratet ønsker nå at denne varslingsmuligheten skal bli bedre kjent.  

E-postadressen er: Rusalarm@helsedir.no                                                                

Informasjonsside om Rusalarm på Kommunetorget.no her.  

Reduksjon av lavterskeltilbudet i Bergen 

Marie G. Klemetsen, Birthe Møgster og Svein Erik Frigaard fra Korus Vest Bergen skrev 22. oktober en 

kronikk i Bergens Tidende der de kritiserer kommunens planer om å bygge ned lavterskeltilbudet i 

Bergen. De kommunale tilbudene vil få redusert åpningstid. Det er i tillegg foreslått å si opp avtalene 

med Hallvardstuen, Albatrossen Ettervernsenter og Omsorgsbasen for kvinner. På noe lengre sikt er 

det foreslått å redusere Overdoseteamets aktivitet, stenge akuttovernattingstilbudet og avslutte 

prosjektet om hepatitt C-behandling. Kronikkforfatterne skriver disse tiltakene er viktige brikker i en 

helhetlig overdoseforebyggende strategi som har vist seg å ha god effekt.  

Link til kronikk her.  

 

mailto:Rusalarm@helsedir.no
file:///C:/Users/vel46874/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kommunetorget.no/rusalarm%20info
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/QmoG5P/med-byraadets-budsjett-kan-vi-faa-flere-overdosedoedsfall
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Forskningsartikkel om kunnskapen om Covid-

19 blant rusbrukere i 3 norske byer 

Da det ble klart for norske myndigheter at koronaviruset ikke var en forbigående 

sesonginfluensa ble samfunnet stengt ned for å hindre smittespredning. Sykdommen viruset 

gir ble gitt navnet Covid-19 som er en forkortelse for Corona Virus Disease 2019. En av 

gruppene som ble ansett å ha en særlig risiko for å bli smittet og utvikle Covid-19 var 

personer med en avhengighetslidelse. I Oslo og Bergen ble det opprettet egne 

isolasjonsenheter for personer med en avhengighet først og fremst av opioider som hadde 

blitt smittet av koronaviruset. Så langt har det vært svært få personer i denne gruppen som 

har blitt smittet og syke av Covid-19. For å få et øyeblikksbilde (snapshot) av situasjonen ble 

det gjort en undersøkelse blant totalt 226 personer som brukte narkotiske stoffer i Oslo, 

Bergen og Kristiansand. Målet var å finne ut mer om kjennskapen i denne brukergruppa til 

symptomer på Covid-19, villigheten til å la seg teste for Covid-19, kjennskap til tilgjengelige 

tjenester for Covid-19 smittede rusavhengige og deres erfaringer med tilgjengelighet og pris 

på illegale rusmidler. Deltagerne ble rekruttert gjennom ulike lavterskeltiltak og 

brukerorganisasjoner.  En majoritet på 65,9 % av de spurte svarte at de kjente til 

symptomene på Covid-19. Omtrent alle (91,2 %) svarte at de ville teste seg for smitte om de 

hadde symptomer på Covid-19. Snaue 64 % kjente ikke til egne Covid-19 tjenester for 

personer som brukte narkotiske stoffer. Her var kjennskapen til slike tjenester større blant 

personer som fikk substitusjonsbehandling enn blant de som ikke fikk dette. Noe over en 

tredjedel (35,4 %) rapporterte om mindre tilgang på stoff, særlig beroligende og dempende 

legemidler, mens 61,5 % rapporterte om økte priser på først og fremst cannabis.   

Funnene er presentert i artikkelen Covid-19 survey among people who use drugs in three 

cities in Norway og er skrevet av Gabrielle K. Welle-Strand, Svetlana Skurtveit, Thomas 

Clausen, Christine Sundal og Linn Gjersing. Artikkelen kan lastes ned her.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871620304671
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Narkotikautløste dødsfall mars-mai 2020 

Folkehelseinstituttet har publisert tallene over narkotikautløste dødsfall (også kalt 

overdoser) for perioden mars til mai 2020. Totalt døde 60 personer av overdoser i Norge i 

denne perioden. 70 % av de døde var menn. Gjennomsnittsalderen for alle døde var 45 år, 

for kvinner var gjennomsnittsalderen 48 år og for menn 44 år. Tallene er ennå ikke klare for 

overdosedødsfall i 2019. Det er derfor ikke mulig å sammenligne med fjoråret, men i samme 

periode i 2018 hadde 79 personer dødd av overdoser og i 2017 65 personer. Fylkene med 

flest narkotikautløste dødsfall er Viken, Oslo, Rogaland, Vestland og Agder.  

Link til rapporten her. 

Europeisk Narkotikarapport fra EMCDDA 

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) publiserer hvert 

en år en rapport som ser på utviklingen og trender på narkotikaområdet i Europa. Landene 

som omfattes av rapporten er medlemslandene i EU i tillegg til Norge og Tyrkia. Årets 

rapport er den 25. i rekken, og den beskriver situasjonen slik den fremsto i landene i slutten 

2019. Ut over et kapittel innledningsvis kommer rapporten dermed ikke inn på 

narkotikasituasjonen i Europa etter koronapandemiens utbrudd. I starten av pandemien var 

det mange tiltak som enten stengte eller reduserte tilbudet, men raskt klarte de fleste 

tilbudene å tilpasse seg den nye situasjonen og kunne raskt tilgang til behandling og annen 

støtte til brukerne. Den første fasen av pandemien viste en nedgang i etterspørselen etter 

stoffer som vanligvis benyttes i en sosial setting slik som MDMA og kokain. Samtidig så det 

ut til at etterspørselen etter cannabis og nye benzodiazepiner økte. I denne første fasen ble 

det også observert en endring i tilbudet med stofftørke og økte priser. Med en nedgang i 

https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-mars-mai-2020/?fbclid=IwAR1JZYnoM_UtNgtPBUlbLnmcLs3Ym9mCFQH49IBseq07laBIptQAQmzNTco
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gatesalg som et resultat av forbud mot ansamling større grupper mennesker på offentlige 

steder ble en større del av salget flyttet over til internett. Smuglingen med fly opphørte 

naturlig nok i stor grad mens smugling med skip ser ut til å ha holdt seg på samme nivå som 

før pandemien brøt ut. Produksjonen av syntetiske stoffer og cannabis i Europa ser heller 

ikke ut til å blitt særlig påvirket av denne. I rapporten advares det mot at den økonomiske 

krisen som har fulgt pandemien kan resultere i økte problemer for utsatte grupper i 

Europeiske land. Flere funn rapporten presenterer gir grunn til bekymring.  Blant annet en 

fordobling av den beslaglagte mengden heroin fra 2017 til 2018, produksjonen av både 

tradisjonelle og nye narkotiske stoffer fortsetter å øke i Europa, i noen land er bruken av mer 

uvanlige stoffer som ketamine og GHB et økende problem, nye typer benzodiazepiner er 

tilgjengelige og stadig nye opioider blir oppdaget. Samtidig er overdoser i stadig større grad 

et problem hos en aldrende brukerpopulasjon.  

Link rapport her.   

Link faktaark med høydepunkter fra rapporten her. 

Oppdatering fra UNODC om en mer kompleks 

opioid-krise 

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) to ganger i året ut en oppdatering om den 

globale situasjonen når det gjelder syntetiske narkotiske stoffer kalt Global SMART Update. 

Dette er en del av programmet UNODC Global Synthetics Monitoring: Analysis, Reporting 

and Trends (SMART). Den siste oppdateringen kom nå i oktober og heter The Growing 

Complexity of the Opioid Crisis. Først og fremst kjennetegnes krisen av en global økning i 

ikke-medisinsk bruk av opioider og en økning i antallet opioidrelaterte dødsfall. De konkrete 

utslagene varier mellom ulike deler av verden. I Nord-Amerika har den gått i bølger de to 

https://www.emcdda.europa.eu/edr2020
https://www.emcdda.europa.eu/news/2020/7/european-drug-report-2020-highlights_en


Lavterskel nyhetsbrev  

Kompetansesenter rus Oslo  

8 

siste tiårene og er kjennetegnet av en kombinasjon av farmasøytisk fremstilte opioider, 

heroin og syntetiske opioider. I den siste bølgen som startet i 2013 har fentanyl, 

fentanylanaloger og andre syntetiske opioider blitt vanlige i det illegale tilbudet av opioider, 

og i en stadig større del av overdosedødsfallene har fentanyl blitt brukt. Tramadol er det 

vanligst brukte opioidet i Vest-, Sentral- og Nord-Afrika. Det er også indikasjoner på at 

bruken av Tramadol øker i Midt-Østen og Sørvest-asiatiske land.  

Krisen kommer også til uttrykk gjennom et stadig økende antall nye psykoaktive stoffer som 

har en opioid effekt. En del av disse stoffene er fentanylderivater, men det har de siste årene 

blitt oppdaget flere opioider som ikke er beslektet med fentanyl. Mange av disse stoffene 

har opprinnelig blitt utviklet av legemiddelindustrien men hvor dette arbeidet ble stanset, 

eller stoffene ble vurdert til at de ikke kunne brukes som legemidler – not suitable for human 

consumption. 

Blant tiltakene som trekkes frem for å møte denne stadig ekspanderende og endrende 

situasjonen er utviklingen av gode tidlig varslings-systemer (Early Warning Systems). Dette 

fordrer en rask og uhindret utveksling av informasjon mellom internasjonale, nasjonale og 

lokale partnere. 

Link til oppdatering her.  

 

https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_SMART-2020-Vol_24_web.pdf
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Forskningsartikkel – forsøk med app som 

overdoseforebyggende tiltak 

Philadelphia er byen i USA som har den høyeste overdosedødeligheten i forhold til folketall. 

Her ble det fra mars 2019 og ut februar 2020 gjort et forsøk der 112 beboere i bydelen med 

høyest overdosedødelighet i Philadelphia ble utstyrt med nalokoson nesespray og en 

mobilapp som kontaktet andre deltagere i prosjektet når de sto overfor det de mente var en 

overdose. Samtidig som andre deltagere i prosjektet ble varslet foretok appen også en 

oppringning til ambulansetjenesten. Deltagerne i forsøket hadde gjennomgått en opplæring 

i å kjenne igjen en overdose, bruk av nalokson nesespray og bruk av den aktuelle appen. 

Formålet med undersøkelsen var å se om det å ha en app av denne typen kunne medvirke til 

at overdoseofre ble gitt nalokson før ambulansen kom til stedet. I artikkelen Layperson 

reversal of opioid overdose supported by smartphone alert: A prospective observational 

cohort study beskriver David G. Schwartz, Janna Ataiants, Alexis Roth, Gabriela Marcu, Inbal 

Yahav, Benjamin Cocchiaro, Michael Khalemsky og Stephen Lankenau forsøket og 

resultatene fra dette. Artikkelforfatterne mener denne studien viser at kombinasjonen av å 

gi personer tilgang til naloksone nesespray og en app som varsler andre med kan gi en økt 

sannsynlighet for at overdoseofferet raskere blir gitt naloksone. Dette kan gi lavere 

dødelighet og minske risikoen for skader hos personen med overdose.  

Artikkelen kan lastes ned her.  

Utendørs væresteder for rusavhengige  

Velferdsetaten i Oslo kommune har publisert en rapport som utreder fordeler og ulemper 

ved utendørs væresteder for rusavhengige. I Oslo har det siden 1960-tallet eksistert åpne 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2589537020302182?token=9181522E54D1BEFCEE7979B48083A6D4D8EC7AC2D2A89E2BCE1268064065B0CFAD00EF659916419281952C67BA09D634
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russcener. Åpne russcener defineres som «et sted der det brukes og formidles illegale 

rusmidler, og der personene er synlige for omgivelsene.» På bakgrunn av et privat forslag 

som ble fremmet høsten 2019 vedtok byrådet i Oslo å utrede muligheten for å finne og 

utrede områder som kunne være passende for et værested for rusavhengige etter modell fra 

Nåleparken i Aarhus. Nåleparken i Aarhus er et delvis inngjerdet område som er tilrettelagt 

med sitteplasser, avfallsdunker og et toalett. Den opprettet i 2001 på grunn av ansamlinger 

av personer med rusproblemer midt i Aarhus sentrum.  Byrådsavdeling for eldre, helse og 

arbeid ba Velferdsetaten om å levere en utreding som drøftet argumenter for og imot et 

værested for rusavhengige. Erfaringer og synspunkter ble hentet inn fra forskning, andre 

byer som har prøvd ut utendørs væresteder eller skjermede områder for rusavhengige, 

fagfolk, folk med ruserfaring og interesseorganisasjoner for pårørende, brukere og eventuelt 

andre interesser.  

UTREDNINGEN DRØFTER SPØRSMÅLENE: 

 Vil etablering av utendørs værested bidra til mindre stigmatisering, mer verdighet – 

og bedre livskvalitet for brukerne? 

 Vil etablering av utendørs værested skape mer trygghet for befolkningen ved at 

personer i de åpne russcenene har et eget sted?  

Utredningen ser både positive og negative konsekvenser ved opprettelsen av et utendørs 

værested for rusavhengige. Det vil gi brukerne mulighet for sosialt fellesskap, de vil få være i 

fred og vil heller ikke forstyrre andre. Samtidig er det en fare for at miljøet kan bli hardere 

med mindre kontroll og mer vold. Videre kan et område av denne typen virke tiltrekkende 

på sårbare personer. I utredningen står det at opprettelsen av et utendørs værested 

sannsynligvis vil bidra til å redusere dagens åpne russcener, men at disse ikke vil forsvinne 

helt. Slik kan et utendørs værested bli et tillegg til og ikke en erstatning for de åpne 

russcenen som allerede finnes i Oslo.  

Link til rapporten her.  

https://www.ivarjohansen.no/images/stories/pdf/varested05092020.pdf
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Switch 

I forhold til folketallet er Norge blant landene i Europa der flest mennesker årlig dør av 

narkotikaoverdoser. Blant de mulige årsakene til dette er det store antallet personer i Norge 

som injiserer narkotiske stoffer. Et middel for å få ned antallet overdosedødsfall er å endre 

inntaksmåten fra injeksjon til røyking, og i høst startet arbeidet med å lage et 

informasjonskort om dette. For å høre mer om dette arbeidet har vi intervjuet Silje Finstad 

som siden 2014 har koordinert det overdoseforebyggende arbeidet i Oslo, og som nå er 

ansatt som spesialkonsulent ved Korus Oslo.  

FORTELL OM BAKGRUNNEN FOR DETTE ARBEIDET 

Da den første Nasjonale overdosestrategien (2014- 2017) ble evaluert av Marit Edland-Gryt 

ved Folkehelseinstituttet kom det fram at en av pilarene det måtte jobbes mer med var 

Switch-kampanjen. Når man tenker på Switch kampanjen så er dette en kampanje hvor man 

ønsker å formidle kunnskap om tryggere inntaksmåter av alle type rusmidler. Vi har valgt å 

lage et kort som retter seg mot røyking av heroin/opioider da vi vet at det er disse stoffene 

folk flest dør av. dette rusmiddelet som frem til 2016? tok flest liv i en overdose situasjon 

samt at det er denne inntaksmåten som flere oppgir at de finner vanskelig. 

Det arbeides i disse dager også med en film om tematikken, og da tenkte vi det kunne være 

en god ide å også lage et kort for å nå de som ikke har tilgang på de forskjellige plattformene 

hvor denne filmen kan vises.  

HVA ER MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET?  

Målsetning på kort sikt er at enda flere brukere får informasjon om hvordan heroin skal 

røykes. Dette handler om å «lage» utstyret og røyke på en måte som gjør at målgruppen 

ikke opplever at dette er en «dårlig deal». En annen ting er å gjøre hjelpeapparatet tryggere 

på å snakke om røyking av heroin. Målsetningen på lang sikt er at enda flere velger røyking 

som inntaksmåte av heroin. På den måten kan kortet bidra til at færre mennesker opplever 
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helseskadene som kan oppstå etter injeksjon, og at færre mennesker dør. Vi vet jo at ved å 

røyke fremfor å bruke sprøyter så minsker risikoen for overdose. 

HVEM DELTAR I ARBEIDET? 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av en person fra en lavterskelinstitusjon, en fra 

brukerrommet, en person fra en brukerorganisasjon og en erfaringskonsulent fra Korus Oslo.  

 

HVORDAN ER PROSESSEN FREMOVER? 

Vi har nå landet et forslag på hvordan vi mener at et slikt kort bør se ut med tegninger og 

kortfattet informasjon. Videre skal vi samarbeide med kommunikasjons- og designbyrået 

Kikkut om den endelige utformingen. Vi er også åpne for andre kreative forslag som kan 

gjøre kortet så bra som mulig. Så vil vi sende kortet ut til noen utvalgte kommuner for 

innspill på innhold og design. Om det er noen innspill tas disse med videre i prosessen. Vi 

håper å levere et ferdig produkt til Helsedirektoratet som er eiere av kortet innen utgangen 

av året. Første halvdel av 2021 er tenkt på utprøving og utrulling nasjonalt. 

HVILKEN NYTTE TROR DERE KORTET KAN HA? 

Vi håper og tror at dette kan hjelpe brukerne til å bli tryggere på hvordan de kan røyke 

heroin. Vi har snakket med brukere på forskjellige arenaer og har inntrykk av at det er 

mange som syns dette er vanskelig. Videre håper vi også at dette kan være en enkel 

«brukermanual» for de ansatte, slik at de også blir tryggere på formidling av informasjon om 

røyking som en mer skånsom og overdoseforebyggende inntaksmåte. 
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Ny brukerorganisasjon - MIO (Minoritetenes 

Interesseorganisasjon) 

Tekst: Helen Andezion, erfaringskonsulent og sosionom, Korus Oslo 

MIO er en nystartet brukerorganisasjon, startet for å fremme interessene til rusavhengige 

med minoritetsbakgrunn. Organisasjonen er startet opp av blant andre Mohammad Hersi, 

tidligere aktiv i RIO. Han var rusavhengig i ca 10 år, før MIO ble startet for å ivareta 

rusavhengige med minoritetsbakgrunn. Mohammad Hersi var også innleder til RIO-debatten 

“Minority Report” 13.10.20. 

HVA GJORDE AT DU (MED ANDRE) STARTET MIO? 

Jeg var rusavhengig i 10 år og i et rusmiljø bestående av minoriteter. Jeg forsto at ingen 

skjønte seg på oss. Jeg har møtt mange som vil hjelpe, men ikke vet helt hvordan de skal gå 

frem.  

Vårt formål er å være en brobygger. Vi vil vise vei for minoriteter som ikke finner frem i 

systemet og dermed heller ikke blir integrert. Mange med krigstraumer vet ikke at det finnes 

hjelp å få, og blir værende i lidelse uten å vite hvilke rettigheter de har og hvor man kan gå 

for å få hjelp. Vi ønsker å gi hjelp til selvhjelp og slik motvirke utenforskapet mange 

innvandrere lever i. Vi ønsker å hjelpe flere å oppnå de drømmene de hadde før de kom til 

Norge; et liv med verdighet og trygghet. Vi tenker at hjelpen må være mer tilpasset enn det 

den er nå, med respekt for minoriteters kultur-og trosbakgrunn - ikke bare på norske 

premisser. 

HVA ER DET SOM SKILLER RUSAVHENGIGE MED MINORITETSBAKGRUNN FRA ETNISK NORSKE 

RUSAVHENGIGE? 

Mange innvandrere med rusproblemer sliter med krigstraumer. Noen har vært barnesoldater 

og/eller utsatt for voldtekt, tortur og fangenskap på vei til Norge – særlig de som kommer via 

Libya. Det å sitte med krigstraumer og enorme tapsopplevelser gjør det vanskelig å gå på 
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skole rett etter ankomst. Mange sitter på norskkurs og får ikke med seg noe av det man er 

ment å lære, fordi man har så mange ubearbeidede traumer. I tillegg har de færreste av oss 

et nettverk som kan hjelpe oss ut i jobb. Det hjelper ikke at selve asylsøkerprosessen også, 

for mange, oppleves som en “ydmykelsesprosess”. 

 

HVA LEGGER DU I DETTE? 

Mange av oss føler oss allerede som undermennesker, når vi først kommer hit. Det å først 

flykte fra sitt hjemland, bli utsatt for flere traumatiske hendelser under flukten hit, for så å 

bli utsatt for en krenkende asylsøkerprosess. Summen av alle disse belastningene blir for 

tung. Det ligger der og opptar all oppmerksomhet så man ikke har noe fokus og 

konsentrasjon til å lære norsk og alt man må lære for å bli integrert. Man har et savn etter 

familien. De fleste har også ansvarsfølelse for de som er igjen i hjemlandet. Uten jobb og 

utdanning blir det lite meningsfylt innhold i livet, og man får heller ikke oppfylt de 

forpliktelsene man har for de hjemme. Veien blir da kort til rus og et passivisert liv. De 

færreste rusavhengige minoriteter har noe særlig erfaring med rus hjemmefra, men likevel 

blir veien til rusen kort når man er ensom, står utenfor det norske storsamfunnet og heller 

ikke mestrer skole og det å få seg jobb.  

HVA TENKER DU SKAL TIL FOR AT FÆRRE FALLER UTENFOR? 

Vi i MIO har ikke alle svarene. Men det må bli mer fokus på alt det minoriteter med 

rusproblemer sliter med, som f.eks. krigstraumer, diskriminering og annet som hindrer 

integrering. Det som er skremmende er hvordan utenforskapet og den psykiske uhelsen 

videreføres til barna. Alt dette vil ta tid å rette opp i, men vi ønsker å samarbeide med riktige 

instanser for å bedre situasjonen. Vi er på riktig vei, som for eksempel med rusreformen som 

forhåpentligvis vil føre til mindre stigmatisering av en allerede belastet gruppe, men det er 

flere ting som må tas tak i.  
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Fyll dagene  

Fyll dagene er ei messe der personer som har blitt rusfrie etter behandling kan bli kjent med 

de rusfrie tilbudene som finnes. På messa deltar ulike aktører som blant annet tilbyr jobb, 

kurs, trening, økonomisk rådgivning og fellesskap. Målet er å bidra til en rusfri og 

meningsfull hverdag etter endt behandling. Hovedmålgruppen er personer som ønsker en 

meningsfull hverdag uten rus. Dette omfatter personer i både døgn- og poliklinisk 

rusbehandling, innsatte i fengsler og personer i rusfri rehabilitering. I tillegg kommer 

personer som møter disse personene gjennom sine jobber. Pårørende og andre interesserte 

er også velkomne til messa. Bakgrunnen for Fyll dagene i Oslo var en undersøkelse som ble 

gjennomført i 2016 for å lage et kunnskapsgrunnlag for å utarbeide en ny russtrategi i Oslo. 

Her kom det fram at det var vanskelig å få oversikt over alle tilbudene som fantes. Særlig 

gjaldt dette rusfrie tilbud. Messa ble arrangert i tre år fra 2017 til 2019. Det har også blitt 

arbeidet med å lage en nettside/nettportal. Denne ble lansert i mars 2020. Utstillerne på 

messa omfatter frivillige/ideelle aktører, sosiale entreprenører og offentlige tilbud. Felles for 

utstillerne er at de tilbyr rusfrie jobb- aktiviteter og fritidstilbud, og relevante råd- og 

veiledningstjenester som kan være viktige i overgangen fra institusjon til egen bolig deltar 

også som utstillere. Årets messe ble avlyst på grunn av korona-pandemien. I stedet ble det 

laget en to timers direktesending ledet av Petter Nyquist, kanskje bedre kjent som Petter 

Uteligger. For å høre mer om Fyll Dagene har vi intervjuet Tonje Anholt fra Velferdsetaten i 

Oslo kommune, og Alf som har opplevd det svært positivt og nyttig å delta på messa.  

INTERVJU MED TONJE ANHOLT 

Tekst: Helen Andezion, erfaringskonsulent og sosionom, Korus Oslo 

HEI! KAN DU SI LITT OM HVEM DU ER OG HVA DU JOBBER MED? 
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Jeg er Tonje Anholt. Jeg jobber i Velferdsetaten, etter mange år i rusfeltet direkte i møte 

med brukere. Min jobb nå går blant annet ut på å utvikle tilbudet brukere har i private 

rusinstitusjoner.  

HVORDAN KOM DERE PÅ «FYLL DAGENE»-MESSA? 

I jobben min med kvalitetsutvikling kom jeg i snakk med brukere som lurte på hva slags 

tilbud det finnes når man skrives ut av fengsel eller rusinstitusjoner – særlig de rusfrie 

tiltakene, som et slags ettervern. Alle kjenner jo til opplegg som «Stedet», 24/7, ErLikOslo og 

lignende, men vi ønsket å fokusere på de rusfrie tiltakene. Også ansatte lurer til tider på hva 

de skal anbefale brukerne sine i tida etter behandling og soning.  Overgangen fra institusjon 

til livet «der ute» er som kjent en sårbar fase.  

Tenk hvilken omfattende oppgave det er å starte opp helt på nytt! Jeg også hadde slitt om 

jeg skulle starta på nytt uten nettverket mitt og jobben min! Før sosiale medier, og før 

internett, hadde institusjoner gjerne en mappe med hvilke tilbud som eksisterer for brukere 

som skal startet opp et nyktert liv. 

Men med en messe kan man samle mange forskjellige tiltak som brukere kan få informasjon 

om, alt under samme tak – akkurat som andre messer. Det var sånn jeg kom på ideen. Jeg 

tenkte ut i fra meg selv, dersom jeg ønsker informasjon om for eksempel reiser så drar jeg på 

en reiselivsmesse! Og derfra ballet det på seg. Første messe var i 2017, men i år var det en 

digital messe på grunn av korona. 

Før vi kom så langt begynte vi med en nettside. Den ligger under Velferdsetatens 

hjemmeside (www.oslo.kommune.no/fyll-dagene/. Det er en side med alle tiltak lett 

tilgjengelig for både brukere, men også ansatte som vil ha info, som et slags oppslagsverk. 

Vi har samarbeidet med frivillige organisasjoner, kommunen og flere brukerorganisasjoner. 

Det hadde ikke blitt en like bra messe om jeg som byråkrat skulle satt sammen et tilbud – vi 

er helt avhengig av feedback fra brukerorganisasjonene for å sette sammen et tilbud som 

http://www.oslo.kommune.no/fyll-dagene/
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faktisk treffer. Og uten finanseringen fra kommunen hadde vi ikke hatt noen midler til å lage 

til en messe.  

HVEM BENYTTET SEG AV «FYLL DAGENE» -MESSA? 

Hovedmålgruppa til messa er personer som ønsker en meningsfull hverdag uten rus, og 

ansatte som møter dem i sine jobber Det er både folk som er i spesialisthelsetjenesten, altså 

i rusbehandling, og de som er i fengsel. Men, det er ikke sånn at vi ville nektet noen inngang 

dersom de var synlig ruset, altså. Men av respekt for de som er i rusfri behandling er det et 

krav at man ikke skal komme godt synlig rusa. I år var det digitalt på grunn av korona, men 

de foregående år var det slik vi gjorde det. Og det fungerte bra.  

HVA ØNSKET DERE SÆRLIG Å FÅ FRAM I LIVESENDINGEN? 

Vi ønsket å formidle håp og inspirasjon! Og vise hvilket omfang av tilbud det finnes der ute. 

Vi ønsket at dette skulle være et treff for folk som alt for ofte føler seg utenfor 

storsamfunnet. Vi ønsket å vise at det ER mange muligheter til å fylle dagene med noe 

meningsfullt. Det er så viktig å ha noe å drive med, og med en slik messe får man vist 

bredden i tilbudene som finnes. 

HVORDAN SYNS DERE DET GIKK? 

De foregående år fikk vi folk til å fylle ut evalueringsskjema på vei ut, og responsen var svært 

god. Folk var fornøyd med både lokalene, formen på messa og innholdet. Flere har fått jobb i 

«Medarbeiderne» og i «Nyttig Arbeid» etter å ha vært på der - og ikke minst har man fått 

sådd noen frø. I år ble det annerledes på grunn av korona, og selv om vi fikk god respons 

(72000 visninger fra Petter uteliggers Facebook side, og 430 kommentarer under 

livesending), så erstatter det ikke de fysiske møtene. I fjor var det 700 stykker tilstede i 

lokalene våre. Det blir liksom ikke bli helt det samme med en digital messe. Nå gjelder det å 

holde dette i gang, uavhengig av om det er messe eller ikke, så vi har fått oss en 

Facebookside som driftes av flere fra «Nyttig Arbeid», og via nettsiden 
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www.oslo.kommune.no/fylldagene/. Vi skjønte tidlig at vi ikke kunne gjennomføre en vanlig 

messe i år fordi arrangementet ville bli for stort i disse koronatider. Sammen med de fire 

andre Fyll dagene-byene Bergen, Stavanger, Trondheim samarbeidet vi om Fyll dagene 2020 

som ble en digital sending med Petter Nyquist som programleder. Sendingen kan sees på 

Petter Uteliggers Facebook-side. 

INTERVJU MED ALF HANSEN 

Tekst: Helen Andezion, erfaringskonsulent og sosionom, Korus Oslo 

En av deltagerne på fyll-dagene- webinaret er Alf Hansen. Han er tidligere rusavhengig og nå 

fast ansatt som arbeidsleder ved “Nyttig Arbeid”. Vi stilte han noen spørsmål om hvordan 

han klarte å snu om livet fra tung narkoman til å være et produktivt medlem av samfunnet. 

HEI ALF, KAN DU FORTELLE LITT OM DEG SELV? 

Jeg er 37 år og fra Bjølsen i Oslo. Jeg begynte å ruse meg som 13-åring.  Første gang jeg var i 

fengsel var jeg 16 år. Jeg har vært i fengsel 16 ganger. Nå er jeg nykter, med fast ansatt i 

“Nyttig arbeid” og har et godt liv! 

HVILKE TILTAK HAR VÆRT TIL NYTTE FOR DEG PÅ VEIEN TIL ET RUSFRITT LIV? 

Det er flere ting. Aller først var det det å bli dømt til behandling og å sone på rusinstitusjon 

fremfor fengsel (såkalt ND-dom). Jeg sona 2 år på rusinstitusjonen Syningom. Der hadde jeg 

en helt eksepsjonell primær-kontakt. Hun dro meg i riktig retning fra første stund og strakk 

seg langt for meg. Hun sørget for at det meste var tilrettelagt før jeg ble skrevet ut i forhold 

til bolig, jobb og fritidsaktivitet (Golf mot rus). Så da ble overgangen litt enklere. Det hjalp 

også å være ute av Oslo, og fjerne seg fra miljøet en god stund. Jeg fikk jobba meg gradvis 

opp til 100% stilling. Alt var på plass før jeg ble skrevet ut. Jeg vet ikke hvordan det hadde 

gått ellers. Jeg tror vi hadde hele planen klar i 1 år før jeg ble skrevet ut. Jeg var på “Fyll 

dagene”-messa i 2017, slik kom jeg i kontakt med “Nyttig arbeid”, hvor jeg nå jobber som 

arbeidsleder. 
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KAN DU FORTELLE OM FRITIDSAKTIVITETEN DU BEGYNTE MED, “GOLF MOT RUS”? 

Det er et tiltak som er startet av en tidligere rusavhengig, Bengt Hegneland, for cirka 7-8 år 

siden. Vi får dekket ballkort og gratis medlemskap på Grønmo Golfklubb. Golf er jo egentlig 

en dyr sport, så jeg ville nok ikke hatt mulighet til å drive med det ellers. Det er en fin måte å 

få frisk luft og trening i et godt miljø!  

Vi spiller i helgene. Dette gjorde at jeg fikk noe meningsfylt å drive med når “alle andre” er 

ute og fester, og det føles litt sårt å bare sitte hjemme alene – da kan jo det å ruse seg bli 

ekstra fristende. Men da var det godt å kunne gjøre noe positivt og meningsfullt istedet. Jeg 

driver med det enda, fått meg venner der – vi er blitt en fin gjeng! 

DET HØRES UT SOM DU HAR FÅTT DEG ET GODT LIV? 

Ja, jeg har det. Jeg er skikkelig fornøyd og stolt. Men, det å holde seg nykter er en jobb som 

aldri tar helt slutt. Men det gjør det enklere når man har en bolig, en jobb, en meningsfull 

aktivitet og venner. Jeg hadde ikke klart det på egenhånd. Men alle tiltakene jeg har vært i 

opp igjennom årene har jo sådd noen frø. Jeg klarte det denne gangen fordi jeg fikk hjelp til å 

få så mye plass som mulig, før jeg ble skrevet ut av rusbehandling. 

Lenke til Golf som terapi her.     

Digital lavterskelsending 

Lavterskelkonferansen har i likhet med andre store konferanser blitt avlyst i år på grunn av 

koronapandemien. En digital løsning kan ikke erstatte to dagers samvær med kolleger, men 

Korus Øst og Korus Oslo vil forsøke å bøte på noe av det faglige innholdet ved å lage et 

digitalt lavterskelsending som tar for seg tema fra Overdosestrategien 2019-2022. 

Innspillingen er planlagt og vil finne sted i løpet av oktober. Tidspunktet for sending vil 

komme snart så følg med på Facebooksidene til Korus Oslo og Korus Øst. Tidspunktet vil 

også bli annonsert i kommende Lavterskel nyhetsbrev.  

https://golfsomterapi.no/
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Facebook Korus øst her.  

Facebook Korus Oslo her.  

 

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 

https://www.facebook.com/korusost/
https://www.facebook.com/korusoslo/
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no


Lavterskel nyhetsbrev  

Kompetansesenter rus Oslo  

22 

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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