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Lavterskel nyhetsbrev mai 2021 

Denne gangen har vi intervjuet Arild Knutsen fra Foreningen Human narkotikapolitikk og 

Nicolay B. Johannesen fra Skyggeutvalget om Rusreformen. Innovativ bruk av startlån og 

tilskudd er et prosjekt i bydel Stovner i Oslo som gir startlån for egen bolig til rusavhengige, 

og følger disse gjennom hele prosessen fra lånesøknad til de har flyttet inn i egen bolig. For å 

høre mer om prosjektet har vi intervjuet prosjektleder Hilde P. Henriksen og seksjonsleder 

Marit Polle.  Vi ser også nærmere på kroniske smertetilstander hos opioidavhengige og 

presenterer en artikkel og en ny rapport fra SERAF om temaet. 

Webinar om SWITCH 

 

Korus Oslo og Dalsbergstien hus i Oslo arrangerer 31. mai et webinar om SWITCH. SWITCH er 

sammen med nalokson og førstehjelp en av grunnpilarene i Nasjonal overdosestrategi, men 

har kommet noe i skyggen av disse. Målet er å få personer som inntar stoffer med sprøyte til 

å skifte til mindre farlige inntaksmåter som å røyke stoffet. Endring av inntaksmåte 

reduserer faren for overdose og infeksjonsfaren som følger med injisering. Nå lanseres det 

en ny SWITCH-film og informasjonsfolder. Ønskes det mer informasjon kontakt Silje Finstad 

ved Korus Oslo silje.finstad@vel.oslo.kommune.no 

 

Påmelding her. 

 

 

mailto:silje.finstad@vel.oslo.kommune.no
https://korusoslo.no/events/lansering-av-switch-folder-og-film/
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Bestill infokort om hepatitt C 

 

ProLARNett og Helsedierktoratet har laget et informasjonskort om hepatitt C. For å få 

tilsendt bestillingsskjema kontakt Jeanette Rundgren ved Korus Øst.  

Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no 

 

                

 

 

Rusreformen 

Intervju med Arild Knutsen 

 

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo  

Arild Knutsen er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). 

HVOR STÅR SAKEN NÅ? 

For det første er det blitt satt i gang mange prosesser og det er et blitt et stort engasjement 

på flere hold. Det er høy debatt - særlig i Arbeiderpartiet. Jeg er enig med hva FHI skrev i en 

artikkel i dag (12.03.21); det er ikke lenger snakk om det blir en rusreform- men hva slags 

rusreform det blir. Noen ønsker å differensiere brukergruppene, men ellers er det helt 

utrolig hvor samstemte alle er blitt på at man ønsker å gå bort fra straffelinja. 

mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
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VIRKER STRAFF FOREBYGGENDE ELLER IKKE? 

Jeg mener det er åpenbart at straff ikke forebygger rus, men fremmer kriminalitet. Egentlig 

vil ikke selv kritikere ha straff, men de vil ha ruskontrakt. Ja, det er påtaleunnlatelse for unge, 

men de settes i svært krenkende tiltak, dessuten kan man ruse seg uten at det oppdages – 

særlig på alkohol. Jeg håper særlig AP og gjerne Frp tar avstand fra denne linja. Vår mening 

er at det virker mot sin hensikt; de som har reelle problemer får det verre.  Dessuten gir det 

dårlige foreldrene støtte av politiet til krenkende behandling av barn og unge. Tenk deg 

traumatiserte barn og unge, som ruser seg på grunn av foreldrene sine, i en sånn situasjon? 

HVOR GÅR VEIEN VIDERE, DETTE MÅ VEL OPPLEVES SOM EN DELVIS SEIER, UANSETT UTGAVE 

AV RUSREFORMEN SOM BLIR VEDTATT? 

Nei, dette er en helveis seier! Frem til noen år siden ble vi ansett som rusliberale som ville 

tilrettelegge for at flest mulig skulle ruse seg og gi opp å bli rusfrie. Det var samme 

irrasjonelle panikk som på 70-tallet da homokampen foregikk – som om dette skulle føre til 

at samfunnsstrukturen skulle gå opp i liminga. Nå, endelig, står regjeringa og sier at straff 

ikke virker. Dette er ikke bare vår tids største sosialpolitiske reform, men vår tids største 

velferdsreform. Endelig skal de mest marginaliserte behandles med respekt og 

medmenneskelighet og som individer. Det er ingen annen gruppe man hadde tillatt en sånn 

behandling her i landet. Rusavhengige lever gjennomsnittlig 20 år kortere enn 

normalbefolkningen og møtes med manglende respekt altfor ofte. Rusreformen er et uttrykk 

for at de ikke lenger skal behandles som en gruppe med dårlige egenskaper, men som de 

individene de er, med de individuelle behovene de har. 

Ellers er det synd at debatten har blitt så polarisert - enten er du for eller så er du mot – 

sånn er det ikke.  Jeg er helt enig med FHI at dette uansett er et veiskille, et paradigmeskifte 

- det er helt utrolig at vi endelig har kommet til dette punktet. Endelig går Norge fra å være i 

bakevja, sammen med Sverige til, en spydspiss, russpolitisk sett.  

22. APRIL: ARILD, HVA SYNES DU OM RESULTATET ETTER ARBEIDERPARTIETS LANDSMØTE?  

Vi er jo fryktelig skuffa.  Ap tok ikke imot muligheten til å justere på regjeringens rusreform-

modell, og kanskje også kreve mer i tillegg. Dessuten falt det noen fordomsfulle ord om 
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rusavhengige. De ønsker å kreve straffefrihet for noen, men ikke andre, med begrunnelse i 

at rusavhengige kan kategoriseres sammen med barn og utilregnelige. Innstillingen fremstår 

som grunnlovsstridig, det skal være likhet for loven. Samtidig er det nå et press på Ap om at 

de kommer opp med noe.  Ap er nå forpliktet til å komme de andre partiene i møte. Det ser 

ikke lovende ut før etter stortingsvalget, dessverre, men: dette er en hump på veien, det er 

ingen mur – denne kampen vinner vi til slutt! Vi er uansett kommet forbi The Point of No 

Return. 

 

Arbeiderpartiets nei til rusreformen 

 

Rusreformen har foreslått en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotiske 

stoffer. I stedet for straffeforfølgelse skulle personer som ble tatt med narkotiske stoffer 

inntil nederste terskelverdi ha plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet for 

narkotikasaker. Her ville brukeren få informasjon om mulige negative konsekvenser av bruk 

av rusmidler, og få tilbud om utredning og helse- eller velferdstiltak ved behov. I forslaget fra 

Rusreformutvalget skulle politiet få hjemmel i en ny bestemmelse i politiloven til å pålegge 

personer som bruker narkotiske stoffer oppmøteplikt for den rådgivende kommunale 

enheten. Et stort antall fagpersoner har støttet reformforslaget. Debatten rundt 

rusreformutvalgets forslag til generell avkriminalisering og terskelverdiene for hvor 

mengden stoff en person kunne inneha uten straffeforfølgelse har vært langvarig og 

opphetet. Hvorvidt reformforslaget ville bli vedtatt i Stortinget har vært opp til 

Arbeiderpartiet som ikke ville gå ut med noe klart standpunkt før den var blitt stemt på 

partiets landsmøte. Da Arbeiderpartiet stemte nei til forslaget til rusreform fredag 16. april 

stilte de seg sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet om å blokkere det som har 

blitt beskrevet som den viktigst sosialpolitiske reformen i moderne tid/de siste 50 årene. 

Arbeiderpartiet selv mener de ikke har gått mot en rusreform siden de fremdeles er for en 

straffefrihet for bruk og besittelse av narkotiske stoffer for rusavhengige.  
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Velferdsetatens direktør Guri Bergo støtter reformen. Link til hennes innlegg om reformen 

her.  

Artikkel i Fontene om rusreformen med to ulike syn på reformens mulige konsekvenser her. 

Kronikk i Dagbladet skrevet av Stine Sundsbø Hollerud, Muhammaed Jonas Elfström og Abdi 

Ali Mohamed fra Uteseksjonen i Oslo her.  

Kriminologi og forfatter Nicolay Borchgrevink Johansen har skrevet en kronikk i Dagbladet 

der han spør Arbeiderpartiet hvor deres grenser for solidaritet går. Link til kronikk her.  

Link til hva Arbeiderpartiet mener om norsk ruspolitikk her. 

 

https://www.ivarjohansen.no/temaer/rus/7185-den-radikale-rusreformen.html
https://fontene.no/nyheter/-tenk-hvis-vi-bommer-jeg-her-redd-mange-flere-unge-vil-utvikle-rusproblemer-sier-sosionom-om-rusreformen-6.47.772006.64abccd15e
https://www.dagbladet.no/meninger/hjelp-framfor-straff/73445615?fbclid=IwAR0Jw8mcQdPeK2lDN6dIKzKW57MP3x5083P00HtJaO4OQZTCAIg35TeyJSY
https://www.dagbladet.no/meninger/kjaere-ap-takk-for-alt/73653149
https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/rus/


Lavterskel nyhetsbrev –  Mai 2021 

 

Kompetansesenter rus Oslo 

6 

Skyggeutvalget gir de stemmeløse en stemme 

 

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo  

Ruspolitikk har lenge vært dominert av politikernes favoritter i det man tidligere kalte 

avholdsbevegelsen, Actis.  Dette sier Skyggeutvalgets «leder» kriminolog Nicolay B. 

Johansen. Han har ført i pennen utvalgets rapport. Andre sentrale støttespillere har vært 

tidligere svært aktiv rusdebattant Sturla Haugsgjerd og en mer eller mindre broket 

forsamling aktive og tidligere narkomane.  

KAN DU SI LITT OM DEG SELV OG HVORFOR SKYGGEUTVALGET BLE OPPRETTET? 

Jeg er kriminolog og har jobbet med rusproblematikk på flere områder over mange år. I min 

tid på universitetet arbeidet jeg blant annet litt med Nils Christie (avdød professor i 

kriminologi med stort hjerte for samfunnets utstøtte), jeg har jobbet på lavterskelsteder i 

Oslo kommune, vært ansatt ved Sirus og fulgt med på arbeidet til FHN. Men jeg har aldri hatt 

rusproblemer selv. 

Da rusreformen ble annonsert var det stor misnøye blant aktive rusavhengige på gata med 

at RIO ble tatt med som representant for brukerne. Flere ønsket å ha med Arild Knutsen 

fordi de anser han som en riktigere representant for seg. RIO representerer de som passer 

inn i dagens rusbehandling med krav til total rusfrihet - «den gode pasient». Det mangler 

stemmer for brukerne som ikke passer inn. De som ofte blir stemplet behandlingsresistente 

eller blir nektet behandling fordi de «ikke nyttiggjør seg behandling». Å ta med RIO, som har 

blitt en del av «The establishment», opplevdes av mange som en provokasjon. Men, RIO har 

brutt med forventningene ved å innta en langt mer progressiv holdning enn tidligere, og 

Rusreformutvalget har overprestert i forhold til forventingene. De gikk veldig langt i å lage 

en konsekvent modell for avkriminalisering. Men en avkriminalisering er i seg selv en hybrid 

- et politisk kompromiss.  Man tar ikke narkotikabruk ut av straffeloven, men tar ut straffen. 

Man kunne lett ha tenkt seg at de hadde vært mindre ivaretagende overfor brukerne, så vi 
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berømmer utvalget for å ha fått mest mulig ut av mandatet. Men mandatet var likevel altfor 

snevert til å rettferdiggjøre navnet, en «rusreform».  

HVA VAR DERES FUNN OG KONKLUSJONER? 

Det er et gjennomgående ønske om å bli behandlet som individ og ikke som en del av en 

gruppe.  Mange opplever at de blir satt i bås og stemplet fordi de er rusavhengig, eller at det 

bygges ned forventinger til hva de kan få til fordi de «bare er narkomane». Det er også liten 

forståelse for hvilken funksjon rusen har. Flere sier for eksempel at «heroin redda livet 

mitt». Nesten alle har åpenbare traumer og/eller andre belastninger i livet som gjør at det 

egentlig er logisk å ruse seg som smertelindring eller for å døyve for eksempel ADHD.  Men 

likevel kastes det et mistenkelighetens skjær til at de ruser seg. Hele bunnlinjen i norsk 

narkotikapolitikk bærer fortsatt preg av kristenmoralisme: man må yte for å nyte og de som 

ruser seg gjør det bare fordi de er uansvarlige og ønsker at livet kun skal være fest og moro. 

Konklusjonen er at de opplever stigmatisering på alle områder. Ikke alltid og hver gang, men 

gjennomgående.  

FOR Å SPILLE DJEVELENS ADVOKAT; HAR IKKE DISSE MENNESKENE SEG SELV Å TAKKE? DE 

HAR VEL HATT MED HJELPEAPPARATET Å GJØRE HELE SITT VOKSENLIV? HVORFOR HAR IKKE 

DETTE VÆRT NOK? 

Det som etter min oppfatning er galt, er at vi har et hjelpeapparat med for høye terskler for 

å hjelpe folk i nød. Disse tersklene er satt opp med de beste hensikter, for å lede folk inn på 

det «vi» som samfunn mener er det beste for den enkelte. Summen av disse tersklene er 

aldri vurdert samlet, og det brukerstemmene oppfatter som stigmatisering blir ikke 

konfrontert på bred front i velferdsorganisasjonene. Velferdsstaten drives av velmenende 

mennesker, og det skal vi alle være glade for, men de forvalter makt, ikke sjelden over 

mennesker nesten uten ressurser. Svak forståelse for hva som driver folk med omfattende 

rusbruk bidrar til det som for den enkelte velferdsarbeider fremstår som små dytt i riktig 

retning, samlet sett blir utstøting av sårbare mennesker. 

 



Lavterskel nyhetsbrev –  Mai 2021 

 

Kompetansesenter rus Oslo 

8 

Det finnes mange som har brukt ulovlige rusmidler som fint klarer å komme seg på bena 

igjen og lever liv som ligner alle andres. Men særlig de på LAR-medisin lever strevsomme liv. 

De er ofte godt voksne som har levd med intens bruk av rusmidler over mange år. Det spørs 

om det er realistisk å møte disse med krav om total avholdenhet. Hjelpeapparatet har ikke 

helt tatt innover seg denne realiteten. Jeg er ofte ledsager for folk i aktiv bruk, blant annet 

en kvinne som har brukt benzo-preparater i over 35 år. Hun klarer ikke en hverdag uten 

benzodiazepiner, men møtes hele tiden med mistenksomhet og gjerrighet hva angår hennes 

behov for medisin. Legen, representanten fra NAV og LAR vil ikke bidra til rusopplevelse og 

kan få seg selv til å si at «hun kan bli avhengig». Den skaden skjedde for 35 år siden. Det er 

ingen som ville levd livet hennes. Dette er noen dimensjoner hjelpeapparatet ikke helt har 

tatt inn over seg. Brukerorganisasjonene representerer de som lykkes, ikke de som er som 

henne; en godt voksen tung narkoman – hvem snakker for dem?  

Link til skyggeutvalgets rapport her:  

 

 

https://skyggeutvalget.files.wordpress.com/2021/01/skyggeutvalget-rapport.pdf
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Varsling om endringer i rusmiljøene i Norge 

rusalarm@helsedir.no 

 

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.  

Nytt fra 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  

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.  

mailto:Rusalarm@helsedir.no
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/home-is/vel/vel22126/filer%20fra%20adm/Overdosesatsning/Nyhetsbrev%206%202020/Kommunetorget.no/rusalarm%20info
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Informasjon-korona-og-kommunalt-rusarbeid/
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KoronaChat - Forum kommunalt rusarbeid 

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 

 

Kartlegging i kommuner om 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.  

 

 

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Korona-1/
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:oystein.gravrok@korusnord.no
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
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Innovativ bruk av startlån og tilskudd 

Boligprosjekt i bydel Stovner 

 

Stovner bydel i Oslo scorer lavt på mange levekårsindikatorer. Det er også et stort 

boligbehov i bydelen.  Midlene som er avsatt til å hjelpe innbyggere i bydelen med lån så 

den kan kjøpe egen bolig prioriteres hardt, og går først og fremst til barnefamilier og 

personer med funksjonsnedsettelse. For å gi personer med rusproblemer og uføretrygd har 

bydelen startet prosjektet Innovativ bruk av startlån og tilskudd som skal gi denne gruppa 

muligheten til å kjøpe egen bolig. Også andre bydeler gir personer med rusproblemer 

startlån, men det unike med dette prosjektet er at det i en systematisk form følger 

personene gjennom hele startlånsforløpet og inn deres eget hjem. For å høre mer om 

prosjektet har vi intervjuet prosjektleder Hilde Petrine Henriksen og seksjonssjef Marit Polle.  

 

KUNNE DERE BEGYNNE MED Å SI LITT OM HVA SOM ER BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET, OG 

HVOR LENGE DET HAR EKSISTERT?  

HILDE: Det har eksistert siden 2019. Marit var leder for boligkontoret en 

periode og så at mange av de som fikk startlån ikke var sosialtjenestens 

sine brukere. Det var vel sånn ideen først ble solgt inn, var det ikke det? 

MARIT: Jeg så at de flest som fikk startlån stort sett klarte seg bra. De 

hadde jobb men hadde ikke råd til egenandelen for å få boliglån. Er du 

uføretrygda, har et rusproblem eller en psykisk lidelse så havner du 

utenfor den alminnelige startlånsgruppa. Samtidig er det noe med å gi 

disse personene de samme mulighetene som befolkninga ellers har. Vi må også ta i 

betraktning at Stovner faktisk er en bydel med stor fattigdomsproblematikk også. Vi kan 

godt sette folk inn i kommunale boliger men du kommer ikke videre og folk blir hengende i 

det der. Så tenkte vi at, ja vi søker et lån gjennom BOSin til et prosjekt der vi kan være litt 

HILDE P. HENRIKSEN         

FOTO: PRIVAT  
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innovative og kreative for å gi store barnefamilier og personer med rusproblemer 

muligheten til å kjøpe seg egen bolig. Da er startlån et virkemiddel. En del av målsetningen 

er at vi skal få til livsstilsendringer. Men jeg så ikke for at det skulle bli så komplisert som det 

ble.    

HVA ER BOSIN FOR NOE? 

HILDE: Det er Boligsosialt utviklings og innovasjonsprogram i Velferdsetaten Oslo kommune. 

Uten BOSin ville Stovner ikke fått ekstra lån fra Husbanken til å starte opp dette prosjektet.  

HVOR MANGE ER DERE SOM JOBBER I PROSJEKTET PER I DAG? 

MARIT: I dette prosjektet så er det Hilde, og Hilde har vært her alene inntil vi nå nylig har fått 

inn en ny ansatt. Jeg er jo seksjonssjef for Seksjon bolig og rustiltak, og vi er 30 ansatte som 

jobber i vår seksjon. Vi har mange prosjekter, og dette er et av dem. I dette har vi blant 

annet jobbet tett opp mot booppfølgere og ruskonsulenter.    

KUNNE DERE SI LITT MER OM DET SOM HAR VÆRT KOMPLISERT?  

MARIT: Hvis du gir et menneske som har et aktivt rusinntak muligheten til å kjøpe seg bolig 

så er det mange som mener at det må være så mye kontrollfunksjoner på plass for at du skal 

få det da. Man skal være110 % sikre på at dette skal gå bra, og man skal være 110% sikre på 

at dette skal gå bra etter 10 år. Når en normalfungerende familie skal kjøpe seg bolig så er 

det ingen som jobber på det viset der. Skal du gjøre noe som er annerledes så må du også 

tørre å satse litt. Så kan det hende at noen ganger ikke går så bra. Men det er ikke det som 

er det viktige her. Det viktige er å kunne satse og gi folk noen muligheter og samtidig ha 

respekt for de menneskene det gjelder.   

HILDE: Hvem kan garantere for ti år fremover. Masse kan skje på ti år av både gode og 

dårlige ting i livet. Det med innovasjon er jo ofte at man tar gamle ting og bruker det på litt 

nye måter. Det er vel blant annet det vi gjort med Housing First – prinsippene som egentlig 

er brukt i leiemarkedet og har prøvd å introdusere de inn i bydelene i forhold til det å kjøpe 

leiligheter for personer med rusproblematikk. Vi starter ikke før de har fått det godkjent fra 
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fagkonsulent om at de får startlån før vi setter i gang prosessen. Da kan den som søker være 

sikker på at dette går veien.  

SÅ NEVNTE DU HOUSING FIRST – KUNNE DU SI LITT MER OM HVA DET ER OG PÅ EN MÅTE PÅ 

HVILKEN MÅTE DET HAR PÅVIRKET OG INSPIRERT DET DERE HOLDER PÅ MED? 

MARIT: Stadig vekk skrives og snakkes det om å gå fra å leie til å eie. 

Hva må til for å starte i den andre enden. Men det kan være veldig 

vanskelig å få andre til å være med på denne tenkinga at nå kan 

«Anne» få et startlån til å kjøpe seg bolig. Så ser vi samtidig på hva 

som må til av tjenester for at hun skal få beholde den boligen. 

Hvordan skal vi ta vare på «Anne», og hvilke planer må vi legge 

sammen med henne for at hun skal klare å betjene dette lånet. Det vi 

ser er jo det at når folk kjøper seg bolig så skjer det ikke bare en 

forandring med brukeren. Det skjer også en forandring med 

pårørende. Hele familien endrer seg. De får mer lyst til å hjelpe. De tar mer vare på «Anne». 

De ønsker å delta aktivt. Det er veldig flott å se at disse små grepene 

vi andre tenker ikke er så viktig faktisk er kjempeviktig.  

HILDE: Det er det. La oss si at det med Housing First det er å få folk til å tro for det første på 

ideen om at de kan eie sin egen bolig. Det kan være en veldig tidkrevende prosess. De skal 

selv velge hvor de skal bo. De skal møte opp på visning. For en av deltagerne tror jeg vi gikk 

på en 16, 17 visninger før han fant sin leilighet. Men det var verdt det. Nå sier han at han for 

første gang på mange, mange år sover gjennom hele natta, og at det er første gangen siden 

barndomshjemmet at han opplever hjemfølelse. Han sier at jeg skjønte ikke før at jeg flytta 

inn i min egen lille kåk hvor mye omgivelsene hadde å si for hans mentale tilstand.  

MARIT: Det handler om stolthet og verdighet veldig mye av det her. Når du opplever at noen 

ser deg og du har fått muligheten til å utvikle deg så er det klart at da skjer det forandringer 

på flere områder.  

 

 

  MARIT POLLE FOTO: PRIVAT  
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KUNNE DERE GI ET EKSEMPEL PÅ HVORDAN DERE JOBBER MED EN SAK? 

HILDE: Ofte kommer det noen til oss og sier de har en person som kan være aktuell for 

prosjektet vårt.  Da har vi først et møte med vedkommende sammen med de som følger 

personen opp for å undersøke om vedkommende har lyst til å kjøpe seg leilighet eller sette 

seg i gjeld. Vi forsøker også å finne ut mer om hvor vedkommende ønsker å bo og sånne 

ting. Hele tiden fremhever vi frivillighetsprinsippet, vi skal motivere og vi skal heie de fram, 

men vi skal ikke bearbeide dem.  Vi understreker at de kan si stopp hvis de ikke vil det her. 

Samtidig er siste bud er bindende. Når vi gir det så fanger bordet. Min erfaring er at dette er 

viktig fordi folk er ofte veldig ambivalente. Det er ikke nødvendigvis sånn at man oi ja jippi 

det her vil jeg. Det er skummelt. Det er skummelt å forplikte seg. Vi møter mye tvil blant 

våre kolleger Marit og jeg, men vi møter også tvil blant de som har fått lån. 

MARIT: Det er en annen viktig ting her også. Innenfor det kommunale hjelpeapparatet skal 

man være å veldig effektiv. Når det gjelder det her så kan man ikke være så effektiv for det 

tar veldig lang tid. Det vi har sett er at det viktig å sette av nok ressurser. De som jobber med 

dette må være fleksible så de kan være med på visning også på kveld, kanskje på helg. Det 

må være dedikert personale som gjør det, og det må være det samme mennesket som gjør 

det over tid sånn at vedkommende føler trygghet og tillit til den personen. Vi må ha is i 

magen for at dette er tidkrevende. 

MEN HVORDAN HAR DET VÆRT Å JOBBE MED NOE SOM ER NØDT TIL Å TA LITT TID SÅNN SETT I 

FORHOLD TIL DET ØNSKET OM AT TING SKAL VÆRE VELDIG EFFEKTIVT. MAN HAR TRE 

MÅNEDER TIL Å FÅ DET MESTE PÅ PLASS SOM PÅ EN MÅTE ER DEN DOMINERENDE 

HOLDNINGEN LITT LENGER OPPE I SYSTEMET?  

HILDE: Ja, jeg tror nok at Marit har måttet forsvare meg mange ganger i forhold til at de 

syntes at det tok alt for lang tid. Men vi gjorde en kardinaltabbe med de første lånene våre. 

Der brukte vi ikke nok tid, og der fikk vi problemer. Å gjøre et godt grunnarbeid er faktisk 

tidsbesparende på sikt. Det er min bestemte holdning.  

MARIT Nå er jo vår egen seksjon blitt vant til at vi jobber prosjektbasert sånn at den 

motstanden er jo ikke så veldig stor i vår egen tjeneste. Det er jo mest i forhold til folk vi skal 
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samarbeide med. De vil vel helst at ting skal gå litt fortere fordi det er sånn de må tenke. 

Ellers så opplever jeg jo at vi har en leder i vår avdeling da som er veldig pålogga dette her og 

er veldig positiv til tiltaket. Vi har jo en bydelsdirektør som er opptatt av det så jeg tror vi får 

stor goodwill i ledelsen i Stovner bydel. 

HVA ER PLANENE FRAMOVER? HVORDAN VIL DERE VIDEREFØRE DET HER?  

MARIT: Først og fremst så har vi jo blitt enige i ledergruppa i avdelingen Arbeid, velferd og 

lokalsamfunn som hele vår avdeling heter om at vi skal ha øremerkede midler for 2021. Det 

betyr at vi da jobber videre med de to målgruppene store barnefamilier og personer med 

rusproblemer sånn at flere kan dra nytte av de erfaringene vi har gjort og at flere kan få 

kjøpt seg sin egen bolig. Så har vi øremerka en stilling i prosjektet. Hilde skal skrive en 

metodebok basert på erfaringene vi har gjort oss prosjektet. Hun har også blitt prosjektleder 

for prosjektet Helhetlig bomiljø på Vestli. En av målsettingene for dette prosjektet er å se på 

muligheten for å gi startlån for de som bor på Vestli. Jeg tenker jo at hvis man hadde klart å 

linke de to tiltakene sammen så kan de dra nytte av hverandre. Vi prøver å se ting i en større 

sammenheng og «sy» tiltakene sammen.   
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Nytt forskningsprosjekt: samtidig hjelp for rus 

og traumelidelser  

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo  

OUS og NKTVS skal forske på behandling av pasienter med psykiske lidelser og samtidige 

rusproblemer. Dette er en pilotstudie som forhåpentligvis kan innføres i ruspoliklinikker. 

«Dersom traumebehandling gir bedring for de psykiske plagene, forventer vi å se nedgang i 

rusbruk. Vi vet fra før at rusbruk og tidligere traumer øker sannsynligheten for nye traumer 

så det er gode grunner til å gi traumebehandling til personer med samtidige lidelser». Dette 

sier Mathilde Endsjø, prosjektkoordinator for INTACT-prosjektet (INTACT står for Integrated 

Trauma and Addiction Treatment). 

Mer informasjon her. 

 

Boktips! 

Makroperspektiv på avhengighet 

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo 

«The Globalization of addiction – a study in poverty of spirit» av Dr. Bruce Alexander. 

Dr. Bruce Alexander er kanskje ikke så kjent i Norge, men har i sitt hjemland Canada og 

internasjonalt, aktiv kjempet mot «war on drugs» og for en mer human narkotikapolitikk i 

flere tiår. Han er en av få aktivist-akademikere med en rockestjernestatus blant 

rusavhengige og andre av samfunnets marginaliserte (en annen er Dr. Gabor Matè). Dr. 

Alexander sto bak det kjente «Rat park experiment», foretatt i 1965. Eksperimentet viste at 

rotter som har det godt ikke velger å ruse seg, mens rotter som har det uforutsigbart og 

kummerlig gjerne ruser seg.  

https://www.nkvts.no/aktuelt/skal-forske-pa-behandling-for-pasienter-med-psykiske-vansker-og-samtidige-ruslidelser/
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Man skulle kanskje tro at en bok skrevet om avhengighet av en internasjonalt anerkjent 

professor i psykologi omhandler individuelle og psykologiske årsaker til rusbruk, men nei, 

boka er en bredt anlagt historisk-antropologisk studie av fenomenet avhengighet i videste 

forstand.  Hans store samlende teori om avhengighet, etter over 40 år innen rusforskning, er 

«the dislocation theory». Denne teorien forsøker sammenfatte hvordan moderne samfunn 

og kapitalisme fremmer «dislocation», som igjen fører til økt risiko for å utvikle 

rusavhengighet blant sårbare befolkningsgrupper så som urinnvånere, arbeiderklassen, 

migranter m.m.  Rusavhengighet er en konsekvens av spesifikke livskår og visse typer 

samfunn. Med «dislocation» menes ikke bare en fysisk «dislocation», slik som for migranter 

og flyktninger, men også tap av røtter, «flokken vår», mening med tilværelsen, tilknytning til 

andre mennesker og andre holdepunkter. Slitne og godt synlige narkomane i det åpne 

rusmiljøet er bare ekstrem-utgaven av dette.  

Boka er tidvis krevende og forskningstung, men likevel spennende og med et svært bredt 

perspektiv. Til tross for at den ikke er helt ny, blir den dessverre stadig mer aktuell i takt med 

økt migrasjon og økt sosial fragmentasjon. Ikke alle deler av boka er like enkle eller 

interessante å lese, men dette veies opp med et smittende engasjement. Kan hende vil den 

(gjen)vekke aktivisten i deg. 

 Anbefales på det sterkeste! 
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Ny SERAF-rapport 

Smertestillende opioider som utgangspunkt for 

LAR-behandling i Norge 2020 

 

Kroniske smertetilstander er utbredt i den norske befolkningen og i stadig større grad 

behandles disse med smertestillende opioider. Det er kjent at personer har blitt søkt til LAR 

med en avhengighet som har blitt utviklet gjennom bruk av smertestillende opioider, men 

det er mangelfull kunnskap om omfanget av dette i LAR. I tillegg mangler det rutiner og 

bestemmelser for hvordan denne utfordringen best kan møtes i rusbehandling og klinisk 

praksis. LAR skal til enhver tid være tilpasset de eksisterende behovene for forebygging og 

behandling. På bakgrunn av dette har Helsedirektoratet ønsket en registrering av om 

tiltakene har tilpasset tilbudet til situasjonen, og en vurdering av erfaringene tiltakene har 

gjort om smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR-behandling. SERAF 

gjennomførte våren og sommeren 2020 en spørreundersøkelse for å få mer kunnskap om 

dette området. Et spørreskjema ble sendt til alle LAR-tiltakene nasjonalt, og det kom svar fra 

21 tiltak. Alle helseregioner var representert blant svarene, og totalt hadde tiltakene som 

svarte snaue 6000 personer i LAR-behandling i 2019.  

To prosent av LAR-pasientene hadde utgangspunkt i opioid smertebehandling. Det ble også 

rapportert at andelen pasienter med dette utgangspunkt i første halvdel av 2020 var mellom 

0,5 og 1 prosent.  

Dette indikerer at antallet nye LAR-pasienter med avhengighet utviklet gjennom opioid 

smertebehandling årlig vil omfatte mellom 30 og 100 personer. Majoriteten av klinikkene 

rapporterte at erfaring med opioide smertestillende som primært utgangspunkt for 

opioidavhengighet ble opplevd som lite eller svært lite utbredt. En tredjedel av tiltakene 

rapporterte at det er et moderat forekommende fenomen, og ett tiltak rapporterte om en 

betydelig forekomst. Ett tiltak rapporterte også om et minkende omfang mens 55 % av 



Lavterskel nyhetsbrev –  Mai 2021 

 

Kompetansesenter rus Oslo 

19 

tiltakene rapporterte om en stabil forekomst og 40 % at det ble opplevd som et økende 

fenomen.  På spørsmål om det ble gjort andre vurderinger i forhold til medikamentvalg eller 

oppfølging av denne pasientgruppen enn hos den mer tradisjonelle gruppen LAR-pasienter 

som primært hadde illegal opioidbruk eller heroin som utgangspunkt for avhengighet oppga 

halvparten at de ikke gjør andre vurderinger i behandlingen mens 40 % oppga at de gjorde 

andre tilnærminger og vurderinger. To av tiltakene oppga at de ikke visste om dette ble gjort 

ulikt i forhold til de ulike utgangspunktene for opioidavhengighet. Blant de vanligste 

tiltakene som blir gjort for pasientene som har opioide smertestillende medikamenter som 

utgangspunkt for sin avhengighet er rutiner for økt samarbeid med smertepoliklinikk eller 

fastlege når pasientene har smertetilstander, og at en del av tilnærmingen handler om valg 

av LAR-medisin og tilpasset dosering.  

Mange helseforetak ser ut til å ha etablert samhandling med smerteklinikker og pasientenes 

fastlege, men noen nasjonale rutiner for slik samhandling finnes ikke. Gruppen med 

personer som utvikler avhengighet gjennom bruk av smertestillende opioider kan være 

underbehandlet for i forhold til sin ruslidelse og avhengighetstilstand. LAR bør derfor i 

fremtiden undersøke hvordan de skal gjøre seg mer tilgjengelige for denne brukergruppen. 

Dette kan for eksempel gjøres ved å bli mer synlige for leger som behandler smertetilstander 

og smerteklinikker. Tverrfaglig kompetanse i behandlingen er også viktig for å møte 

behovene til pasienter som både har en smertelidelse og avhengighetsproblematikk. En 

styrking av kunnskapsgrunnlaget om god og trygg smertebehandling av LAR-pasienter er 

også viktig. Omfanget av smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR-behandling i 

Norge er relativt beskjedent men forskerne bak rapporten mener at det antagelig er et 

fenomen i økning.  

Rapporten er skrevet av Thomas Clausen, Pål H. Lillevold, Philipp Lobmaier og Svetlana 

Skurtveit 

Link til rapporten her.  

 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2021/seraf-rapport-2-2021-smertestillende-opioider-som-utgangspunkt-for-lar-behandling-i-norge-2020.pdf
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Kronisk smerte blant opioidavhengige i Norge 

 

Kroniske smertetilstander er utbredt blant opioidavhengige.  Artikkelen Chronic Pain Among 

Patients With an Opioid Use Disorder publisert i tidsskriftet The American Journal on 

Addictions presenterer resultatene fra en undersøkelse gjort blant 569 ruspasienter ved 

Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus så på utbredelse og kjennetegn 

ved kroniske smertetilstander hos opioidavhengige. Totalt rapporterte 55 % av de spurte om 

kronisk smerte.  Blant kvinnene som deltok i undersøkelsen rapporterte 61 % og kroniske 

smertetilstander, mens 52 % av mennene gjorde dette. Det kom også fram forskjeller i 

forhold til hvilke LAR-medikament man fikk. Av de som fikk metadon rapporterte 66 % om 

kronisk smerte mens 46 % av de som fikk buprenorfin rapporterte om dette. Blant 

deltagerne som var utenfor LAR rapporterte 45 % om kronisk smerte. Artikkelen konkluderer 

med at den høye forekomsten av kronisk smerte blant opioidavhengige understreker 

viktigheten av å få en bedre forståelser av årsakene til disse tilstandene. Dette omfatter den 

mulige sammenhengen mellom smertetilstanden og hvilket LAR-medikament som benyttes, 

kjønnsforskjeller, sosiale faktorer og fysisk og psykisk helse hos pasienten. En bedre 

behandling av kroniske smertetilstander hos denne pasientgruppen kan gi en bedre 

avhengighetsbehandling, og mer kunnskap om hvordan kronisk smerte og 

opioidavhengighet gjensidig kan påvirke hverandre.  

Artikkelen er skrevet av Zill‐E Huma Latif, Ingeborg Skjærvø, Kristin K. Solli og Lars Tanum. 

Link til artikkelen her.  

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ajad.13153
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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  

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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