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Innledning

Mandat

I tildelingsbrev til Velferdsetaten for 2021 ble det gi tt oppdrag om å utarbeide et

kunnskapsgrunnlag med forslag til til tak for å bedre t jenestetilbudet for personer m ed

alkoholavhengighet i Oslo. Kunnskapsgrunnlaget skulle u tarbeides samm en med bydeler,

Helseetaten, spesialisthelset jenesten og ideell sek tor. Målet for prosjek tet har vær t å

utarbeide et kunnskapsgrunnlag som danner grunnlag for til tak for å bedre t jenestetilbudet

for personer m ed alkoholavhengighet i Oslo. Målgruppen er byrådsavdelingen for arbeid,

inkludering og sosiale t jenester.

I tildelingsbrevet benyt tes begrepet avhengighet, som er betegnelse på en diagnose og kan

gi ret t til behandling i Tverr faglig spesialiser t rusbehandling ( TSB), noe som i dr ives av

spesialisthelset jenesten og ikke Oslo Kommune. Vurdering av ret t på behandling i TSB er en

spesialistvurdering som g jøres av vurderingsteam innenfor TSB. Det te dokumen tet tar for

seg til tak som kan g jøres i kommunen og ikke det som er et ansvar i

spesialisthelset jenesten.

Oslostandard for rusfaglig arbeid ble git t fra byråd for arbeid, in tegrer ing og sosiale

t jenester i august 2021. Oslostandarden inngår i byrådets strategiske plan for rusfeltet,

særlig med tanke på øk t livskvali tet ved rusproblemer. Den skal være et felles faglig

utgangspunk t og sikre god kvali tet og likeverdige t jenester i det rusfaglige arbeidet.

Oslostandarden skiller ikke på bruk av rusmidler og til takene g jelder i så måte for personer

med alkoholavhengighet. I forslagene til til tak i det te dokum entet g jentas der for ikke til tak

som allerede er reguler t i Oslostandarden for det te området. Oslostandarden inneholder

også et kunnskapsgrunnlag som ikke skiller m ellom bruk av ulike rusmidler. Det te

kunnskapsgrunnlaget bygger videre på det som foreligger i Oslostandarden, og tar kun for

seg nye temaer som omhandler bruk av alkohol. Det vises der for til kunnskapsgrunnlaget i

Oslostandard for rusfaglig arbeid side 25-30.

Samm ensetning av arbeidsgruppe og beskrivelse av
arbeidsprosessen

KORUS Oslo har på vegne av Vel ferdsetaten ledet arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Det

ble nedsat t en arbeidsgruppe for å bidra i arbeidet. Gruppa har beståt t av 2 represen tanter

fra KORUS Oslo, 5 represen tanter fr a ulike bydeler, 1 represen tant fra Vel ferdsetaten, 1

representan t fra Helseetaten, 2 represen tanter fra Velferdsetatens brukerutvalg ved

undergruppe for rus og 1 representant fra spesialisthelset jenesten og ideell sek tor.

https://korusoslo.no/2021/10/07/oslostandard-for-rusfaglig-arbeid/
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Gruppa har beståt t av følgende represen tanter:

Anna-Sabina Soggiu, fagkoordinator KORUS Oslo

Sara Anne Warhuus, spesialkonsulen t, KORUS Oslo

Gry Kornelia Skaug, ruskonsulen t, bydel St.Hanshaugen

Mari t Stræte Hemming, ruskonsulen t, bydel Grorud

Matilda Hul tberg Døving, ruskonsulen t, bydel Ullern

Thea Moos Opseth, prosjek tmedarbeider, bydel Gamle Oslo

Stina Stokkebryn, saksbehandler / sosialkonsulen t, bydel Nordstrand

Dor the Pedersen Downey, institusjonssjef, Stensløkka ressurssenter, Vel ferdsetaten

Edel Ragnhild Thoresen Ulstein, fagkonsulen t, Helseetaten

Ton je Jevar i, brukerrådet i Vel ferdsetaten, undergruppe rus, Foreningen for hum an

narkotikapoli tikk

Tomm y Frantzen, brukerrådet i Vel ferdsetaten, undergruppe rus, A-larm

Lars Tolpinrud, rådgiver, Blå Kors Øst

Arbeidsgruppa har møt tes til 6 temabaser te møter i 2021 og 2022. Vi hen tet inn innledere

som kunne belyse ulike tem aer som ble ut fordret på å reflek tere rundt m angler i tilbud og

mulige til tak for nye løsninger for arbeidet m ed alkoholavhengighet i Oslo. Noen tem aer

som har vær t belyst var eldre og rus, ungdom, arbeidslivsperspek tiver ( ved Akan), LHBT+ ,

uteliv og fastlege/bydelsoverleges perspek tiver. Mye ble drøftet i løpet av møtene, men det

som tidlig kom frem og som gikk ig jen uavhengig av temaer var behovet for tidligere

avdekking av begynnende pr oblemer med bruk av alkohol, og samarbeid og

kommunikasjon mellom ulike instanser i h jelpeapparatet.

Hva k jennetegner alkoholavhengighet?

I mandat for arbeidet m ed det te kunnskapsgrunnlaget ( gi t t g jennom tildelingsbrev til

Vel ferdsetaten) benyt tes begrepet avhengighet. Begrepet er å forstå som betegnelsen på

en diagnose og det g jøres i det videre der for rede for k jennetegn ved

avhengighetsdiagnosen gi t t g jennom det internasjonale diagnosesystem I CD-10 ( WHOs

In ternational Classi fication of Diseases).

I CD-10 skiller ikke på avhengighet m ellom alkohol og illegale/ legale rusmidler. Å set te

diagnosen  avhengighet  kan bare g jøres hvis tre eller flere av følgende kri terier har

inntru ffet sam tidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har:

sterk lyst eller følelse av tvang t il å innta substansen

problemer med å kont rollere substansinntaket med hensyn t il innledning,

avslutning og mengde

fysiologisk abst inenst ilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert , som

viser seg ved det karakterist iske abst inenssyndromet for stoffet , eller bruk av

samme ( eller et nært beslektet ) stoff for å lindre eller unngå abst inenssym ptomer

utv iklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme

effekten som lavere doser t idligere ga ( for eksem pel alkohol- eller opioidavhengige
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personer som daglig kan innta doser som er store nok t il å slå ut eller ta livet av

brukere uten toleranseutv ikling )

føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk

av et t eller flere psykoakt ive stoffer, og mer og mer t id brukes på å skaffe eller

innta stoffer eller komme seg et ter bruken

oppret tholder substansbruken t il t ross for åpenbare tegn på skadelige

konsekvenser, som leverskade et ter bet ydelig alkoholkonsum , depressive perioder

ret t et ter perioder med høyt inntak av psykoakt ive stoffer, eller substansrelatert

reduks jon av kognit iv t funks jonsnivå, og man kan fast slå at brukeren var, eller

kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang  (Helsebiblioteket,

2022).

Som om tal t i Oslostandarden for rusfaglig arbeid skal det finnes kompetanse til å

g jennom føre kar tlegging av rusproblem er og psykiske problem er ved h jelp av anbefal te

kar tleggingsverk tøy. Systematisk kar tlegging, utredning, vurdering og evaluering er ansvar

både for kommune- og spesialisthelset jenesten. Et av verk tøyene som kan benyt tes er

AUDI T ( Alcohol Use Disorders I den ti fication Test) som er et screeningverk tøy som kan fylles

ut av personen selv eller sammen m ed en fagperson. Det kar tlegges mengde, hyppighet og

konsekvenser av alkoholbruk. Verk tøyet finnes også i en kor tversjon. I en ny studie har

Pape, Rossow og Buk ten undersøk om noen utvalgte AUDI T-spørsmål var nok for å

kar tlegge alkoholpr oblemer på en påli telig måte. Åtte forkor tede versjoner av AUDI T ble

undersøk t. Den beste versjonen inkluder te tre spørsm ål fr a AUDI T om alkoholkonsum

(mengde og frekvens), og et t spørsm ål om hvor vidt andre m ennesker hadde vær t bekymret

fordi man drakk for m ye (Pape, Rossow & Buk ten, 2021 ).

Forskning om alkoholbruk i Norge

I følge FHI (Folkehelseinstitu t tet) er alkoholbruk en av de vik tigste r isikofak torene for tap

av friske leveår i befolkningen, og årsak til sosiale problem er (FHI , 2018a). Høyt

alkoholinntak per gang og over tid øker risiko for ulike helse- og sosiale problemer også for

andre enn brukeren selv. Det er samm enheng mellom totalkonsum et av alkohol i

befolkningen og andelen som har et risikofyl t høyt konsum og om fanget av alkoholrelater te

problem er. De mest effek tive til takene for å begrense alkoholkonsum et og skadeom fanget

er høye alkoholpriser og tilg jengelighetsbegrensninger (FHI , 201 8a).

Åtte av ti har drukket alkohol siste år og halvpar ten har drukket 6 eller flere alkoholenheter

ved samm e anledning. Disse m ålene har vær t stabile i perioden 2012-2021 (FHI , 2018b).

Eldre dr ikker oftere enn yngre, men de har et mindre risikofyl t drikkemønster. Høyt

utdanningsnivå og inntek t er forbundet med høyere dr ikkefrekvens m en lavere om fang av

risikofyl t drikking. Tre av fire drikker kun i helgene (FHI , 201 8b).

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm/2.3.2-avhengighet-i-icd-10
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm/2.3.2-avhengighet-i-icd-10
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Oslostandard-for-rusfaglig-arbeid1.pdf.pdf
https://rop.no/snakkomrus/kartleggingsverktoy/
https://rop.no/kartleggingsverktoey/audit/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871621006487?via%3Dihub
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/
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Folkehelseinsti tu t tet har set t på alkohol og arbeidsliv. I det videre g jengis noen hovedfunn

direk te fr a rappor ten “ Alkohol og arbeidsliv 2”(FHI , 2019). De fant at det var betydelige

bransjeforsk jeller i jobbrelater t drikking, beruselsesdrikking og alkoholrelater t ineffek tivi tet,

sam t i holdninger til beruselse og ineffek tivi tet. Jobbrelater t drikking og negative

konsekvenser av alkoholbruk forekom sjeldnest blant ansat te i helse- og om sorgsbransjer

og hyppigst blant ansat te i bransjene forskning, bank / finans og telekommunikasjon /I T. Det

var store forsk jeller mellom bransjer i andelen ansat te som hadde k jennskap til bedr iftens

retningslin jer for alkoholbruk og om bedri ften har kontak tperson for alkoholproblem er. Det

var også tydelige forsk jeller m ellom privat og offen tlig sek tor. Ansat te i privat sek tor

rappor terer om mer drikking, m er problemer forår saket av alkoholbruk, m er liberale

holdninger til alkoholbruk, og de oppgir sjeldnere at de har kontak tperson for

alkoholproblem er enn ansat te i offen tlig sek tor. Jobbrelater t dr ikking er delvis et urban t

fenomen. Det er en høyere andel arbeidstakere som oppgir jobbrelater t drikking sam t

negative konsekvenser av alkoholbruk i store byer enn på mindre steder. Ansat te m ed

lederansvar oppgir at de drikker oftere enn ansat te u ten lederansvar, m en har m er

restrik tive holdninger til å drikke seg beruset i jobbsammenheng, og til alkoholrelater t

fravær og ineffek tivitet, enn ansat te uten lederansvar.

Resul tatene viste at m er enn 1 av 10 norske arbeidstakere opplever drikkepress i

jobbsammenheng. Samme andeler ble funnet for å utebli fra sosiale arrangem enter på

grunn av alkoholbruk og for å føle seg ekskluder t på grunn av alkoholbruk i

jobbsammenheng. Bare 1 av 3 arbeidstakere k jenner til retningslin jer for alkoholbruk i

jobbsammenheng. Sam tidig er det bred enighet om at arbeidsplasser bør ha retningslin jer

for alkoholbruk og ordninger for å h jelpe ansat te m ed alkoholpr oblemer. Det er bare et

mindretall som ønsker å kut te ut alkoholen hel t av hensyn til arbeidstakere som ikke

drikker (FHI , 201 9) . Sam funnsøkonomisk Analyse har beregnet at alkoholrelater t fravær

og ineffek tivi tet koster arbeidslivet 1,1 m illiarder kroner år lig. I tillegg komm er kostnader

som ikke kan beregnes som m erarbeid for leder og andre ansat te, tid bruk t på bekymring

og sam taler, even tuell oppsigelse og arbeidsmil jøbelastning (I benhol t, 201 8).

I rappor ten “Alkohol og arbeidsliv” beskrives hvordan m ange arbeidstakere opplever

negative følger av alkoholbruk. For eksempel r appor terer en av tre at kollegaer som drakk

var plagsomme, og en av ti uteblir fra sosiale arrangem enter og føler seg u tenfor som en

konsekvens av jobbrelater t alkoholbruk (FHI , 2016). “ 4% rappor ter te å ha bli t t u tsk jel t, 2

% fysisk skadet og 7 % hadde fåt t uønsket seksuell oppmerksomhet av kollegaer som

hadde drukket. 1 til 2 % svar te at de hadde vær t bor te en hel arbeidsdag grunnet

alkoholbruk, 2% svar te at de hadde vær t bor te deler av en arbeidsdag og 11 % svar te at

de hadde vær t ineffek tive på jobb grunnet alkoholbruk de siste 1 2 m ånedene. Det ble

beregnet at alkoholrelater t fravær utg jør 1 % av det totale sykefraværet og 3 % av

kor t tidsfraværet. ” (FHI , 2016).

I en ar tikkel av Skogen et al. iden tifiseres tre drikkemønstre blan t ansat te (Skogen, Bøe,

Thørrisen, Riper & Aas, 201 9).

https://www.fhi.no/publ/2019/alkohol-og-arbeidsliv-ii.-bruk-konsekvenser-og-retningslinjer-ved-ulike-typ/
https://www.fhi.no/publ/2019/alkohol-og-arbeidsliv-ii.-bruk-konsekvenser-og-retningslinjer-ved-ulike-typ/
https://akan.no/wp-content/uploads/2020/10/R9-2018Kostnadervedrusrelatertfravaerogineffektivitet.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/alkohol-og-arbeidsliv-pdf.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/alkohol-og-arbeidsliv-pdf.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7648-6
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7648-6
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1. Lavt forbruk, ingen skader

Kjennetegnet ved eldre, kvinner, høy utdanning

38,2 % av de ansat te

2. Moderat forbruk, få skader

Kjennetegnet ved høy inn tek t

47,2 % av de ansat te

3. Relativt høyt forbruk, fare for skader

Kjennetegnet ved yngre, menn, lav utdanning, lav inntek t

1 4,6 % av de ansat te

I en ar tikkel av Thørrisen, Skogen og Aas ( 2018) under søk te de risikodrikking og fan t en

forekom st av 11% . Videre at det var øk t sannsynlighet for risikodrikking forbundet med

k jønn (mann), alder ( yngre), u tdanning ( lav), sivilstatus (ugi ft), barn (uten barn). De aller

fleste risikodrikkerne (94,6 % ) hadde kun m oderat risiko og var i m ålgruppen for enkle

forebyggende intervensjoner ( sekundær forebygging). I en undersøkelse av holdninger til

alkohol fant Hashemi et al. at desto m er liberale holdninger til alkoholbruk, desto mer

sannsynlig risikodr ikking. Og at sammenhengen mellom holdninger og risikodrikking var

sterkere for kvinner enn for m enn, m en ikke forsk jellig på tvers av bransjer (Hashemi,

Thørrisen, Skogen, Sagvaag, Ruiz de Porras & Aas, 2020).

I KORFOR i Stavanger er de i gang med et for skningsprosjek t på utprøving av bedre

strategier for diagnostikk, behandling og oppfølging av alkoholrelater te helseproblem er i

allm ennpraksis. Det te prøves u t på fire legekon torer i Stavanger og Oslo. I Norge drikker de

fleste alkohol, også eldre. Folkehelseinsti tut tet angir at 80 prosen t i aldersgruppen 65–79 år

har drukket alkohol siste år, og i g jennom sni t t dr ikker de alkohol uken tlig. Alkohol kan

medvirke til og komplisere svær t mange helseproblemer. Toleransen for alkohol svekkes

med økende alder på grunn av norm ale alder sforandringer, medikam entbruk og andre

helseproblemer og tilstander (hentet fra Lid, 2020).

Alkoholbrukslidelser er de hyppigste rusbrukslidelsene i Nor ge (FHI , 201 4). Per soner med

rusbrukslidelser har ofte også andre psykiske lidelser og kroppslige sykdommer. Til enhver

tid antas det at så mange som 200 000-300 000 som alkoholavhengige i Norge (FHI ,

2018b). Menn drikker mer, oftere og m er risikofyl t enn kvinner. Skadelig bruk av alkohol er

høyere blan t m enn enn kvinner og på verdensbasis er det estim er t at forekom sten av

rusbrukslidelser øker (FHI , 201 4 & FHI , 201 8b). Risikoen for skader øker jo mer man

drikker. Ved å redusere totalkonsum et av alkohol, kan om fanget av alkoholrelater te skader

reduseres. I Norge er helgedrikking typisk og fyll fremdeles u tbredt. Dermed får vi m er

skader pr. li ter alkohol vi drikker, sammenlignet m ed søreuropeiske land hvor

beruselsesdrikking er mindre vanlig (Rossow & Mäkelä, 2020). I følge dødsårsaksregisteret

forekom det 324 narkotikautløste og 386 alkoholu tløste dødsfall i 2020.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5660-x
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5949
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5949
https://www.korus-stavanger.no/Dokumenter/Lid%20Allmennmed%20utf_Utposten_3_2020_oppslag.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/ruslidelser/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/ruslidelser/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/
https://fhi.brage.unit.no/fhi-xmlui/bitstream/handle/11250/2756764/Rossow_2021_Pub.pdf?sequence=1)
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Lover, forskri ft, veiledere og andre sen trale dokum enter:

Lov om pasient og brukerret tigheter
Lov om sosiale t jenester i arbeids- og vel ferdsforval tningen
Lov om kommunale helse- og om sorgst jenester m.m.
Forskr ift om habiliter ing og rehabiliter ing, individuell plan og koordinator
Forskr ift om ret tigheter og bruk av tvang under opphold i insti tusjon for
behandling, om sorg og rehabilitering av personer m ed rusm iddelproblemer
Pakkeforløp Tverr faglig spesialiser t rusbehandling
Nasjonal faglig retningslin je for behandling og rehabili tering av
rusmiddelproblemer og avhengighet
Nasjonal faglig retningslin je for utredning, behandling og oppfølging av
personer m ed sam tidig ruslidelse og psykisk lidelser
Veileder i salgs- og sk jenkekontroll
Fra bekymring til handling
Sammen om mestring
Rehabili tering, habilitering, individuell plan og koordinator
Kommunens oppfølging av pasienter og bruker med store sammensat te behov
Veileder for pårørendearbeid i helse- og om sorgst jenesten
Barn som pårørende
God oversik t – en forutsetning for god folkehelse
Rusmiddelpoli tisk handlingsplan
Bolig for vel ferd ( 201 4-2020) og tiltaksplan Bolig for vel ferd 201 7
Samhandlingsreformen
Folkehelsem eldingen – God helse – felles ansvar ( 2012-2013)
Frem tidens primærhelset jeneste – nærhet og helhet ( 201 4-2015)
Nasjonal helse- og sykehusplan ( 2015-201 6)
Opptrappingsplanen for rusfeltet ( 2016-2020)
Priori teringsveiledere tverr faglig spesialiser t rusbehandling
Enkle spørsmål for avdekking av alkoholproblem er, SERAF

Lokale før inger og Oslostandarder for om rådet:

Strategisk plan for rusfel tet i Oslo
En psyk t bra by - Strategi for psykisk helse i Oslo
Temaplan for Oslo kommunes rusinsti tusjoner 2021 - 2030
Oslostandard for rusfaglig arbeid i kommunen
Veileder for rusforebyggende arbeid i Osloskolen
Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene
Oslostandard for oppsøkende arbeid m ot utsat te unge
Oslostandard for bo-oppfølging ( 2021 )
Oslostandard for bom il jøarbeid ( 2021 )
Oslostandard for pårørendesam arbeid
Overordnet standard for t jenester i h jemmet
Vel ferdsetatens rusarbeid (Fag- og metodehåndbok) -sab
Folkehelseplan for Oslo ( 2017-2020)
Om aldr ing, alkohol og ledemidler ( ru tinehåndbok)
Boset ting av per soner med sikkerhetsproblem er i egne boliger (metodehådbok)
Kommunerevis jonens rappor t om oppfølging av personer m ed ruslidelser 2020
Program for rusfel tet i Oslo 2020- 2024
Fagressurser - Vel ferdsetaten

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-26-1003
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-26-1003
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Behandling%20og%20rehabilitering%20av%20rusmiddelproblemer%20og%20avhengighet.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Behandling%20og%20rehabilitering%20av%20rusmiddelproblemer%20og%20avhengighet.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/623/Veilder-i-salgs-og-skjenkekontrolI-IS-2038.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/339/Fra-bekymring-til-handling-IS-1742.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Kommunens%20oppf%C3%B8lging%20av%20pasienter%20og%20brukere%20med%20store%20og%20sammensatte%20behov.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/P%C3%A5r%C3%B8rendeveileder.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/414/Barn-som-parorende-IS-5-2010.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/50/God-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse-IS-2110.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/630/Veileder-for-kommunal-rusmiddelpolitisk-handlingsplan-%20IS-1362.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/nasjonal_strategi_boligsosialt_arbeid.pdf
https://www.veiviseren.no/-/media/Vedlegg/GenerellTekstmal/Om-oss/Tiltaksplan-Bolig-for-velferd-2017.ashx
https://vel.intranett.oslo.kommune.no/rus/fag-og-metodehandbok/lover-og-foringer/statlige-foringer-for-rusarbeid/#Sentrale%20stortingsmeldinger
https://vel.intranett.oslo.kommune.no/rus/fag-og-metodehandbok/lover-og-foringer/statlige-foringer-for-rusarbeid/#Folkehelsemeldingen%20%E2%80%93%20God%20helse%20%E2%80%93%20felles%20ansvar%20(2012-2013)
https://vel.intranett.oslo.kommune.no/rus/fag-og-metodehandbok/lover-og-foringer/statlige-foringer-for-rusarbeid/#Fremtidens%20prim%C3%A6rhelsetjeneste%20%E2%80%93%20n%C3%A6rhet%20og%20helhet%20(2014-2015)
https://vel.intranett.oslo.kommune.no/rus/fag-og-metodehandbok/lover-og-foringer/statlige-foringer-for-rusarbeid/#Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20(2015-2016)
https://vel.intranett.oslo.kommune.no/rus/fag-og-metodehandbok/lover-og-foringer/statlige-foringer-for-rusarbeid/#Opptrappingsplanen%20for%20rusfeltet%20(2016-2020)
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/fagspesifikk-innledning-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2021/faa-sporsmal-avdekke-alkoholproblemer.html
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13356332-1580303237/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Velferdsetaten/Byr%C3%A5dets-strategiske-plan-for-rusfeltet-i-Oslo.pdf
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819837&filnavn=byr%2F2019%2Fbr1%2F2019030854-2114954.pdf
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=8451fe0120a149fcb2c9bf8d440b91fb_28e058d95eb1d88b09d1e3f30055079f.pdf
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Oslostandard-for-rusfaglig-arbeid1.pdf.pdf
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/09/Rusforebyggende_arbeid2020v2_utfyllbar.pdf
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/07/Oslostandard-for-overdoseforebyggende-arbeid-i-bydelene-mars-2019.pdf
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/10/Oslostandard-for-oppsokende-arbeid-med-utsatte-unge-webversjon-FERDIG.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13383316-1603408291/Tjenester%20og%20tilbud/Helse%20og%20omsorg/P%C3%A5r%C3%B8rendesamarbeid/Oslostandard%20for%20p%C3%A5r%C3%B8rendesamarbeid.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13259810/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Folkehelse/Folkehelseplan%20for%20Oslo%202017-2020_fullversjon.pdf
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/01/2021-Rutineha%CC%8Andbok_Aldring-alkohol-og-legemidler_digital_oppslag.pdf
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/metodehandboken/#gref
https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/rapporter-fra-kommunerevisjonen/rapport-12-2020-oppfolging-av-personer-med-ruslidelser#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/rusomsorg/program-for-rusfeltet-i-oslo-2020-2024-prioslo/#gref
https://vel.intranett.oslo.kommune.no/rus/fag-og-metodehandbok/fagressurser/
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Si tuasjonsbildet som beskrevet av arbeidsgruppen og innledere

I det te kapi tlet ønsker vi å oppsumm ere innspill fra del takerne i arbeidsgruppen og

innlederne vi hadde på de ulike tem aområdene vi tok for oss på møtene. Arbeidsgruppen

hadde en bred sammensetning og det var mange ulike perspek tiver som kom frem. På det

før ste møtet fikk alle del takerne komme med innspill om deres er faringer og kunnskap på

alkohol fel tet i Oslo. Både fra nåværende bydel og arbeidsplass, og tidligere er faringer. Det

ble g jor t for tløpende notater fra møtene. Det ble også g jor t notater da vi hadde innlegg fra

innledere på ulike fagområder. Det te kapitlet baserer seg altså på er faringsbaser t

kunnskap.

Til forsk jell fra folk m ed rus på illegale stoffer bor ofte de m ed alkoholproblemer i egen

bolig, har god inn tek t og er ofte for tsat t i jobb. Personer m ed alkoholproblemer har ofte

ikke behov for økonomisk sosialh jelp, og komm er der for ikke i kon tak t m ed NAV. I mange

av Oslos bydeler er rust jenesten or ganiser t i NAV. I følge brukerorganisasjonene får

alkoholproblem ene ofte lov til å bare u tvikle seg og blir om fat tende fordi man har jobb og

bolig. De ser mange mørketall, og det oppleves som tabu å flagge at m an har et alvorlig

alkoholproblem. Sam funnet lar det gå m ye lenger med legale rusm idler før m an tar tak i

det. Alkoholproblemer blir ikke tat t tak i fordi de ikke er like synlige i gatebildet. De

opplever en tafatthet fra helsevesenet omkring problem atikken, og de har vekslende

er far ing m ed Akan. De ser ofte en kombinasjon av LAR-medisin ( legemiddelassister t

rehabili tering) og høyt alkohol forbruk.

Det framkommer i møtene at vi har et avdekkingsproblem når det komm er til

alkoholavhengighet. Det te g jelder særlig tidlig avdekking. Mange som « frekven terer» NAV

kan ha et sk jul t rusbruk i bunnen, som det ikke nødvendigvis fanges opp. Fastlegene er ofte

den eneste helseinstansen den alkoholavhengige har kontakt med, og fastlegens rolle blir

dermed sen tral. Både når det g jelder avdekking og oppfølging. Her er det store

folkehelsegevinster å hente ved at personen får h jelp tidlig. Ofte kan alkohol være en form

for selvm edisinering, og problemet blir ikke nødvendigvis synlig for arbeidsgiver da

vedkommende fremdeles behersker jobben.

Personer som er u føre og på AAP (Arbeidsavklaringspenger) havner ofte i en gråsone i

forhold til rusoppfølging. Videre påpekes det som en ekstra u t fordring med både avdekking

og behandling i tverr faglig spesialiser t rusbehandling for personer m ed lave

nor skkunnskaper. En av bydelene i arbeidsgruppen opplevde henvisning av andre m er

ressurssterke personer m ed alkoholproblemer  et ter  at de ble organiser t  ut  av NAV.

Alkohol og cannabis er ofte ikke rusproblem “nok”. Det te g jelder særlig blant unge.

Problem et blir ikke set t på som alvorlig nok, og de komm er ikke til behandling. Selv når

brukerne anerk jenner at de har et alkoholproblem. Hvordan gi personer som bruker alkohol

og cannabis et godt behandlingstilbud i VEL ( Vel ferdsetaten) og TSBs system er? Det er m ye

alvorlig bekymring, m en sjelden snakk om tvangssaker.
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Bydelene mot tar henvisninger fra spesialisthelset jenesten, men opplever tidvis at brukeren

ikke er så let t å nå. Ønsker brukeren virkelig et tilbud om h jelp? Bydelene er farer at

brukeren ofte ønsker mer h jelp med det som atiske enn til rusmestring, da de ofte har en

del somatiske u t fordringer. Mange brukere vil jobbe m ed sin psykiske helseproblematikk,

snarere enn med selve rusproblem et. Sam tidig får enkel te avslag fra DPS når det

framkommer at de har ruspr oblematikk. Rus og psykisk helse er organiser t i to ulike etater

og to ulike Oslosstandarder: rus- og psykisk helsearbeid. Hva g jør det te m ed tilbudet til

brukeren?

Vel ferdsetaten ser li te til de med kun alkoholproblem er på sine lavter skel tilbud. Det te kan

ha en sammenheng m ed at de med alkoholavhengighet ikke k jenner seg ig jen i de

tilbudene som er der. Det et terlyses et egnet tilbud for de som bor h jemme og er i jobb.

Altså et tilbud et ter arbeidstid. Det et terlyses også alkohol fr ie møteplasser. Mange av de

alkoholavhengige er meget isoler te. De ønsker ikke å komme der det brukes illegale

rusmidler. Det mangler ak tivi tetstilbud for de med kun alkoholpr oblematikk.

Det er behov for et standardiser t system for oppfølging og samarbeid underveis i et

behandlingsopplegg i spesialisthelset jenesten. Dette er ofte adresser t i anbudsrunder, men

foregår ikke alltid i praksis. Det vil være en fordel med faste kontak tpersoner i bydel som

spesialisthelset jenesten kan forholde seg til, og som kan følge opp brukeren videre et ter

endt behandling. Det bør også etableres kontak t med frivillige organisasjoner og ideelle

virksomheter som har et tilbud til brukerne.

Som atikk og alkoholdem ens er et vanskelig fel t, og brukerne faller ofte mellom flere stoler.

Rus, som atikk eller psykisk helse. Om sorgssentrene i VEL kan ikke ivareta dem fordi det er

for m ye somatikk. Bydelene bruker m ye tid på disse sakene. Her har pårørende også store

behov. Det er vanskelig for bydel å finne egnede aku ttplasser på dagen. Det foreligger en

fr yk t for at brukeren kan bli in tr oduser t for andre rusmidler. Tidligere fantes Klosteret på

Akershus Universi tetssykehus som var gode på alkohol. Nå er behandlingstilbudene

blandet.

PLO-meldinger1 går både til fastlege og bydel, men resul terer ikke all tid i videre oppfølging

og behandling. PLO er en logistikkm elding g jeldende for pasienter som allerede m ot tar

kommunale pleie og om sorgst jenester. Denne m eldingen gir ut fører i kommunen varsel om

innleggelsen. Bydelene m ot tar bestilling fra legevak t et ter fall relater t til alkohol, men

er farer at brukeren /pasienten ikke ønsker yt terligere oppfølging. Saker med alkohol er mer

kompliser t nå enn før og involverer flere instanser. Brukerne er ofte u ten NAV-sak. Fall

rappor teres via Gerica (PLO) fra sykehuset. Tilgang til Gerica vil dermed kunne gi de

1

”PLO m elding om innlagt pasien t”, er en logistikkm elding g jeldende for pasien ter som allerede
m ot tar kom munale pleie og om sorgst jenester. Denne m eldingen gir u t fører i komm unen var sel
om innleggelsen. Det er form ålst jenlig at m eldingen sendes fra den posten pasien ten legges inn
på.
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ansat te en bedre oversik t på tvers av t jenestene. På den annen side kan det være at yngre

mennesker legges inn på sykehus på grunn av alkoholrelater te skader. I disse til fellene

sender ikke all tid sykehusene u t en PLO, da de ikke k jenner til at pasientene m ot tar

kommunale t jenester.

Eldre tåler alkohol dårligere og kroppen bryter det ned sak tere- kombinasjonen av

legemiddelopphopning og alkohol kan få helsemessige konsekvenser. Mange eldre

kombinerer alkohol og legemidler og k jenner ikke til bivirkningene som er forbundet med

det te. Man skiller m ellom «over forbrukerne» og «risikobrukerne». Blant den sistnevnte

gruppen kan det i høyere grad oppnås helsegevinster ved å iverkset te forebyggende til tak.

Noen eldre har et sk jul t forbruk og underkommuniserer dette til h jelpeapparatet. Ofte

oppdages alkoholover forbruket i forbindelse med somatisk innleggelse. Veldig få eldre som

oppsøker h jelp for rusproblemer. Blåkor s opplever li ten pågang fra eldre, og m ot tar få

henvisinger. Kan økt in form asjon gi flere henvisninger?

Hjelpeapparatet kommer ofte inn for sen t når m ange helseskader har oppståt t. Mange eldre

med alkoholproblem er går under radaren fordi de ikke mot tar andre t jenester. Disse

personene har tr olig kon tak t m ed fastlegen, og det blir således opp til fastlegen å kar tlegge

og avdekke. Fastleger tar ofte ikke alkohol opp som tema med pasientene selv ved

utskrivelse av nye medikam enter. Fra et bydelsperspek tiv oppleves eldre m ed

alkoholproblem er som en vanskelig gruppe å nå, og m ange ønsker ikke noe h jelp. Vold i

nære relasjoner følges opp av et eget team på legevak ten- i disse til fellene kan også

alkoholover forbruk ha en m edvirkende årsak.

H jemmet jenesten har for li ten tid, kunnskap og kontinuitet. I tillegg kan det være

språku t fordringer. Kar tlegging i Bydel Sagene har vist at de ansat te i h jemmet jenesten

ønsker mer kunnskap om eldre og alkohol på tvers av fagbakgrunn. FHN minner om at

mange bruker rus som en konsekvens av noe annet. Ensomhet blir nevnt av flere som et

stor t problem blan t eldre. Tap av funksjoner, helse, fam ilie/ venner, sorg, færre sosiale

roller og m indre struktur.

I kke alle identi fiserer seg med regnbueflagget. Helseutvalget snakker heller om menn som

har sex med menn (MSM) og kvinner som har sex m ed kvinner (KSK), da ikke alle

iden tifiserer seg m ed de “vanlige” grupperingene. Utvalget anslår at 21. 800 MSM/KSK

strever med rusvansker. Lesbiske kvinner drikker 4 ganger m er enn andre kvinner. Man

kar tlegger ikke folks seksuelle legning i t jenesteapparatet. Sam tidig kan det te være en

innfallspor t for å komme inn på annen tematikk, som for eksempel alkoholavhengighet.

Alkoholkonsum et slu t ter ikke et ter studietiden, og følger ikke nødvendigvis livsfaser. Oslo

kommune støt ter Pride, hvor mange av arrangemen tene er forbundet med alkohol. ( j fr.

slut tet å tillate sponsing fra tobakksfirm aer på festivaler ). Er det fordi de fleste arenaene

der m an møtes er forbundet med alkohol? Helseutvalget et terlyser flere alkohol frie

møteplasser.

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/01/Kartlegging-hjemmetjenestene-i-Bydel-Sagene.pdf
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Akan kompetansesen ter

Akan har som formål å set te hele det norske arbeidslivet i stand til å forebygge rus og

avhengighet, slik at sykefraværet reduseres og livskvali tet og effek tivi tet økes. Akan-

modellen på 1, 2, 3: At det handler om å u tvikle en tydelig Policy, tr yggere ledere i å

g jennom føre Sam talen baser t på bekymring så tidlig som mulig og tilbud om h jelp til de

som trenger det. Det finnes ingen eksak t statistikk over an tall personer som berøres av rus-

eller spilleproblem er. Akan beregner at for hver person som har et rusproblem, regner en

med at det g jennom sni ttlig er tre personer innen nær familie som blir direk te berør t av

si tuasjonen. Alkoholrelater t fravær og ineffek tivitet utg jør total t 335 000 tap te arbeidsdager

i året ( Akan, 2016).

Ungdom og rus ved Legevak ten

Ungdom og Rus på Legevak ten i Oslo er en integrer t del av Sosial og ambulant akut t jeneste

(SAA). SAA er en seksjon under Avdeling for Psykososiale t jenester i Helseetaten, Oslo

kommune. SAA er lokaliser t på Legevak ten i Oslo, Stor gt. 40. Tjenesten er døgnbem annet

og tilbyr akut t sam tale og oppfølgning til alle barn og unge under 24 år et ter en

rushenvendelse ved Legevak ten. Form ålet m ed Ungdom og rus er å forebygge utvikling av

rusavhengighet g jennom tidlig in tervensjon.

I 2019 ble det registrer t 793 ungdomm er i aldersgruppen som nå var utvidet til å g jelde

fram til fylte 24 år. Disse ungdomm ene generer te til samm en 853 rusrelater te

henvendelser. 31 er registrer t som g jengangere som generer te til sammen 60

henvendelser. Ca. 85 % av ungdommene oppgir alkohol som rusmiddelet de har bruk t.

Prosjek tet har fåt t midler fra Statsforval teren til en styrking av arbeidet. Programmet som

ble utviklet består av:

Akut tsam tale

Opp følgingssam tale

Familiesam tale

Vurdere videre oppfølging, for eksempel henvisning egnet h jelpeapparat

Metodene som brukes er i hovedsak, Miniintervensjon /brief in tervention,

motiverende in terv ju /MI

De fleste (noe over ca. 80 % ) ankommer Legevak ten m ed ambulanse. Ca. 1 2 % ankommer

med poli tiet. Øvrige kommer med mor, far, andre pårørende, venner eller k jæreste. Noen

få kommer alene og ber om h jelp. Mange av de Ungdom og rus tar kontak t med i et terkan t

via telefon, sier at de set ter enorm t pris på å bli kon tak tet.

https://akan.no/akan-modellen/arbeidsplassen-som-forebyggende-arena/
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Forslag til til tak for å bedre tjenestetilbudet for personer med

alkoholavhengighet i Oslo.

1. Avdekking

Fastleger og helsestasjoner bør spørre om alkoholvaner som en norm al del av

oppfølgingen. Som skisser t i kunnskapsgrunnlaget, blir ofte ikke alkoholkonsum

adresser t verken ved sykehusinnleggelser eller hos fastlegen.

NAV-veiledere bør spørre om alkoholvaner som en norm al del av oppfølgingen

Bruke kar tleggingsverk tøy for å avdekke alkoholavhengighet ( for eksempel AUDI T)

Styrke kompetansen om aldring og alkohol i t jenester

System atisk kar tlegging og oppfølging av eldre som komm er i kon tak t m ed ulike

t jenester i Oslo Kommune hvor skader og helseproblemer kan være relater t til

over forbruk av alkohol.

Økt kon tinui tet av ansat te og mer tid per pasient /bruker i h jemm et jenesten, og

mer kunnskap om eldre og alkohol i h jemmet jenesten.

Vurdere å ha en «ruskonsulen t senior» som h jemmet jenesten, NAV og fastlegen

kan henvise til ( ala ruskonsulen t for ungdom )

System atisk tilbud om sam taler og oppfølging for personer som legges inn på

sykehuset på grunn av alkoholrelater te skader og/eller som atiske tilstander som

kan ha en sammenheng m ed høyt alkoholkonsum (ala ungdom og rus på

Legevak ten)

Fastleger og arbeidsgivere bør ha en bevissthet omkring at sykefraværet til den

ansat te kan være alkoholrelater t, både når det g jelder kor t tids- og langtidsfravær.

Her kan Oslo Kommune være en veiviser som arbeidsgiver over for andre bedri fter

og virksomheter i kommunen, ved å u tnyt te mulighetsrommet som liger i å være

en Akan-bedri ft. Et t av trinnene i Akan-m odellen er at ledere snakker med

medarbeideren hun /han er bekymret for så tidlig som mulig. Alternativet, å la være

å ta sam talen eller ven te, åpner for at problem atisk bruk får utvikle seg m ed de

ulempene dette har for den det g jelder, pårørende, arbeidsplassen og sam funnet.

KORUS Oslo har en særskil t satsning på å øke kompetansen og bruken av

kar tleggingsverk tøy i bydelene, og kan bidra til k vali tet og bruk av

kar tleggingsverk tøy ( som eksempelvis AUDI T) i t jenestene.

2. H jelpeapparatet. Når du oppsøker h jelp for
alkoholavhengighet

Tilby m otivasjons- og venteopphold i påvente av plass i TSB, da det te anses som

en sårbar fase.

«Rask rush jelp» ala «Rask psykisk helseh jelp». Altså et lavterskel tilbud som ikke

krever henvisning, u ten lang ventetid, slik at problemene ikke u tvikler seg. For

mange kan det å måt te gå via fastlege for henvisning et ter fulgt av lang ven tetid,

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/rusomsorg/ruskonsulenter-i-bydelene/#gref
https://www.oslo.kommune.no/dognapne-tjenester/sosial-og-ambulant-akuttjeneste/ungdom-og-rus/#gref
https://www.oslo.kommune.no/dognapne-tjenester/sosial-og-ambulant-akuttjeneste/ungdom-og-rus/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/#gref
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virke demotiverende når m otivasjonen for å få h jelp for sine rusproblemer er til

stede.

Tet tere samarbeid m ellom fastleger og kommunale helset jenester.

Møte de eldre med en annen stillingsti ttel /hat t enn «ruskonsulent». Se eksempel

fra Bydel Nordstrand under “Eksisterende til tak /eksempler på god praksis”

3. God in form asjonsflyt og søm løse overganger m ellom
t jenestene

Bedre in formasjon om eksisterende tilbud for mennesker m ed alkoholavhengighet,

som oppdateres jevnlig på tvers av bydeler og t jenester. Arbeidsgruppen ser

behovet for et dynamisk oppslagsverk på eksisterende tilbud, med mulighet til å

spille inn det m an savner. (Eksempel fra Helseetaten). Denne in formasjonskanalen

vil også kunne være en ressurs for pårørende og personer som sli ter m ed

alkoholavhengighet.

Økt tilgang og kursing i Gerica. Her sendes PLO m eldinger. System et går på tvers

av spesialisthelset jenesten, fastlege og kommunen.

Økt fokus på å sende PLO fra sykehusene/ legevak t ved akut tinnleggelser ( sendes

ofte kun når det er eldre m ennesker med sykeh jem st jenester eller

h jemmet jeneste). Det te fordrer også at bydelene har et system for m ot tak og

prosessering av PLO-m eldingene.

Forsterke kunnskapen og fokuset på det som atiske. Det te har sammenheng med at

mennesker m ed rusproblemer ofte også har behov for h jelp m ed som atiske plager.

Derm ed er det en fordel om rust jenestene også har m er inneværende kunnskap på

det som atiske slik at brukeren kan få et mer helhetlig h jelpetilbud.

4. Til tak i Oslo Komm une som arbeidsplass

Påse at Akan-arbeidet ivaretas på arbeidsplassen. For eksempel kan det te være en

del av vernerunden og HMS-arbeidet. Ledere bør ha k jennskap og kompetanse for

å kunne ivareta Akan-arbeidet, og arbeidstakerne bør være klar over at tilbudet

finnes og muligheten for at det te arbeidet kan integreres.

Ha en policy om alkoholkonsum i sosiale sammenhenger blan t ansat te.

Vurdere å g jennom føre en “pulsm åler ” som er et verk tøy som gir grunnlag for

refleksjon rundt virksomhetens kunnskap, holdning og prak tisk arbeid m ed rus- og

avhengighetsproblematikk

Gi et rusmestringstilbud som er tilpasset ansat te i arbeid.

5. Språk og kul tur forståelse

Sørge for at t jenestene har fokus på migrasjonshelse, språk og rusproblem er. Altså

at det er fokus på å skaffe tolk, der brukeren verken snakker norsk eller engelsk.

Det te g jelder også TSB. Oslo kommunale ruspoliklinikk skal ha det te som et tem a

fram over, og arbeidsgruppen tenker at det te burde være byom fat tende.

https://www.oslo.kommune.no/helseveiviser/#/
https://akan.no/pulsmaler/
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6. Alkohol fr ie arenaer, ak tivi tets- og m estr ingstilbud

Tilby alkoholfrie møteplasser både på dag- og kveldstid.

Meningsfull ak tivi tet bør være i fokus hele året. ht tps: / / www. fylldagene.no/

Arbeidsgiver bør sørge for at alkohol ikke er en selvfølge i sosiale samm enkom ster

blant de ansat te, jfr. at enkel te arbeidstakere opplever at det er et press om å

drikke alkohol i jobbrelater te samm enkom ster.

https://www.fylldagene.no/
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Eksisterende til tak / eksem pler på god praksis

Sosiale møteplasser; A-larm har et likepersons-prosjek t hvor de skaper tr ygge møteplasser

for eldre for å forebygge ensomhet. Opplever m assiv et terspørsel. Rusavhengige gir tilbake

ved å være tilstede på møteplassen. De er åpne og deler av egen er faring. Oppleves som en

win-win-si tuasjon. Koster li te. Skaper åpenhet om rus og det oppleves som mindre tabu å si

at man er ensom.

SAA ( sosialambulant akut t- team ) kan g jøre kar tlegginger av eldre i h jemm et som har

alkoholproblemer, og det te kan bli m er system atiser t. Det må foreligge et sam tykke for at

SAA kan bistå og opplevelsen er at m ange ikke ønsker h jelp.

Rusteam og Psykisk helseteam i bydel Nordstrand har oppret tet et team med ansat te fra

begge t jenester som jobber oppsøkende med personer m ed rus- og/eller psykiske

helseut fordringer. Mange henvendelser kommer fra legevak t / sykehus om behov for t jenester

til personer m ed alkoholrelater te u t fordringer. De er farer at flere eldre brukere takker ja til

oppfølging fra psykisk helseteam heller enn oppfølging fra ruskonsulen t i NAV. Psykisk

helseteam tilbyr i tillegg drop-in-sam taler og har prosjekter som temakvelder og m iddager for

eldre i bydelen.

Ved NAV Ullern har de en egen 20% stilling som er dediker t til eldre og rus, da de opplever

det te som en ut fordring. Det te er i star tgropen. De får mange henvendelser fra andre

t jenester i bydel Ullern.

Bydel Gamle Oslo arrangerer m estringskurs i rus, men opplever li te pågang fra eldre.

KORUS Oslo har leda et nasjonal utviklingsarbeid om aldring, alkohol og legemidler. De tilbyr

kar tlegging, kompetanseheving og veiledning på tematikken til alle bydeler.

Balance er et in ternet tbaser t, helsefremm ende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuel t

justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt egne alkoholvaner, og kan

bidra til å endre risikofyl t bruk for de som har behov for det. Balance inneholder også et

stressmestringsspor som gir deg råd om hvordan du kan takle stress og ha det bedre i

hverdagen. Balance er let t tilg jengelig, og kan brukes hvor som helst ved bruk av PC,

net tbret t eller smar t telefon. Det kreves kun en net tleser og tilgang til in ternet t.

Helseutvalget: “Arena - Oppsøkende rusforebyggende lavterskel tilbud for MSM og KSK. ” Med

1 000 sam taleinter vensjoner (m ål: 2021) vil ARENA treffe ca. 5% av målgruppen. Arena

benyt ter blan t annet en livsstilstest som verk tøy for å reflek tere rundt egen alkoholbruk.

https://akan.no/balance/
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VEDLEGG 1: Behandlingssteder for alkoholavhengighet

Behandlingssteder for alkoholavhengighet i Oslo per 21 /1 /2022 m ed ven tetider, hentet fra
www.helsenorge.no (h ttps: / / t jenester.helsenorge.no/ velg-
behandlingssted/behandlinger / ven tetider - for?bid= 90)

Behandlingssted Adresse Vente tid
A-senteret, Døgnavdeling Maridalsveien 176A,

Oslo
1 0 uker

A-senteret, Poliklinikk Maridalsveien 176A,
Oslo

2 uker

A-senteret, Villa Ber g Maridalsveien 176A,
Oslo

1 5 uker

Aker shus universi tetssykehus, ARA, Groruddalen
poliklinikk

Bergensveien 4B, Oslo 4 uker

Blå Kors Behandlingssen ter Slem dal Tennisveien 4, Oslo 20 uker
Blå Kors Poliklinikk Oslo Storgata 38, Oslo I kke oppdater t

I ncogni to Klinikk Apalløkkveien 8, Oslo 2- 6 uker

Diakonh jemm et Sykehus, Voksenpsykiatrisk
avdeling, ruspoliklinikk

Forskningsveien 7,
Oslo

6 uker

Kvinnekollek tivet ARKEN Sinsenveien 54, Oslo 1 0 uker

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS -
Ruspoliklinikken

Trondheim sveien 80,
Oslo

6 uker

Oslo universi tetssykehus, rus- og
avhengighetsbehandling, seksjon ung, Gaustad

Sognsvannsveien 21,
Oslo

2 uker

Oslo universi tetssykehus, rus- og
avhengighetsbehandling, seksjon voksen, Ullevål

Kirkeveien 166, Oslo 6 uker

Oslo universi tetssykehus, seksjon rusaku t tmot tak
og avgi ftning, Aker

Trondheim sveien 235,
Oslo

5 uker

Oslo universi tetssykehus, seksjon ruspoliklinikker,
Mor tensrud

Helga Vaneks vei 6,
Oslo

5 uker

Oslo universi tetssykehus, seksjon ruspoliklinikker,
Ullevål, Ruspoliklinikk 1 og 2

Kirkeveien 166, Oslo 5 uker

Oslo universi tetssykehus, seksjon ruspoliklinikker,
Ullevål, Ruspoliklinikk 3

Kirkeveien 166, Oslo 5 uker

Oslo universi tetssykehus, seksjon ruspoliklinikker,
Ullevål, Ruspoliklinikken

Kirkeveien 166, Oslo 5 uker

Trasoppklinikken Trasoppterrassen 25,
Oslo

6-12 uker

Tyrili Arena Oslo Jens B jelkes gate 77,
Oslo

20 uker

Tyrilisenteret Oslo Normannsgata 47,
Oslo

20 uker

http://www.helsenorge.no/
https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=90
https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=90

