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MITT UTGANGSPUNKT….. 

 Samfunnsmedisiner –  opptatt også av strukturelt 

nivå, forebygging, folkehelsearbeid 

 Lege i lavterskelhelsetilbud. Har også 

oppfølgingstilbud for ungdom 

 Ser på spesialiteten «litt fra sidelinja» 

  Diskutere spesialisthelsetjeneste versus 

primærhelsetjeneste med ståsted i kommunen 

 Gjensidig samarbeid og avhengighet 

 Forutsetter kunnskap om og respekt for 

hverandre…. 

 



RUSFELTETS HISTORIKK OG MIN 

BAKGRUNN….. 

 Sosialtjeneste – mindre fokus på helse i rusfeltet 

 Helse - smittevernfokus 

 Rusinstitusjoner – tilsynslege og legevakt 

 Ikke tradisjonell spesialisthelsetjeneste 

 Lavterskelhelsetjenestjenestene bidro til mer fokus 

på helse 



HELSE OG POLITIKK…. 

 ”politikk er intet annet enn medisin i stort”  

 R. Virchow 

 Kunnskap om forhold som påvirker helse på 

samfunnsnivå – grupper av 

pasienter=samfunnsmedisin 

 De fleste av disse forholdene styres ikke av 

helsevesenet.  

 «intet menneske er en øy» – heller ikke 

spesialisthelsetjenesten…… 



 TROMSØ- NORDENS PARIS? 

Reiseskildring fra 1841 "Intet sted i Nordens nordligste 
del har i så høy grad vakt oppmerksomhet som Tromsø. 
Hertil er grunnen ikke å søke i dens overveiende 
folkemengde, men i dens livlige handelsrørelse, dens 
muntre selskapstone, dens raske oppsving, med ett ord - 
i det unge, friske liv der rører seg i denne 
fremblomstrende stad." 



FRA BESKRIVELSEN AV UTFORDRINGSBILDET 

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN I TROMSØ 

«Tromsø er en by som ønsker å framstå 

med kreativitet og varme og mye av 

kulturlivet knyttes også tradisjonelt til 

utelivet. Utelivsbransjen er en viktig 

næringsvei og en ønsker å legge til rette for 

forutsigbare forhold og utvikling i denne 

næringsvirksomheten. Samtidig vet vi at 

bruk av alkohol kan ha negative sider og at 

skadevirkningene henger sammen med 

totalforbruk som påvirkes av tilgjengelighet.  



UTFORDRINGSBILDET FORTSATT… 

«I det rusmiddelpolitiske arbeidet er det 

derfor kryssende interesser mellom 

folkehelseperspektivet med ønske om 

begrensning i tilgjengelighet og det 

næringspolitiske perspektiv med best mulig 

tilrettelegging for næringsvirksomhet. Denne 

debatten er viktig også i Tromsø og det blir 

til sist en politisk avgjørelse hvordan disse 

forholdene skal vektes. « 

 

 



HAR DU FUNNET NOEN AV DISSE GJENSTANDENE I 

HJEMMET, BØR DU REAGERE 
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STADIG FLERE PÅ RUSKONTRAKT I TROMSØ 

NRK 28.05.15 

 

 Bente Emaus Pedersen, helsesøster ved Sosialmedisinsk 
senter i helsetjenesten i Tromsø kommune, er en av dem som 
har ansvar for oppfølginga av ungdom på ruskontrakt.  

Hun etterlyser også mer forskning på området, men det er gjort 
undersøkelser på viktigheten av at ungdommene har en 
voksenperson å forholde seg til over tid, sier hun. 

Gode tilbakemeldinger 

– Det handler om at hvis man har et tillitsforhold til noen, så 
er det også lettere å snakke om det som ligger til grunn for 
at man ruser seg. Det merker vi her også, sier Pedersen. 

– Vi har ikke gjort egne undersøkelser på det, men det hadde 
vært nyttig for å se effekten av det vi gjør. Men det vi opplever er 
at ungdom som har vært her tidligere snakker positivt om 
opplegget, og vi ser at det går bra med mange av dem som er 
her på oppfølging, sier Bente Emaus Pedersen. 

 



FOKUS PÅ DE «TYNGSTE» BRUKERNE 

Sintef rapport: Helsetjenester for tunge 
rusmiddelmisbrukere i 2003: 

 Alvorlig rusmiddelmisbruk med intensiv og langvarig 
misbruk av tunge stoffer 

 Alvorlige fysiske og/eller psykiske lidelser og 
helseproblemer 

 Alvorlig funksjonssvikt innen arbeidsmessig og 
sosial fungering 

(Ruud,T. Reas D.Sintef unimed januar 2003) 

 

 



  

  



  



DÅRLIG HELSETILSTAND – BEDRE TJENESTER 

”Det er nødvendig å øke tilgjengeligheten til 

kommunehelsetjenesten og til 

spesialisthelsetjenesten for ruspasienter. Det må 

gjøres gjennom lavterskel, fritak for egenandel og 

ambulante team” 

(På helsa løs, Statusrapport fra Den norske legeforening, 2006)  

 



HELSETJENESTEN FUNGERER 

DÅRLIGST FOR DE DÅRLIGSTE.... 

”De generelle kommunale helsetjenestene fungerer 
ujevnt og ikke helt etter intensjonen for tunge 
rusmiddelmisbrukere. Fastlegeordningen har som 
intensjon å gi bedre kontinuitet, men er en modell 
som forutsetter pasienter som kan holde avtaler og 
møte opp på legekontoret. Ordningen har skapt 
mer orden i ansvarsforhold for de tunge 
rusmiddelmisbrukerne, men ordningen fungerer 
ofte dårligere jo dårligere pasienten er.” 

(Ruud, Reas Helsetjenester for tunge rusmiddelmisbrukere SINTEF 

Unimed januar 2003) 

 



OG SÅ KOM RUSREFORM, 

SPESIALISTHELSETJENESTE OG NÅ 

LEGESPESIALITET 

Rusfeltet inn i framtida  

 



FORVENTNINGER TIL RUSSPESIALITETEN SETT 

FRA KOMMUNEN 

 Støttespiller 

 Økt fokus på kvalitet, faglig forsvarlighet, forskning 

 Samhandling og samarbeid 

 Villighet til å se på egen tjeneste – tilrettelagt for 

brukerne? 

 «sammen inn i framtida»? – russpesialister også i 

kommunen? 

 



 «pasientene er utskrevet til 

spesialisthelsetjenesten» 

 Folk bor i kommunen….. 

 

 «kommunene har ikke vilje/evne til å følge opp etter 

behandling og klarer i hvert fall ikke å skaffe 

tilfredsstillende bolig» 

 

 Må si noe om hva vi driver med i kommunen for å 

kunne diskutere russpesialitetens forhold til 

kommunen….. 



HVILKE UTFORDRINGER SER VI I KOMMUNEN? 

– EN SLAGS DISPOSISJON…. 

 Kommune – hvem, hva, hvor? 

 Hva har kommunen ansvar for – planlegging 

framover 

 Datagrunnlag 

 Samhandlingsreform 

 Samhandling og samarbeid 

 Hvordan utvikle gode tjenester i fellesskap? 

 



HVA DRIVER VI EGENTLIG MED I 

KOMMUNEN?...... 

 Veldig mye….. 

 Forebygging, utredning, oppfølging, behandling…. 

 Barn, ungdom, voksne 

 Mange kommuner vil ha egne rustiltak 

 Noen organiserer disse tjenestene inn under NAV 

 I flere kommuner er rus- og psykiatritjenester 
organisert sammen 

 Varierende hvor god samhandling fastlegene har 
med kommunale tjenester 

 Kan være vanskelig å få oversikt – innad i 
kommunen og for samarbeidspartnere  



HELSE- OG OMSORGSLOVEN 

 § 3-1.Kommunens overordnede ansvar for 

helse- og omsorgstjenester 

 Kommunen skal sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester. 

 Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk 

eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne. 

 



ANDRE AKTUELLE BESTEMMELSER… 

§ 3-7.Boliger til vanskeligstilte 

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder 
boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for 
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller 
av andre årsaker. 

 

§ 5-6.Sprøyterom 

 

 Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende 
enhet 

 

 Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige 

 
 
 

 



KOMMUNENS ANSVAR- FOLKEHELSELOVEN 

 § 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid  

       Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale 

og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller 

og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 

innvirkning på helsen.  

       Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 

virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og 

planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

       Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt 

av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant 

annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. 

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.  

 



§ 5.OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG 

PÅVIRKNINGSFAKTORER I KOMMUNEN 

 

 Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan 
virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 

 a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og 
fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, 

 b) kunnskap fra de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 
og 

 c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 
lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

 Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være 
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 
sosiale helseforskjeller. 



ARBEIDET SKAL FORANKRES I PLANER I 

KOMMUNEN 

 Kommuneplan – samfunnsdel 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

 Folkehelseplan  

 Boligsosialhandlingsplan 

 Økonomiplan  

 osv 



RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN – HVA 

ER DET? 

 Etter alkoholloven § 1-7d har kommunen plikt til å 

utarbeide en såkalt alkoholpolitisk handlingsplan. 

Denne vil også inneholde bevillingspolitisk 

handlingsplan og sanksjonsreglement  

 Helsedirektoratet anbefaler at kommunen 

utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk 

handlingsplan hvor den alkoholpolitiske planen 

inngår.  

 I 2009: Knapt tre fjerdedeler av norske kommuner 

har en rusmiddelpolitisk handlingsplan 



FRA VEILEDER FOR KOMMUNAL 

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN (SHDIR.2006) 

”Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i 

sammenheng, blant annet fordi tidlig alkoholdebut øker 

risikoen for bruk av narkotika. Undersøkelser viser dessuten 

at blandingsmisbruk av flere rusmidler samtidig er mest 

utbredt blant rusmiddelmisbrukere i Norge. Det er også viktig 

at kommunene fører en enhetlig rusmiddelpolitikk ved at de 

ser bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng 

med behov for innsats på rehabiliteringsområdet. Mangelfulle 

eller dårlig målrettete forebyggingstiltak fører til økt behov for 

oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Dette er 

bakgrunnen for at Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at 

kommunene utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk 

handlingsplan.” 





PLAN OG PROSESS I TROMSØ 

 Stort felt – forebygging – tidlig intervensjon- 

behandling – skadereduksjon 

 Barn – ungdom- voksne 

 Involverer mange tjenester – i stor grad også 

utenfor den tradisjonelle helse- og sosialsektoren 



UTFORDRINGER 

 Forankring av planen politisk, administrativt og i 

tjenesten 

 Fokus – skjenkereglement versus andre tiltak 

 Målgruppe for planen – politisk nivå – tjenesten? 

 Oppfølging av planen – sammenheng med andre 

planer 

 Retning og prioriteringer versus detaljert plan og 

konkrete tiltak 

 Hvordan måle resultat? 

 



HVOR FÅR VI KUNNSKAP FRA? 

 

BrukerPlan  
er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og 
karakteren av rusmiddelproblematikk blant brukerne av kommunens 
helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Det er gitt konsesjon til å 
kartlegge brukere fra 16 år, samt kan gjøres egne avtaler mht. 
karlegging av brukere med psykisk lidelse uten rusproblematikk etter 
særskilt avtale. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er 
godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og 
omsorgsdepartementet (Helsepersonell loven paragraf 29b).  

 

Fra 2013 kartleggingen:  

 Rapportene forteller blant annet at flertallet av brukerne får tjenester 
både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Over halvparten har et 
dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå og mange står uten arbeid, 
sysselsettingstiltak eller meningsfull aktivitet. Bare en liten andel av 
brukerne har individuell plan, men mange flere har ansvarsgruppe. Én av 
fem brukere har samtidig rus- og psykisk lidelse, og én av fem av de 
kartlagte brukerne mottar LAR-tjenester.  

 



ANDRE HJELPEMIDLER 





Levekår i 

Tromsø 
16 indikatorer 

inngår i indeksen 

for samlede 

levekår. 

 

Samleindeksen 

uttrykker den 

gjennomsnittlige 

verdien på 

indikatorene. 





Noen utviklingstrender 

• Flere vil få kreft 

• Flere vil få rusmiddelproblemer 

• Flere vil få diabetes 

• Flere vil få lungesykdommer 

• Flere vil få Alzheimer og Parkinsons sykdom 

• Omtrent like mange vil få hjertekarsykdommer 

 



Samhandlingsreformens 
hovedgrep 
 

-Klarere pasientrolle 

-Ny framtidig kommunerolle 

-Etablering av økonomiske insentiver 

-Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at 

den i større grad kan bruke sin spesialiserte 

kompetanse 

-Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer 



-Hvordan få god oversikt over utfordringer 

og framtidige behov? 

-Helsetilstanden i befolkningen 

-Gode tall/trendrapporter 

-Hvilke behov ser vi i forhold til 

rusproblematikk og psykisk helse? 

-Hvordan målrette tjenester til de som 

trenger det mest? 



TILBAKE TIL RUSSPESIALISTEN IGJEN…. 

 Samhandling og samarbeid 

 Hvordan utvikle gode tjenester i felleskap som når 

brukerne til rett tid og på rett nivå? 

 Hva med ø-hjelp døgn plasser (KAD-senger)? 

 Kan russpesialistene også bidra til utvikling av 

tjenester på kommunalt nivå? 

 Forskning 

 Erfaring 

 Veiledning  

 Høringsuttalelser o.l. 



SAMMEN OM MESTRING 
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for 

voksne 

v/ Helsedirektoratet , avdeling psykisk helse og rus 



Krav og forventninger til lokalt psykisk helse- og rusarbeid 

• Bruker- og mestringsperspektiv i 
tjenestene 
 

• Helhetsperspektiv - tjenestene og 
tjenestenivåene må samarbeide  
 

• Psykisk helse og rus må ses i 
sammenheng 

 

 



Hva gir veilederen svar på? 

41 

• Beskriver tjenestene 

• Peker på utfordringer og muligheter  

• Skisserer gode bruker- og pasientforløp 

• Understreker betydningen av forebyggende 
arbeid og inkluderende lokalsamfunn 

• Klargjør lovgrunnlaget for tjenestene 

• Angir sentrale aktører  

• Besvarer «ofte stilte spørsmål» 

• Gir råd og anbefalinger  

 



Bruker- og pasientforløp skisseres for  

42 

• Milde kortvarige problemer 
 

• Kortvarige alvorlige og langvarige 
mildere problemer/lidelser 
 

• Alvorlige langvarige problemer/lidelser 

 

Skiller seg  fra hverandre ut fra :  
problemets art, alvorlighet og varighet  

 

Beskrives med relevante mål og tiltak, 
ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner  
 

 



Kapittel 7  
Samhandling for et helhetlig og  
koordinert tjenestetilbud 

 

 

Samhandling er et felles ansvar 
 

Grensen mellom kommunal 
behandling og spesialisert 
behandling er ikke alltid skarp og 
entydig 
 

 

43 



Kommunen og spesialisthelsetjenesten må 
sammen styrke lokalt arbeid 

• Ulike faglige tradisjoner, virkemidler og 
kompetanse 
- sammen tilby et bredt spekter av tjenester og  
tilnærmingsmåter 
 

• Forutsetter god dialog og interesse for 
hverandre  
 - likeverd og respekt for hverandres kompetanse  
- faglig innsikt vil utvide kompetansen for begge   
 

• Behov for strukturerte samhandlingsformer 
 

• Spesialisthelsetjenesten skal understøtte, ikke erstatte, 
kommunale tjenester 

44 



Anbefalte samhandlingstiltak 

45 

• Regelmessige møter 

• Rådgiving, veiledning og 
kompetanseoverføring 

• Hospitering 

• Felles tjenestenettverk 

• Bruker – og pasientforløp 

• Tilgjengelighet 

• Individuell plan (IP), Kriseplan 

• Ta i bruk ny teknologi,  e-helsetiltak 

 

 

 

 

 



WHAT`S IN IT FOR ME? - HVORDAN FÅR VI TIL 

DETTE I PRAKSIS? 

 I enkeltsaker? 

 På systemnivå? 

Suksesskriterier for godt tverrfaglig samarbeid i følge 

veileder: 

 Felles mål 

 Forankring 

 Avklare ulike kunnskapsgrunnlag 

 Rolleavklaring 

 Likeverdig deltakelse 

 Jevnlig kontakt og kommunikasjon 

 Dedikerte utøvere 

 



 TILBAKE TIL TROMSØ 

IGJEN….SOSIALMEDISINSK SENTER 



I UTGANGSPUNKTET ET SAMARBEID PÅ TVERS 

AV NIVÅ 

Kan vi samarbeide bedre i 

forhold til de det er vanskelig å 

nå? 



TJENESTER TIL FLEST ELLER DE SOM 

TRENGER DET MEST…… 

 Universelle tiltak – rehabilitering – skadereduksjon 

 Forebygging – tidlig intervensjon 

 Ungdom med utfordringer knyttet til rus 

 Mange har sammensatte utfordringer – presenterer 

ikke nødvendigvis rus som problemet 

 Opplevelse av at spesialisthelsetjenesten ikke 

nødvendigvis når/ er tilrettelagt for denne 

brukergruppen 

 LEON-BEON 

 



HVORDAN KAN VI FELLESKAP FÅ TIL 

 Gode og tilstrekkelige tjenester for en brukergruppe 

som ikke nødvendigvis prioriteres høyest i 

kommunen eller spesialisthelsetjenesten? 

 Fagutvikling og forskning? 

 Nye og tilrettelagte tjenester? 

 Ø-hjelp døgntilbud – skal rus inn her? 

 Lavterskeltjenester 

 Samsonetjenester/felles team? 

 Hvordan nå de yngste? 

 Samlokalisering? 



HVA ER TILRETTELAGTE OG LIKEVERDIGE 

TJENESTER? 



RUSSPESIALITETEN OG FORHOLDET TIL 

KOMMUNEN 

 Støttespiller 

 Økt fokus på kvalitet, faglig forsvarlighet, forskning 

 Samhandling og samarbeid 

 Villighet til å se på egen tjeneste – tilrettelagt for 

brukerne? 

 «sammen inn i framtida»? – russpesialister også i 

kommunen? 

 



SAMARBEID….. 


