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Baksiden på Ruspolitisk handlingsplan i 2003.

Vedtak i kommunestyret
Saksprotokoll fra Molde kommunestyre - 23.06.2016
Vedtak
1.

Molde kommunestyre slutter seg til Ruspolitisk handlingsplan for 2016 – 2020, som
rammeplan for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Molde
kommune.

2.

Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen, men på en slik
måte at det blir en integrert del av det øvrige utviklingsarbeid av organisasjonen.

3.

Tiltak som krever nye bevilgninger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og
økonomiplan.

4.

Det rapporteres årlig på gjennomføringen av tiltaksplanen til administrativt og politisk nivå.

Behandling
Ordføreren opplyste at administrasjonen vil rette opp noen statistiske opplysninger i planen.
Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.
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Innledning
Befolkningens helse og sosiale forskjeller påvirkes av oppvekstsvilkår og de forholdene vi lever under.
Det handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser.
Skal vi lykkes med å gi personer med rusproblem et bedre tilbud, er det nødvendig med gode tjenester i nærmiljøet. Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) har hovedfokus på personer som
er i ferd med å utvikle, eller allerede har etablert et rusproblem. Regjeringen er tydelig på at rus og
psykisk helse skal prioriteres og har blant annet gjeninnført gylden regel om at psykisk helse og rusbehandling, hver for seg skal ha høyrere årlig vekst enn somatikk i spesialisthelsetjenesten.
Folkehelseloven ble gjeldende 1. januar 2012. Folkehelsearbeid skal bidra til samfunnsutvikling som
utjevner sosiale helseforskjeller, fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige
forhold som forebygger både psykiske og somatiske lidelser. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter iverksetter tiltak og samordner sin virksomhet på en forsvarlig måte. Det skal legges til rette for et langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid på
tvers av sektorer. Arbeidet vektlegger forebygging med tidlig innsats (intervensjon) for å hindre store
lidelser hos enkeltmennesker og deres pårørende.
Rusmiddelavhengighet er en sammensatt problematikk, med et omfattende arbeid på flere nivåer.
Rusrehabilitering berører flere etater og områder i kommunen. Brukere trenger bistand og oppfølging
i forhold til bolig, psykisk og fysisk helse, arbeid/aktivitet, skolegang, økonomi og etablering av nytt
nettverk. Med så mange utfordringer er arbeidet mot rusfrihet mer omfattende enn å legge vekk
selve rusen. For veldig mange blir dette så utfordrende at de ikke klarer arbeidet på egen hånd. Mange gir opp underveis. Så hva kan Molde kommune bidra med for å forebygge utvikling av rusmisbruk
i første omgang? Det er utfordrende å stoppe rusbruken når den først er i gang.

Kan vi tilpasse oss
begrensninger på tilgjengelighet som alkoholloven gir, og vise
solidaritet med de som
trenger det?

Flere nasjonale undersøkelser og ungdomsundersøkelsen Ungdata (2015) i Molde, viste at ungdom
med aksept hjemmefra til å drikke alkohol, drikker mer enn de som ikke har denne aksepten. De som
drikker mest, er de som er mer tilbøyelig til å prøve ut narkotika. Og ungdom som sliter psykisk er mer
risikovillig i forhold til kriminalitet (Ungdata 2015). En del barn strever allerede tidlig i skoleløpet. Både
skolesektoren og barnehagesektoren sier at det er nødvendig å legge bak seg tanken om at ”det går
seg til”. Både barnehage, skole, Rustjenesten og brukerne selv nevner behovet for mer systematisk arbeid med de som trenger det. Og selv om det har blitt mye bedre de siste årene, er det fortsatt behov
for et tettere samarbeid mellom både enhetene i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.
Det har blitt mer åpenhet og forståelse for rus- og psykiske lidelser i samfunnet, men det eksisterer
fortsatt fordommer, spesielt ved bruk av illegale rusmidler, alvorlig alkoholmisbruk og noen alvorlige
psykiske lidelser. Stigmatisering kan påvirke brukerens selvbilde og det kan bidra til at pasienter og
brukere ikke mottar tjenester på lik linje med andre pasient- og brukergrupper. Lovgivningen skal
her sikre borgerne rettigheter, pålegge myndigheter plikter, forebygge og motvirke stigma knyttet til
enkeltpersoner og grupper i samfunnet.
Rus- og psykisk helsetjenesten har vedtatt Reocoveryorientert praksis som faglig perspektiv. Recovery
tar utgangspunkt i bedring som en sosial og personlig prosess. Kartlegging av brukernes behov skal
gi svar på «Hva er viktig for deg?» framfor «Hva er i veien med deg?» Målet er at den enkelte skal leve
et godt og meningsfullt liv til tross for begrensningene problemene kan gi.
Alkoholbruk er ingen privatsak. I stortingsmelding «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk (2012),
blir begrepet passiv drikking brukt om negative konsekvenser en påfører andre med sin alkoholbruk.
Å begrense tilgjengelighet til rusmidler har vist seg å ha positiv effekt på totalforbruket og skadeomfang. Et annet perspektiv er solidaritet. Mange tidligere rusavhengige møter daglig utfordringer i et
samfunn der fokuset på alkohol stadig øker. For mange fører dette til tilbakefall.
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1. Bakgrunn
Ruspolitisk handlingsplan ble vedtatt 26.4.2012. I vedtaket står det at rullert plan skal vedtas før
nye salgs- og skjenkebevilgninger kommer til behandling i kommunestyret. Ressurstjenesten fikk
arbeidet med å utarbeide ny handlingsplan for perioden 2016 – 2020. Alkoholpolitiske retningslinjer er utarbeidet i et eget dokument, og må ses i sammenheng.
Det er gitt følgende mandat for arbeidet:
1.

Evaluere gjeldende Ruspolitisk handlingsplanplan ift. målsettingene (handlingsplan).

2.

Redegjøre for endringer innen det ruspolitiske fagfeltet siden planen ble vedtatt i 2012
og de største utfordringene for fagfeltet.

3.

Utarbeide en ny handlingsplan for perioden 2016-2020. Planen skal ha fokus på tverrfaglige og tverretatlige tiltak der helhetlige tilbud til brukere blir klarlagt.

4.

Økonomiske konsekvenser og ansvar for gjennomføring må gå klart fram av
handlingsplanen.

5.

Planarbeidet må koordineres godt med andre planutredninger i kommunen.

Avgrensning av arbeidet
Ruspolitisk handlingsplan skal ta utgangspunkt i nasjonale og kommunale føringer samt være
et grunnlag for kommunen sine prioriteringer opp mot opptrappingsplanen for rusfeltet (2016
– 2020). Videre skal planen svare på utfordringer som er avdekket i kommunen de siste årene.
Planen er derfor avgrenset til tema/område. Målgruppen for handlingsplanen er personer med
rusmiddelavhengighet og personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP – lidelser).
Det er også tatt med mål om tidlig innsats og oppfølging av barn og ungdom, samt tidlig innsats
for eldre. I denne handlingsplanen blir benevnelsen Ressurstjenesten brukt om selve enheten i
kommunen. Rustjenesten er tiltakene i Ressurstjenesten som driver med rusarbeid.
Gjennomføring av planarbeidet
Strategisk gruppe for helse- og omsorg har vært styringsgruppe for planarbeidet og oppnevnte
følgende arbeidsgruppe for utarbeidelse av handlingsplanen:
May Britt Røbekk (leder), fagutvikler Ressurstjenesten
Inge Baadnes, enhetsleder, Ressurstjenesten
Randi Myhre, utviklingssjef, Plan- og utviklingsavdelingen
Corinna Stene, enhetsleder, Glomstua omsorgssenter
Ragnhild Ese, virksomhetsleder psykisk helse/kommunepsykolog, Helsetjenesten
Styringsgruppen behandlet planforslaget i møte den 24.05.2016.
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2. Rusmidler og avhengighet
Avhengighet er ofte et kronisk problem som kjennetegnes av stor fare for tilbakefall. Alkohol er det
største rusproblemet i Norge. Det er beregnet at 17 % av befolkningen har et risikofylt alkoholbruk,
noe som har store helsemessige og sosiale konsekvenser. 12 % av den samlede sykdomsbyrden målt
i tap av friske leveår, skyldes alkoholbruk i Europa, stoffmisbruk i underkant av 1 % (Regional plan for
TSB – tverrfaglig spesialisert behandling for rus, 2015).
Vanedannende medikamenter er det nest største problemet i Norge målt i antall personer. Om lag
12 % av befolkningen fikk foreskrevet opioder1 i 2013 (Regional plan for TSB 2015). I tillegg kommer
andre ikke-opiode vanedannende medikamenter. En av årsakene til den store økningen er antall
personer som er i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Helse Midt - Norge venter en økning på 25
% i antall pasienter i nær fremtid.

I følge Nordmøre og
Romsdal politidistrikt
er det lite registrert
narkotikakriminalitet
i Molde sammenliknet
med landsgjennomsnittet. Imidlertid var
det i 2010 flere antall
beslag på amfetamin og ecstasy her i
distriktet enn i Norge
for øvrig. Analyser viser
at snittalderen for førstegangssiktede er på
rundt 25 år i narkotikasaker (Kriminalitetsanalysen 2013).

Det er fortsatt nedgang på heroinmisbruk på landsbasis og generelt har det alltid vært lite heroin i
Molde. Rustjenesten har fått flere tilbakemeldinger fra brukere om at det stadig er flere unge som debuterer på legemidlet suboxone, et opiat2 som brukes i LAR. Suboxone selges antagelig av pasientene i legemiddelassistert rehabilitering. Dette er en utfordring som holdes under oppsikt. På en annen
side bidrar medikamentene til færre overdoser, da de blokkerer opiatreseptorene i hjernen.
Bruk av illegale rusmidler ser ut til å ha flatet ut de siste årene. Det samme gjelder overdosedødsfall
med ca. 260 dødsfall i året. Nasjonal overdosestrategi (2014 – 2017) har flere tiltak som skal bidra til
en nedgang i overdosetall i Norge som er et av de høyeste i Europa. En av fire overdoser skjer ved
injeksjon. Et av tiltakene i Nasjonal overdosestrategi er Switch kampanjen som handler om å endre
vaner, fra injeksjon til røyking av heroin. Injeksjon kan føre til alvorlige infeksjoner som HIV, Hepatitt
B og C (Helsedirektoratet 2016). Molde har fått tilskudd til utvikle et Switch-tiltak, men da med lokale
tilpasninger.
Helse Midt-Norge vil tilegne seg mer kunnskap og kompetanse om anabole androgene steroider. Det
er behov for at brukere får behandling for skader og avhengighet som følge av bruken (Regional plan
for TSB 2015). I 2013 ble det ulovlig å kjøpe, inneha og bruke anabole androgene steroider 3(Prop.
107 L. 2012-2013). Tidligere har det kun vært ulovlig å importere og selge. Mange brukere, spesielt
uerfarne har brukt dette som
en «unnskyldning» for å bruke midlene. Om lag 1 av 40 menn prøver dopingmidler, og det foregår
produksjon i Norge. Steroidprosjektet ved Oslo universitetssykehus er et kombinert behandlingsog kunnskapsprosjekt. Prosjektet drives i samarbeid mellom Seksjon ruspoliklinikker i Oslo Universitetssykehus HF og Nasjonal Kompetansetjeneste TSB. Tilbudet er for hele Norge.
Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) beskriver et stort antall nye psykoaktive stoffer (NPS)
som gir høy risiko for alvorlige og uforutsette effekter, forgiftninger og dødsfall er rapport, også i
Norge. På evalueringsmøter i planperioden kom det frem at det er «mye» NPS i omløp i Molde, spesielt blant yngre brukere. I Ruspolitisk handlingsplan (2012 -2016) beskrev Distriktspsykiatrisk senter
Molde langvarige psykoser hos pasienter som har brukt NPS. Felles for NPS er at de er laget for å etterlikne kjente narkotiske stoffer. Ved å endre litt på molekylstrukturen omgås narkotikalovgivningen og
brukeren kan ikke straffeforfølges.
Et annet rusmiddel som dukker opp i rusmiljøene innimellom er GHB4. GHB kan være et svært farlig
stoff å innta, da det er liten forskjell mellom doser som gir rus, og doser som gir bevisstløshet og død
(Folkehelseinstituttet 2013).
Brukere ved lavterskeltiltaket INDIGO i Molde kommune gir tilbakemelding om at det i Molde misbrukes mest cannabis, amfetamin og LAR- medikamenter, litt benzodiazepiner, lite heroin. De fleste
prøvesvar hos Rustjenesten er negativ, siden de fleste som avgir prøvene er i rusrehabilitering. Når
det først avgis en positiv prøve, vises det ofte utsalg på amfetamin, cannabis og benzodiazepin5. Lite
/ sjeldent utslag på heroin. Ved ruskartlegging, er det buprenorfin6, benzodiazepiner, cannabis og
amfetamin som oppgis som mest brukt. Molde og omegn har muligens sporadisk tilgang på stoffer,
noe som gjør at de fleste er blandingsmisbrukere.
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1 - Opioider - Stoffer som likner opium og virker på opioidreseptorer i sentralnervesystemet (metadon)
2 - Opiat – legemiddel fremstilt av opium, både naturlig (morfin) og semisyntetisk (heroin)
3 - Anabole androgene steroider – er syntetiske hormoner som etterligner det mannlige kjønnshormonet testosteron4 - GHB – er en forkortelse for det syntetiske stoffet og rusmiddelet gammahydroksybutyrat
5 - Benzodiazepiner utgjør to grupper legemidler: Angstdempende midler og sovemidler. Medisinene brukes fortrinnsvis i korttidsbehandling, eller i startfasen av
behandling. Avhengighetsskapende.
6 - Buprenorfin er et syntetisk opioid (oripavinderivat) som blant annet benyttes i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). Buprenorfin er mest kjent
under preparatnavnene Suboxone, Subutex, Temgesic og Norspan.

3. Evaluering av ruspolitisk handlingsplan 2012-2016
Planen er blitt evaluert hvert år av de ulike arbeidsgruppene som var med i planarbeidet, hver delplan/tema hadde sin egen arbeidsgruppe (oversikt over gruppene finnes i handlingsplanen). Det er
utarbeidet en egen samlet evalueringsrapport av Ruspolitisk handlingsplan 2012 – 2016.
Ruspolitisk handlingsplan 2012-2016 er delt inn i fire delplaner:
•

Delplan 1: Forebygging,

•

Delplan 2: Rehabilitering og habilitering

•

Delplan 3: Lavterskel og omsorg

•

Delplan 4: Interkommunalt samarbeid

Nummereringen av de ulike tiltakene i planen gjenspeiler denne inndelingen (F=forebygging, R=Rehabilitering og habilitering osv.).

ü=gjennomført û = ikke gjennomført

kursiv skrift = kommentarer

Delplan1: Forebyggende arbeid
Målområde: Felles forebyggende arbeid mot utvikling av rusproblemer og begrense skader av
alkohol og andre rusmidler

F1. Tilgjengelig informasjon
om helse- og omsorgstjenester og fokus på rusforebyggende holdningsarbeid

F.2 Økt kompetanse om
rusrelaterte problem hos de
som arbeider med barn og
ungdom

F3 Samhandling og økt
kompetanse om utvikling og
identifisering av rusproblem

F4 Regulert tilgang på legale
rusmidler

F.1.1 Molde kommune har en oppdatert nettportal

ü

Nettportalen blir jevnlig oppdatert av
en sammensatt arbeidsgruppe fra rus
og psykisk helse

F.1.2 Kontakttelefon for råd, veiledning og informasjon om rustiltak i
kommunen

ü

Ressurstjenesten har opprettet en rådgivingstelefon med garantert svar på
hverdager mellom kl. 1300 -1400

F.1.3 Bli en ”Av og til” kommune

û

Ikke gjennomført. «Ansvarlig vertskap»
har vært gjennomført og videreutviklet
i perioden.

F2.1 Felles fagdager i året for alle
som arbeider med barn og ungdom

û

Det har vært arrangert fagdager om
rus som alle ansatte i kommunen kunne delta på.

F2.2 Kurs om tildlig innsats«Fra
bekymring til handling» for ansatte i
ungdomsskoler

ü

Ble gjennomført for ansatte i ungdomsskolene i januar 2013

F3.1 Temamøte om rus hvert halvår:

ü

Delvis gjennomført. Det har vært arrangert årlige temamøter/fagseminar

F3.2 Ressurstjenesten og Nordmøre
og Romsdal politidistrikt etablerer
tiltaket «Ungdomskontrakt»

ü

Ble etablert i 2012

F3.3 Barne- og familietjenesten
etablerer BAPP – gruppe

û

Har ikke blitt prioritert gjennomført av
økonomiske årsaker

F4.1 Opplæring av dørvakter og
personell ved skjenkesteder

û

En lovendring førte til at politiet ikke
lengre hadde ansvar for å lære opp
dørvakter. Det er bransjen selv som i
dag foretar opplæringen

F4.2 Skjenkestopp i Molde kl. 0200

ü

Ble vedtatt i kommunestyret i 2012

F4.3 Flere kontroller ved salgssteder
for alkohol

û

Det har vært gjennomført det antall
kontroller som er pålagt. Ingen økning
i perioden
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F.5 Trygghet i sentrum på
nattestid

û

Kulturtjenesten har på dagsorden å
rekruttere nye natteravner

Kontrollfunksjon endres til større fokus på salg til mindreårige,
fortrinnsvis innenfor gjeldende
ramme

û

Det er ikke gjort noe spesielt utover
eksisterende rutiner. Gjennom dialogmøter og kurs gjennom Ansvarlig
Vertskap skal en ha mer fokus på salg
til ungdom/mindreårige

Kunnskapsprøver skal gjennomføres med spesiell fokus på
salgsbevillinger

ü

Det er nå satt fokus på at også ansatte
skal ta kunnskapsprøve i alkoholloven

Bevillingshaver skal dokumentere intern opplæring

ü

Securitas undersøker dette ved kontroll
av salgs og skjenkesteder

Det planlegges en tilsynskampanje med fokus på å hindre
salg av alkohol til mindreårige

û

Det er ikke blitt planlagt eller gjennomført noen spesiell tilsynskampanje

Helsesøstertilbudet ønskes
styrket både i ungdomsskole og
videregående skole

ü

Det ble gjennomført en økning av helsesøstertilbudet i 2015 med to årsverk

I Ruspolitisk handlingsplan skal
det gjennomføres en ny og mer
omfattende ungdomsundersøkelse

ü

Ungdata undersøkelse er gjennomført
i 2015

F5.1 Vervekampanje for å rekruttere
flere natteravner
a.

b.

c.
Ekstra tiltak vedtatt i kommunestyret under behandling av
d.
Ruspolitisk handlingsplan
e.

f.

Delplan 2: Rehabilitering og habilitering
Målområde: Tilby personer med rusproblem helhetlig, tilpasset og koordinert oppfølging som
bidrar til rehabilitering

R1 Styrke habilitering- og
rehabiliteringstilbudet for
rusavhengige personer i
regionen

ü

Mottaks – og oppfølgingssenter (MO –
senter) ble etablert i juni 2013

R1.2 Værestedet ved Rusrehabilitering i Molde (RIM) flytter ut av
nåværende lokaler i Storgata 15 og
samlokaliseres med halvveishuset

ü

Værestedet åpnet 2014

R1.3 Ansatte som arbeider med rus
i Ressurstjenesten samlokaliseres i
storgata 15

ü

Alle ansatte ble samlokalisert i Storgata
15 i 2013.

R1.4 Kursing av ansatte ved MO –
senteret

ü

Det er i planperioden blitt gjennomført
kurs, fagdager og flere ansatt har tatt
videreutdanning

R2 Styrke bruker- og pårøren- R2.1 Opprette brukerråd for perdearbeidet
soner med ruslidelser og psykiske
lidelser

û

Det eksisterer et brukerråd for psykisk
helsefeltet. Ikke inkludert personer med
ruslidelser i rådet

R3 Styrke boligtilbudet

R3.1 Etablere «Halvveishus»

ü

«Halvveishus» ble etablert i 2014

R4.1 Etablere ettervernstilbud på
ettermiddag/kveldstid

ü

Værestedet har fast åpent kveldstid og
mulighet for brukerstyrt åpningstid
utover den faste åpningstiden

R4.2 Ressurstjenesten etablerer
individuelt hasjavvenningsprogram

ü

Startet opp i 2015

R5.1 Det etableres en egen gruppe
som er sammensatt av fagpersoner
fra både rusfeltet og psykiatrifeltet

ü

Molde kommune har etablert et eget
4-årig prosjekt for evaluering av blant
annet organiseringen av rus og psykiske helsetjenester i kommunen

R4 Variert rehabiliterings- og
behandlingstilbud
R5 Tettere forpliktende samarbeid mellom rusfeltet og
psykiatrifeltet i kommunen
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R1.1 Etablere Mottaks- og oppfølgingssenter (MO- senter) i Molde i
Storgata 15

Delplan 3: Omsorg/lavterskel
Målområde: Tilby personer med rusavhengighet god livskvalitet gjennom lavterskel helsetjenester, egnet bolig og tilstrekkelig omsorg
L1.1 Skaffe til veie bynære boenheter og kommunale tomter for
plassering av mindre boenheter

ü

Det er etablert til sammen 9 småhus i
kommunen

L1.2 Etablere botilbud for personer
med samtidig ruslidelse og psykisk
lidelse – ROP – lidelse

û

Ikke funnet egnede lokaler. Det er foreslått at botilbudet skal samlokaliseres
med INDIGO/lavterskel helsetiltak

L2 Videreføre og styrke helseog omsorgstjenesten for
brukergruppen

L2.1 Etablere et værested for personer med rusproblem

ü

I 2013 åpnet INDIGO i egne lokaler
Storgata

L3 Interkommunal samhandling om lavterskel helsetjeneste

L3.1 Tilby randkommuner «Sykepleie på hjul»

û

Ikke vært interesse for tilbudet i Moldes
randkommuner

L1 Styrke boligtilbudet

Delplan 4: Interkommunal samhandling – ROR
Målområde: Molde kommune skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen
I1 Opprette felles allmennforebyggende tiltak

I1.1 Felles skjenkestopp klokka
02.00 for ROR kommunene

Ruspolitisk handlingsplan 2003

ü

Det har i hele planperioden vært skjenkestopp kl. 02.00 i alle ROR kommunene

Ruspolitisk handlingsplan 2012-2016
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4. Nasjonale føringer og ny
opptrappingsplan
Høsten 2015 kom Regjeringen men en ny opptrappingsplan for rusfeltet (2016 - 2020). Opptrappingsplanen tar for seg de tre innsatsområdene; tidlig innsats, behandling og ettervern/
oppfølgingstjenester.

lover og forskrifter.
•

Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m. m. (§ 3-2 Kommunens
ansvar for helse – og omsorgstjenester
og kapitel 10, Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.)

•

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (NAV)

•

Lov om etablering og gjennomføring av
psykisk helsevern

•

Lov om helsepersonell m.v.

•

(Forvaltningsloven)

•

Lov om pasient - og brukerrettigheter

•

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

•

Lov om barnevernstjenester

Planen har følgende hovedmål:
1.

Sikre reell brukerinnflytelse gjennom
fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte
løsninger og sterkere medvirkning ved
utforming av tjenestetilbudet.

2.

Sikre at personer som står i fare for å
utvikle et rusproblem skal fanges opp
og hjelpes tidlig.

3.

Alle skal møte et tilgjengelig, variert og
helhetlig tjenesteapparat.

4.
5.

Alle skal ha en aktiv meningsfull tilværelse
Utvikle og øke bruken av alternative
straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer

Følgende tiltak/målsetninger skal prioriteres i
planperioden:
•

Bidra til at flere rusavhengige får egnet
sted å bo

•

Øke antall tiltaksplasser for de med
nedsatt arbeidsevne

•

Utvikle og øke bruken av alternative
straffegjennomføringsformer

•

Åpne mottakssentre i de største
byene og sørge for økt utbygging av
oppsøkende behandlingsteam etter
modell av ACT-team, lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av LASSO
og lavterskeltilbud etter modell av
Gatehospitalet.

•

Økt kompetanse om rus- og
avhengighetsproblematikk i alle
sektorer.

Regjeringen vil trappe opp bevilgningene til rusfeltet i tråd med de langsiktige mål og tiltak som
følger i opptrappingsplanen.
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Relevante lover
Tjenester til personer med rusmiddelavhengighet eller ROP -lidelser er regulert av ei lang rekke

Lovbestemmelser ifht. taushetsplikt:
•

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 13 til 13 e.

•

Lov om helsepersonell m. m. kap. 5 §
21-25

•

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa §§ 5-4 og 15-4

•

Lov om pasient - og brukerrettigheter §
3-6

•

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 12-1

•

Lov om folketrygd § 25 -11

5. Nasjonale faglige handlingsplaner og retningslinjer
•

Se meg! Meld. St. 30 (2011 – 2012). En
helhetlig rusmiddelpolitikk. Helse og
omsorgsdepartementet.

Nasjonal faglig retningslinje for gravide
i legemiddelassistert rehabilitering og
oppfølging av familiene til barna når
skolealder (IS – 1876)

•

Fra bekymring til handling – En veileder
om tidlig intervensjon på rusområdet
(IS – 1742)

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende
legemidler (IS – 2211)

•

Handlingsplan mot spillproblemer (2013
- 2015). Kulturdepartementet.

•

Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 –
2020)

•

•

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av
personer med samtidig ruslidelse og
psykisk lidelse – ROP – lidelser (IS –
1948)

Veileder om rehabilitering, habilitering,
individuell plan og koordinator. Helsedirektoratet 2015.

•

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR. IS – 2022.
Helsedirektoratet 2013.

•

Helse- og omsorgstjenester til innsatte
i fengsel. Veileder. IS – 1971. Helsedirektoratet 2013

•

Veileder for rusmestringsenhetene
(under utarbeidelse) Kriminalomsorgsdirektoratet

•

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). Prioriteringsveileder. Helsedirektoratet 2015

Direktoratene skal utvikle og formidle faglige
retningslinjer og veileder som underbygger de
nasjonale målene.
•

•

•

Sammen om mestring. Veileder i lokalt
psykisk helsearbeid og rusarbeid for
voksene (IS – 2076)

•

Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017.
Ja visst kan du bli rusfri, men først må du
overleve (IS – 0418)

•

Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved
opiatavhengighet (IS – 1701)
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6. Overordnede kommunale mål og planer
Relevante mål for rusfeltet. Kommuneplanens samfunns del 2013 – 2022:
Kommunen som samfunnsutvikler:
•

Innbyggerne skal sikres trygge omgivelser og gode levekår

•

Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes

•

Alle skal ha et godt sted å bo, og det skal være et variert botilbud

Kommunen som tjenesteleverandør:
•

Hjemmetjenester og heldøgn omsorgstjenester skal være tilgjengelig når behov oppstår

•

God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.

•

Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.

•

All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.

•

Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.

•

Kommunen skal til enhver tid ha høy kompetanse på alle tjenesteområder.

•

Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og bruker –
trygg tjenesteleveranse.

Kommunen sin økonomi og organisasjon:
•

Organisasjonen skal ha kompetente og deltagende medarbeidere som gjennom medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.

•

Åpenhet og kommunikasjon skal prege all kommunal virksomhet

Ruspolitisk handlingsplan 2016 – 2020 er berørt av følgende kommunale planer:
•

Kommuneplanens samfunnsdel (2013 – 2022)

•

Helse- og omsorgsplan (2013 – 2020)

•

Boligsosial handlingsplan (2011 – 2020)

•

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2009)

•

Handlingsplan for politirådet i Molde (2015)

•

Boligbyggeprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030. Molde kommune
som aktør.

Planer under utarbeiding:
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•

Barne- og ungdomsplan

•

Barnehageplan for Molde kommune (2016 – 2026)

•

Kommuneplanens Arealdel for Molde – del 1 (2015 – 2025)
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7. Rusarbeid i Molde kommune
Lovverket gir kommunen ansvaret for å gi nødvendig helse - og omsorgstjenester til alle som
oppholder seg i kommunen. Tjenestebehovet til
personer med rus- og psykiske lidelser skal være
identifisert og beskrevet fra kommunen sin side.
Vedtak som blir gjort skal være dokumentert og
brukeren har klagerett til Fylkesmannen.
Det er også kommunen sitt ansvar å søke
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB),
eller Legemiddelassistert rehabilitering (LAR ) i
spesialisthelsetjenesten for den som trenger det.
Kommunen har ansvar for å følge opp både før,
under og etter behandling. Kommunen har også
lovhjemmel til å legge inn personer med tvang,
om rusmiddelbruket er alvorlig og destruktivt.
I Molde kommune er det Ressurstjenesten som
har fått hovedansvaret for systematisk oppfølging
av personer over (17-) 18 år med rusmiddelproblematikk. Samtidig legger samhandlingsformen
2008 - 2009 (St. meld nr. 37) vekt på at alle sektorer har ansvar for helsesituasjonen til innbyggerne i kommunen (St.Meld. nr 47. 2008- 2009.
Samhandlingsreformen).
Evaluering av Ruspolitiske handlingsplan (2012 –
2016) viser at Molde kommune har bygd opp en
god rustjeneste. Rustiltakene i Ressurstjenesten
er delt inn i to avdelinger. I tillegg til rustiltakene
har Ressurstjenesten en avdeling for arbeidstiltak
– MAK (Molde Arbeid og Kvalifisering). I mai 2016
har Rustjenestene i Ressurstjenesten registrert
oppfølging av 215 personer. I tillegg kommer personer fra nabokommuner som benytter lavterskel
helsetiltak INDIGO.

7.1 Oversikt over tiltakene i Ressurstjenesten
Ruskonsulent
Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til
den enkelte bruker som innebærer bistand med
sikte på å begrense rusbruk. Dette innebærer
blant annet hjelp til å få egnet bolig, behandling,
ordnet økonomi, hjelp til å håndtere gjeld, til å
få meningsfulle aktiviteter eller beholde ordinært arbeid. Ruskonsulentene henviser til ulike
behandlingstilbud som poliklinisk behandling,
døgnbehandling og LAR-behandling. Ruskonsulentene arbeider med motivasjonsarbeid, kartlegging og tilbakefallsforebygging i tett samarbeid
med bruker, øvrige tiltak i Ressurstjenesten, NAV,
fastlege og spesialisthelsetjenesten. Følger opp
og koordinerer behandlingen for LAR-pasientene
i kommunen. Ruskonsulentene gir råd og veiledning til pårørende og andre offentlige instanser,
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samt tilbyr åpen rådgivning alle ukedager ved
mottaks- og oppfølgingssenteret.
LAR – legemiddelassistert rehabilitering, kommunal oppfølging.
Legemiddelassistert rehabilitering, forkortet LAR,
er et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsprogram for heroin-/morfinavhengige. Behandlingen
tilbyr substitusjonsmedikament (buprenorfin eller
metadon) i kombinasjon med rehabiliteringstiltak med mål om stabilisering og/eller rusfrihet.
Kommunen har ansvar i å utarbeide søknad
med tiltaksplan og for å iverksette og følge opp
de ulike rehabiliteringstiltakene. Den kommunale oppfølgingen tilbyr følgende psykososiale
tiltak: individuell oppfølging av ruskonsulent og
miljøterapeut, oppfølging i bolig, Individuell plan
og tiltaksplan, koordinering og oppfølging av
arbeids- og aktivitetstiltak, medikamentutdeling,
rusmiddeltesting, koordinering og oppfølging
av helsetiltak, økonomisk rådgivning og bistand.
Spesialisthelsetjenesten har ansvar for innskrivning og gjennomføringen av behandlingen. LAR
er et mangeårig, for mange livslangt, behandlingsforløp. Behandlingsforløpet krever tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, fastlege
og kommunen.
Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet
Nærbehandlingen er en gruppebasert dagbehandling for personer med alkohol- eller annen
rusmiddelavhengighet. Behandlingen strekker
seg over ca. 20 uker, alle hverdager, med påfølgende ettervern over ett år. Behandlingen er
basert på Minnesotamodellen. Behandlingen
ledes av to terapeuter. Tilbudet gis til innbyggere i
Molde kommune, andre kommuner har mulighet
til å kjøpe behandlingsplass.

Ambulant oppfølgning /Housing First
Tiltaket følger opp voksne personer med rusproblemer/samtidig rusproblem og psykisk problem. Oppfølgingen er individuelt tilrettelagt og
kan inneholde støtte- og motivasjonssamtaler,
praktisk bistand, bo-veiledning og pårørendearbeid. Administrerer utdeling av LAR medikament
hjemme hos pasientene. Housing First bygger på
prinsippene om valgfrihet og brukermedvirkning
knyttet til type bolig og oppfølging.

Tiltaket krever tett samarbeid med Molde Eiendom KF, KTK (Kontor for tildeling og koordinering) og NAV Molde sosialtjeneste.
Lavterskel helsetiltak/INDIGO
Helsestasjon INDIGO er et lavterskel helsetiltak.
Målgruppen er de mest belastede rusavhengige personene som ikke klarer å nyttiggjøre seg
av de ordinære helsetjenestene i kommunen.
INDIGO har åpent tre dager i uken. Har fokus på
kost og ernæring. Tilbyr oppfølging, sprøytebytte, sårstell, samtaler, hepatittvaksine, vitaminer,
måltider og koordinering av helse- og omsorgstjenester.

Værestedet/Halvveishuset
Er et tilbud for LAR-pasienter og for personer
som har gjennomført rusbehandling eller er
blitt rusfri på egen hånd. Værestedet har åpent
alle ukedager. Det tilbys, råd, veiledning, oppfølging knyttet til nettverk, arbeid og fritid med
mer. Det er mulighet for brukerstyrt åpningstid.
Halvveishuset er et boligtilbud med tilbakefallsforebygging som målsetting. I hovedsak et tilbud
til personer over 23 år som har vært i rusbehandling, fengsel eller på annen måte har vist
rusfrihet over tid, og som er i en sårbar livsfase,

men motivert for rusfrihet. Halvveishuset er en
overgangsbolig med tanke på å etablere et liv
uten rus og kriminalitet og består av fem toroms
leiligheter. Halvveishuset er samlokalisert med
kommunens rusfrie værested, og beboerne får
oppfølging av personalet ved værestedet.
Ambulant oppfølging ungdom/EXIT
Følger opp ungdom mellom 16 - 25 år. Det er
et oppsøkende, forebyggende tiltak og har en
todelt oppgave:
1.

Hindre eskaleringen mot en tung
rusavhengighet gjennom tett
samarbeid med deltaker, NAV, skole,
arbeidsplass og politi.

2.

Følge opp ungdom som har utviklet
en avhengighet og sørge for rask
innleggelse i institusjon og å ta
imot utskrivningsklare pasienter fra
rusinstitusjoner.

EXIT er et tiltak i samarbeid med NAV som skal
bidra til at ungdommer mellom 18-30 år med økt
risiko for å utvikle (alvorlige) rusproblemer, får et
koordinert, helthetlig og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø. EXIT ønsker
å bidra til økt sosial inkludering og livsmestring
hos den enkelte ungdom.
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7.2 Samlet oversikt over aktører og tjenester
Tjeneste/aktør

Målgruppe

Ansvar og oppgaver

Aktører og tjenester i kommunen
Rustjenesten
(Ressurstjenesten)
Mottak- og oppfølgingssenteret

Personer med rusmiddelproblemer/
avhengighet
Personer med samtidig ruslidelse og
psykisk lidelse (ROP-lidelser)

Lavterskel helsetilbud,
INDIGO

AMT – Ambulant miljøtjeneste

Personer med rusmiddelavhengighet
og personer med samtidig ruslidelse
og psykisk lidelse (ROP – lidelse) og
omfattende helseproblemer

Personer med rusmiddelproblemer/
avhengighet
Personer med samtidig ruslidelse og
psykisk lidelse (ROP-lidelser)

MAK – Molde arbeid og Personer med nedsatt arbeidsevne.
kvalifisering
Personer som har behov for spesialisert/skjermet arbeidspraksis.

18

•

Utredning og vurdering

•

Behandling

•

Rehabilitering

•

Henvisning til TSB og LAR i spesialisthelsetjenesten

•

Oppfølging av pasienter i LAR

•

IP-koordinator

•

Nettverks- og familiearbeid

•

Vurdering og iverksetting av
tvangstiltak

•

Rådgiving og veiledning

•

Samtaler

•

Distribusjon av sprøyter/kanyler
(bytteordning)

•

Sårstell

•

Vaksinering

•

Ernæringstiltak

•

Prevensjon

•

Overdoseveiledning

•

Smittevern

•

Oppfølging i bolig

•

Praktisk bistand

•

Rusfritt værested

•

Rusfritt botilbud - Halvveishuset

•

Arbeidstiltak

•

Vurdering og kartlegging av
arbeidsevne

•

Oppfølging av brukere som er i
praksisplass

Fastlegen

Hele befolkningen

•

Dekke behovet for allmennhelsetjenester, dagtid

•

Individrettet forebyggende
arbeid, undersøkelse og behandling

•

Foreskriving av medisiner

•

LAR i samarbeid med Ressurstjenesten og spesialisthelsetjenesten

•

Henviser til andre instanser

•

Medvirke i IP, ivareta medisinsk
faglig koordinering

Pleie- og omsorgstjenesten

Hjelpetrengende og alvorlig syke
personer

•

Praktisk hjelp og bistand

Hjemmesykepleien

LAR - pasienter (legemiddelassistert
rehabilitering) med skadereduksjon
som målsetting

•

Utlevering av substitusjonslegemiddelet til LAR pasienter på helg
og helligdager

Barnevernstjenesten

Barn og unge og deres foreldre

•

Støttekontakt

•

Avlastningstiltak i hjemmet

•

Foreldrestøttene metoder

•

Rådgiving og veiledning

•

Tiltak utenfor hjemmet

Ungdom fra 12 år som har så store
vansker at de står i fare for å måtte
plasseres utenfor hjemmet

•

Praktisk hjelp og bistand

•

Rådgiving og veiledning av foreldre/omsorgspersoner

Hele befolkningen

•

Overordnet ansvar for arbeidet
med IP

Tildeling av tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven

•

Koordinere tjenester

•

Legge til rette for god samhandling

•

Tildele boliger

U9K

Kontoret for tildeling
og koordinering (KTK)

Krisesenteret for Molde
og omegn

Voldsutsatte kvinner, barn og menn

•

Vern, midlertidig bosted

Molde Eiendom KF

Vanskeligstilte personer og familier

•

Framskaffe og fordele egnede
boliger
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Helsetjenesten
Virksomhet psykisk hel- Personer med psykiske vansker/lidelse – Ambulant team
ser

Rask psykisk helsehjelp

Helsestasjon

Behandling

•

Rehabilitering

•

Oppfølging i bolig

•

Praktisk bistand
Nettverks- og familiearbeid

•

Veiledet selvhjelp og kognitiv
terapi

•

Undervisning

Foreldre og barn

•

Foreldreveiledningsprogram

•

Rådgiving og veiledning

•

Rådgiving og veiledning

•

Undersøkelser og behandling
tilpasset ungdommens behov

•

Pedagogisk-psykologisk rådgiving

•

Vurdere rett til spesialundervisning

•

Gi sakkyndig uttalelse til opptak
i videregående skole på særskilt
grunnlag og voksenopplæring

•

Øyeblikkelig medisinsk hjelp

•

Diagnostisere, stabilisere og
behandle akutte tilstander

•

Vurdere behovet for videre behandling i sykehus

•

Råd og veiledning

•

Økonomisk rådgiving

•

Inntektssikring

•

Medvirke til å skaffe bolig

•

Midlertidig botilbud

•

Kvalifiseringsprogram

•

Styring av klienters økonomi

•

Startlån og bostøtte

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ungdom og voksne med behov for
tilpasning i opplæringstilbud eller
spesialundervisning
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•

•

Ungdom under 20 år

NAV Molde

Utredning og vurdering

Personer med ulike angstproblemer
og/eller depresjon av lett til moderat grad, evt. med søvnproblemer i
tillegg.

Helsestasjon for ungdom

Legevakt

•

Hele befolkningen

Alle innbyggere

Aktører og tjenester i fylkeskommunen
Offentlig tannhelsetjeneste

Personer som mottar behandling på
institusjon (< 3 mnd.).

•

Tannbehandling

Personer som mottar oppfølging av
kommunens tjenesteapparat

Aktører og tjenester i spesialisthelsetjenesten, Helse Møre og Romsdal HF
Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB):

Personer med alvorlig rusmiddelproblem

•

Behandlings- og oppfølgingstjenester (akutt, poliklinisk, dagbehandling, døgnbehandling)

•

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

•

Allmennpsykiatriske tilbud

•

Utredning og behandling

•

Brukerstyrte plasser (DPS)

•

Akuttfunksjon/Ambulante akuttteam

•

Utredning og behandling

•

Henvisning til TSB døgnbehandling, IPS m.m.

BUP, barn- og ungdoms Barn og ungdom under 18 år, og
deres familier.
psykiatrisk

•

Utredning, behandling og forebygging

ACT-Romsdal. Assertive Personer med psykisk lidelse eller
Community Treatment samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

•

Aktivt oppsøkende behandling

•

Alvorlige psykiske lidelser, rus

•

Stort behandlingsbehov

•

Utredning og behandling

Molde
behandlingssenter
Ålesund
behandlingssenter
DPS – Molde.
Knausensenteret

Rusteamet

Molde sjukehus - øyeblikkelig hjelp

Personer med psykiske lidelser.
Personer med rusmiddelproblem /
avhengighet

Personer med rusmiddelproblemer/
avhengighet og psykiske lidelser

Personer med behov for akutt hjelp
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Andre statlige aktører
Familievernkontoret
(Bufetat)

Kriminalomsorgen

Personer med samlivs- og relasjonsproblemer

Personer som har begått lovbrudd.

•

Samlivsbrudd

•

Konflikter mellom barn og foreldre

•

Rådgiving og samtaler om hverdagsproblemer

•

Fullbyrde de reaksjoner som
påtalemyndighet eller domstol
har besluttet.

•

Tilrettelegge for at det ytes
likeverdige helse- og omsorgstjenester i fengsel fra kommune og
spesialisthelsetjeneste

•

Forebyggende tiltak mot ny kriminalitet og kontakte de som skal
bistå etter løslatelse

•

Drift av rusmestringsenheter

•

Konfliktråd

•

Ungdomskontrakt

•

Forebyggende arbeid

•

Skadereduksjon

•

Forebyggende arbeid

•

Varmestue

•

Utdeling av mat

•

Likemannsarbeid

•

Rådgiving og veiledning

•

Interessepolitisk virksomhet

•

Interessepolitisk virksomhet

•

Hjelpetelefon

•

Rådgiving og veiledning

Friomsorgen

Molde politistasjon

Alle innbyggere

Aktører og tjenester i frivillig sektor
Frelsesarmeen

Landsforeningen mot
stoffmisbruk

Mental helse

Personer med psykiske- og/eller
rusmiddelproblemer

Pårørende til personer med rusmiddelavhengighet

Personer med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte
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8. Dagens situasjon
I planarbeidet er det hentet inn informasjon fra
Ungdata1 og BrukerPlan2. Disse verktøyene er et
satsningsområde fra Helsedirektoratet og koordineres gjennom Kompetansesenter Rus (KoRus
Midt - Norge)3. Ungdata er en spørreundersøkelse som Molde kommune startet med i november
2015. Undersøkelsen er gjennomført i 9. kl. og 1.
året på videregående skole. På ungdomskolen
svarte 288 elever (88 %), og videregående skole
458 elever (76 %). Spørsmålene er innenfor flere
livsområder og svarene kan gi oss oversikt over
hvordan det står til med ungdommen.
BrukerPlan er et kartleggingsverktøy som skal
gi kommuner et årlig oppdatert og detaljert
bilde av hvor mange brukere av kommunens
helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har
rusproblem og/eller psykiske problem, hva som
er deres funksjonsnivå og hvilke spesialisthelsetjenester og andre tjenester de mottar. Når det
er kartlagt er formålet å vurdere hvilke brukere/
brukergrupper som bør prioriteres og hvor stor
etterspørsel etter tjenester kan forventes. Til
sammen 391 personer ble kartlagt i BrukerPlan i
2015.
Det er innhentet informasjon fra evalueringsmøter i forrige planperiode, prosjektgruppemøter og Strategisk utviklingsgruppe helse og
sosial. Det har vært møter med representanter
fra Helsetjenesten, Barnevernstjenesten, Fagseksjon skole, Fagseksjon barnehage, Plan- og
utviklingsavdelingen og Ressurstjenesten. Det er
også innhentet informasjon om utviklingen på
regionalt og nasjonal nivå, som kan påvirke oss
på kortere eller lengre sikt. Pårørende og brukere
har hatt mulighet til å uttale seg gjennom møter
på Ressurstjenestens væresteder og ved utsending av utkast til denne handlingsplanen.

8.1 Barn
Barn som pårørende
Utvikling av alvorlig rusproblematikk kan forebygges. Problemutvikling og risikofaktorer kan
oppdages allerede i småbarnsalder (Meld. St.30.
Se meg! 2011-2012). Helse Midt-Norge HF viser
til statistikk om at vår region har minst 4000 barn
i førskolealder som lever med minst en forelder
som har alkoholproblem (Regional plan for TSB
1 - Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring.
2 - BrukerPlan er et kartleggingsverktøy som både kartlegger livssituasjonen til
den enkelte rusmiddelmisbruker og russituasjonen generelt i kommunen
3 - Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus) arbeider med ulike kompetanseutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er
å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud
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2015).
Foreldres psykiske lidelser eller alkoholmisbruk kan oppleves som vondt og belastende
for et barn. Sammenlignet med andre barn har
disse barna dobbelt så stor risiko for å oppleve
alvorlige negative hendelser, som at de selv
utvikler psykiske lidelser, blir utsatt for vold eller
seksuelle overgrep, eller at de dør tidlig. Hvor stor
risikoen er, avhenger av en rekke faktorer, som
for eksempel hvor alvorlig lidelse foreldrene har.
Den forhøyede risikoen skyldes både genetiske
forhold og forskjellige typer miljø. Variasjonen
i sårbarhet for å utvikle psykiske lidelser som
voksen avhenger nok mer av genetiske forhold
hos barnet enn miljøpåvirkning fra foreldrene.
Trivselen ”her og nå” under oppveksten avhenger
i større grad av familiemiljøet. At en stor del av
risikoen er genetisk overført, betyr ikke at noen
er forutbestemt til å få et vanskelig liv. Psykiske
lidelser kan forebygges, og behandling er viktig
for å redusere konsekvensene lidelsene får for
enkeltpersoner og for samfunnet (Folkehelseinstituttet 2016). I følge Nordmøre og Romsdal
politidistrikt er det i Molde kommune et «skjult»
rusmiljø blant personer i arbeid som vanligvis
ikke forbindes med narkotikamisbrukere (Rapport 201, Ruspolitisk handlingsplan 2016 -2020).
Barneansvarlige
Helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til
en pasient/bruker skal avklare om pasienten har
mindreårige barn, få en oversikt over situasjonen
og innhente samtykke til hensiktsmessig oppfølging (Lov om helsepersonell § 10, Sammen om
mestring 2014). Lov om spesialisthelsetjenester
ble endret i 2009, der § 37 a pålegger helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell.
Den barneansvarlige skal ha nødvendig kompetanse til å fremme og koordinerer oppfølging av
mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig syke eller skadde personer.
I dag har flere kommuner også barneansvarlige.
Kompetansesenter Rus Midt – Norge har laget
materiellet Barnespor for helsepersonell, som er
et nyttig verktøy, og gir råd og teknikker i arbeidet som barneansvarlig. Kartlegging i BrukerPlan
(2015) viste at 19 personer med ruslidelse har
omsorg for barn. 39 personer har samvær. Her
er det personer som også er i rusrehabilitering
og ikke i aktiv rus, men likevel familier som kan
trenge ekstra støtte. I tillegg har Psykisk helse
registrert 74 barn.

Til sammen gjelder dette 132 barn. Kun 17 av
disse har barnevernstjenester.

oversikt over tiltak og kompetanse som finnes.
Nettsider er ikke alltid oppdatert og alle har ikke
lett tilgang på PC.

Helse Midt- Norge RHF vil satse på barn som
pårørende. Helse Møre og Romsdal har i den
sammenheng fått oppdrag om å etablere et
lavterskeltilbud til gravide og småbarnsforeldre
med rus og/eller psykiske problemer. Intensjonen er å nå flere av befolkningen som ellers
ikke fanges opp, der det er rus og/eller psykiske
lidelser hos en eller begge foreldre, som kan få
konsekvenser for barns videre utvikling, fysiske
og psykiske helse.

Førskoleteam og Skoleteam
Det har kommet forslag om at Førskoleteam
oppsøker barnehagene, slik som Skoleteam gjør
i skolene. Det er uansett ofte barn som trenger
ekstra oppfølging. I disse møtene bør både styrer
og pedagoger delta, og det er behov for en mer
systematisk veiledning over tid. Barnehagesektoren sier at det er nødvendig å legge bak seg
tanken om at det «går seg til».
Mottaksteamet i barnevernstjenesten tilbyr seg å
reise rundt for å informere om tilbudet til Barnevernstjenesten. Ressurstjenesten kan også bidra
med veiledning om rus.
Det er behov for at flere etater blir bevisst at det
er et felles ansvar å hjelpe familier som trenger
det. Når et barn strever er det ofte flere etater
som er involvert. Barnevernet ønsker mer informasjon fra blant annet BUP4. Barnet kan ha gått
der i lengre tid og fortalt mye. BUP Moldeteamet
ønsker mer kontakt med Barnevernstjenesten.
Barnehager igjen ønsker informasjon fra f.eks.
Barnevernstjenesten og andre instanser. De
trenger ikke vite mer enn at familien har det tøft.
Da kan barnehagen for en periode kompensere
barnets behov.
Helse- og omsorgspersonell skal ha barn i fokus,
og det bør være et gjensidig ansvar for både
kommune og spesialisthelsetjeneste å kontakte
hverandre om barnets situasjon (Sammen om
mestring 2014).

Barnehage
Ansatte i barnehager møter daglig barn og
foresatte og er ofte den første som ser om barnet
har det vanskelig. Barnet kan for eksempel være
symptombærer på problemer i familien. Fagseksjon Barnehage sier at det i noen saker er
tydelig å se og høre at barnet har det vanskelig,
i andre er det kun en «magefølelse». En konkret
situasjon som er lettere å ta tak i er manglende
barnehagebetaling fra foresatte.
Helsetjenesten har arrangert kurset Fra bekymring til handling i alle barnehagene i Molde kommune (RPHPL rapport 2015). Det har kommet ønsker fra barnehager om repetisjon/ oppfølging.
Som en del av kurset skulle hver barnehage lage
egen rutine for bekymringsmelding til barnevernet. Kun en barnehage har gjennomført dette.
Helsetjenesten anbefaler å bruke eksisterende
arenaer ved implementering av nye tiltak.
Alle barnehager har barn som kan bli fremtidig
rusavhengig. Et verktøy som kan brukes her i det
forebyggende arbeidet er kurset Barnesamtalen,
som hjelper barnehageansatte å snakke med
barnet. Det er da lettere å få tak i hva barnet strever med. Barnevernstjenesten har erfaring med
at det i flere saker er både psykiske lidelser, rus
og vold på en gang. Når det viser seg at et barn
strever, har barnehagene mulighet til å kontakte
Førskoleteam som består representanter fra barnevern, PPT og helsetjenesten. Det er generelt
nedgang i henvendelser, selv om barnehagene
har gitt flere positive tilbakemeldinger på tilbudet. Private barnehager benytter ikke tilbudet.
Det er usikkert hvorfor. Ved bekymringsmelding
savner barnehager tilbakemelding etter at de har
meldt. En eller annen tilbakemelding vil trygge
uerfarne pedagoger i deres arbeid. Barnevernet
har ansvar for å melde tilbake. Det har kommet
flere bekymringsmeldinger etter at barnevernsvakt for Molde, Aukra, Midsund og Eide
kommune ble etablert, flest fra politiet. Når det
meldes til barnevernet er det mulighet for at
saken blir henlagt. Det er da viktig å ta kontakt
ved ny bekymring om barnets situasjon endres.
I følge Organisasjonen Barn av rusmisbrukere
(BAR) henlegges 21 % av bekymringsmeldingene uten undersøkelse. 44 % blir henlagt etter
undersøkelse. Det er også viktig å bruke annen
fagkompetanse i kommunen for å forebygge
at det ender med en bekymringsmelding. Men
som oftest er det slik at det ofte ventes for
lenge før det meldes til barnevernet. Videre har
det kommet ønsker om at kommunen har en

Barneskole
Det kan ses tidlig i skoleløpet at barnet strever.
Der skolen ser tydelige signaler kan det være
lettere å melde til barnevernet. Men det er en utfordring når det kun er en «magefølelse». Skal vi
melde eller ei og på hvilket grunnlag? Et eksempel på at et barn strever, kan være at de ikke bryr
seg om lekser. Foreldre følger ikke opp. Noen
barn har diagnose og får tett oppfølging i skolen,
men har mindre oppfølging på fritiden. Jenter
kan være stille, snille og ha psykiske lidelser som
vises tydelig først senere f.eks. på ungdomsskolen.

Et par som er i rusrehabilitering gir tilbakemelding at de
hadde godt utbytte
av et informasjonsmøte de hadde med
barnevernet under
graviditeten.
Det
gjorde at de følte seg
trygg som familie å
vite hva barnevernet arbeider for. De
foreslår at det automatisk knyttes tidlig
kontakt med barnevernet ved en graviditet (Rådsmøte ved
rusfritt værested).

Fagseksjon skole arbeider med å lage en plan
over felles tema på foreldremøter i Moldeskolene. For eksempel skal politi på besøk i 6 kl. for å
gjøre foreldre bevisst i forhold til rus. Andre tema
er utfordringer rundt bruk av sosiale medier,
mobbing osv. De foreldrene som ikke kommer,
er ofte de samme og kanskje nettopp de som
burde møtt for å få viktig informasjon og veiledning. På utviklingssamtaler (foreldresamtale)
kommer som oftest alle foresatte. Læreren skal
ta opp mangel på leksegjøring og annen mangel
på oppfølging fra foresatte. For mange uerfarne/
unge lærere kan det være tøft å ta opp psykososiale utfordringer hos barnet/forhold i hjemmet i
utviklingssamtalen.
Fagseksjon skole har et ønske om at vi skal «se
barnet», ikke la tiden gå.
4 - BUP - poliklinisk spesialisthelsetjeneste innenfor psykisk helsevern for barn og
ungdom under 18 år, og deres familier.
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Hvis ikke tiltak og oppfølging settes inn tidlig,
vil vi se igjen barna som ungdom med negativ
utvikling som for eksempel eksperimentering
med rus. De har gode erfaringer med å ta en prat
med foreldre, i mange tilfeller blir situasjonen
bedre. Mange foreldre har egne utfordringer de
strever med. Noen har dårlig erfaring med skolen
og har store utfordringer med å følge opp. Vi må
også være observant på kulturelle forskjeller, vi
kan veilede foreldrene.
Foreldrerollen er viktig i barneårene, at de følger
opp barnet tett. Når det først meldes til utredning ved PPT5 eller bekymring til barnevernet,
kan foreldre nekte oppfølging. Dette er en utfordring. Ved mistanke om at barnet blir slått skal
det henvendes direkte til barnevernet.
En gang i måneden har skolene tilbud om Skoleteam bestående av barnevern, PPT og skole. Der
prøver de å finne en god løsning for barn som
strever. Lærer har mye fokus på fag, men arbeidet
med psykososiale oppgaver tar mye av tiden.
Systematisk oppfølging av sosiallærer/ rådgiver
og/eller helsesøster kan bedre situasjonen. Barneskolen kan ha en sosiallærer, men det blir da
tatt fra pedagogressursene ved skolen. Alle skoler har tilbud om helsesøster. Dette er godt tilbud
og det er behov for mer, slik at det kan jobbes
mer systematisk med psykososiale utfordringer.
Både skolen og barnehager sier at det er viktig å
se barnet, ikke vente og tenke at det går seg til.
Videre sier de at det er utfordrende å handle ut
ifra en magefølelse. Og det for uerfarne ansatte
er utfordrende å sette i gang prosessen med
bekymringsmelding til barnevernet, eller å ta
opp bekymringen med foreldrene. Det er derfor
behov for at det jobbes videre med å utvikle et
mer systematisk opplegg rundt det med bekymringer for barn.

8.2 Ungdom

Beskyttelsesfaktorer
mot psykiske lidelser
er gode foreldrerelasjoner, høy trivsel
på skole og stor aktivitet (NOVA 2015)

Ungdom er Molde kommunes satsningsområde.
Nasjonale undersøkelser viser at ungdom både
røyker og ruser seg mindre enn før, og er mindre
involvert i problematferd.
De som er mest utsatt for psykiske helseplager er
ungdommer som ikke er spesielt godt tilpasset
arenaer som skole, familie- og fritid. Og de med
flest psykiske plager har ofte dårlig relasjon til
foreldre, har færre venner, ofte mobbet og liker
seg dårligere i lokalmiljøet og på skolen. Disse
ungdommene er oftere involvert i ulike typer risikoatferd som kriminalitet, rusmidler og skulking
av skole (NOVA 2015).
Relasjoner
Statistikk fra Ungdata (2015) viser at det er flere
ungdom i 9 kl. i Molde kommune, enn landsgjennomsnittet, som svarer at de har et bra forhold til
foreldre, søsken og venner. I Ungdata (2015) svarer 12 % at de opplever seg plaget av ensomhet.
Det sies ofte at rusmisbruk stort sett er i familier
med lite ressurser. Undersøkelser gjort i Oslo
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5 - PPT – Psykologisk pedagogisk tjeneste. Råd og veiledning om barn, unge og
voksnes opplæringssituasjon

viste at det faktisk er størst forbruk av rusmidler
blant ungdommer som bor på vestkanten. Mye
alenetid der foreldre er opptatt med jobb og god
økonomi blir oppgitt som årsak. Norsk institutt
for vannforskning (NIVA 2014) tester kloakkvann
for rusmidler i Oslo, Hamar og Bergen sammen
med 19 andre europeiske byer. I Oslo viser
undersøkelsen at det er mest bruk av rusmidler
i Oslo vest, der gjennomsnittsinntekten hos innbyggerne er høyest. Velferdsforskningsinstituttet
NOVA (2016) beskriver at konsekvensene av rusmisbruket likevel mer omfattende for innbyggere
på østkanten der det er flere fattige, arbeidsløse,
mer sykelighet og flere enslige forsørgere
Skole og fritid
Statistikk fra Ungdata (2015) viser at de aller fleste trives på ungdomsskolen (95 %) og opplever
at de passer inn blant de andre elever (88 %).
Men noen gruer seg ofte til å gå på skolen (21
%). 6 % sier de ukentlig har blitt fryst ut og 8 %
mener de har blitt mobbet. På ungdomskolen
er 67 % aktiv i en fritidsorganisasjon. Litt mindre
på videregående. Det er 11 % som aldri har vært
i organisert aktivitet. Og 4 % svarer at foreldre
mangler penger til fritidsaktiviteter. Det er 13 %
som holder fritiden mest mulig skjult for foreldrene. Og 4 % på ungdomskolen og 15 % på vgs. 1
får lov til å komme hjem når de selv vil. Ungdom
i Molde kommune svarer nesten likt landsgjennomsnitt om lokaler til å treffe venner. Molde
kommune har to ungdomsklubber. Tomrommet
på Skjevikåsen som har åpent to dager i uka,
og Ungdomsplassen (UP) i Molde sentrum, har
åpent en dag i uka.
Rus
Ungdataundersøkelsen i Molde viste at 90 %
av ungdommene svarte at foreldre er viktige
forbilder når det gjelder alkoholbruk. Over
halvparten av ungdommene svarer at foreldre er
naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner (63
% 9 kl./ 65 % vgs.). Barnevernstjenesten har sett
nærmere på korrelasjoner i statistikk fra Ungdata
(2015). Det er en sammenheng mellom foreldres
alkoholforbruk og aksept for å drikke selv. Det er
sammenheng mellom de som får signal hjemme
om at det er lov å drikke og har følt seg oftere beruset. De har også flere nære venner som drikker.
De ungdommene som får beskjed hjemmefra om
at det ikke er greit å drikke, har kjent seg beruset
færrest ganger. De som får med alkohol hjemmefra er oftere beruset, enn ungdom som ikke
får med alkohol hjemmefra. Flesteparten av de
som har opplevd seg ruset flest ganger i forhold
til andre, har ikke hatt kontakt med barnevernet.
Det er flest gutter som enten er storforbrukere, eller ikke drikker alkohol i det hele tatt.
Tall fra Ungdata viser at 1 % av elevene på ungdomskolen har røykt hasj det siste året (Norge 3
%). På vgs. har tallet økt til 5 % (Norge 11 %).
Videre svarer 86 % av ungdommene at det å
røyke hasj minsker status (vgs. 70 %). Det kan
tyde på at hasjrøyking har blitt mer utbredt og
akseptert de senere årene.

Kartlegging i BrukerPlan (2015) viste at Molde
kommune (Ressurstjenesten, NAV og PLO) hadde
oppfølging på 32 (15,5 %) personer under 23 år
med (avdekt) rusmiddelproblem.
Fagseksjon skole arbeider med å lage en felles
tiltaksplan/oversiktsplan for Moldeskolen som
sikrer at ulike tema blir tatt opp på alle skolene.
Planen skal inneholde forebyggende tiltak for å
sikre at elevene har et godt læringsmiljø på alle
trinn. På 6. trinn handler foreldremøtet om blant
annet foreldrerollen og grensesetting. Rus blir allerede presentert her. På 9. trinnet arrangeres det
foreldremøte med tema ungdom og rus sammen
med representanter fra Barnevernstjenesten,
Helsetjenesten og Molde politistasjon.
Kompetansesenter rus Midt – Norge (KoRus) har
laget veilederen «Heldig er den som har TEITE
foreldre». Den foreslår kjøreregler for hvordan
foreldre kan ivareta ansvar og rolle i møte med
ungdommens utprøving og nysgjerrighet
omkring bruk av rusmidler. I møte med skolesektoren ble det diskutert om det er mulig å lage
felles rutiner for Moldeskolene ved mistanke om
rusbruk, likt de som er utarbeidet i videregående
skole. Det er anbefalt at rutinene ikke innehar
straff, men er løsningsfokusert med spørsmål til
ungdommen om hva trenger du nå? Hva kan vi
bistå med for å hjelpe deg? Ungdomskolene har
rådgivere og helsesøster som kan bidra i denne
sammenheng.
På rådsmøte med brukere kom det tilbakemelding om at barn ikke bør på glattcelle (> 18 år).
«Da er man i gang». Da mener de sjansen er
større for at en fortsetter med dårlige valg.
Helsetjenester
Ungdom i konflikt med foreldre, som ruser seg,
er med på slåssing, overnatter hjemmefra uten at
foreldre vet det, har i mindre grad kontakt med
helsetjenestene. I 9 klasse svarer 4 % at en voksen i familien har slått dem med vilje mer enn 5
ganger (3 % på vgs.). 19 % har prøvd å si ifra (vgs
28 %), men 11 % (vgs. 39 %) opplevde at de ikke
ble tatt på alvor. Tall i Ungdata viser at 15 % av
guttene og 29 % av jentene har brukt helsesøster
i løpet av det siste året. Tema hos 30 % av jentene og 14 % av guttene var psykisk helse (vgs.). 59
% av ungdommene har hatt kontakt med vanlig
lege de siste 12 månedene. Generelt har jenter
flere antall konsultasjoner med lege, psykolog
og helsesøster enn gutter. Bruk av legevakt har
små kjønnsforskjeller. 148 ungdommer svarte at
de noen gang har vært i kontakt med barnevern,
BUP, PPT, eller helsesøster mer enn 2 ganger det
siste året (Barnevernstjenesten, Ungdata 2015).
Resultatene om rus i Ungdata (Molde 2015)
samsvarer med tidligere nasjonale undersøkelser
og forskning av blant annet Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
I det forebyggende arbeidet kan det være lurt å
se nærmere på hvilke ungdommer som får lov
til å drikke alkohol. Som får lov til å komme hjem
når de vil. Skjuler sin fritid mest mulig for sine
foreldre og får alkohol med hjemmefra. Det viser

seg at jo flere slike sammenhenger desto større
sjanse for å utvikle risikofylt atferd. Hvem er de
ungdommene som ikke trives på skolen, blir
mobbet, har foreldre som ikke har råd til fritidsaktiviteter og aldri har vært med på organisert
aktivitet. Svarene i Ungdataundersøkelsene gir
oss mange svar og muligheter i planlegging av
tiltak i det forebyggende rusarbeidet.
Prosjektet På egne bein i Molde og omegn, har
laget en modell for levering av kommunale
tjenester for ungdom mellom 16 - 23 år med
sammensatte vansker (LOS- tjenester). I arbeid
med disse ungdommene, er det viktig å ta hensyn til sårbare overganger med bruk av bærende
relasjon. Spredte tiltak og ressurser fører til lite
kontinuitet i tilbudet (Søknad til Helsedirektoratet 2015). Status for prosjektet er at kommunen
fikk avslag på tilskudd fra Fylkesmannen. Det skal
vurderes om kommunen skal dekke dette selv og
ta i bruk modellen i eksisterende tjenester.
På rådsmøte med personer i ettervern, ble det
stilt spørsmål om det var noe som kunne vært
gjort annerledes når de var ungdommer. Alle sier
at det er «viktig å bli sett; tørre å se og tørre å ta
tak i det!» En bruker hadde god erfaring med at
det i ungdomstiden ble jobbet systematisk fra
hjelpeapparatet med familiemøter og bruk av
tegnøkonomisystem6. På den måten fikk familien et verktøy å kommunisere med.
Flere sier at de ikke ville at noen skulle vite om at
de ruset seg. De ønsket å ruse seg, hadde endelig
funnet løsningen på «problemet, slapp å tenke».
De snakker og om nysgjerrigheten på rus, noe
som var annerledes. Alle snakket om at alle burde ha forstått. Spesielt lærerne på videregående
skole. Når de tenker tilbake på om det var noen
de kunne snakke med, så måtte det være noen i
«samme båt».

8.3 Voksne
BrukerPlan (2015) viste at Molde kommune (Ressurstjenesten, NAV og PLO) hadde kartlagt 174
personer over 23 år med (avdekt) rusmiddelproblem. Det gjelder både aktiv rus og rusrehabilitering, inkludert ettervern. De fleste er mellom 30 –
39 år, 58 personer. For alle registrerte i alle aldere
er kjønnsdelingen 30 % kvinner og 70 % menn,
det samme som for landsgjennomsnittet. I 2015
var det registrert 18 913 personer i BrukerPlan
totalt i Norge. BrukerPlan (2015) viste at personer
med rusproblematikk i Molde kommune hadde i
snitt 4,5 kommunale tjenester per bruker, og kun
0,1 tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Det er en sterk sammenheng
mellom
unge som får lov til
å drikke alkohol og
et høyere alkoholforbruk. Det er en sammenheng mellom et
høyt alkoholforbruk
og prøvd hasj (generelt liberale holdninger hos foreldre).

Tips til nettside som
gir mye støtte til
den som er bekymret: http://www.tidligintervensjon.no

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusavhengige.
Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester
m. m (2011). Personer med omfattende og langvarig rusmiddelmisbruk, hvor det er fare for liv
og helse.
6 - Tegnøkonomi-systemer kan bestå av alt fra kryss eller stjerner på en lapp
til mer avanserte poeng- eller pengesystemer. De tegn, poeng eller brikker
som formidles til klienten kalles tokens eller token-brikker. Disse gis til klienten
avhengig av avgrensede handlinger, og et visst antall opptjente tokens kan byttes
inn i forskjellige goder.
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Rustjenesten i kommunen har erfaring med at
saksgang og gjennomføring ved vurdering av
tvangsinnleggelse, kan være en krevende prosess for hjelpeapparatet og personen selv. Videre
er det ofte behov en snarlig avklaring, som krever
god kompetanse og tett samarbeid
mellom tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er i større grad behov for å
systematisere kartlegging - og iverksettingsprosessen, gjennom forpliktende samarbeid mellom
relevante tjenestenivå, med fokus på ansvarsfordeling, og økt kunnskap om anvendelse av
saksgangen.
Tilbakefallsforebyggende arbeid
Mange tidligere rusavhengige møter mangel på
forståelse og kunnskap i samfunnet om deres
sårbarhet i forhold til alkohol. Dette vanskeliggjør
rehabiliteringsløpet. Inntak av alkohol kan skape
«tenning» og gjenskape trangen til ruse seg.
Andre risikosituasjoner det er lurt å være OBS på
i forhold til tilbakefallforebygging er negativ eller
positiv emosjonell tilstand, negativ fysisk tilstand,
utprøving av personlig kontroll, sug og fristelser
utløst av assosiasjoner, sosialt press og mellommenneskelige konfliktsituasjoner.
Overdosering
Norge har en høy andel som injiserer i forhold til
andre land. I 2015 ble det byttet inn 9 241 sprøyter på lavterskel helsetiltaket INDIGO i Molde
kommune. Injisering gir ofte flere alvorlige helseskader som ulike infeksjoner, ødelagte blodårer
og øker sjansen for overdosering av rusmidler.
Mange er sterkt avhengig av selve injiseringen,
noe som kan kompliserer veien til rusfrihet. Reint
brukerutstyr skal forebygge de alvorligste helseskadene.
Norge har de høyeste overdosedødsfallene i
verden per innbyggertall med ca. 260 i året. Tall
i BrukerPlan (2015) for Molde viste at 4 brukere
avsluttet døgnbehandling rus (TSB) uten planlagt
utskrivning. Her er det av flere årsaker stor fare
for overdose. Videre viste tall i BrukerPlan (2015)
at 9 personer har hatt en kjent overdose, og det
er 9 personer som når som helst står i fare for å få
en overdose. Ressurstjenesten har sett nærmere
på spesialisthelsetjenestens Nasjonal sikkerhetskampanje og tema overdoseforebygging,
og tatt i bruk forslag der som «overdosekort»
7og fokus på oppfølging av personer som bryter
rusbehandling.

8.4 Eldre
Prosjekt eldre og rus (2014-2015) i Molde kom-

mune konkluderte med at det er behov for et
større fokus på eldre og rus i denne planperioden. En samlet strategi som tilnærmer utfordringen med økt antall eldre og økt alkoholkonsum.
Det er behov for et verktøy som kan implementeres i alle enheter i helse og omsorg. I den sammenheng er det laget en rutine som er lagt ut på
Rettesnora (kommunens kvalitetssystem):
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7 - Overdosekort – Kort med beskrivelse av hva en skal gjøre ved en overdose

Hvordan handle/ samhandle, for å forebygge/
ved mistanke om ruslidelse, ved avdekt ruslidelse.
I Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 - 2020) står
det at eldre står for den økte alkoholomsetningen, og det antas å føre til flere alkoholrelaterte
problem. I 2015 ble det i BrukerPlan kartlagt
184 personer med avdekt rusmiddelproblem
i Molde kommune (Ressurstjenesten, NAV og
PLO). 46 personer av disse er over 50 år (22,4 %)
og 23 personer er over 60 år (11,2 %). Det gjelder
personer som er i aktiv rus og rusrehabilitering
og ettervern.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3)
viste at 11 % av menn over 60 år og 6 % av menn
over 70 år, antas å ha et problematisk drikkemønster målt ut fra screeningsverktøyet CAGE.
Videre står det i Opptrappingsplan for rusfeltet
(2016 – 2020) at det i eldreomsorgen er behov
for mer kunnskap og opplæring om handtering
av rusproblematikk og rusrelaterte sykdommer.
Pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune
har ytret behov for det samme under evalueringsarbeid i forrige planperiode. Det kom også
ønske om et verktøy i kommunikasjonen om
rusproblematikk. Opptrappingsplan for rusfeltet
(2016 - 2020) anbefaler utvikling av metoder
som identifiserer og endrer skadelige alkoholvaner. Hensikten er å forebygge helsemessige
og sosiale problemer og styrke personer med
rusavhengighet sin mulighet for god helse og
mestringsevne. Det er heller ikke alle som har total rusfrihet som mål. Da bør helse- og omsorgstjenestene i kommunen hjelpe brukeren med å
begrense skadene så godt som mulig.
Hjemmetjenesten og fastleger er spesielt viktig
instanser når det gjelder tidlig identifisering og
tidlig innsats hos eldre (Fra bekymring til handling 2010). Hjemmetjenesten møter daglig eldre
mennesker med høyt alkohol- og/ eller tablettforbruk. Kompetansesenter rus (KoRus) anbefaler
kommune å være observant på eldre kvinner og
utstrakt medikamentbruk, og gjerne bytting av
tabletter seg i mellom. Hjemmetjenesten opplever at yngre pasienter er rusa på andre rusmidler
enn alkohol. I noen hjem er det pårørende som
ruser seg.
Personer med narkotikaproblematikk lever
lengre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR),
men med omfattende helseskader. Pleie- og
omsorgstjenesten stiller spørsmål ved om de er
kvalifisert til dette arbeidet. De foreslår at det
ansettes en fagperson/fagkoordinator rus. Det er
behov for opplæring, veiledning og håndtering
av rusrelaterte sykdommer. Over tid vil kunnskapen implementeres i tjenesten. Den største
utfordringen er i hjemmet og på dagsenter. Når
de først har kommet på sykehjem er de så syk/
redusert at krav om rusmidler ikke er så tydelig. Ansatte mener de trenger mer kunnskap til
å handtere utfordrende atferd som rusen kan

gi, som for eksempel utagering og seksuell
tilnærming. Opplæring og tett samarbeid med
Rustjenesten er avgjørende. Lengre rushistorie
gir tidligere aldring med høyrer fallfrekvens og
feil/underernæring. De bør bli bedre ivaretatt i
for eksempel ett bofelleskap. Opptrappingsplan
for rusfeltet (2016 – 2020) anbefaler at det blir
satt i gang utviklingsprosjekt for å utvikle gode
bo- og pleieløsninger for personer med omfattende alkoholproblem, og lavterskel pleie- og
omsorgstiltak med tilpassende boløsninger for
eldre LAR- pasienter.
Kartlegging i BrukerPlan (2015) viste at ingen
over 60 år hadde Individuell plan (IP). Eldre er en
gruppe som også har rett til behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men sjelden er eldre i rusbehandling. Rustjenesten har
erfaring med at eldre har opp til flere somatiske
sykdommer som gjør at de ikke passer inn i tilbudet ved institusjonene. I følge: «Nasjonal faglig
retningslinje for behandling og rehabilitering av
rusmiddelproblemer og avhengighet.» foreslås
det alderstilpasset utredning og tilrettelagt tiltak
overfor eldre. Fagpersonell bør ha rusfaglig og
geriatrisk kompetanse. Helse- og omsorgsplan
(2013 - 2020) har mål at det på kort sikt gjøres
strukturelle endringer som gir bedre kvalitet,
kompetanse og fleksibel bruk av ressurser i
tjenestetilbudet. Ansatte er dyktige generalister,
men har behov for mer kompetanse innenfor
diagnosegrupper. Helse- og omsorgstjenesten
har mål om at flest mulig skal bo hjemme lengst
mulig. Videre er lite beskrevet konkret om rus i
Helse- og omsorgsplan.

8.5 Helsetilstand
En undersøkelse ved sykehuset i Levanger viste
at personer med rusavhengighet hadde et snitt
på 4 somatiske diagnoser.
Ubehandlet somatisk sykdom kan skape konsekvenser som fører til tilbakefall (Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 – 2020). Rustjenesten har
erfaring med at brukere i aktiv rus sjelden går til
lege for å undersøke somatiske plager. En del
av arbeidet til Ressurstjenestens ambulerende
miljøterapeuter og helsetiltaket INDIGO går med
til dette. I kartleggingsverktøyet BrukerPlan er
det en funksjonsinndeling på forskjellige livsområder, med fargeinndeling grønn, gul og rød. Er
situasjonen veldig alvorlig, blir utslaget blodrødt.
For 2015 kom 55 personer ut på grønn, 89 personer på gul, 51 personer på rødt og 11 personer
på blodrødt.
Nasjonale tall fra BrukerPlan (2015) viste at unge
mellom 18 – 25 år med rusrelaterte vansker er
like belastet i forhold til dagliglivsfungering som
mennesker med rusproblem og 10-15 år eldre
(Regional plan TSB 2015).

dig mange sprøytebrukere har. De siste årene har
det kommet flere nye og mer effektive medisiner
som kan behandle sykdommen. Medisinene er
dyre og det er nødvendig med rusfrihet for å
gjennomføre behandlingen ved somatisk spesialisthelsetjeneste.
Opptrapping for rusfeltet (2016 – 2020) fastslår
at personer med psykiske lidelser har høyere risiko for å utvikle rusproblematikk enn befolkningen generelt. Personer med rusproblematikk har
ofte psykiske lidelser. Og det er høy dødelighet i
denne gruppen. Utbredelse av ruslidelser er spesielt høy blant personer med alvorlige psykiske
lidelser. I flere undersøkelser kommer det frem
at 40 % av de med psykiske lidelser har ruslidelser og 60 % av de med ruslidelser har psykiske
lidelser. Det samme viser BrukerPlan-kartleggingen (2015) i Molde kommune, der tallene viser
at 40,3 % har rusproblemer og 59,7 % har rus- og
psykiske lidelser (ROP – lidelser). Kartleggingen
viste i tillegg at 21 % hadde alvorlige psykiske
lidelser. Og hele 15 personer blir vurdert som
«fare for sitt eget liv» gjennom selvmord. Det er
derfor nødvendig at rustiltakene i førstelinjetjenesten har lett tilgang på psykisk helsefaglig
kompetanse. Rustjenesten har hatt god utbytte
av ACT- Romsdal ved Helse Møre og Romsdal, et
behandlingstilbud for personer med ruslidelser
og psykiske lidelser som blant annet psykoser. En
utfordring for kommunen er at tilbudet ikke er
for personer med personlighetsforstyrrelser. ACT
– Romsdal er et samhandlingsteam der Helseforetaket dekker 75 % av driftskostnadene, og
samarbeidskommunene dekker 25 % av utgiftene fordelt på innbyggertall. Tilbudet er forankret
ved DPS – Molde Knausensenteret.

8.6 Boliger
Boligsosial handlingsplan (2011 – 2020) har
som mål at Molde kommune har tilstrekkelig
antall kommunale boliger for å kunne bosette
vanskeligstilte, som ikke er i stand til å bo i egen
eiet bolig. Ingen strategi eller tiltak i denne
sammenheng går konkret på tomter som er det
største behovet. Det står likevel at bygging, kjøp
og innleie av boliger skal sikre tilstrekkelig antall
boliger for denne gruppen.
Hovedmål i strategien Bolig for velferd (2014 –
2020) er at alle skal ha et godt sted å bo, hjelp
til å mestre boforhold og på systemnivå skal
det være en helhetlig og effektiv innsats fra det
offentlige. Opptrappingsplan for rusfeltet (2015)
viser til at 15 % av bostedsløse er på institusjon
og skal snart skrives ut. Et betydelig antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten kunne vært
unngått med en egnet bolig. Rustjenesten har
kartlagt at de har behov for ca. 3 boliger i kvartalet for utskrivningsklare pasienter i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB).

Hepatitt8 B og C er en alvorlig infeksjon som vel8 - Hepatitt B og C, betennelse i leveren forårsaket av virus.
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For å imøtekomme behovet om egent bolig
mener Molde Eiendom KF og Rustjenesten at det
i planperioden er behov for 10- 15 stk. varierte
boligtyper, mindre bokompleks i ordinære bomiljø. Enhetene har best erfaring med at det kun
settes opp 1-2 boenheter samlet. Flere sammen
skaper uro for beboerne selv og nabolaget. Det
er større sjanse for å lykkes om boligene settes
opp i rolige bomiljø, som også er til det beste
for brukeren selv. Av erfaring over flere år mener
Ressurstjenesten, Molde Eiendom KF og Molde
politistasjon at det er nødvendig at boligene er
i gåavstand fra sentrum. Flere brukere har blitt
nektet bruk av nærbutikk og kollektiv transport.
Det gjør at beboeren ender opp med å ikke
komme seg avgårde for å kjøpe seg mat eller
oppsøke ulike helse- og omsorgstjenester. Det
er også utfordrende for hjelpeapparatet å følge
opp brukere som bor langt unna sentrum. Både
Rustjenesten, Molde Eiendom KF og Politiet må
innimellom, og på kort varsel, stikke innom og
se etter beboere og deres bolig. Ordinær oppfølging vil også ta tid. For oppfølging av en bruker
på Kleive, vil det ta to timer kun i kjøring når
personen skal tur/retur hjemstedet.
I arbeid med forrige handlingsplan hadde kommunen utfordringer med økt antall begjæring
om utkastelse. Dette er ikke en utfordring nå.

Pårørendesenteret i
Stavanger har utviklet
et tjenesteuavhengig
e-læringsprogram for
ansatte som møter
pårørende: http://
www.parorendeprogrammet.no

IPS
Individuell jobbstøtte (IPS) er basert på at personer med psykiske helseproblemer og ruslidelser
kommer seg raskt ut i arbeid med bistand fra
en jobbkonsulent, samtidig som personen får
behandling for de psykiske lidelsene (Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 – 2020).
Fontenehusmodellen
Fontenehus er et recoveryorientert arbeidsrettet
rehabiliteringstilbud. Fontenehusene bruker arbeid som metode for at mennesker med psykiske
helseproblem skal få større muligheter til å skape
et bedre liv. Modellen er opprinnelig fra USA og
ble etablert av pasienter som mente de manglet
oppfølging etter opphold på psykiatrisk institusjon og slet med å skaffe seg jobb (Fontenehus.
no).

8.8 Rusbruk blant personer
med utviklingshemming

Det samme gjelder for innsatte, BrukerPlan
(2015) viste at ingen manglet bolig ved løslatelse
i 2015. Det viser at kommunens enheter har fått
til et godt samarbeid med Kriminalomsorgen om
dette.

Rusbruk blant personer med utviklingshemming
er lite utbredt, men risikoen for at de utvikler et
skadelig rusbruk er betydelig større enn befolkningen for øvrig (Opptrappingsplan for rusfeltet,
2016 - 2020). Rustjenesten samarbeider med
Tiltak funksjonshemmede om dem det gjelder.

8.7 Arbeid og aktivitet

8.9 Rusbruk og arbeidsliv

Nasjonale resultat for BrukerPlan 2014 viste at 41
% av tjenestemottakere med rusproblem ikke var
i noen form for lønnet arbeid eller meningsfylt
aktivitet. Arbeidsrettede tiltak og aktivisering i
et arbeidsrettet løp er sentralt for rehabilitering
og inkludering av personer med rusproblemer i
arbeids- og samfunnsliv. Fattigdom, isolasjon, ensomhet, mangel på nettverk og tilhørighet er faktorer som både forårsakes av, leder til, opprettholder og forsterker rus- og psykiske problem.
Brukere som har gjennomført rusbehandling
viser ofte til dette som årsaker for tilbakefall. Det
er behov for å styrke tilbud som kan bidra til en
meningsfull hverdag, fremme mestringsevne og
sosial inkludering. Som en del av Regjeringens
fattigdomsforebygging skal det settes i gang
målrettede arbeidstiltak for personer i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rustjenesten
har kartlagt 17 personer i 2015/2016 som i en
periode har hatt behov for en eller annen form
for tilrettelagt arbeidsplass, innenfor blant annet
NAV, Ressurstjenesten, Astero eller en praksisplass i kommunen.

Det har blitt et mer utydelig skille mellom arbeidsliv og fritid hvor alkohol er særlig relevant.
Det kan være kundemøter, relasjonsbygging,
bedriftsidrettslag og jobbreiser. En rekke nasjonale og internasjonale studier dokumenterer at
alkohol og rusbruk har negative konsekvenser
for arbeidslivet. Det er påvist sammenhenger
mellom rusmiddelbruk og fravær, ulykker, yteevne og kvalitet på arbeidet. Det er anslått at 30 %
av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet,
skyldes alkoholbruk (SIRUS, AKAN 2015). AKAN
er en ideell organisasjon som drives av Næringslivets hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i
Norge og staten. Målet er å sette hele det norske
arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet slik at sykefravær reduseres, og effektivitet og
livskvalitet økes (AKAN 2016).

AFT
Arbeids- og Sosialdepartementet har foreslått å
opprette Arbeidsforberedende trening (AFT) som
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et nytt arbeidstiltak. Mange med rusproblemer
har sammensatte utfordringer som må tas hensyn til før og parallelt med et arbeidsrettet tilbud.
Samtidig er det viktig å unngå unødig ventetid
og brudd i attføringsprosessen.

8.10 Pårørende
Involvering av pårørende i behandling og utvikling av tjenestetilbud er viktig både av hensyn
til pårørende og til brukerens situasjon. Undersøkelser viser at pårørendeinvolvering reduserer
tilbakefall hos bruker, og fører til færre symptomer. Det bedrer sosial fungering og gir økt opplevelse av mestring og tilfredshet hos bruker og

pårørende (Sammen om mestring 2014). Det er
i dag ingen aktiv pårørendeorganisasjon for rus
i Molde kommune. Psykisk helse bruker Mental
helse i de sakene de trenger uttalelse fra brukerorganisasjoner. Molde behandlingssenter har
tilbud om pårørendeveiledning etter henvisning
fra lege. Rustjenesten i Molde kommune og
Rusteamet ved Knausen DPS er tilgjengelig ved
behov for rådgivning.

8.11 Brukermedvirkning
Det å involvere og anvende brukerens kompetanse er avgjørende for at brukerens ressurser og
mestringsevne skal bevares og styrkes. Innflytelse sikrer likestilling. Kommunene oppfordres til
å involvere bruker og pårørendeorganisasjoner i
rus- og psykisk helsearbeid.
Metoder som ivaretar brukermedvirkning fra
veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
(Sammen om mestring 2014):
•

Lett tilgjengelig informasjon om tjenestetilbudet

•

Varierte og lett tilgjengelige tjenester

•

Brukerstyrte tilbud

•

Ansvarsgrupper

•

Individuell plan

•

Nettverksmøter

•

Erfaringskonsulenter

•

Selvhjelp

•

Råd og brukerutvalg.

Kartlegging i BrukerPlan (2015) i Molde kommune viste at 13 % av brukere med rusproblematikk
hadde individuell plan (IP). Landsgjennomsnittet
er 14 %. For ansvarsgrupper er tallet 39 %, landsgjennomsnittet 42 %. Brukere med tiltaksplan er
40 %. Kun 3 % har kriseplan. Som nevnt tidligere
hadde ingen over 60 år IP.

8.12 Ansvarlig Vertskap
Molde kommune har fått tilskuddsmidler til å
videreføre prosjektet Ansvarlig Vertskap for en to
års periode. Det er Personal- og organisasjonsavdelingen som har ansvaret for dette arbeidet.
Arbeid med ansvarlig alkoholhåndtreing er et
kontinuerlig, og viktig arbeid. Det er bevillingshavers ansvar å følge loven, men kommunen har
veiledningsplikt. Ansvarlig vertskap arrangerer
kurs, bransjetreff og dialogmøter for skjenkenæringen om ansvarlig alkoholhåndtering. Tilbudet
har blitt godt mottatt i store deler av bransjen,
men det er ønskelig at flere bevillingshavere
melder på sine ansatte til kurs og bransjetreff.
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9. Fremtidig organiserig av rusfeltet i kommunen
Rusbehandling Midt - Norge HF ble avviklet
ved årsskiftet 2014 og overført til de ulike
helseforetakene i Helse Midt-Norge. Ansvaret
for rusomsorgen i Helse Møre og Romsdal ble
lagt til Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.
Hensikten med omorganiseringen er å styrke
tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser,
styrke samhandlingen med kommunene, for å
sikre integrerte og gode pasientforløp. I 2016 ble
det igjen vedtatt ny organisasjonsmodell i Helse
Møre og Romsdal. Rus og psykiske helse ble slått
sammen til Klinikk for psykisk helsevern/rus og
avhengighetsmedisin.
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplikt for
mennesker med psykisk helse- og/eller rusproblemer
I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, beskriver regjeringen at de vil innføre kommunal plikt til å tilby
øyeblikkelig hjelp, døgnopphold for mennesker
med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer.
Regjeringen vil gjennom revidert nasjonalbudsjett 2017 vurdere om de skal dekke de akutte
døgnplassene.
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
I Fremtidens primærhelsetjeneste (Meld. St 26.
2014 – 2015) ble det varslet at regjeringen vil innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB), tidligst fra 2017. Regjeringen mener det fremdeles er for stor usikkerhet
i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen,
uten betydelig risiko for tjenestetilbudet til
brukere med omfattende og sammensatte behov
(Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 - 2020).
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Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller innenfor rus- og psykisk helsefeltet
Molde kommune har et prosjekt som utvikler og
prøver ut samhandling og samhandlingsmodeller innenfor rus og psykisk helse (2014 - 2018)
Formålet er at personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov skal få et styrket tilbud.
Tjenestene skal være helhetlige, tilgjengelige
og godt koordinert på tvers av enheter. Dette
gjelder også for barn og unge som lever med høy
risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres
familier.
Det er i denne sammenheng etablert en foreløpig virksomhet under helsetjenesten for alle
ansatte i kommunen som arbeidet med psykisk
helse. Videre er et av målene at tjenestene rus
og psykisk helse skal ha ny praksis for samordning, koordinering og myndighetsstruktur innen
inntak, vedtak og samarbeid om behandlingsløp
mellom enheter og med eksterne samarbeidspartnere. Det er utarbeidet overordnede mål og
strategier for fagfeltene. Brukermedvirkning skal
stå sentralt gjennom recoveryorientert praksis
som faglig grunnlag. Recovery betyr bedringsprosessen der det er lagt vekt på personens
kunnskap og erfaringer om hva som hjelper.
Praksisen etableres gjennom felles fagdager
og recoveryverksteder. I implementeringsfasen
(2016-2018) skal ei gruppe evaluere og eventuelt
justere nåværende samhandlingsmodell. Videre
blir valgt modell for samhandling, organisering
og myndighetsstruktur for gode pasientforløp
implementert i tjenestefeltet for rus- og psykisk
helsearbeid (Prosjektbeskrivelse 2014, Prosjektsøknad 2016).
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10. Tiltak i planperioden
10.1 Barn og unge
KOMMUNESPLANENS SAMFUNNSDEL, STRATEGI:
Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes.
Innbyggerne skal sikres trygge omgivelser og gode levekår.
Se planens kap. 8 for
mer utfyllende beskrivelser av dagens situasjon og utfordringer

Mål 1: Tidlig innsats barn og unge
Utfordringsbildet:
Barn som viser tegn på at de strever, får ikke alltid den hjelpen de trenger og på et tidlig nok tidspunkt. Det er ønske fra barnehager om repetisjon/oppfølging av kurset «Fra bekymring til handling».
Som del av kurset skulle hver barnehage lage egne rutiner for bekymringsmeldinger. Det kan ses tidlig i skoleløpet at barnet strever. Ved tydelige signaler er det lettere å melde til barnevernet, enn når
det kun er en «magefølelse». Videre er det viktig med organisatorisk støtte og en oversiktlig samarbeidsstruktur. Det har kommet tilbakemelding om at uerfarne pedagoger og lærere trenger opplæring og støtte i arbeidet ved bekymring for barn. Og det har kommet tilbakemelding fra barnehager
om at det er ønskelig at Førskoleteam oppsøker barnehagene. Kartlegging i BrukerPlan (2015) viste
at 19 personer med ruslidelse har omsorg for barn. 39 personer har samvær. I tillegg er det 74 barn
registret av Psykisk helse i kommunen. Til sammen gjelder dette 132 barn. Kun 17 av disse har barnevernstjenester. I følge Folkehelseinstituttet (2014) lever 290 000 (26,5 %) barn sammen med foreldre
som har psykisk lidelse som kan gå ut over daglig fungering, eller et såpass alvorlig alkoholmisbruk
at det sannsynligvis går ut over daglig fungering. Molde kommune har to ungdomsklubber, en arena
der det er mulig å drive holdningsarbeid og opprette kontakt med ungdom.
Prosjekt eldre og rus har utviklet rutiner ved mistanke om rus og et forslag på hvordan en kan gå
frem. Det er aktuelt å se nærmere på om den kan brukes til flere pasient- og brukergrupper.
Tiltak:
1.1. Utarbeide felles prosedyre for melding til barnevernet for barnehage og skole
1.2. Ordningen med Førskoleteam skal evalueres og evt. endringer skal iverksettes
1.3. Utvikle og utvide eksisterende tiltak som helsesøster og sosiallærer
1.4. Utvikle felles rutiner internt i Molde kommune som kan benyttes ved mistanke om rus – ansatte har handlingskompetanse i å ta opp skadelig rusbruk med ungdom og foresatte
1.5. Prøve ut og etablere en funksjon som Barneansvarlig innen Rustjenesten, Psykisk helsetjeneste, NAV Molde og Pleie- og omsorgstjenesten
1.6. Det opprettes en stilling som SLT1 koordinator i kommunen
1.7. Videreutvikle kommunes eget rus- og psykisk helseforebyggende arbeid i ungdomsskolen
1.8. Ungdom som ikke har et dagtilbud skal få tilbud om sysselsetting og rusfrie aktivitetstilbud

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Flere barn/foreldre vil få oppfølging/tiltak på et tidligere tidspunkt. Forebygge utvikling av alvorligere
problem senere i livet.
Mål 2: Redusere skadelig alkohol/rusbruk blant ungdom
Utfordringsbildet:
Det er en sammenheng mellom foreldres alkoholforbruk og aksept for å drikke selv. Den som får med
alkohol hjemmefra er oftere beruset, enn de som ikke får med seg alkohol. Det er sammenheng mellom de som får signal hjemme om at det er lov til å drikke og har følt seg ofte beruset. Tilbakemelding
fra tidligere rusavhengige er at det på et tidligere tidspunkt burde vært flere som hadde forstått at de
ruset seg, spesielt lærere på videregående skole. Det er stor sammenheng mellom de som har vært
beruset flest ganger, prøvd hasj og vært med på innbrudd. Og en sammenheng mellom ofte beruset
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1 - SLT – Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak – kommunen har mottatt kr 300.000 i tilskudd for 2016

og opplevd trusler om vold.
Tiltak:
2.1. Etablere oppfølgingstiltak for ungdom under 23 år som blir tatt hånd om av legevakten på
grunn av rusmiddelforgiftning
2.2. Etablere en ordning med tilbud om oppfølgingssamtale med Rustjenesten for ungdom
under 23 år som er arrestert og plassert på glattcelle på grunn av overstadig beruselse
2.3. Veileder ved NAV Molde skal ved behov tilby alle nye brukere i alderen 18-23 en samtale
med Rustjenesten i kommunen hvis det foreligger mistanke om rusproblem
2.4. Kommunen skal utrede og vurdere deltakelse i «Av og til»2
2.5. Det gis ikke skjenkebevilling til steder som er rettet mot idretts- og fritidsarrangementer for
barn og unge eller til enkeltarrangement med tydelig familieprofil
2.6. Positive, rusfrie treffsteder for ungdom skal opprettholdes og videreutvikles

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Utsatt ungdom fanges opp tidligere. Jo tidligere en kan tilby hjelp, desto større sjans for å lykkes.
Redusere antall ungdom som ruser bort ungdomstiden sin med tapt skolegang og karrieremuligheter.

10.2 Eldre
KOMMUNESPLANENS SAMFUNNSDEL, STRATEGI:
Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.
Hjemmetjenester og heldøgns omsorgstjenester skal være tilgjengelig når behov oppstår.
Mål 1: Innarbeide rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og medikamenter hos hjemmeboende eldre
Utfordringsbildet:
Molde kommune vil forberede seg på økningen i antall eldre i årene fremover. Det er eldre som står
for den økte alkoholomsetningen, og det antas å føre til flere alkoholrelaterte problemer. HUNT 3
3
undersøkelsen viste at 11 % av menn over 60 år hadde et problematisk forhold til alkohol. I eldreomsorgen er det behov for mer kunnskap og opplæring om handtering av rusproblematikk og
relaterte sykdommer (Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 - 2020). Tilbakemelding fra Pleie- og omsorgstjenesten er at de opplever stadig flere situasjoner med ulykker og utfordrende atferd knyttet
til rusmisbruk. Det er behov for et samtaleverktøy i møte med de eldre angående rusproblemene.
Rustjenesten opplever stadig flere eldre som har en del somatiske utfordringer som gjør at de ikke
kan benytte ordinær rusbehandling.
Tiltak:
1.1. Egen funksjon som ruskoordinator for eldre etableres i Rustjenesten

1.2. Kartlegge og tilby motiverende samtale til eldre som står i fare for å utvikle nedsatt allmenntilstand og/eller funksjonssvikt, som følge av rusbruk
1.3. Utvikle et eget gruppetilbud for eldre i forhold til skadelig rusbruk

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
På lang sikt vil det bli færre innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste. Pleie- og omsorgstjenesten får færre oppgaver med å behandle følgesykdommer av rusmisbruk. Eldre får mulighet til å
leve siste del av livet uten en ruslidelse.
Mål 2: Utvikle gode pleie- og omsorgstjenester for personer som er rusmiddelavhengige
Utfordringsbildet:
Personer med narkotikaproblematikk lever lengre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men
med omfattende helseskader. Langvarig rusmisbruk gir yngre personer typiske alderssykdommer.
2 - AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OGTIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.
3 - HUNT 3 - Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. HUNT 3 samlet inn opplysninger
blant innbyggere i Nord-Trøndelag som var 13 år og eldre da undersøkelsen pågikk (2006 - 2008). Det innsamlede materiale brukes i medisinsk og samfunnsvitenskapelig forskning. HUNT 3 var også en enkel helsesjekk for hver deltaker.
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Både Ressurstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten har personer med rusproblemer som har behov
for tilrettelagt boløsninger med lett tilgang på hjemmetjenester og sykehjemsplasser. I dag er det sykehjem som er tilbudet for yngre pasienter. Rusmisbruk fører til uro for andre pasienter på dagsenter
og sykehjem. I tillegg til at det er utfordrende for yngre pasienter å benytte tilbud som for eksempel
dagsenter. Kartlegging i BrukerPlan (2015) viste at Molde kommune i dag har 46 personer over 50 år
(22,4) og 23 personer er over 60 år (11,2 %) med utfordringer i forhold til rusproblematikk.
Tiltak:
2.1. Utviklingsprosjekt; utrede mulighet for gode bo- og pleieløsninger for personer med omfattende alkohol/rusproblem
2.2. Utviklingsprosjekt; lavterskel pleie- og omsorgstiltak, boløsninger for LAR-pasienter med
behov for pleie og omsorgstjenester

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Færre innleggelser i somatisk avdeling og psykisk helsevern. Verdige boforhold for eldre pasienter

10.3 Arbeid og aktivitet
KOMMUNESPLANENS SAMFUNNSDEL, STRATEGI:
I utviklingen av arbeidsplasser må det legges vekt på at arbeidsmarkedet i kommunen blir allsidig
og med bred kompetanse.
Mål 1: Sikre at personer med rusavhengighet har tilgang til aktivitet- og arbeidstiltak
Utfordringsbildet:
Nasjonale tall fra BrukerPlan i 2014 viste at 41 % av tjenestemottakere med rusproblem ikke er i noen
form for lønnet arbeid eller meningsfylt aktivitet. Arbeidsrettede tiltak og aktivisering i et arbeidsrettet løp er sentralt for rehabilitering og inkludering av personer med rusproblemer i arbeids- og
samfunnsliv. Fattigdom, isolasjon, ensomhet, mangel på nettverk og tilhørighet er faktorer som
både forårsakes av, leder til, opprettholder og forsterker rus- og psykiske problem. Brukere som har
gjennomført behandlingsopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), viser ofte til mangel
på arbeid og aktivitet som årsak til tilbakefall. Det er behov for å styrke tilbud som kan bidra til en
meningsfull hverdag, fremme mestringsevne og sosial inkludering. Som en del av Regjeringens fattigdomsforebygging vil det settes i gang målrettede arbeidstiltak for personer i Legemiddelassistert
rehabilitering (LAR). Arbeidsforberedende trening (AFT) og Fontenehusmodellen er arbeidsrettede
tiltak som tar hensyn til de utfordringene personer med ruslidelse og psykiske lidelser har parallelt
med arbeidsforholdet.
Tiltak:
1.1. Utrede og etablere et tiltak basert på Fontenehusmodellen4

1.2. Kommunen/NAV Molde skal ha tilgang til spesialiserte arbeidsmarkedstiltak som AFT5 for
personer med rusavhengighet og tilby disse tiltakene der det er formålstjenlige

1.3. Etablere PRIM6 (Praktisk rehabilitering i Molde) som et arbeidstiltak for personer med rusavhengighet

1.4. Videreføre EXIT som et oppfølgingstiltak for ungdom med rusproblem og som ikke kan nyttiggjøre seg ordinære tiltak ved NAV

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Forebygger tilbakefall og reinnleggelser i spesialisthelsetjenesten ved rus-/psykiske lidelser. Kommunen legger til rette for muligheten til å rehabilitere seg selv på kommunalt nivå.
Mål 2: Innarbeide rutiner for å koordinere og samkjøre ulike instanser i kommunen slik at man
kan tilby personer med rusavhengighet arbeid og aktivitet
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4 - Fontenehus - er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom/ruslidelse
5 - Arbeidsforberedende trening (AFT) er et nytt arbeidsrettet tiltak. Målgruppen er personer med sammensatte bistandsbehov, som kan ha utfordringer knyttet til helse
og sosiale problemer, rus, boforhold, norskkunnskaper, ofte i kombinasjon med liten eller manglende utdanning og arbeidserfaring.
6 - PRIM – Praktisk rehabilitering i Molde - et arbeidstiltak for personer med alvorlig ruslidelse.

Utfordringsbildet:
Flere av personene som har vært i rusrehabilitering trenger praksisplass i en overgangsfase før de be
gynner med skolegang eller kommer seg ut i ordinært arbeid. Rustjenesten har kartlagt 17 personer
i 2015/2016 som i en periode har hatt behov for en eller annen form for tilrettelagt arbeidsplass. Ressurstjenesten har erfaring med at flere mottakere av AAP ikke følger opp planen som er lagt til grunn
for stønaden og bruker opp stønadstiden. Det kan føre til avslag på søknad ved en senere anledning,
selv om de da er i et rehabiliteringsløp.
Tiltak:
2.1. Utvikle skriftlige rutiner for oppfølging av personer som mottar Arbeidsavklaringspenger
(AAP) fra NAV og som samtidig har oppfølging av Rustjenesten i kommunen

2.2. Personer som har gjennomført langvarig rusbehandling skal få tilbud om intern praksisplass
i kommunen i rimelig tid før utskriving

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Sikrer at personer som mottar AAP er i et arbeidsrettet løp og ikke bruker opp muligheten til å motta
stønaden AAP. Forebygger tilbakefall og reinnleggelser i spesialisthelsetjenesten.

10.4 Bolig
KOMMUNESPLANENS SAMFUNNSDEL, STRATEGI:
Alle skal ha et godt sted å bo, og det skal være et variert botilbud.
Mål 1: Sikre at personer med rusavhengighet har tilgang til adekvate (egnede) boliger; rett
bolig, til rett tid
Utfordringsbildet:
En utrygg bosituasjon kan vanskeliggjøre integrering og veien blir kort til kriminalitet og psykiske
problem. Undersøkelser viser at flere utskrivningsklare pasienter i rusbehandling avventer utflytting
på grunn av mangel på bolig. Regjeringen har varslet at kommunene (tidligst i 2017) vil få betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). En av fire bostedsløse har en såkalt ROP-lidelse.7 Disse personene har ofte flere og kompliserte
behov. Denne gruppen trenger varierte tilpassede boligløsninger. Noen kan ha nytte av bofellesskap
eller samlokaliserte boliger. Molde Eiendom KF og Ressurstjenesten har beregnet at det i planperioden er behov for 10 - 15 stk. varierte boligtyper, mindre bo - kompleks i ordinære bomiljø. Og har
best erfaring med at det kun settes opp inntil to boenheter ved siden av hverandre. Det er større
sjanse for å lykkes om boligen settes opp i rolige bomiljø, som er til det beste for brukeren selv. For å
sette opp robuste småhus er det behov for å sette av areal/tomter til formålet.
Ressurstjenesten, Molde Eiendom KF og Molde politistasjon har erfaring med at boligene bør være
innenfor gåavstand til sentrum. Flere brukere har blitt nektet å bruke nærbutikk eller benytte kollektiv transport. Det gjør at beboeren ender med og ikke komme seg av gårde for å kjøpe seg mat eller
oppsøke ulike helse- og omsorgstjenester. Det er også utfordrende for hjelpeapparatet å følge opp
brukere som bor langt unna sentrum. Både Ressurstjenesten, Molde Eiendom KF og politiet må på
kort varsel se etter beboeren og boligen.
Tiltak:
1.1. Kommunen skal ha tilstrekkelig tilgjengelige boliger i kategoriene: robuste småhus og leiligheter som kan tilbys personer med rusavhengighet

1.2. Utskrivningsklare personer i langvarig rusbehandling (TSB) skal tilbys egnet bolig ved utskrivelse dersom kriterier ellers er oppfylt
Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Forebygger akuttinnleggelser i spesialisthelsetjenesten både for ruslidelser- og psykiske lidelser.
Forebygger annen kriminell handling. Egent bolig bidrar til at Rustjenesten kommer lettere i kontakt
med brukeren. Tilstrekkelig tilgang på boliger vil forebygge utgifter til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) når betalingsplikt blir innført.

7 - ROP - lidelse. Begrepet brukes om personer som både har ruslidelser og psykiske lidelser. En kombinasjon av disse lidelsene blir også omtalt som ”dobbeltdiagnose”.
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Mål 2: Tilby adekvat (tilpasset) oppfølging i egen bolig og hindre utkastelser
Utfordringsbildet:
Housing First er en metodikk der det jobbes aktivt sammen med brukeren om å finne egnet bolig.
Undersøkelser viser at det fører til tryggere boforhold, og boligen blir mer ivaretatt. Molde kommune
har ikke hatt tilgang på egnede boliger som har vært ledige innen rimelig tid, derfor tar arbeidet med
Housing First lang tid.
Det skjer at beboere ikke betaler for husleie, noe som fører til utkastelse og stor gjeld. Kommunen må
igjen hjelpe med å skaffe ny bolig. Flere av Rustjenestens brukere kan ikke bo i privat bolig på grunn
av aktivt rusmisbruk. Det kan igjen føre til at kommunen bør tilby kommunal bolig, men brukeren har
utestående gjeld fra forrige boforhold. Halvveishuset er et kommunalt boligtilbud, med oppfølging
for personer i påvente av/under/etter rusrehabilitering. Det er nødvendig med bo- og tjenesteavtaler
for å motivere til egeninnsats og forebygge brudd på husregler.
Tiltak:
2.1. Boligtiltaket Housing First skal videreutvikles og styrkes

2.2. Det skal innføres bo- og tjenesteavtale 8 for personer som er bosatt i kommunens Halvveishus

2.3. Opprette en funksjon som Miljøvaktmester som har som oppgave å bistå personer i kommunens småhus/robuste leiligheter med praktisk bistand og annen nødvendig oppfølging
Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Brukeren trives bedre i boligen og vil ta mer vare på den. Reduserer utkastelser. En trygg bolig forebygger akuttinnleggelser i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både for somatikk, rusbehandling
og psykisk helsevern.

10.5 Oppfølgingstjenester, behandling og ettervern
KOMMUNESPLANENS SAMFUNNSDEL, STRATEGI:
God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.
Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.
Mål 1: Sikre brukerinvolvering i utvikling og gjennomføring av tjenestetilbudet
Utfordringsbildet:
Molde kommune har ikke et brukerutvalg for rus. Det å involvere og anvende brukerens kompetanse
er avgjørende for at brukerens ressurser og mestringsevne skal bevares og styrkes. Enhetene skal
involvere brukere aktivt i egen behandling og i forbedring av tjenestene. Bruker- og pårørendeorganisasjoner er naturlige samarbeidspartnere. Kommunen er pliktig til å etablere systemer for innhenting av pasient- og brukererfaringer.9 Et anbefalt tiltak i brukermedvirkning er å arbeide etter en
recoveryorientert praksis der kommunen ansetter erfaringskonsulenter som ivaretar brukerfokuset.
Erfaringskonsulenter er ansatte med tidligere brukererfaring eller som pårørende til personer med
psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer. Andre anbefalte tiltak er bruk av Individuell plan
og ansvarsgruppemøter (Sammen om mestring 2014). Kun 13 % av brukere i Rustjenesten har Individuell plan.
Tiltak:
1.1. Det opprettes et eget brukerutvalg for psykisk helse og rus i kommunen
1.2. Etablere Værestedet10 som et hovedsakelig brukerstyrt senter

1.3. Implementere KOR11 som tilbakemeldingsverktøy for brukere i rus- og psykisk helsetjenesten

1.4. Rustjenesten skal ha minst en person med egen ruserfaring ansatt i tjenesten (erfaringskonsulent)
1.5. Utvikle/forbedre Individuell plan (IP), oppfølgingsplan og kriseplan i nært samarbeid med
brukerne

8 - Bo- og tjenesteavtale erstatter ordinær husleiekontrakt. I botiltaket er tjenestetilbudet det vesentlige i avtaleforholdet og ikke botilbudet.
9 - Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 andre ledd
10 - Værestedet – se side 14
11 - KOR - KOR (Klient- og resultatstyrt praksis), er en praksis som hjelper terapeutene å holde fokus på relasjonen og samarbeidet med brukerne. Det gir også brukere en
mulighet til å si i fra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok
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Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Brukerne får et eierforhold til tilbudet. Erfaring med å ta ansvar gir mestringsfølelse og bedre selvtillit.
Mål 2: Kommunen skal ha et godt utbygd ettervernstilbud til personer som har gjennomført
rusbehandling
Utfordringsbildet:
Avhengighet er ofte et kronisk problem som kjennetegnes av stor fare for tilbakefall. Årsaken henvises ofte tilbake til tilbudet om ettervern på hjemstedet. Flere brukere strever med kognitive utfordringer etter langvarig rusmisbruk. Derfor er det utfordrende å orientere seg og få en oversikt over
ulike tilbud som eksisterer. Pårørende har gitt tilbakemelding om at det er vanskelig å forstå hva som
kan bidra til å hjelpe i en rehabiliteringsprosess. Det er risikosituasjoner som bruker, pårørende og
hjelpeapparatet kan være observant på i forebygging av tilbakefall. Mange har her nytte av selvhjelpverktøy og selvhjelpsgrupper i rehabiliteringsprosessen.
Tiltak:
2.1. Utvikle selvhjelpsverktøy – selvhjelpsbok og kurs

2.2. Opprette en egen hjemmeside som har fokus på ettervern i Molde-regionen

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Forebygger tilbakefall til rusmisbruk, med alle konsekvenser det har. Et variert tilbud gir flere muligheter og når dermed flere brukere.
Mål 3: Tjenestetilbudet til personer med rusavhengighet skal videreføres og styrkes
Utfordringsbildet:
Kommunen erfarer en økning av antall komplekse saker med personer som har alvorlige rusmiddelproblem og personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP – lidelser). Derfor er det behov for økt fokus på individuell oppfølgings- og behandlingsforløp i kommunen og i tett samarbeid
med Helse Møre og Romsdal.
Ved akutt behov for avrusningsopphold (72 timer) må pasienter i Molde kommune reise til Ålesund
behandlingssenter. I den sammenheng trenger pasienten hjelp av Rustjenesten til koordinering og
følge, og andre planlagte oppgaver må bortprioriteres. Rustjenesten i kommunen erfarer at saksgangen og gjennomføringen ved vurdering av tvangsinnleggelse (ovenfor personer med omfattende
og langvarig rusmiddelmisbruk, der det er fare for liv og helse) kan være en krevende prosess for
hjelpeapparatet og personen selv. Videre er det ofte behov en snarlig avklaring, som krever god kompetanse og tett samarbeid mellom tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. En ser at det i
større grad er behov for å systematisere arbeidet. Switch – kampanjen er et av mange tiltak i Nasjonal
overdosestrategi (2014 – 2017). Kampanjen har som hensikt å utfordre injiseringskulturen. På lavterskel helsetiltaket INDIGO/ Helsestasjon i Molde skal det i den sammenheng arrangeres temauker.
Norge har en høy andel som injiserer i forhold til andre land. I 2015 ble det byttet inn 9 241 sprøyter
på INDIGO/ helsestasjon. Injisering gir ofte flere alvorlige helseskader som ulike infeksjoner, ødelagte
blodårer i tillegg til at det lettere kan føre til en overdosering. Opptrappingsplan for rusfeltet (2016
– 2020) viser til at rusmidler svært ofte er direkte eller indirekte årsak til innleggelser i somatiske
akuttavdelinger og indremedisinske avdelinger.
Tiltak:
3.1. Helse- og omsorg samkjører sitt tilbud om boligoppfølging og botilbud

3.2. Det etableres egen KAD12 seng for personer med rus-/psykisk lidelse (forutsatt øremerkede
midler)

3.3. Opprette et rådgivende samarbeidsorgan (Bistandsteam) i forhold til Lov om Helse- og
omsorgstjenester kapittel 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

3.4. Det utredes og utprøves om det skal opprettes et eget kommunalt avrusningstilbud i samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten
3.5. SWITCH13 – kampanje på INDIGO

3.6. Utvikle samarbeidsrutiner med Molde sykehus om personer er innlagt på grunn av rusbruk

12 - KAD – kommunal akutt døgnenhet
13 - Switch. Molde har fått tilskudd til å oppmuntre brukere til å velge bort sprøytebruk
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Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Bedre helsetilstand hos brukere. Mindre smitteoverføring til resten av befolkningen. Færre overdoser
og innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Bistandsteam vil kunne bidra til faglig forsvarlige prosesser
i arbeidet med tvangssaker og opparbeidelse av kompetanse, erfaring og kunnskap i kommunen.
Praksis fra andre kommuner viser gode forutsetninger for brukermedvirkning og samarbeid.

10.6 Kompetanse
KOMMUNESPLANENS SAMFUNNSDEL, STRATEGI:
Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.
Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og brukertrygg
tjenesteleveranse
Mål 1: Kommunen sine rustjenester skal være kompetanse- og kunnskapsbaserte
Utfordringsbildet:
Kommunen har plikt til å drive systematisk arbeid for kvalitetsforbedring, og pasient- og brukersikkerhet14. Ansvaret gjelder alle ledere på alle nivåer i tjenestene. Kravet skal hindre unødig skade på bruker
og pasient, og gi økt kvalitet i tjenestene. Enhetene må arbeide systematisk for å ivareta brukerens og
befolkningens behov, gitt økonomiske og personellmessige rammebetingelser i kommunen. Tjenesteutøveren bør ha kompetanse på kvalitetsforbedring, og det bør avsettes tid og ressurser til kontinuerlig forbedringsarbeid. Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) påpeker at det er behov for å
styrke brukermedvirkning og kunnskapen om brukerens og pårørendes behov.
Tiltak:
1.1. Det skal gjennomføres en årlig brukerundersøkelse blant brukere i Rustjenesten i kommunen
1.2. Systematisk arbeid med kompetanseutvikling i Rustjenesten

1.3. Nødvendig videre- og etterutdanning skal tilbys ansatte i Rustjenesten

1.4. Nasjonale retningslinjer og anbefalinger på rusfeltet skal implementeres

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Mer brukermedvirkning i tjenestene. Bedre kvalitet på det arbeidet som gjøres. Avdekker rusproblematikk på et tidligere tidspunkt og minsker skadeomfanget. Sikrer at brukere får den hjelpen de har
rett på.
Mål 2: Ansatte i de ulike tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere og kartlegge
risikoutsatte grupper
Utfordringsbildet:
Ansatte i flere av enhetene i kommunen har gitt tilbakemelding om at de synes det er vanskelig å
oppdage rusmisbruk og ta den nødvendige praten med personen som kanskje ruser seg. Samtidig
så behandles det følgeskader av rusmisbruk. Arbeidssøkere på NAV får tilbud om arbeidstiltak, der
rusproblematikk ikke er avdekt. Dette fører til at vedkommende kan få tilbud om «feil» tiltak, eller ikke
klarer å følge opp arbeidet. Fastleger er den personen veldig mange har kontakt med i løpet av et år
og er et sted det er mulig å drive holdningsskapende arbeid og avdekke rusmisbruk. Med samhandlingsreformen kom Lov om Folkehelse (2011), og kommunen fikk et tydelig ansvar for å ha oversikt
over situasjonen til kommunes innbyggere. Verktøyet BrukerPlan kartlegger personer med rusproblemer, omfang og karakter, bruk av velferdstjenester i dag og fremtiden. Det gir kommunen mulighet til
å få en oversikt over hva som er behovet og planlegge fremtidige tjenester. Kartleggingsverktøyet er
innført i Ressurstjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten og i deler av Helsetjenesten. Opptrappingsplan
for rusfeltet (2016 – 2020) vil innrette kompetansetiltak om rus også i øvrige deler av helse-, omsorgsog velferdstjenestene.
Mange mangler basiskunnskap både om rus- og avhengighetsproblematikk og hyppig forekommende tilleggsproblematikk hos mennesker med rusproblemer.
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14 - Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2

Tiltak:
2.1. Kurset «Snakk om rus» gjennomføres for alle ansatte i relevante enheter i kommunen
2.2. Gjennomføre basisopplæring i rusarbeid for alle ansatte i NAV Molde

2.3. Iverksette tiltak som bidrar til å øke kompetansen blant fastleger og annet helsepersonell
innen alkohol- og medikamentmisbruk

2.4. Kartlegging i BrukerPlan skal gjennomføres årlig i alle relevante enheter. Opprette ressursgruppe med representanter fra Barneverntjenesten, Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten og Ressurstjenesten
2.5. Arrangere fagkonferanse årlig med fokus på samarbeid og temaer som styrker kompetansen:
o
o
o

Om forebygging og tidlig hjelp til utsatte grupper
Om barn av rusmiddelavhengige

Om atferdsforstyrrelse, psykiske lidelser og rusproblematikk

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Flere får hjelp for sitt rusmisbruk på et tidligere tidspunkt. Barn som pårørende blir sett. Kommunen
får en bedre oversikt over behovet for helse-, omsorgs-, og velferdstjenester, og har mulighet til å
planlegge fremtidige tjenester og prioriteringer av brukergrupper.
Mål 3: Informasjonsspredning
Utfordringsbildet:
Eldre står for det økte alkoholkonsumet. Det blir en økning i antall eldre i årene fremover. Målet er å
forebygge helsemessige og sosiale problemer og styrke deres mulighet for god helse og mestringsevne (se mål om eldre i situasjonsbeskrivelsen). Prosjektet «Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller innenfor rus- og psykisk helsefeltet» har arrangert et arbeidsseminar om Samhandling
rus- og psykisk helsearbeid - hvordan forbedre tjenestene? Der kom det flere innspill og forslag på
tiltak som kan gjøre det enklere og orientere seg i kommunen etter nødvendige helse- og omsorgs-,
og velferdstjenester.
Tiltak:
3.1. Arrangere opplysningstiltak på treffsteder, pårørendemøter og samlingspunkt for eldre for

formidling av informasjon om bruk av medisiner og alkohol/alderdom og rus

3.2. Moldes innbyggere har kjennskap til kommunens tilbud til personer med rusproblemer –

Rustjenesten skal drive aktivt informasjonsarbeid

Gevinster ved gjennomføring av tiltak:
Flere får hjelp på et tidligere tidspunkt som kan forhindre skader og øker sjansen for å bli rusfri. Forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten
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1. Samlet oversikt vero iltaken,
ansvr, kostnad go tidsfr

BARN OG UNGE
Mål 1: Tidlig innsats barn og unge

Ansvarlig

Kostnad

Tidsfrist

Utarbeide felles prosedyre for melding til barnevernet
for barnehage og skole

Fagsjef skole/
barnehage

Innenfor
ramme

2017

Ordningen med Førskoleteam skal evalueres og evt.
endringer skal iverksettes

Kommunalsjef
drift

Innenfor
ramme

Innen
2020

Utvikle og utvide eksisterende tiltak som helsesøster
og sosiallærer

Helsetjenesten/
Fagsjef skole

Øremerkede
midler

Innen
2020

Utvikle felles rutiner internt i Molde kommune som
Ressurstjenesten
kan benyttes ved mistanke om rus – ansatte har
handlingskompetanse i å ta opp skadelig rusbruk med
ungdom og foresatte

Innenfor
ramme

2017

Prøve ut og etablere en funksjon som Barneansvarlig
innen Rustjenesten, Psykisk helsetjeneste, NAV Molde
og Pleie- og omsorgstjenesten

Enhetene

Innenfor
ramme

2017

Det opprettes en stilling som SLT koordinator i kommunen

Rådmann

Tilskudd,
Helsedir.

2016

Videreutvikle kommunes eget rus- og psykisk helseforebyggende arbeid i ungdomsskolen

Fagsjef skole

Innenfor
ramme

Innen
2020

Ungdom som ikke har et dagtilbud skal få tilbud om
sysselsetting og rusfrie aktivitetstilbud

NAV Molde

Innenfor
ramme

2017

Helsetjenesten

Innenfor
ramme

2017

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

2017

NAV Molde

Innenfor
ramme

2017

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

2018

Personal- og orga- Innenfor
nisasjons avdeling ramme

2016

Kulturtjenesten

2020

Mål 2: Redusere skadelig alkohol/rusbruk blant ungdom
Etablere oppfølgingstiltak for ungdom under 23 år
som blir tatt hånd om av legevakten på grunn av
rusmiddelforgiftning
Etablere en ordning med tilbud om oppfølgingssamtale med Rustjenesten for ungdom under 23 år som er
arrestert og plassert på glattcelle på grunn av overstadig beruselse
Veileder ved NAV Molde skal ved behov tilby alle nye
brukere i alderen 18-23 en samtale med Rustjenesten
i kommunen hvis det foreligger mistanke om rusproblem
Kommunen skal utrede og vurdere deltakelse i «Av og
til»
Det gis ikke skjenkebevilling til steder som er rettet
mot idretts- og fritidsarrangementer for barn og unge
eller til enkeltarrangement med tydelig familieprofil
Positive, rusfrie treffsteder for ungdom skal opprettholdes og videreutvikles

Innenfor
ramme

ELDRE
Mål 1: Innarbeide rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og
medikamenter hos hjemmeboende eldre
Egen funksjon som ruskoordinator for eldre etableres
i Rustjenesten

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

2017

Kartlegge og tilby motiverende samtale til eldre som
Fagsjef PLO
står i fare for å utvikle nedsatt allmenntilstand og/eller
funksjonssvikt, som følge av rusbruk

Innenfor
ramme

2018

Utvikle et eget gruppetilbud for eldre i forhold til
skadelig rusbruk

Innenfor
ramme

2018

Ressurstjenesten
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Mål 2: Utvikle gode pleie- og omsorgstjenester for personer som er rusmiddelavhengige
Utviklingsprosjekt; utrede mulighet for gode bo- og
pleieløsninger for personer med omfattende alkohol/
rusproblem

Fagsjef PLO

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

Innen
2020

Utviklingsprosjekt; lavterskel pleie og omsorgstiltak,
boløsninger for LAR pasienter med behov for pleie og
omsorgstjenester

Fagsjef PLO

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

Innen
2020

ARBEID OG AKTIVITET
Mål 1: Sikre at personer med rusavhengighet har tilgang til aktivitet- og arbeidstiltak
Utrede og etablere et tiltak basert på Fontenehusmodellen

Rus- og psykisk
helsetjeneste

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

2018

Kommunen/NAV Molde skal ha tilgang til spesialiserte arbeidsmarkedstiltak som AFT for personer med
rusavhengighet og tilby disse tiltakene der det er
formålstjenlige

Ressurstjenesten/

Innenfor
ramme

2017

Etablere PRIM (Praktisk rehabilitering i Molde) som et
arbeidstiltak for personer med rusavhengighet

Ressurstjenesten

Tilskudd
helsedir.

2016

Videreføre EXIT som et oppfølgingstiltak for ungdom
med rusproblem og som ikke kan nyttiggjøre seg
ordinære tiltak ved NAV

Ressurstjenesten

Tilskudd
helsedir.

Innen
2020

NAV Molde

Mål 2: Innarbeide rutiner for å koordinere og samkjøre ulike instanser i kommunen slik at man kan
tilby personer med rusavhengighet arbeid og aktivitet
Utvikle skriftlige rutiner for oppfølging av personer
som mottar Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV
og som samtidig har oppfølging av Rustjenesten i
kommunen

NAV Molde

Personer som har gjennomført langvarig rusbehand- Ressurstjenesten
ling skal få tilbud om intern praksisplass i kommunen i
rimelig tid før utskriving

Innenfor
ramme

2017

Innenfor
ramme

2017

BOLIG
Mål 1: Sikre at personer med rusavhengighet har tilgang til adekvate (egnede) boliger; rett bolig,
til rett tid
Kommunen skal ha tilstrekkelig tilgjengelige boliger
i kategoriene: robuste småhus og leiligheter som kan
tilbys personer med rusavhengighet

Molde Eiendom

Investering

Innen
2020

Utskrivningsklare personer i langvarig rusbehandling
(TSB) skal tilbys egnet bolig ved utskrivelse dersom
kriterier ellers er oppfylt

Kommunalsjef
drift

Innenfor
ramme

Innen
2020

Mål 2: Tilby adekvat (tilpasset) oppfølging i egen bolig og hindre utkastelser
Boligtiltaket Housing First skal videreutvikles og
styrkes

Ressurstjenesten

Tilskudd
helsedir.

Innen
2020

Det skal innføres bo- og tjenesteavtale for personer
som er bosatt i kommunens Halvveishus

Ressurstjenesten/

Innenfor
ramme

2017

Opprette en funksjon som Miljøvaktmester som har
som oppgave å bistå personer i kommunens småhus/
robuste leiligheter med praktisk bistand og annen
nødvendig oppfølging

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

2017

Molde Eiendom

OPPFØLGINGSTJENESTER, BEHANDLING OG ET TERVERN
Mål 1: Sikre brukerinvolvering i utvikling og gjennomføring av tjenestetilbudet
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Det opprettes et eget brukerutvalg for psykisk helse
og rus i kommunen

Rus- og psykisk
helsetjeneste

Innenfor
ramme

2017

Etablere Værestedet som et hovedsakelig brukerstyrt
senter

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

2017

Implementere KOR som tilbakemeldingsverktøy for
brukere i rus- og psykisk helsetjenesten

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

2017

Rustjenesten skal ha minst en person med egen ruser- Ressurstjenesten
faring ansatt i tjenesten (erfaringskonsulent)

Innenfor
ramme

Innen
2020

Utvikle/forbedre Individuell plan (IP), oppfølgingsplan Ressurstjenesten/
og kriseplan i nært samarbeid med brukerne
KTK

Innenfor
ramme

2017

Mål 2: Kommunen skal ha et godt utbygd ettervernstilbud til personer som har gjennomført rusbehandling
Utvikle selvhjelpsverktøy – selvhjelpsbok og kurs

Ressurstjenesten

Tilskudd
helsedir.

Innen
2020

Opprette en egen hjemmeside som har fokus på etter- Ressurstjenesten
vern i Molde regionen

Innenfor
ramme

Innen
2020

Mål 3: Tjenestetilbudet til personer med rusavhengighet skal videreføres og styrkes
Helse og omsorg samkjører sitt tilbud om boligoppføl- Enhetene/ Straging og botilbud
tegisk utviklingsgruppe for helse
og omsorg

Innenfor
ramme

Innen
2020

Det etableres egen KAD seng for personer med rus-/
psykisk lidelse (forutsatt øremerkede midler)

Øremerkede
midler

2017

Opprette et rådgivende samarbeidsorgan (Bistandste- Ressurstjenesten
am) i forhold til Lov om helse - og omsorgstjenester
kapittel 10 – Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Innenfor
ramme

2017

Det utredes og utprøves om det skal opprettes et eget Ressurstjenesten
kommunalt avrusningstilbud i samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten

Innenfor
ramme

Innen
2020

SWITCH-kampanje på INDIGO

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

2018

Utvikle samarbeidsrutiner med Molde Sjukehus om
personer som har blitt innlagt grunnet rusbruk

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

Innen
2020

Helsetjenesten

KO M P E TA N S E
Mål 1: Kommunen sine rustjenester skal være kompetanse- og kunnskapsbaserte
Det skal gjennomføres en årlig brukerundersøkelse
blant brukere i Rustjenesten i kommunen

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

Årlig

Systematisk arbeid med kompetanseutvikling i Rustje- Ressurstjenesten
nesten

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

I planperioden

Nødvendig videre- og etterutdanning skal tilbys ansatte i Rustjenesten

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

Fortløpende

Nasjonale retningslinjer og anbefalinger på rusfeltet
skal implementeres

Rus- og psykisk
helsetjeneste

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

Fortløpende

Mål 2: Ansatte i de ulike tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere og kartlegge
risikoutsatte grupper
Kurset «Snakk om rus» gjennomføres for alle ansatte i
relevante enheter i kommunen

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

I planperioden

Gjennomføre basisopplæring i rusarbeid for alle ansat- Ressurstjenesten/
te i NAV Molde
NAV Molde

Innenfor
Innen
ramme/ søke 2020
om tilskudd

Iverksette tiltak som bidrar til å øke kompetansen
Helsetjenesten
blant fastleger og annet helsepersonell innen alkoholog medikamentmisbruk

Innenfor
Innen
ramme/ søke 2020
om tilskudd

Kartlegging i BrukerPlan skal gjennomføres årlig i alle
relevante enheter. Opprette ressursgruppe med representanter fra Barnevernstjenesten, Helsetjenesten,
Pleie- og omsorgstjenesten og Ressurstjenesten

Innenfor
ramme

Enheter

Årlig
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Ressurstjenesten

Innenfor
Årlig
ramme/ søke
om tilskudd

Arrangere opplysningstiltak på treffsteder, pårørendemøter og samlingspunkt for eldre for formidling av
informasjon om bruk av medisiner og alkohol/alderdom og rus

Ressurstjenesten

Innenfor
ramme/søke
om tilskudd

Moldes innbyggere har kjennskap til kommunens
tilbud til personer med rusproblemer – Rustjenesten
skal drive aktivt informasjonsarbeid

Ressurstjenesten

Innenfor
Fort-løramme/ søke pende
om tilskudd

Arrangere fagkonferanse årlig med fokus på samarbeid og temaer som styrker kompetansen:
•

Om forebygging og tidlig hjelp til utsatte
grupper

•

om barn av rusmiddelavhengige

•

om atferdsforstyrrelse, psykiske lidelser og
rusproblematikk

Mål 3: Informasjonsspredning
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Årlig

12. Implementering og gjennomføring av Ruspolitisk handlingsplan
Implementering og gjennomføring av Ruspolitisk handlingsplan ivaretas på følgende måte:
•

Strategisk utviklingsgruppe for helse- og omsorg følger opp gjennomføringen av planen.

•

Tiltakene i planen innarbeides i enhetenes årsplaner og kompetanseplaner.

•

Det rapporteres årlig på gjennomføringen av tiltaksplanen til administrativt og politisk nivå.
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