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1 Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag og oppgaver
Kompetansesentrenes overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene og andre
nærliggende sektorer innenfor senterets kompetanseområde og overfor senterets målgrupper. Sentrene skal både være en tjeneste for tjenestene
og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet. Det kan være forskjellige målgrupper
for de ulike sentrene, men for de fleste sentrene vil både tjenester og tjenesteutøvere på begge forvaltningsnivå, forebyggende virksomhet og
beslutningstakere være relevante målgrupper. I tillegg kan befolkningen, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og forvaltningen være
målgrupper. Målgruppene for det enkelte senter presiseres i tilskuddsbrevene.
2 Formål og primære fag- og arbeidsområder
Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle
nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region.
Formålet er å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet.
KoRus skal vektlegge samarbeid og samordning med andre kompetansesentre og kompetansetjenester, og instanser/relevante fagmiljøer, samt
fylkesmannen og fylkeskommunene.
Aktuelle målgrupper skal sikres god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester gjennom brukermedvirkning og brukerorientering ved utforming
av tilbudet.
Den primære målgruppen for KoRus er ansatte i fagmiljøene og beslutningstakere/forvaltningen i kommunene og i noen grad også
fylkeskommunene og spesialisthelsetjenesten. I tråd med folkehelseloven har det rusmiddelforebyggende arbeidet et tverrsektorielt perspektiv.
Målgruppene er derfor ikke avgrenset til bare ansatte i helsetjenesten. I arbeidet med kompetanseutvikling innen rusbehandling skal ansatte i
kommunale tjenester prioriteres da de utgjør bærebjelken i tjenestetilbudet. Brukerinvolvering og brukermedvirkning skal vektlegges.

3 Mål og hovedsatsingsområder for KoRus i 2017
Samfunnsoppdraget ivaretas i hovedsak gjennom kjerneområdene:
 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet
 Tidlig innsats og intervensjon
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 Rusbehandling (på alle nivå)
 Forskning, formidling og undervisning
Alle tiltak som ligger inne i gjennomføringsplanen for 2017 frem til dags dato, er gjennomført i samsvar med planen.
Innenfor kjerneområdet ”Rusforebygging og folkehelse”, driver KoRus vest Stavanger et omfattende arbeid med kartleggingsverktøyene
UngData og BrukerPlan i samtlige kommuner i Rogaland. KoRus samarbeider med fylkeskommunen i arbeidet med UngData. Gjennom denne
samarbeidsrelasjonen er det etablert dialog omkring folkehelseprogrammet. Arbeidet med dette blir videreført i 2017 med vekt på
implementering av resultatene fra kartleggingene inn i de kommunale tjenestene. KoRus vest Stavanger samarbeider nært med Regionalt
Kompetansesenter for Rusforskning (KorFor) når det gjelder videre utvikling og opplæring i BrukerPlan.
Innen det samme kjerneområdet, ivaretar KoRus vest Stavanger arbeid innen ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) i form av å legge til rette for
interkommunalt samarbeid (IKS) innen salgs- og skjenkekontroll mellom kommuner i Rogaland og «Alkohollovsnettverket» der også
Fylkesmannen, politiet og KS i Rogaland spiller en sentral rolle. Innen ”Arbeidsliv og rus” arbeider KoRus vest Stavanger med oppbygging og
utvikling av alor-nettverk både regionalt og nasjonalt. I 2017 pågår også en evaluering av alor nettverkene i Norge. Innen samme satsingsområde
har KoRus vest Stavanger som særskilt oppdrag fra Helsedirektoratet ansvaret for prosjektet Work Intervention preventing Risky alkohol Use
and Sick leave (WIRUS) i samarbeid med Universitetet i Stavanger.
Satsninger på BTI og BIR/TI er KoRus vest Stavanger sin hovedsatsing innen kjerneområdet tidlig innsats og intervensjon. Satsingen er rettet
mot kommunene i Helse Fonna og dekker nord-Rogaland og kommuner i Sunnhordland foruten kommuner i sør-fylket. Formålet med satsingen
er implementering av veilederen ”Fra bekymring til handling”, samt få flere kommuner til å benytte denne som grunnlag for utviklingen av
tjenestene innen rus og psykisk helse. Intensjonene er styrket samhandling mellom ulike sektorer, nivå og tjenester (BTI). I 2017 vil det jobbes
for en utvidelse innen denne satsingen.
KoRus vest Stavanger har spesialkompetanse innen grunnopplæring i rus og psykisk helse (ROP), motiverende samtale (MI), bruker- (Recovery)
og familieperspektivet i forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk. Kompetansesenteret driver formidling og undervisning innenfor disse
feltene både rettet mot kommunene og spesialisthelsetjenestene i Rogaland.
KoRus Vest Stavanger har en rekke innsatser i grenselandet mellom forskning og kompetansesenterarbeid. Rådgivere er engasjert i ulike
forskningsprosjekter, enten som forskere, eller som igangsetter og fasiliterer for forskning. Disse innsatsene brukes aktivt i formidlings- og
utviklingsarbeid. Innsatsområdene er strategisk viktige og sentrale i forhold til kjerneområdene folkehelse, tidlig innsats og intervensjon samt
Rusbehandling.
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Med tanke på samhandling mellom sektorer, tjenester og nivå har KoRus vest Stavanger et nært samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland med
faste månedlige samarbeidsmøter. Fylkesmannen og KorRus vest Stavanger driver sammen kompetansegruppen for rus og psykisk helse som er
et samhandlingsforum mellom kommunene i Rogaland og spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus. Innenfor dette nettverket
utarbeides blant annet en regional kompetanseplan for rus og psykisk helse som er forankret i opptrappingsplanen.

4 Gjennomføringsplan for KoRus vest Stavanger
4.1 Rusmiddelforebygging og folkehelse
RUSMIDDELFOREBYGGING / FOLKEHELSEPERSPEKTIVET
Oversiktsarbeid - identifisere folkehelseutfordringer
UngData
Resultatmål 2017
KoRus oppleves som en
nyttig bidragsyter for
kommunene i
oversiktsarbeidet etter
folkehelseloven. KoRus
bidrar til at kommunene
ser rusmiddelbruk er en
viktig del av
folkehelseutfordringene
gjennom faglig bistand
til oversiktsarbeid og
kartlegginger.

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
KoRusene skal bistå
I 2016 gjennomførte 24 av
kommunene/fylkeskommunen Rogaland sine 26 kommuner
mht veiledning før og i
Ungdata. I 2017 vil KoRus
gjennomføringsfasen av
fortsette å bistå kommuner,
undersøkelsen og
fylkeskommune og
oppfølgingen av resultatene
Fylkesmannen i den videre
analysen og i formidling av
lokalt.
resultatene for å belyse
Utviklingsarbeid i 2017 er
utfordringsbilde.
medvirkning og bistå til lokal
oppfølging av ungdom med
I noen grad vil KoRus også
rusutfordringer, også i skolen tilby frivillige organisasjoner
som arena. (Jfr
lignende tjenester, fortrinnsvis

Kommune/Tjeneste
24 av 26 kommuner i
Rogaland,
fylkeskommunen,
Fylkesmannen i Rogaland,
frivillige organisasjoner.

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig
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Som et ledd i dette
arbeidet skal alle
sentrene bidra med sin
kompetanse til
kommunene i å forstå
utfordringsbildet som
Ungdata avdekker, og
bistå kommunene med å
sette i gang
hensiktsmessige tiltak.

Støttemateriell, Fra
bekymring til handling o.a.
«God praksis» utviklet på
dette området).
KoRusene har det regionale
samordningsansvaret for
Ungdata.

da dette er koordinert med en
eller flere kommuner.
Noen eksempler på vårt arbeid
våren 2017:
- Skolemøte i Sola
kommune.
- Hvordan er det å være
ungdom i Haugesund,
Sveio og Tysvær.
Konferanse i regi av
KFUM/KFUK.
- «Psykisk helse og
arbeid». Konferanse om
ungdom og arbeid,
Jærkommunene i
samarbeid.

15. februar
26. februar

18. mars

Andre bidrag til kommunenes oversiktsarbeid
Resultatmål 2017
KoRus oppleves som en
nyttig bidragsyter for
kommunene i
oversiktsarbeidet etter
folkehelseloven. KoRus
bidrar til at kommunene
ser rusmiddelbruk er en
viktig del av
folkehelseutfordringene
gjennom faglig bistand
til oversiktsarbeid og

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Brukerplan
KoRus bidrar med og jobber for
å videreutvikle vår støtte til
kommunene ved analyse og
implementering av kunnskapen
i Brukerplankartleggingen.
HKH
Oppstart av HKH-kartlegging i
samarbeid med politi, Sandnes
og Stavanger kommune.

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig

Sør-Rogaland
politidistrikt(forebygging),
to kommuner med

Januar-september
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Bekymring knyttet til ungdom,
kriminalitet og utenforskap.

kartlegginger.

tjenestene SLT,
lavterskeltilbud for
ungdom(K46) og
uteseksjon (Ungdom og
fritid)

Planlegging etter plan- og bygningsloven
Resultatmål 2017

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring

Rusmiddelforebygging
innarbeides og forankres
kommunale planer.

I samarbeid med
fylkeskommunen, bistå
kommunene med råd og
veiledning om planprosesser
for å sikre forankring av det
rusforebyggende arbeidet og
samordning med øvrig
folkehelsearbeid og
kommunalt rusarbeid

KoRus deltar i og ivaretar
rusforebyggingsperspektivet
i «Rådgivende
folkehelseforum» som er
fylkeskommunens
rådgivende organ i det
løpende oversiktsarbeidet.

Rogaland
Fylkeskommune,
folkehelseavdelingen

Kontinuerlig

Tydelige kommunale
ambisjoner i det
rusmiddelforebyggende
arbeidet, uttrykt i kommunale
planer utarbeidet i tråd med
PBL
Planprosessen ivaretar
demokratiske prinsipper som
åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning
Planprosessen fremmer
befolkningens helse og
motvirker sosiale
helseforskjeller, herunder at
barn og unges oppvekstsvilkår
ivaretas.

Utvikle lokalt tilpasset tilbud Alle kommuner
om opplæring, råd og
veiledning til kommunene
med sikte på å omsette
resultat etter kartlegging og
analyse av
BrukerPlan/UngData, til
tjenester og tiltak som kan
innarbeides i den enkelte
kommune sine planer.
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Forskning, forebyggende tiltak og bidrag til Program for folkehelsearbeid
Resultatmål 2017

Oppgaver i 2017

Utvikle en fornyet
«verktøykasse» for kommunalt
rusmiddelforebyggende
arbeid. Denne skal samordnes
med Helsedirektoratets
veivisere for lokalt
folkehelsearbeid.
Verktøykassen skal publiseres
på forebygging.no/handling og
benyttes ved bistand til
program for folkehelsearbeid.
Dette skal inspirere til god
praksis og hjelpe kommunene
å sette i gang hensiktsmessige
og kunnskapsbaserte tiltak for
å forebygge skader ved
rusmiddelbruk som en del av
det lokale folkehelsearbeidet.

Sentrene skal delta i et
løpende utviklingsarbeid
sammen med øvrige KoRus.
Utviklingsarbeidet skal sees i
sammenheng med KoRus sin
rolle i forskning og Program
for folkehelsearbeid i
kommunene.
Som en del av program for
folkehelse skal sentrene bidra
til å fremme kommunalt
rusmiddelforebyggende
arbeid overfor barn og unge
som. Dette vil kunne bestå i
støtte til kommuners
tiltaksutvikling og deltakelse
i regionalt samarbeid, samt
formidling av relevant
forskningsbasert kunnskap
om virksomme tiltak.

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
KoRus har innledet et
samarbeid med Rogaland
fylkeskommune for å bistå i
en søknadsprosess mot å bli
pilotkommune i 2018

Kommune/Tjeneste
Rogaland
fylkeskommune et al.

Tidsplan
Gjennomføring
Konferanse
«kunnskapsbasert
arbeid for å fremme
helse og livskvalitet»
mars 2017
Kontinuerlig
møtevirksomhet i
2017 for å gi
fylkeskommunen
faglig støtte i
søknadsprosessen. I
tråd med
resultatmålene vil
forebygging.no bli
brukt i vår bistand.

I 2017 vil arbeidet bestå i å
delta i regionale
samarbeidsorgan, etter
forespørsel fra
fylkeskommuner, og bidra
med rusfaglig kompetanse,
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og evt
evalueringskompetanse, etter
ønsker fra deltakende
kommuner og
fylkeskommuner i
programmet.

Forvaltning av alkoholloven – ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
Videreutvikling og implementering av satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
Resultatmål 2017

Oppgaver i 2017

Forebygge og redusere
skadevirkninger av
alkoholbruk, bidra til
trygge lokalsamfunn og
hindre vold og ulykker.

Gjennom veiledning og
bistand, bidra til at
kommunene har mer
fokus på ansvarlig
alkoholhåndtering.

Redusere overskjenking
og salg/skjenking til
mindreårige.

Bistå i et
utviklingsarbeid for å
redusere bruk av andre
rusmidler i utelivet.

Øke kunnskapen om og
bidra til bruk av
alkohollovens
virkemidler, herunder
kontroll,
søknadsbehandling og
innvilgelse, ileggelse av
prikker og inndragning
av bevilling.

I samarbeid med
Helsedirektoratet,
utarbeide og
implementere
opplæringsmateriell,
verktøy og veiledere til
kommune, politi,
skjenke- og

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Følge opp det Regionale
Alkohollovs-nettverket for
Folkehelse, kriminalitetsforebygging og Ansvarlig
alkoholhåndtering i Rogaland.

Kommune/Tjeneste
Kommuner i Rogaland,
politikere, skjenkebransjen
og politiet, m.fl.

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig

Videreføre samarbeidet mellom
politi, KoRus vest Stavanger, KS
og Fylkesmannen slik vi har
utviklet det i Rogaland gjennom
piloten. Muligens inviteres
Fylkeskommunene inn i løpet av
året
Videreføre organisering og tiltak
som;
 nettverkssamlinger for
kommune, politi og bransje
 ressursgruppemøter
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salgsbransjen,
eksempelvis elæringskurs og
internkontrollguide.
Løpende oppgaver ved
behov, for eksempel
knyttet til
regelverksendringer,
mindre
utredningsoppgaver og
arbeid med kampanjer.



styringsgruppemøter

Skjenkesteder tilknytta
universitet/høyskole inviteres inn i
det regionale
Alkohollovsnettverket
Kontroll av salgs- og
skjenkebevillinger
Bistå i samarbeid mellom fylkets
to kommunesamarbeid om salgsog skjenkekontroll (23
kommuner) for videre
kompetanseutvikling og
overføring dem imellom. Bidra
ved kompetansedager for
kontrollører
Fagrådet/ for saksbehandlere
innen sals- og skjenkesaker i sør
og nord- Rogaland.
Her vil vi;
 være i dialog for økt oversikt
og innsikt
 bidra med informasjon,
veiledere, materiale og
verktøy.

De to kommunesamarbeidene i Rogaland
om salgs- og
skjenkebevillinger er:
NoRoSun (Nord – Rogaland
og Sunnhordland) som
består av kommunene,
Sveio, Haugesund, Karmøy,
Bokn, Tysvær, Vindafjord,
Sauda, Etne og Suldal,

Brannvesenet IKS sørRogaland med kommunene;
Stavanger, Strand, Sandnes,
Gjesdal, Bjerkreim,
Egersund, Sokndal, Bryne,
Klepp, Kvitsøy, Randaberg,
Hå, Rennesøy, Strand,
Forsand, Finnøy

Bistå med veiledning og støtte
for kompetanseheving og
kjennskap til alkohollovens
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potensialer;
 Veiledning og støtte til
gjennomføring av dialog
tilknytta Ansvarlig Vertskap i
kommunene
 Bistå med materiale og
verktøy til bruk for
kommune, politi og bransje.
Spredning og implementering
av opplæringsmateriell, verktøy
som e-læring og IK-S,
regelverksendringer og veiledere
skjer i hovedsak via allerede
etablerte kontakt/fagnett som
samlinger idet regionale
Alkohollovsnettverket og møter i
Fagrådene og KommuneSamarbeid om kontroll.
Mulig artikkel til Rusfag 2017 om
Kommune-Samarbeid om
kontrollarbeid i 23 kommuner i
Rogaland

Rusmiddelforebygging i skolen
Resultatmål 2017

Oppgaver i 2017

Korusenes
rusmiddelforebyggende
arbeid med skolen som

Frem til nye
læreplanmål sommeren
2017, skal

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Støttemateriellet gjøres kjent i
sammenhenger hvor bl.a.
Ungdata-resultater presenteres.

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
Alle kommunene i Rogaland Kontinuerlig
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arena, skal bygge på
«Støttemateriell og
forslag til
læringsaktiviteter».

implementeringen av
«Støttemateriellet»
gjennomføres i nært
samarbeid med
skoleeier.

Sikre tilgjengelighet av
materiellet på nettsider.
Kunnskaps- og infospredning/
tilgjengeliggjøring og profilering
av rusforebygging på nye
nettsider gjennom året, publisere
nettartikler.

Rusmiddelforebygging i arbeidslivet
Alor
Resultatmål 2017
Bidra til økt kunnskap
om, og forankring av
rusmiddelforebyggende
arbeid i virksomheter,
blant annet gjennom
Alor-nettverkene.

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Videreføre eksisterende REGIONALT
Alor-nettverk i
Tilrettelegge og drifte regionalt
samarbeid med Akan
alor nettverk i Rogaland.
kompetansesenter.
 Planmøter sammen med TSB
og Akan.
Det bør vurderes om det  Arrangør av to regional alor
skal etableres ALORnettverkssamling, i
nettverk i enda flere
Haugesund (vår) og i
fylker, og de sentrene
Stavanger (høst).
som ikke driver Alor Fortsette arbeidet med å gjøre
nettverk, bør ta en
det regionale alor nettverket
vurdering om det er
kjent for aktuelle
hensiktsmessig å starte
bedrifter/interessenter.
dette i 2017.
NASJONALT
Oppstart av nye regionale alor
nettverk
 Bistå til- og ved oppstart
 Bidra ved plan-

Kommune/Tjeneste
Private og offentlige
bedrifter og virksomheter i
Rogaland.

Tidsplan
Gjennomføring
Haugesund den
23.02.2017, ca 60
deltakere
Sola/Stavanger
28.09.2017

Oppstart av alor nettverk i
Hordaland og Sogn og
fjordanen den 2.02.2017

Planmøte oppstart
Bergen den 5.01.2017
Ledelse av metodikk
ved oppstartsamlingen i
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forberedelsesmøter
prosessledelse av Open Space
konferanse første
 samling
 veiledning

Bergen den 2.02.2017

Alor nettverkene i Norge
alor Norge – årlige samlinger
for driftere av alor nettverk
 sammen med Ressursgruppa
planlegge og lede samling for
ca. 40 driftere fra KoRuser,
TSB’er, NAV
arbeidslivssenter og Akan.

Alor Norgesamling den
30. og 31.05. 2017 i
Stjørdal

Oppfølgingsmøte,
Bergen 15.02.2017

Møte i ressursgruppa
den 7.02.2017 og den
29.05.2017

Kvalitetssikre- og utvikle alor
modellen
 lede ressursgruppa innen alor
drift
 utvikle material, kriterier og
mandat
 Handlingsplan for profilering
og utvikling, inkl
www.alor.no
 markering av alor nettverk på
nett og trykk
Lede arbeidet rundt Evaluering
av alor nettverkene i Norge
Koordinere arbeidet rundt ekstern
evalueringsstudie,
Tett dialog, oppfølging og kontakt
med utøver av evalueringsstudien

Proba samfunnsanalyse og
AFI

Møte i Referansegruppa
den 6.02.2017 og
mai/juni

Referansegruppa for
evaluering av alor
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og Referansegruppa for
evaluering av alor nettverkene i
Norge.

nettverkene bestående av
representanter fra BHT,
Lade behandlingssenter,
Akan, UiS, KoRus midtNorge

Rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet
WIRUS
Resultatmål 2017

Oppgaver i 2017

Bidra til økt kunnskap
om, og forankring av
rusmiddelforebyggende
arbeid i virksomheter

KoRus Stavanger skal
videreføre utprøvingen
av WIRUS-prosjektet i
tråd med revidert
tidsplan, i samarbeid
med Universitetet i
Stavanger. Dette
innebærer rekruttering
av bedrifter, oppfølging
og veiledning av BHT,
og implementering av
riskbruksmodellen og
Balance i de utvalgte
bedriftene.

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
 Ukentlig møter internt om
status i studien.
 Månedlige møter med UiS om
fremdrift i studien.
 Månedlige møter med
Stamina Helse vedr
oppfølging av intervensjonene
og rekruttering av bedrifter.
Månedlige møter med forskjellige
bedrifter for å gi informasjon om
studien, drøfte interne planer ved
deltakelse m.m.

Kommune/Tjeneste
Bedrifter og virksomheter i
hele landet

Tidsplan
Gjennomføring
Hele 2017, utgjør 90 %
stilling
Studien er langt mer
omfattende i 2017 enn
estimert i 2013 ved
prosjektoppstart.

KoRus Stavanger skal bistå
Helsedirektoratet med erfaringer
fra prosjektet i utarbeiding av de
faglige rådene for
rusmiddelforebygging i offentlig
sektor
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4.2 Tidlig innsats og intervensjon

TIDLIG INNSATS OG INTERVENSJON
Fra bekymring til handling
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Styrke kunnskap og
kompetanse om tidlig
innsats på tvers av
sektorer lokalt,
regionalt og nasjonalt
for å implementere
kunnskapsbaserte
metoder. Videreutvikle
og koordinere den
nasjonale satsingen på
tidlig innsats og
intervensjon innenfor
folkehelse med vekt på
tematikken rus, psykisk
helse og vold.

Bidra med
kunnskapsgrunnlaget i
arbeidet med revidering
av veilederen «fra
bekymring til handling».
Revidering av veilederen
vil gi kunnskapsbaserte
anbefalinger om tidlig
innsats.
Bidra i arbeidet med
nettsidene
forebygging.no/tidliginns
ats. Arbeidet koordineres
av KoRus Nord.

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Sluttføre arbeidet i
Haugalandsløftet, et regionalt
prosjekt der 10 kommuner
samarbeider om tidlig innsats og
intervensjon med barnehage og
skole som arena
www.haugalandsloftet.no

Kommune/Tjeneste
Haugalandsløftet: 10
kommuner i nord-Rogaland,
helse fonna, statped, Korus

Tidsplan
Gjennomføring
Ut 2017

Spesielt fokus på følgende:
Skolefraværsproblematikk
Et samarbeidsprosjekt mellom
Korus Bergen/ RVTS/RKBU/
Statped/Bergen og Karmøy
kommuner.

Karmøy og Bergen
kommuner

2015 - 2017

Tema samlinger med
skolefraværsproblematikk

Haugalandsløftet, Korus

Innen utgangen av 2017

Psykologisk førstehjelp
Opplæring i barnehage, skole,
helsesøstertjenesten, PPT m.m.

Haugalandsløftet, Korus

Innen utgangen av 2017
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Regionssenter for barn og unges
psykiske helse (RKBU) er
samarbeidspartner for evt. videre
satsing på andre verktøy som er
aktuelt for barn med større
psykiske plager. Samarbeid også
med Helse Fonna ved FOUSAM
http://www.fousam.no
og BUP.
Oppfølging av vold i nære
relasjoner (RVTS + KoRus)
Bidra i arbeidet med å
lage/implementere felles
retningslinjer for hvordan
kommunene skal forholde seg til
og lage rutiner for oppfølging av
arbeidet på dette feltet. Nærmere
fokus på seksuelle overgrep.

Haugalandsløftet

Prosjekt «Barn som pårørende»
- oppfølging av
multisenterstudien
Implementering av nye vedtatte
rutiner i samarbeid med Helse
Fonna (psykisk helsevern og
somatikk), KoRus,
Haugalandsløftet og Barns Beste.
Planlegger erfaringssamling
mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Haugalandsløftet og Helse
Fonna HF

Innen utgangen av 2017
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Kommuner og
Kursdag med tema barn som
spesialisthelsetjenester i
pårørende
Veiledningskontoret for pårørende Rogaland og Hordaland
(NKS) i samarbeid med Korus,
Fylkesmannen i Hordaland og
Helse Fonna.
Programmet: Barn i
Rusfamilier (BIR)
Kommunene Lund, Eigersund,
Sokndal og Time startet opp med
BIR programmet i 2016. I 2017
følges kommunene opp i forhold
til implementering av programmet
i kommunene. Møter og
veiledning med medlemmene i
ressursgruppene. Hvordan kan
man i praksis få til et godt
samarbeid på tvers av etater om
«Barns som bekymrer».

13. juni

Lund, Eigersund, Sokndal
og Time kommune.
Målgruppe: ansatte i
barnehage, grunnskole,
SFO, helsestasjon, PPtjeneste, barnevernet og
andre som er involvert i
barne- og familiearbeid i
kommunen.

I løpet av 2017

Kommuner og
spesialisthelsetjenester/TSB
i Rogaland og fra andre
fylker/kommuner

25. og 26. januar
I løpet av året

Erfaringssamling
høsten 2017

Vi planlegger erfaringssamling
høsten 2017 for ressursgruppene i
de fire kommunene.
”Mot til å se - evne til å handle”
Årlig regional tidlig
intervensjonskonferanse med
tema barn som pårørende. Fokus
på bedre tverrfaglig samarbeid,
nye metoder, modeller og
tilnærminger til barn og unge til
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foreldre med psykiske lidelser, rus
eller alvorlig somatikk. Årets
tema: Søsken som pårørende,
spiseforstyrrelser,
multisenterstudien barn som
pårørende.
Interkommunal/ tverrsektoriell
arbeidsgruppe bestående av
representanter fra
barneverntjeneste (Hjelmeland
kommune), helsestasjon (Lund
kommune), barnehage (Stavanger
kommune), PP-tjeneste/skole
(Tysvær kommune), BUPA i
helse Fonna og BUPA helse
Stavanger, voksenpsykiatri,
kommuneoverlege (Hjelmeland
kommune), Korus og Rogaland
A- senter samarbeider gjennom
året for å forberede neste års
konferanse.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Styrke kunnskap og
kompetanse om tidlig
innsats på tvers av
sektorer lokalt,
regionalt og nasjonalt

Bidra i arbeidet med
opplæringsprogrammet
Tidlig Inn og Bedre
Tverrfaglig Innsats (BTI)
gjennom nasjonale

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
Korus vest Stavanger og Bergen,
fylkesmennene i
Rogaland/Hordaland, RVTS,
RKBU og Helse Fonna (v/klinikk

Kommune/Tjeneste
10 Kommunene i Helse
Fonnas opptaksområde
6 kommuner i Hordaland og
4 kommuner i Rogaland

Tidsplan
Gjennomføring
Oppstart 2017 med en
4-5 års avtaleperiode
om samarbeid
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for å implementere
arbeidsgrupper og
kunnskapsbaserte
regionale team.
metoder. Videreutvikle
og koordinere den
nasjonale satsingen på
tidlig innsats og
intervensjon innenfor
folkehelse med vekt på
tematikken rus, psykisk
helse og vold.

Videreføre og følge opp
det lokale Tidlig Inn og
BTI-arbeidet i regionen.
Det er Korusene som har
det regionale
samordningsansvaret for
Tidlig Inn og BTI
gjennom regionale team.

for psykisk helsevern og
samhandlingsenheten), er i gang
med en utvidelse av BTIsatsingen i kommunene.
Dette gjøres sammen med
«nøkkel kommunene» Stord,
Tysvær og Haugesund som var
med i det nasjonale
utprøvingsprosjektet.
Det er utarbeidet eget
samarbeidsdokument og det
gjøres avtaler med aktuelle
kommuner
Implementering av Bedre
Tverrfaglig Innsats (BTI) i SørRogaland
Vi vil i løpet av året starte en
prosess i forhold til å
implementere programmet i
kommuner i Sør-Rogaland,
gjennom etablering av en
arbeidsgruppe i samarbeid med
Fylkesmannen.

Kommuner i Sør-Rogaland

I løpet av 2017

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
I løpet av 2017

Tidlig Inn
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Styrke kunnskap og
kompetanse om tidlig
innsats på tvers av

Bidra i arbeidet med
opplæringsprogrammet
Tidlig Inn og Bedre

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Delta i den nasjonale
arbeidsgruppen i Tidlig Inn
sammen med de andre Korusene.
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sektorer lokalt,
regionalt og nasjonalt
for å implementere
kunnskapsbaserte
metoder. Videreutvikle
og koordinere den
nasjonale satsingen på
tidlig innsats og
intervensjon innenfor
folkehelse med vekt på
tematikken rus, psykisk
helse og vold.

Tverrfaglig Innsats (BTI)
gjennom nasjonale
arbeidsgrupper og
regionale team.
Videreføre og følge opp
det lokale Tidlig Inn og
BTI-arbeidet i regionen.
Det er Korusene som har
det regionale
samordningsansvaret for
Tidlig Inn og BTI
gjennom regionale team.

Delta på implementering av
programmet Tidlig Inn i en
kommune i Bergen. Vurdere på
hvilken måte kunnskapen i
programmet kan implementeres i
Sør-Rogaland i tilknytning til
BTI/BIR-satsing.
Nettverk av jordmødre med
fokus på tidlig innsats
Vi har over flere år hatt en
satsning på jordmødre gjennom
Frida prosjektet. 12 kommuner
har en grundig opplæring i Tweak
og tidlig samtale med gravide om
alkohol og levevaner i
svangerskapet. Flere av de samme
kommunene har hatt en MI
opplæring og opplæring i EPDS. I
forlengelsene av FRIDAprosjektet er et nettverk etablert
der kunnskapen om tidlig innsats i
forhold til gravide holdes ved like
og oppdateres. Invitasjonen til
nettverket går til alle kommuner i
Rogaland – ikke bare FRIDAkommunene.

Kommunene i Rogaland.

I løpet av 2017

To nettverkssamlinger i
løpet av 2017

Haugalandsløftet og andre
kommuner i Helse Fonnas
opptaksområde
Kommunene i Rogaland
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Oppfølging og kvalitetssikring
av helsesøstrene sitt arbeid med
EPDS/MI/TWEAK
Tilbud om kurs, opplæring av
ressurspersoner eller annet, etter
nærmere avtale med kommunene.
Vi samarbeider med RKBU om
dette. Ønsker å ha fokus på
samtaler om vold i 2017

I løpet av 2017

FAS/FASD – russkader i
svangerskapet
I samarbeid med
Famileambulatoriet i Helse Fonna
planlegges fagdager om dette i
2017. Helse Fonna bidrar med
midler.

I løpet av 2017

Motiverende samtale (MI)
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Styrke kunnskap og
kompetanse om tidlig
innsats på tvers av
sektorer lokalt,
regionalt og nasjonalt
for å implementere
kunnskapsbaserte
metoder.

Motiverende samtale er
et sentralt element i tidlig
intervensjonsarbeidet.
Alle KoRus skal gi MIopplæring og veiledning
til kommunene. MIopplæring skal prioriteres
til helsefremmende og
forebyggende innsatser

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
MI – opplæring til kommunene.
Opplæringskurs à 3 dager i 2017
rettet mot prioriterte målgrupper
og i tråd med andre satsninger på
TI – området

Kommune/Tjeneste
Ansatte i kommuner og
spesialisthelsetjenesten i
Rogaland

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig gjennom
året

KoRus vest Stavanger arrangerer i
2017 kun «lukkede» kurs etter
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og tidlig Intervensjon.

forespørsel fra kommuner/enheter
Økt prioritering og satsning i 2017
på implementering for å sikre
forankring og videreutvikling av
MI – kompetanse i forlengelsen
av MI – opplæring.
MI - opplæring via
pilotprosjektet WIRUS.
Halvårlige MI – nettverk
Ett for nord-Rogaland og ett for
sør-Rogaland.
Benytte MI – analyse for
kvalitetssikring og veiledning i
tilknytning til MI – opplæring og
videreutvikling av MI –
kompetanse i kommunene (alle
deltakere på MI – opplæring, samt
WIRUS og nettverksdeltakere).

4.3 Rusbehandling (på alle nivå)

RUSBEHANDLING (PÅ ALLE NIVÅ)
Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi 2014-17
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Resultatmål

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017

Kommune/Tjeneste

Alle kommuner som
har hatt fire eller flere
overdosedødsfall minst
ett av de siste fem
årene har startet opp
arbeidet med
kartlegging, tiltak
og/eller lokale
handlingsplaner mot
overdoser og
overdosedødsfall

Delta i læringsnettverk
pilotkommuner i nasjonal
overdosestrategi og
utvikling av lokale
handlingsplaner mot
overdose, ledet av KoRus
øst

KoRus deltar i den lokale
Overdoseprosjekt gruppen i
Stavanger, samt i det nasjonale
læringsnettverket.

Stavanger kommune, Rio,
ProLar,
Ambulansetjenesten, Lar
Rogaland/ Helse stavanger

KoRus er med som koordinator
for «Lav terskel tilbud/helse» i de
største kommunene i Rogaland.

Stavanger, Sandnes, Time,
Haugesund, Karmøy,

Organisere to årlige
konferanser for disse
kommunene (KoRus øst)

Alle Korus har
igangsatt
overdoseforebyggende
nettverk enten som eget
tema eller sammen med
andre relevante
helseutfordringer

Tidsplan
Gjennomføring
I løpet av 2017

Det planlegges en ny konferanse i
2017.

Legge til rette for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/
KORFOR.
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017

Kommune/Tjeneste

Bidra til at kommunene
velger å gjennomført
Brukerplan-kartlegging

KoRus skal være
ansvarlige for å
informere kommunene i

I Helse Stavanger og Helse Fonna
gjennomføres BrukerPlankartleggingen i desember. I januar

Kommunene i Helse Fonna
og Helse Stavanger

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig, men
særlig fokus i april og
mai.
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i perioden 2017-2018.

sin region om BrukerPlan
og legge til rette for at
kommunene anvender
BrukerPlan
KoRus skal i samarbeid
med Stavanger
Universitetssykehus/
KORFOR og Nasjonalt
kompetansesenter for
psykisk helsearbeid
(NAPHA) arrangere
regionale informasjonsog opplæringssamlinger
for kommunene som er
knyttet til Brukerplan.

gjennomføres Rusdagene i Helse
Fonna respektive Helse
Stavanger. Da vil resultatene fra
den siste undersøkelsen
analyseres og presenteres.
For å bedre legge til rette for
implementeringen av kunnskap
hentet fra Brukerplan, så kommer
KoRus i økt grad til å bistå
kommuner i analyse, presentasjon
av og diskusjon rundt resultatene.

Våren 2017

Sammen med NAPHA planlegger
KoRus en Psykdag (etter
Rusdagmodell) hvor vi setter
analysen av psyk u/rus i fokus.
14.-15. juni
Brukerplan vil også bli brukt i
forbindelse med «Grunnkurs i
Rus». Se «Opptrappingsplanen for
Rusfeltet»

Samarbeid med landets fylkesmenn om opplæring i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Gjennomført
opplæringstiltak for
personell som
forvalter
tvangsbestemmelsene
i helse- og

Videreføre påbegynte og
planlagte opplæringstiltak.
Bidra til å gjøre veileder
på tvangsområdet kjent i
kommuner og HF i

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Delta i arbeidsgruppe for Helse
Vest i samarbeid med KoRus
Bergen, Helseforetakene og
fylkesmennene.

Kommune/Tjeneste
Kommunene og spesialisthelsetjenestene/TSB i Helse
Fonna og Helse Stavanger.

Tidsplan
Gjennomføring
2017

Etablere bistandsteam i løpet av
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omsorgstjenestelovens regionen
kap. 10

2017.
Arbeidsdokument om
samhandling.
Opplæring i den nye veilederen
om bruk av tvang, samt bedre
samordning og bruk av
tvangstilbud.

Bolig for velferd. KoRus skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for
velferd 2014 - 2020»
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017

Kommune/Tjeneste

Strategien er gjort
kjent for kommunene
i regionen

Delta og bidra på aktuelle
regionale
samarbeidsarenaer
sammen med
Fylkesmannen og andre
aktuelle velferdsaktører
hvor boligsosialt arbeid er
tema.

Samarbeide med Fylkesmannen i
Rogaland og Husbanken om
«Grunnkurs rus- i lys av
opptrappingsplanen for rusfeltet»
(14-15.juni 2017) hvor
Boligsosialarbeid vil være et sentralt
tema den 15.06.17.

Kommunene og
spesialisthelsetjenesten i
Rogaland.

Veiviser i boligsosialt
arbeid er gjort kjent
for kommunene i
regionen
(www.veiviseren.no)

Gjøre den nye veiviseren i
boligsosialt arbeid kjent
for kommunene
(www.veiviseren.no

Tidsplan
Gjennomføring
På konferanse den
15.06.17, samt
fortløpende gjennom
2017.

Arbeidet gjøres i
samarbeid med
Fylkesmannen i Rogaland
og Husbanken. Samarbeid
også med NAV fylke,
kommuner og
spesialisthelsetjenesten,
bruker- og
pårørendeorganisasjoner i
dette arbeidet.

Opptrappingsplanen for rusfeltet
Planen rettes mot personer som er i ferd med å utvikle eller som allerede har et rusmiddelproblem.
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Resultatmål

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017

Kommune/Tjeneste

Overordnet mål for
Opptrappingsplanen:

Sentrene skal inngå i et
samarbeid med
fylkesmennenes rus- og
psykisk helserådgivere om
oppfølgingen av
opptrappingsplanen for
rusfeltet og delta i
regionale samlinger med
kommunene og bruker- og
pårørendeorganisasjoner.
Fylkesmennene skal
initiere samarbeidet med
kompetansesentrene om
opptrappingsplanen.

Arrangere «Grunnkurs rus- i lys av
opptrappingsplanen for rusfeltet»

Alle ansatte i de
kommunale helse- og
omsorgstjenestene som
møter personer som står i
fare for å utvikle eller
som allerede har et
rusmiddelproblem. Også
ansatte i barnehager,
grunnskoler og
videregående skoler vil
bli invitert.

Det skal sikres reell
brukerinnflytelse
gjennom fritt
behandlingsvalg, flere
brukerstyrte løsninger
og sterkere
brukermedvirkning
ved utforming av
tjenestetilbudet.
Sikre at personer som
står i fare for å utvikle
et rusproblem skal
fanges opp og hjelpes
tidlig.
Alle skal møte et
tilgjengelig, variert og
helhetlig
tjenesteapparat.
Alle skal ha en aktiv
og meningsfylt
tilværelse i fellesskap
med andre.

Rusdagen sør og Rusdagen nord i
januar 2017.
Koordinere regionalt KS
læringsnettverk for utvikling av
recoveryorienterte tjenester innen
psykisk helse og rus. Deltakere er 15
kommuner i Rogaland og
Sunnhordland og helseforetakene
Helse Stavanger, Helse Fonna, samt
bruker- og pårørendeorganisasjonene
Mental Helse, RIO og LPP.

23. og 24 januar

Formålet er på grunnlag
av recoverybaserte
verdier og holdninger å
styrke et individuelt
tilrettelagt tjenestetilbud
og bedre samhandling
mellom ulike sektorer og
nivå.
«Behandlingsnettverk»

Starus-konferansen 2017: Tema:
«Hva skal vi bruke poliklinikkene
til?»
Utstein refleksjonsforum 2017:

Tidsplan
Gjennomføring
14 og 15.juni 2017

Nettverkssamling 14.
og 15. februar
KOR/FIT-opplæring 7.
og 8. mars
Nettverkssamling 29.
og 30. august og 21.-22.
november
Samling 21.mars, 4.-5.
april, og 20. april

Brukere, pårørende og

27.april
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Det skal utvikles og i
større grad tas i bruk
alternative
straffereaksjoner og
straffegjennomførings
former.

Tema: «Den moderne pasient i det
disiplinerte samfunn»

fagfolk

Inngår i all pågående undervisning
der det er naturlig og hensiktsmessig
(se punktet under forskning).

Ansatte i rusfeltet,
somatisk og psykisk
helsetjeneste,
utdanningsinstitusjonene
og andre interesserte

For forskningsinnsatser knyttet til
innsatsområdene i
Opptrappingsplanen se punktet under
forskning. Bl.a samarbeid om
forskning om det brukerstyrte kurset
«Recovery – min prosess» og
«levekår for barn og pårørende», og
multisenterstudien barn som
pårørende.
Fokus på Barn som pårørende:
Planlegging av konferanse i 2018 om
barn utsatt for rus og stress i
svangerskapet i samarbeid med
Fylkesmannen, Bupa, LAR og
Rogaland A- senter.
Multisenterstudien. Med
utgangspunkt i anbefalingene fra
Multisenterstudien, dokumentere og
utvikle gode praksiser i barnepårørende og familiearbeidet med
Rogaland A- senter som
utprøvingsarena. (se mer under
forskning)
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Bistå fylkesmannen med faglig innhold i rusfaglige nettverk
Resultatmål

Oppgaver i 2017
Samarbeider med
Fylkesmannen i Rogaland

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Samarbeidsmøter med fylkesmann
en gang i måneden.
4 årlige møter i
«Kompetansegruppen rus og psykisk
helse»

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
Fordelt gjennom året
2017

Representanter fra et
utvalg kommuner i
Rogaland, TSB,
Universitet og høgskoler,
brukerorganisasjoner og
Napha.

Implementere Nasjonalfaglige retningslinjer og veiledere
Resultatmål

Oppgaver/samfunnsoppd
rag
Bidra til implementering
av nasjonale retningslinjer
og kunnskapsbasert
praksis

Arbeidsplan 2017
Kommune/Tjeneste
KoRus vest Stavanger
Dialog med Helse Stavanger og ulike Kommuner i regionen
Brukerorganisasjoner om hvordan vi
kan Implementere «behandling og
rehabilitering av
rusmiddelavhengige»basert på
materiell fra TSB
kompetansetjeneste.

Tidsplan
Gjennomføring
I løpet av 2017

Fokus på og implementering av ROP
retningslinjen via lokal ROP gruppe
Fokus på flere retningslinjer og
veiledere på Grunnkurs rus den 14
og 15.juni 2017
Inngår i all pågående undervisning
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der det er naturlig og hensiktsmessig
(se punktet under forskning).

Samarbeid og samordning mellom med andre kompetansemiljø
Resultatmål

Oppgaver

Utvikling av gode
Samarbeid og samordning
tjenester for barn og
mellom kompetansemiljø
unge med psykiske
vansker og
rusmiddelproblemer
på tvers av kommuneog
spesialisthelsetjeneste
n for å bedre
samhandling om barn
og unge med psykiske
vansker og
rusmiddelproblemer

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Delta i det regionale samarbeidet
mellom Kompetansesentra i region
vest – Kompetansesenterforum.
Mandat og samarbeidsavtale er
utarbeidet

Kommune/Tjeneste
Kommunene i region
vest

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig

Formålet med samarbeidet er å
samordne innsatsen overfor
kommunene og gjøre det enklere for
disse å få bistand.
KoRus vest Stavanger sin satsing og
utvidelse innen BTI vil også bidra til
dette.

4.4 Forskning, formidling og undervisning

FORSKNING, FORMIDLING OG UNDERVISNING
Forskning
Resultatmål

Oppgaver i 2016

Arbeidsplan 2016

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
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Styrke KoRus sin
kompetanse på
praksisnær og
praksisrelevant
forskning og
utvikling, slik at de
kan ta en rolle i
forskning og utvikling
generelt (jfr.
Samfunnsoppdraget
og Helse-omsorg21)
og i Program for
folkehelsearbeid
spesielt.
Igangsette minst 5
FOU prosjekt på
rusmiddelforebyggen
de tiltak i regi av
KoRus i løpet av
2017.

Sentrene skal delta i et
løpende utviklingsarbeid
sammen med øvrige
KoRus. Utviklingsarbeidet
skal sees i sammenheng
med KoRus sin rolle i
forskning og Program for
folkehelsearbeid i
kommunene. Alle KoRus
skal heve egen
forskningskompetanse
gjennom deltakelse i kurs,
deltakelse i
forskningssamarbeid/nettv
erk med FOU-miljøer på
fagområdet, og nettverk på
tvers av KoRusene.
Delta i et
kompetansestøtte-opplegg
for kommuner og
fylkeskommuner for å
styrke kompetansen på
praksisnær kunnskaps- og
tiltaksutvikling i
kommunene, med spesielt
fokus på
rusmiddelforebyggende
tiltak (i forbindelse med
Program for
folkehelsearbeid og
forskningsoppdraget).

KoRus vest Stavanger
WIRUS-studien (i samarbeid med
UiS, HiOA)

Gjennomføring
I løpet av 2017

Kunnskapsoppsummering: Levekår
for barn og pårørende av
rusmiddelavhengige (i samarbeid
med A-hus og Vestre Viken)
Multisenterstudie om barn som
pårørende (A-hus, Sørlandet
sykehus, R-BUP, UiS, Nordlandssykehuset, Vestre Viken)

Fagmiljø i kommunene,
spesialisthelsetjenesten/
TSB, KORFOR, UiS.

I løpet av 2017

PhD – Recoveryprosesser i et
sosiologisk perspektiv (samarbeid
KORFOR, UiS)
Følgeforskning på det brukerstyrte
kurset «Recovery – min prosess»
(Sandnes kommune, UiS, KORFOR)
Master – Kvinner, internasjonalt
arbeidsliv og alkoholkultur
(samarbeid UiS)
Master – Implementering av
rusfaglige retningslinjer i
kommunene (UiS)
Deltakelse i forskningsnettverk:
Nettverk for kvalitativ rusforskning
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I 2017 vil arbeidet bestå i å
delta i regionale
samarbeidsorgan, etter
forespørsel fra
fylkeskommuner, og bidra
med rusfaglig kompetanse,
og evt
evalueringskompetanse,
etter ønsker fra deltakende
kommuner og
fylkeskommuner i
programmet

Barnsbeste forskernettverk
Skriveseminar – samfunnsfaglig
rusforskning UiS
Stavangergruppen for
rusmiddelforskning (STARUS)

Undervisning og formidling
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Kompetansesenter rus
Bistå universitet og høgskoler med
(KoRus) skal sikre
rusfaglig kompetanse gjennom
ivaretakelse, oppbygging
samarbeid og undervisning etter
og formidling av rusfaglig avtale og forespørsel.
kompetanse, og gjennom
Samarbeid med Universitetet i
dette bidra til å oppfylle
Stavanger om utvikling av
nasjonale mål på rusfeltet i mastergrad i rus og psykisk helse, og
den enkelte region.
undervisningsoppdrag.
Formålet er å styrke
Samarbeid med
organisering, kompetanse
familieterapiutdanning VID på
og kvalitetsutvikling på
Sandnes om undervisning og
rusfeltet
fagutvikling
Samarbeid med Høgskolen
Stord/Haugesund om undervisning
på tema pårørende.

Kommune/Tjeneste
Universitetet i Stavanger
Høgskolen
Stord/Haugesund
VID

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig
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Bistå med rusfaglig formidling etter
behov og forespørsel
Spesielt innenfor områdene:
Arbeidsliv og rus, recovery, barn
som pårørende og
familieperspektivet i rusbehandling

4.5 Kommunikasjon
KOMMUNIKASJON OG PROFILERING
Resultatmål

Oppgaver i 2017

Sikre god og
samordnet informasjon
om KoRus til
relevante målgrupper i
kommunene,
fylkeskommunene og
spesialisthelsetjenesten
som gjør det enkelt å
henvende seg til
sentrene.

Bidra til spredningen av
direktoratets kampanjer,
kommunikasjonstiltak og
kunnskapsspredning
Ift oppdragsbrevet
- På KoRus
Stavangers
nettsider
- Felles nasjonal
KoRus nettportal
- Egne sosiale
medier
- Lokalmedier
- Konferanser og
kurs 2017
- Spre materiell i
ulike nettverksfora
Og i relevante

Styrke effekten av
helsedirektoratets
kampanjer ved
systematisk
involvering fra KoRus
sin side, ved at KoRus
kan bidra til å spre

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
Spre Helsedirektoratets
kampanjemateriell, info om videoer
og manualer i ulike kanaler.
Profilering i felles nettportal med
øvrige kompetansesentra og ulike
sosiale media.

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring

Kommunene og
spesialisthelsetjenester i
Rogaland, Fylkesmannen
og andre samarbeidspartnere

Kontinuerlig gjennom
året.

Bidra med artikler i Rusfagbladene
og artikkelseriene i Rusfag.
Artikler/kunnskapsspredning nett.
Utarbeide kurs- og prosjektkatalog
for 2018 for KoRus Stavanger
Utvikle og formidle diverse brosjyreog informasjonsmateriell i tråd med
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kampanjene bedre
lokalt

utdanningsvirksomheter

tilskuddsbrevet for 2017.
Utarbeide programmer og
invitasjoner for konferanser og kurs
ift profil – manual KoRus.
Mediekontakt/pressemeldinger ifm
Ungdata, og andre satsingsområder.
Fokus på metodikk og ny
forsknings-kunnskap,
brukererfaringer og
nettverksbygging.

5 Særskilte oppdrag
5.1 WIRUS-prosjektet («Workplace Intervention Preventing Risky Alcohol Use and Sick Leave»)
Helsedirektoratet har gitt KoRus vest Stavanger og UiS i oppdrag å gjennomføre og evaluere et forskningsprosjekt som omhandler tidlig
intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet, der konsekvenser for konsum, sykefravær og sykenærvær, vil bli vurdert.
Arbeidet omfatter også en implementeringsstudie, en kulturstudie og kost/nyttestudie. Studien ble utvidet i 2016 og er betydelig mer omfattende i
2017 enn estimer ved oppstart i 2013. KoRus Stavanger er prosjektleder for WIRUS-prosjektet og skal:






Være prosjektleder for prosjektets tiltak og rekruttering av bedrifter
Informere om prosjektet til aktuell bedrifts ledelse og AMU ved behov.
Bistå med informasjon om prosjektet til bedriftens ansatte sammen med bedriftens ledelse og Stamina Helse BHT
Holde kontakt med og veilede bedriftens ledelse og Stamina Helse BHT ved behov.
Disponere midler fra Helsedirektoratet som skal dekke utgifter knyttet til KoRus’ ansvarsområde
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5.2 Alor – evaluering av alor nettverket i Norge
Proba Samfunnsanalyse i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet ( AFI) ble i 2016 tildelt evalueringsoppdraget om å evaluere alor nettverk i
Norge. Rogaland A-senter/KoRus Stavanger er oppdragsgiver med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter har i samarbeid med oppdragstaker/Proba/AFI opprettet en Referansegruppe for evalueringsstudien.
Referansegruppen er bredt sammensatt og har representanter fra Bedriftshelsetjenesten, behandlingsapparatet (TSB), Akan kompetansesenter,
KoRusène, Universitet/høyskole og alor-deltaker. Referansegruppen vil i 2017 delta ved to planlagte møter og gi innspill til utforming av
spørreundersøkelse og rapportutkast. Oppdragsgiver vil være bindeleddet mellom involverte alor nettverk og oppdragstaker under prosessen frem
til planlagt ferdigstillelse. Evalueringen forventes sluttført med rapport høsten 2017

6 Oversikt over stillinger, oppgaver og årsverk ved KoRus vest Stavanger
Navn:

Stilling:

Utdanning:

Arbeidsområder:

Ingve
Kindervaag
Inger Eide
Robertson

Seniorrådgiver

Helse/samfunnsfag,
administrasjon og ledelse.
Sosiolog, Phd-kandidat.

Ansvar for oppfølging av kommunene.

Åsa Sjøgren

Spesialrådgiver

Silje Lill
Rimstad

Rådgiver

Ingunn K.
Svendsen

Spesialrådgiver

Virksonhetslede
r

Sykepleier med
videreutdannelse i psykisk
helse, pedagogikk og
rusforebygging.
Klinisk sosionom/
familieterapeut, Master i rus,
vold, traumer og
selvmordsforebygging
Klinisk spesialist i psykiatrisk
sykepleie, veileder.

Ledelse fra 1. april 2016.
Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid,
UngData, brukerperspektivet, m.m.
Arbeidsliv og rus. Teamleder for Tidlig
Intervensjon og prosjektleder for Wirus (50%).

Teamleder for Rusbehandling: Motiverende
Intervju (MI), grunnopplæring i rus og psykisk
helse, statlige veiledere og rundskriv, m.m.
Wirus
Rusmiddelforebygging og folkehelse med
fokus på ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
og Alor-satsingen, m.m.

Finansiering
2017:

20% dekket
av Rogaland
A-senter

Stillingsbrøk:
100%
100%

100%

100%

100%
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Sven
Gustafsson

Rådgiver

Sosionom, master i sosialt
arbeid.

Ingrid R.
Strømsvold

Rådgiver

Marit
Vasshus

Rådgiver

Sosionom, videreutdanning i
psykisk helse, veiledning.
Ferdigstiller Master V2017 i
Helse-vitenskap – fordypning
i rus
Journalist og
barnevernspedagog.

Dr. Anne S.
Selbekk

Rådgiver, FoULeder

Phd/Sosiolog

Maren Løvås

Rådgiver

Bernt
Netland

Rådgiver

Barnevernspedagog,
sosialantropolog og
familieterapeut. Master i
familieterapi sommeren 2015
Sosionom med
videreutdanning i
forebyggende arbeid.

Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid.
UngData, BrukerPlan og planarbeid i
kommunene
Tidlig Intervensjon, grunnopplæring i rus,
Motiverende samtale (MI), BTI m.m.

100%

Kommunikasjonsansvarlig. Adm. av kurs og
konferanser, kursportal, nettside, og den årlige
konferansen ”Mot til å se - evne til å handle”.
Fagutvikling og forskning. Tidlig Intervensjon:
Familieperspektivet., m.m.

50%

100%

40% dekket
av Rogaland
A-senter

100%

Tidlig Intervensjon – barneperspektivet, BIR,
”Mot til å se – evne til å handle”,
multisenterstudien, m.m.

100%

Tidlig Intervensjon i Helse Fonna ”Haugalandsløftet”, ”skolefraværsprosjektet,
BTI, m.m.

20%

6.1 Kontaktliste for KoRus vest Stavanger. Sentralbord Rogaland A-senter Tlf: 51 72 90 00
Fornavn

Etternavn

Stilling

E-post

Tlf

Bjarte
Gunn K.

Grov
Gausel

Direktør ved Rogaland A-senter
Økonomisjef ved Rogaland A-senter

bjarte.grov@rogaland-asenter.no
gunn.kristin.gausel@rogaland-asenter.no

51 72 91 21
51 72 91 26

Inger Eide
Sven

Robertson
Gustafsson

Virksomhetsleder
Rådgiver - fagkoordinator

inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no 51 72 90 23/ 971 42 967
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland51 72 90 57 / 476 62 948
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Ingunn K.
Ingrid R.

Svendsen
Strømsvold

Spesialrådgiver
Rådgiver

Bernt
Maren
Anne S.

Netland
Løvås
Selbekk

Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver/Leder FoU/fagkoordinator

Silje Lill

Rimstad

Rådgiver - fagkoordinator

asenter.no
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogalandasenter.no
bernt.netland@helse-fonna.no
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
anne.schanche.selbekk@rogalandasenter.no
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no

Ingve

Sjøgren

Rådgiver

aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no 51 72 91 37

Marit
Åas

Vasshus
Sjøgren

Kommunikasjonsrådgiver 50 %
Rådgiver

marit.vasshus@rogaland-asenter.no
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no

51 72 90 63 / 909 35 662
51 72 90 33 / 400 44 161
917 22 548
51 72 91 38
51 72 90 12 / 996 19 617
51 72 90 32
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