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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
Hovedmålgruppen 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 helse- og omsorgstjenesten. I arbeidet med kompetanseutvikling innen rusarbeid skal ansatte i kommunale
tjenester prioriteres, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet. Aktuelle målgrupper skal sikres god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester
gjennom brukermedvirkning og brukerorientering ved utforming av tilbudet.
Samfunnsoppdraget ivaretas i hovedsak gjennom kjerneområdene:
 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet
 Tidlig innsats og intervensjon
 Rusarbeid – oppfølging og behandling (kommune og spesialisthelsetjeneste)
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 fylkeskommunen. Samordnet fag- og virksomhetsutvikling gjennom sentersamarbeidet (KoRus, RKBU/RBUP og RVTS) skal
føre til bedre tjenester for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å
bedre samhandling om barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.
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3 Mål, samarbeid og hovedsatsingsområder for KoRus i 2018
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. KoRus har inngått en partnerskapsavtale med fylkeskommunen og
vil være en aktiv samarbeidspartner i forbindelse med søknad om å bli programfylke i 2018. KoRus vest Stavanger samarbeider nært med
Regionalt Kompetansesenter for Rusforskning (KorFor) og Fylkesmannen i Rogaland 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 ble alor nettverkene i Norge evaluert, og konklusjonen var at nettverkssamlingene
er nyttige, og at deltakelse har betydning for at det settes i gang ulike rusmiddelforebyggende tiltak i bedrifter. KoRus viderfører nettverkene i
samarbeid med Akan. 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 2018 vil det jobbes
for en utvidelse innen denne satsingen. Dette gjøres i samarbeid med RVTS og RKBU, og det er utarbeidet en samarbeidsavtale om denne
satsningen som gjelder i 2018. KoRus samarbeider også med BarnsBeste og FOUSAM innen denne tematikken.
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
rusarbeid.
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Med tanke på samhandling mellom sektorer, tjenester og nivå har KoRus vest Stavanger et nært samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland
gjennom faste månedlige samarbeidsmøter. Fylkesmannen og KorRus vest Stavanger driver sammen «Kompetansegruppen for rus og psykisk
helse» som er et samhandlingsforum mellom kommunene i Rogaland, NAPHA, spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus, og
utdanningsinstitusjoner. Innenfor dette nettverket utarbeides blant annet en regional kompetanseplan for rus og psykisk helse som er forankret i
opptrappingsplanen for rusfeltet. KoRus og Fylkesmannen vil i 2018 sammen ha et særlig fokus på Opptrappingsplan rus, 0-24 samarbeidet,
Brukerplan og risikoutsatte kommuner.

4 Gjennomføringsplan for KoRus vest Stavanger
4.1 Rusmiddelforebygging og folkehelse
RUSMIDDELFOREBYGGING / FOLKEHELSE
Oversiktsarbeid - identifisere folkehelseutfordringer
UngData
Resultatmål 2018
Resultatene fra Ungdata
er ment å være et viktig
grunnlag for
kommuners oversikt
over helsetilstand og
viktige
påvirkningsfaktorer (jf.
folkehelseloven §§5og
21), og som grunnlag
for kommunale planer,

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
KoRusene skal bistå
I 2019 vil KoRus Stavanger
kommunene/fylkeskommunen igjen gjennomføre en felles
mht. veiledning før og i
ungdataundersøkelse for hele
gjennomføringsfasen av
fylket – «Ung i Rogaland».
undersøkelsen og
Rogalandskommunene har lang
oppfølgingen av resultatene
erfaring og høy kompetanse på
lokalt. KoRusene har det
gjennomføring. I 2019 ønsker vi
regionale samordningsenda bedre gjennomføringsansvaret for Ungdata.
prosent i videregående skole,
samt at samtlige elever i VG 2

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring

24 av 26 kommuner i
Rogaland,
fylkeskommunen,
Fylkesmannen i Rogaland,
NOVA og RKBU frivillige
organisasjoner.
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herunder
folkehelsearbeid og
rusmiddelpolitiske
handlingsplaner. 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.
Kommunene tilbys en
kostnadsfri
«standardløsning» for
Ungdata med tilgang på
egne resultater gjennom
en standardpresentasjon
i powerpointformat.

I regioner hvor det er
programfylker gjennom
«Program for
folkehelsearbeid i
kommunene», skal KoRus
bistå i gjennomføring
Ungdata Junior i utvalgte
kommuner. Øvrige KoRus
kan også tilby utvalgte
kommuner å gjennomføre
Ungdata Junior. Valg av
kommuner skjer i samarbeid
med NOVA og
programfylkene.

får tilbud om å gjennomføre
undersøkelsen.
2018 vil preges mye av
planlegging, og samarbeid. Vi
ønsker å forsterke vårt
samarbeid med fylkesmannen
og fylkeskommunen og vi
ønsker å etablere et godt
samarbeid med RKBU i forkant
av gjennomføringen.
Eksempler på aktiviteter i 2018
Februar
-

Videreføring av samarbeidet
med fylkeskommunene om
Ungdata undersøkelser.

-

Samarbeidsmøte
fylkeskommunen
Samarbeidsmøte
Fylkesmannen
Planleggingsmøte
NOVA
Dialogmøte RKBU
«Kick off» - seminar
Regionale
planleggingskonferanser

I tillegg til planlegging vil
KoRus fortsette med å tilby
analyser og presentasjoner av
resultatene fra 2016.

Februar
Mars
Mars
Mai
September/oktober

Alle interesserte, men
kommuner og andre
offentlige prioriteres.
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Andre bidrag til kommunenes oversiktsarbeid
Resultatmål 2018
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 2018

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Brukerplan
KoRus bidrar med og jobber for
å videreutvikle vår støtte til
kommunene ved analyse og
implementering av kunnskapen
i Brukerplankartleggingen.

Kommune/Tjeneste

I 2018 erstatter vi Rusdagen i
HF Stavanger med tre regionale
brukerplan-konferanser. Dette
er et forsøk på å øke både
interessen og forståelsen for
potensialet i kartleggingen.
Hensikten er at kommunene i
større grad skal etterspør mer av
videre analyse og presentasjon
fra både KoRus og NAPHA –
etter en «Ungdatamodell».

Samtlige deltagende
kommuner i HF Stavanger,
Fylkesmannen, KORFOR
og NAPHA.

Sammen med Fylkesmannen og
KORFOR vil vi gjennomføre en
fordypning av tallmaterialet i
indre Ryfylke. Vi vil i den
forbindelsen også gjøre en
sammenligning mellom årene
2014 og 2017. Hensikten er
som ovenfor, men tilnærmingen
noe annerledes.

KoRus, Helse Fonna,
KORFOR, Fylkesmannen
og kommunene i indre
Ryfylke.

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig

September
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Dersom evalueringen av
brukerplan-seminarene i HF
Stavanger er positiv, vil vi
gjennomføre noe tilsvarende i
HF Fonna.

Samtlige deltakende
kommuner i HF Fonna,
Fylkesmannen, KORFOR
og NAPHA

Sommer/høst 2018

HKH
KoRus viderefør en pågående
HKH-kartlegging i samarbeid
med politi, Sandnes og
Stavanger kommune.
Bekymring knyttet til ungdom,
kriminalitet og utenforskap.
KoRus ønsker å forsterke sin
kompetanse innenfor HKH og
sender i den forbindelsen to
rådgivere på veiledningskurs.

Planlegging etter plan- og bygningsloven
Resultatmål 2018

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring

Med Plan- og bygningsloven
som ramme er det en ambisjon
overfor kommunene at
rusmiddelforebygging
samordnes med annet lokalt
rusarbeid og
folkehelsesatsninger.

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

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

Rogaland
Fylkeskommune,
folkehelseavdelingen

Kontinuerlig
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• Rusmiddelforebygging
innarbeides og forankres
kommunale planer.
• 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.

folkehelsearbeid og
kommunalt rusarbeid

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.

Forskning, forebyggende tiltak og bidrag til Program for folkehelsearbeid
Resultatmål 2018

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Program for folkehelsearbeid i Sentrene skal delta i et
KoRus har vært og vil
kommunene har som langsiktig utviklingsarbeid sammen
fortsatt være en aktiv
mål: Fremme barn og unges
med øvrige KoRus.
samarbeidspartner til
psykisk helse og livskvalitet,
Utviklingsarbeidet skal sees i Rogaland fylkeskommune i
og rusforebyggende arbeid
sammenheng med KoRus sin forbindelse med søknad om
gjennom det systematiske
rolle i forskning og Program å bli programfylke i 2018.
folkehelsearbeidet. KoRus skal for folkehelsearbeid i

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring

Rogaland
fylkeskommune et al.

9

bistå med rusfaglig
kompetanse overfor
kommuner, fylkeskommuner
og statlige myndigheter i
arbeidet med deler av
implementeringen av
programmet.
• Styrket kompetanse på
praksisnær og praksisrelevant
forskning og utvikling.
• Fylkeskommuner og
kommuner som er med i
Program for folkehelsearbeid i
kommunene får bistand ved
behov.

kommunene.
Alle KoRus skal heve egen
kompetanse på praksisnær
forskning og utvikling
gjennom deltakelse i kurs,
nettverksarbeid på tvers av
KoRusene og ulike FOUmiljøer, samt delta i et
kompetansestøtte-opplegg
for kommuner og
fylkeskommuner. Arbeidet
ledes og koordineres av
KoRus sør.

Som en del av Program for
folkehelsearbeid i
kommunene skal sentrene
• Nett-tjenesten
bidra til å fremme
www.forebygging.no/handling, kommunalt
oppleves som nyttig og
rusmiddelforebyggende
inspirerende verktøy til hjelp
arbeid overfor barn og unge.
for kommunene til å sette i
Dette vil kunne bestå i støtte
gang hensiktsmessige og
til kommuners
kunnskapsbaserte
tiltaksutvikling og deltakelse
rusmiddelforebyggende tiltak
i regionalt samarbeid, samt
som en del av det lokale
formidling av relevant
folkehelsearbeidet.
forskningsbasert kunnskap
om virksomme tiltak.

- Vi har en
partnerskapsavtale med
fylkeskommunen – som skal
utvikles og fornyes i 2018.
- Vi er aktiv deltaker i
rådgivende folkehelseforum.
- Vi har og vil være en aktiv
høringsinstans, for å fremme
våre satsningsområder og
vårt oppdrag inn i
folkehelsesatsingen.
- Vi bistår fylkeskommunen
i søknadsprosessen, blant
annet ved å forfatte deler av
søknaden.
- Vi vil, dersom søknaden
blir innvilget, sitte med i
samarbeidsorganet for
urvalg og oppfølgning av
søkende kommuner.

Ny avtale våren
2018. Avtaleperioden strekker
seg til 2021.
Løpende.

KoRus har opprettet en
arbeidsgruppe som jobber
pro-aktivt for å fremme våre
interesser inn i
samarbeidsorganet, i tråd
med vårt oppdrag.

Fra januar 2018 og
inntil videre.

Løpende.

Februar 2018

Fra våren 2019

I 2018 vil arbeidet bestå i å
delta i regionale
samarbeidsorgan på
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forespørsel fra
fylkeskommuner. KoRus
skal bidra med rusfaglig
kompetanse, og eventuelt
evalueringskompetanse, etter
ønsker fra deltakende
kommuner og
fylkeskommuner i
programmet. Noen KoRus
vil også delta i arbeidet med
utprøving av Ungdata junior
i utvalgte kommuner.

Forvaltning av alkoholloven – ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
Resultatmål 2018

Oppgaver i 2018

Ansvarlig
alkoholhåndtering er en
nasjonal satsning for å
styrke kommunenes
forvaltning av
alkoholloven. Det skal
legges spesiell vekt på
godt samarbeid mellom
kommune og politi og
veiledning av
utelivsbransjen og økt
kvalitet på salgs- og
skjenkekontrollene.

Gjennom veiledning og
bistand, bidra til at
kommunene har mer
fokus på ansvarlig
alkoholhåndtering.
Bistå i et
utviklingsarbeid for å
redusere bruk av andre
rusmidler i utelivet,
samt tiltak på
midlertidige
skjenkearenaer som for

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Følge opp det Regionale
Alkohollovs-nettverket for
Folkehelse, kriminalitetsforebygging og Ansvarlig
alkoholhåndtering i Rogaland.
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

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

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig

Styringsgruppemøte
våren 2018
Ressursgruppemøte
forsommer 2018
Nettverkssamling i
Haugesund
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Alkoholpolitikk skal sees
i sammenheng med
folkehelseperspektivet.
KoRusene skal bistå med
kunnskap og verktøy
innen Ansvarlig
alkoholhåndtering og
tidlig intervensjon til
samskipnader som
mottar tilskudd fra
tilskuddsordningen for
rusmiddelforebygging
blant studenter.
• Forebygge og redusere
skadevirkninger av
alkoholbruk, bidra til
trygge lokalsamfunn og
hindre vold og ulykker.
• Redusere
overskjenking og
salg/skjenking til
mindreårige.
• Øke kunnskapen om og
bidra til bruk av
alkohollovens
virkemidler, herunder
kontroll,
søknadsbehandling og
innvilgelse, ileggelse av
prikker og inndragning

eksempel festivaler.

året

I samarbeid med
Helsedirektoratet,
utarbeide og
implementere
opplæringsmateriell,
verktøy og veiledere til
kommune, politi,
skjenke- og
salgsbransjen,
eksempelvis elæringskurs og
internkontrollguide.

Sammen med Fylkesmannen,
videreføre organisering og tiltak
som;
 styringsgruppemøter
 ressursgruppemøter
 nettverkssamlinger for
kommune, politi og bransje

Løpende oppgaver ved
behov, for eksempel
knyttet til
regelverksendringer,
mindre
utredningsoppgaver og
arbeid med kampanjer.
Tilby
bistand/veiledning til
studiesteder som ønsker
å etablere nettverk for
rusmiddelforebygging
og policyutvikling ved
studiestedene

Kontroll av salgs- og
skjenkebevillinger

Tilby veiledning til
studiesteder som ønsker

Her vil vi;
 være i dialog for økt oversikt

Skjenkesteder tilknytta
universitet/høyskole oppfordres å
delta ved regionale
Alkohollovsnettverkssamlinger

Bistå i samarbeid mellom fylkets
to kommunesamarbeid om salgsog skjenkekontroll (24
kommuner) for å styrke den
videre kompetanseutviklingen- og
overføring dem imellom. Bidra
ved behov ved kompetansedager
for kontrollører
Fagrådet/ for saksbehandlere
innen sals- og skjenkesaker i sør
og nord- Rogaland.

Høsten 2018

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,
Hjelmeland

Brannvesenet IKS sørRogaland med kommunene;
Stavanger, Strand, Sandnes,
Gjesdal, Bjerkreim,
Egersund, Sokndal, Bryne,
Klepp, Kvitsøy, Randaberg,
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av bevilling
• Bidra til økt
kompetanse om
alkoholloven og styrking
av ansvarlig
alkoholhåndtering i
forbindelse med
fadderuker,
studentfester, og på
lokale skjenkesteder ved
studiesteder i Norge.
• Oppfølging og
forankring av det
rusmiddelforebyggende
arbeidet blant studenter
og ved
utdanningsinstitusjonene

å etablere samarbeid
med kommune og politi
i forbindelse med
ansvarlig vertskap og
overholdelse av
alkoholloven.
Ha et spesielt blikk for
studenter som en viktig
målgruppe i det øvrige
AAH-arbeidet inn mot
kommuner, politi,
næring og fylkesmenn.



og innsikt
bidra med informasjon,
veiledere, materiale og
verktøy.

Hå, Rennesøy, Strand,
Forsand, Finnøy

Bistå med veiledning og støtte
for kompetanseheving og
kjennskap til alkohollovens
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 2018 om
Kommune-Samarbeid om
kontrollarbeid i Rogaland
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Rusmiddelforebygging i skolen
Resultatmål 2018

Oppgaver i 2018

I Opplæringsloven § 9a1 står det at alle elever
har rett til et trygt og
godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og
læring. Miljøet skal
fremme helse, og det må
jobbes forebyggende slik
at alle aspekter ved
helsen skal utvikles
positivt. Flere av
fagplanene skriver at
elevene skal utvikle en
helsefremmende livsstil
og lære å ta vare på egen
psykisk og fysisk helse.

KoRusenes
rusmiddelforebyggende
arbeid med skolen som
arena, skal bygge på
«Støttemateriell og
forslag til
læringsaktiviteter».
Frem til nye læreplaner
tas i bruk skoleåret
2020, skal
implementeringen av
«Støttemateriellet»
gjennomføres i
samarbeid med
skoleeier.

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Støttemateriellet gjøres kjent i
sammenhenger hvor bl.a.
Ungdata-resultater presenteres.
Sikre tilgjengelighet av
materiellet på nettsider.

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
Alle kommunene i Rogaland Kontinuerlig

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

Helsedirektoratets
innsats i skolen er basert
på samarbeid med
Utdanningsdirektoratet i
hht samarbeidsavtale
mellom direktoratene.
Skolenes
rusmiddelforbyggende
arbeid er i tråd med
anbefalinger fra
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myndighetene, med
følgende tre sentrale
elementer;
• En plan for
forebyggende arbeid
• Et godt læringsmiljø
• Samarbeid med
foresatte og andre
samarbeidspartnere

Rusmiddelforebygging i arbeidslivet
Alor
Resultatmål 2018

Oppgaver i 2018

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

Videreføre eksisterende
Alor-nettverk i
samarbeid med Akan
Kompetansesenter.
KoRus kan bli forespurt
om å bistå
Helsedirektoratet med
kampanjer/
kommunikasjonstiltak
ved å spre tiltakene
lokalt. Bidrag til å
implementere faglige
råd for
rusmiddelforebygging i
arbeidslivet er særlig
aktuelt i 2018.
Helsedirektoratet vil ta

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
REGIONALT
Tilrettelegge og drifte regionalt
alor nettverk i Rogaland.
 Planmøter sammen med TSB
og Akan.
 Arrangør av to regional alor
nettverkssamling, i
Haugesund og i Stavanger.
 Rus-OFF rådene presenteres
og anvendes ved behov ved
samlingene
 Fortsette arbeidet med å gjøre
det regionale alor nettverket
kjent for aktuelle
bedrifter/interessenter.

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

Tidsplan
Gjennomføring
Haugesund den
15.03.2018

Sola/Stavanger, dato
ikke avklart

Presentere alor nettverk
og Rus-OFF rådene ved
HMS stand
(Internationale SOS)
Haugesund den
25.01.2018

NASJONALT
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kontakt med KoRus om
hvordan vi ønsker at
sentrene kan bistå.

Resultatene fra «evaluering av
alor nettverkene i Norge»
presenteres ved alor Norge
samlingen og tas inn i videre
arbeid og satsing

Alor nettverkene i Norge

Alle driftere av alor nettverk
alor Norge – årlige samlinger
i Norge
for driftere av alor nettverk
 sammen med Ressursgruppa
planlegge og lede samling for
Proba samfunnsanalyse
ca. 30 driftere fra KoRuser,
presenterer resultatene
TSB’er, NAV
den 23.01.2018, Sola
arbeidslivssenter og Akan.
strand hotell
Kvalitetssikre- og utvikle alor
Ressursgruppe – se mandat Alor Norgesamling den
modellen
23. og 24.01.2018 ved
 lede Ressursgruppa innen
Sola strand hotell.
alor drift med 2-3 møter/år
 utvikle material, kriterier og
Møte i ressursgruppa
mandat
den 22.01.2018, Sola
 Handlingsplan for profilering
strand hotell, nettmøte
og utvikling, inkl
den 15.02.2018, og
www.alor.no
Oslo den 2.05.2018
 markering av alor nettverk på
nett og trykk, bl.a nytt opplag
av revidert alor brosjyre
 Videreutvikle og følge opp
innspill gitt ved alor Norge
samling 2018
Bidra ved oppstart av nye
regionale alor nettverk ved
forespørsel/behov
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Rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet
WIRUS
Resultatmål 2018

Oppgaver i 2018

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.

Gi veiledning til BHTrådgiver og
virksomheter generelt i
etterkant av studien

Arbeidsplan 2018
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 2018, utgjør ca. 70
% stilling

KoRus Stavanger skal bistå
Helsedirektoratet med erfaringer
fra prosjektet i utarbeiding av de
faglige rådene for
rusmiddelforebygging i offentlig
sektor

Bedrifter og virksomheter i
Rogaland
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4.2 Tidlig innsats og intervensjon

TIDLIG INNSATS OG INTERVENSJON
Fra bekymring til handling
Resultatmål

Oppgaver i 2018

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.

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 2018
KoRus vest Stavanger
Programmet: Barn i Rusfamilier
(BIR) starter ikke opp med nye
kommuner 2018, men vil tilby
BIR som kompetanseheving
innenfor BTI-satsingen.

Kommune/Tjeneste
Kommuner

”Mot til å se - evne til å handle”
Kommuner og
Årlig regional tidlig
spesialisthelsetjenester i
intervensjonskonferanse med
Rogaland og Hordaland
tema barn som pårørende. Fokus
på bedre tverrfaglig samarbeid,
nye metoder, modeller og
tilnærminger til barn og unge til
foreldre med psykiske lidelser, rus
eller alvorlig somatikk.
Interkommunal/ tverrsektoriell
arbeidsgruppe bestående av
representanter fra
barneverntjeneste, helsestasjon
barnehage (Stavanger kommune),
PP-tjeneste/skole , BUPA i helse

Tidsplan
Gjennomføring
2018

25. og 26. januar 2018
Planlegging av ny
konferanse i løpet av
året.

18

Fonna og BUPA helse Stavanger,
voksenpsykiatri,
kommuneoverlege (Hjelmeland
kommune), Korus og Rogaland
A- senter samarbeider gjennom
året for å forberede neste års
konferanse.
Grunnkurs rus vil i 2018 ha som
tema ungdom, rus og vold
Ved forespørsel bistå og
/tilrettelegge for dialogmøter og
samhandlingsarenaer i
kommuner/tjenester med
bekymring for ungdom. Følge opp
noen av erfaringene fra
gjennomførte HKH i Sandnes og
Stavanger (cannabis,
ungdomsgrupperinger)
Prosjektet: «Samhandling mellom
spesialist-helsetjenesten og
kommunehelsetjenesten for barn
som pårørende i Helse Fonna
regionen». (Evnt Barn som
pårørende – oppfølging av
multisenterstudien) (Barnsbeste,
Helse Fonna, 5 BTI-kommuner i
Helse Fonna regionen og
FOUSAM, RVTS ).

Kommuner og
spesialisthelsetjenester i
Helse Fonna

Fagdager, dialogmøter,
følgeforskning, rapport
(se også under punkt
om forskning)
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Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
Resultatmål

Oppgaver i 2018

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.

Bidra i arbeidet med
opplæringsprogrammet
Tidlig Inn og Bedre
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
sammen med RVTS og
RBUP/RKBU for Tidlig
Inn og BTI gjennom
regionale team. I Tidlig
inn deltar også Bufetat i
de regionale team.

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Generell samarbeidsavtale
mellom Korus Stavanger, Korus
Bergen, RVTS og RKBU om
satsing på Bedre Tverrfaglig
Innsats (BTI).

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
- satsing i nordfylket
Korus vest Stavanger og Bergen,
fylkesmennene i
Rogaland/Hordaland, RVTS,
RKBU og Helse Fonna (v/klinikk
for psykisk helsevern og
samhandlingsenheten).
Etablerte avtaler med alle
involverte kommuner.

13 av 18 kommunene i
Helse Fonnas
opptaksområde
8 kommuner i Hordaland og
5 kommuner i Rogaland

Pågående. Oppstart
2017 med en 4-5 års
avtaleperiode om
samarbeid

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
- satsing i sørfylket

Kommuner i Sør-Rogaland
Pågående

Korus vest Stavanger og Bergen,
fylkesmannen i Rogaland, RVTS,
RKBU.
KoRus vest Stavanger vil
samordne og koordinere
implementeringsprosessen.

20

Dialogmøter med aktuelle
kommuner for eventuell inngåelse
av samarbeidsavtale om BTI.
Etablering av nettverk og oppstart
av 0- punkts-undersøkelser for
BTI - kommuner.

Tidlig Inn
Resultatmål

Oppgaver i 2018

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.

Bidra i arbeidet med
opplæringsprogrammet
Tidlig Inn og Bedre
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
sammen med RVTS og
RBUP/RKBU for Tidlig
Inn og BTI gjennom
regionale team. I Tidlig
Inn deltar også Bufetat i
de regionale teamene.

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Delta i nasjonal arbeidsgruppen i
Tidlig Inn sammen med de andre
Korusene og
kompetansemiljøene.

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
I løpet av 2018

Kommuner i Rogaland.

To nettverkssamlinger i
løpet av 2018. Første
samling 28.05.18

Pågående samarbeid med KoRus
Bergen og andre
kompetansesentre.
Tilby elementer fra Tidlig Inn
som kompetanseheving i
tilknytning til BTI ved behov.
Nettverk av jordmødre med
fokus på tidlig innsats
Vi har over flere år hatt en
satsning på jordmødre og
helsesøstre gjennom Frida
prosjektet. 12 kommuner har en
grundig opplæring i Tweak og

21

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.
28.05.18: «Tema Sykelig
overvekt hos gravide»

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 2018.
Rusrelaterte skader hos barn
Korus har et samarbeid med
Rogaland A-senter v/ avdeling for
gravide og småbarnsfamilier,

Kommuner i Rogaland og
spesialisthelsetjenesten,
Familieambulatoriet.

6.mars 2018
18.april 2018
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BUPA sped- og småbarnsenheten,
fylkesmann og LAR (Helse
Stavanger) om kurs for
kommuneansatte og
spesialisthelsetjeneste om
«Konsekvenser for barn som blir
rus- og stresseksponert i
svangerskapet. Hva trenger barna
for å få god tilknytning til sine
foreldre?

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. Videreutvikle
og koordinere den
nasjonale satsingen på
tidlig innsats og
intervensjon.

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
og tidlig Intervensjon.

Arbeidsplan 2017
KoRus vest Stavanger
MI – opplæring til kommunene.
Opplæringskurs à 4 dager i 2018
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
2018 kun «lukkede» kurs etter
forespørsel fra kommuner/enheter
Det vil i 2018 være fortsatt
prioritering og satsning på
implementering i form av før- og
ettermøter for å sikre forankring
og videreutvikling av MI –
kompetanse i forlengelsen av MI
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– opplæring.
Planlegge og gjennomføre MIopplæring i videregående skole
som bistand i forebyggende og
tidlig intervensjonsarbeid overfor
ungdom (jmf. punkt under
GRØNN om innsatser i skolen)
MI - opplæring og oppfølging av
rådgiver som bistår i prosjektet
WIRUS.
Halvårlige MI – nettverk
Ett for nord-Rogaland og ett for
sør-Rogaland.

4.3 Rusarbeid – oppfølging og behandling

RUSARBEID (KOMMUNE OG SPESIALISTHELSETJENESTE)
Nasjonal overdosestrategi 2014-17
Resultatmål

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
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Alle KoRus har
videreført
overdoseforebyggende
nettverk, enten som
eget nettverkstema eller
sammen med andre
relevante
helseutfordringer
Erfaringene fra
Nasjonal
overdosestrategi er
videreført til nye
kommuner med
oppfølging fra de
tidligere
pilotkommunene som
«fadderkommuner»,
blant annet med
elektronisk Veiviser i
overdoseforebyggende
arbeid som redskap

Organisere en årlig
konferanse om
overdoseforebyggende
arbeid, -for hele
regionen.

Arrangeres en ny konferanse om
overdoseforebyggende arbeid,
september, 2018.

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

September 2018

Delta i læringsnettverket

Fasilitere læringsnettverk for
kommuner som har brukere i sine
tjenesteområde. Neste planlagt
nettverk er 12. april 2018.

Stavanger, Sandnes, Time,
Haugesund, Karmøy,

April 2018

Følge opp
brukerutstyrsundersøkels
en som KORFOR har
laget for
Helsedirektoratet overfor
kommuner med
injiserende
rusmiddelbrukere

Avvente nærmere beskjed fra
H.dir om hvordan KoRus skal
følge opp brukerundersøkelsen.

Gjennom 2018

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

Bistå kommuner med Brukerplan
Resultatmål

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018

Kommune/Tjeneste

80 prosent av
kommunene skal ha

Informere kommunene i sin
region om BrukerPlan og

Økt samarbeid med
Fylkesmannen i Rogaland om

Fylkesmannen i Rogaland

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig
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gjennomført
BrukerPlan-kartlegging
i perioden 2017-2018,
som grunnlag for blant
annet lokal
tjenesteutvikling og
kvalitetsforbedring

legge til rette for at
kommunene anvender
BrukerPlan, herunder også
benytter funnene til
videreutvikling og
forbedring av tjenestene.
KoRus skal i samarbeid
med Stavanger
Universitetssykehus/
KORFOR og Nasjonalt
kompetansesenter for
psykisk helsearbeid
(NAPHA) arrangere
regionale informasjons- og
opplæringssamlinger for
kommunene som er knyttet
til BrukerPlan, eller på
annet vis sørge for at
kommunene får den
nødvendige støtte og
opplæring for å
gjennomføre kartlegging.
KoRus skal gi veiledning
ifht kartleggingen, sende ut
rapportene, bistå i analyse
av resultatene samt gi
videre oppfølging av
enkeltkommuner i
samarbeid med NAPHA.

BrukerPlan.
I januar 2018 gjennomføres
funn og analyser under
Rusdagene i Helse Fonna. I
februar 2018 presenteres funn og
analyser for kommuner i
Ryfylket, Jærkommuner og
kommuner i Dalane.

Kommunene i Helse Fonna
og Helse Stavanger.

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.

Januar og februar 2018

Et særlig fokus på
implementering i april,
mai.

KoRus i samarbeid med
kommunene
Økt fokus på eldre / På bakgrunn
av antatt store mørketall i
eldrebefolkningen ønsker KoRus
bedre kartlegging av eldre og
rus.

Dersom kartleggingen av
«psykisk helse uten rus»
vurderes å ha høy grad av
validitet, vil vi legge opp til en
psykdag etter rusdagsmodell.

KoRus i samarbeid med
kommunene

Tidlig høst 2018
KoRus, Fylkesmannen i
Rogaland, KORFOR og
NAPHA
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KoRus skal bidra til
utviklingsarbeid ifht
verktøy og prosedyrer

KoRus har i 2017 i økt grad
brukt tallene fra Brukerplan som
tallgrunnlag i egen virksomhet, f
eks BIR eller grunnkurs rus,
dette vil vi gjøre i større grad og
mer systematisk i 2018

KoRus, Fylkesmannen i
Rogaland

KoRus skal i samarbeid med
Stavanger Universitetssykehus/
KORFOR og Nasjonalt
kompetansesenter for psykisk
helsearbeid (NAPHA) arrangere
regionale informasjons- og
opplæringssamlinger for
kommunene som er knyttet til
Brukerplan.

Kontinuerlig. Et særlig
fokus på Grunnkurs
rus, mai 2018

Plan for opplæring er i
oktober/november
2018.

Samarbeid med landets fylkesmenn om opplæring i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10
Resultatmål
Gjennomført
opplæringstiltak for
personell som
forvalter
tvangsbestemmelsene
i helse- og
omsorgstjenestelovens

Oppgaver i 2018
•

•

Videreføre
opplæringstiltak i
samarbeid med
Fylkesmannen og
helseforetak.
Bidra til å gjøre
Veileder om

Arbeidsplan 2018
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
2018

Bistå i etablering av
bistandsteam i løpet av 2018.
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kap. 10 og personell
som anvender
forskrift om
rettigheter og
tvangstiltak
i rusinstitusjon.
Anbefalingene i
Veileder om
tvangstiltak overfor
personer med
rusmiddelproblemer
(IS-2355) og forskrift
om rettigheter og
tvangstiltak
i rusinstitusjon er
kjent og implementert
i tjenestene.

tvangstiltak overfor
personer med
rusmiddelproblemer
(IS-2355) og forskrift
om rettigheter og
bruk av tvang under
opphold i institusjon
for behandling,
omsorg og
rehabilitering av
personer med
rusmiddelproblemer
kjent og
implementert i
kommuner og HF i
regionen

Opplæring i den nye veilederen
om bruk av tvang, samt bedre
samordning og bruk av
tvangstilbud.
Kryssreferanse til gravide/tvang

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

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018

Kommune/Tjeneste

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

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

Synliggjøre Veviser i boligsosialt
arbeid på nettsider
(www.veiviseren.no)

Kommunene og
spesialisthelsetjenesten i
Rogaland.

Delta og bidra på aktuelle

Tidsplan
Gjennomføring
Inngår i undervisning
og kursvirksomhet der
det er naturlig gjennom
2018.

Sikre at Veiviseren gjøres kjent i
aktuelle samarbeidsfora.
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regionale
samarbeidsarenaer
sammen med
Fylkesmannen og andre
aktuelle velferdsaktører
hvor boligsosialt arbeid er
tema.

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

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018

Kommune/Tjeneste

Bistå
Helsedirektoratet i
arbeidet med
gjennomføring av
Opptrappingsplanen
for rusfeltet (20162020

Sentrene skal samarbeide
med fylkesmennene om
gjennomføring av
opptrappingsplanen for
rusfeltet. Samarbeidet skal
bidra til at fylkesmennene
og kompetansesentrene
gjensidig understøtter
hverandres oppgaver og
virkemidler på regionalt
nivå, gjennom samlet
innsats for å nå
opptrappingsplanens mål.

Arrangere «Grunnkurs rus», 15. mai
2018. I 2018 vil det være et særlig
fokus på «Ungdom, rus og vold»

Ansatte i kommuner,
fylkeskommuner, bufdir,
politi, bufetat, TSB, -og
andre aktuelle som
kommer i kontakt med
ungdom som er i ferd
med å utvikle eller som
allerede har et vold/
rusmiddelproblem.

Arrangere Rusdagen sør og
Rusdagen nord i februar 2018,
sammen med Fylkesmannen i
Rogaland / Fylkesmannen i
Hordaland.

Kommunene i Helse
Stavanger og Helse
Fonna.

Koordinere regionalt KS

Brukere, pårørende og

Tidsplan
Gjennomføring
Årlig

Årlig samling, samt
oppfølging i de enkelte
kommuner etter behov.
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læringsnettverk for utvikling av
recoveryorienterte tjenester innen
psykisk helse og rus. Formålet er på
grunnlag av recoverybaserte verdier
og holdninger å styrke et individuelt
tilrettelagt tjenestetilbud og bedre
samhandling mellom ulike sektorer
og nivå. «Behandlingsnettverk

fagfolk

Bistår Sandnes kommune i
Samarbeid med UiS og
samarbeid med UiS i utprøving av og Sandnes kommune
forskning på det brukerstyrte kurset
«Recovery min prosess», der
formålet er å gi den enkelte bruker
støtte i sin tilfriskningsprosess.
Starus-konferansen 2018: Tema:
«Utenforsskap»
Utstein refleksjonsforum 2018:
Tema: «Autonomiens dilemma»

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

Planlegging av konferanse i 2018 om
barn utsatt for rus og stress i
svangerskapet i samarbeid med
Fylkesmannen, Bupa, LAR og
Rogaland A- senter.
Samarbeid med Stavanger
Universitetssykehus og Jæren DPS

Barneansvarlige ved
Stavanger
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om oppfølging av de barneansvalige
Implementere utvidelse av
helsepersonelloven §10

Universitetssykehus
(SUS),Rogaland A-senter
( RAS) og Jæren DPS.

Multisenterstudien. Med
utgangspunkt i anbefalingene fra
Multisenterstudien, dokumentere og
utvikle gode praksiser i barnepårørende og familiearbeidet.
Opptrappingsplanen for Rusfeltet
inngår ellers i all pågående
undervisning der det er naturlig og
hensiktsmessig.

Bistå fylkesmannen med faglig innhold i rusfaglige nettverk
Resultatmål

Oppgaver i 2018
Samarbeider med
Fylkesmannen i Rogaland

Samarbeide med
Fylkesmannen i Rogaland
og Napha

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Samarbeidsmøter med fylkesmann
en gang i måneden.

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
Fordelt gjennom året
2018

I samarbeid med Fylkesmannen
møteledelse i «Kompetansegruppen
rus og psykisk helse»

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

4 faste møter i 2018

Arrangere en nettverkssamling i
forlengelse av Recovery
læringsnettverk.

For kommuner i
Rogaland.

Høst 2018
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Bistå i arbeidet med implementering av Nasjonalfaglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp
Resultatmål

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018
Kommune/Tjeneste
KoRus vest Stavanger
Dialog med Helse Stavanger og ulike Kommuner i regionen
Bistå Helsedirektoratet
Brukerorganisasjoner om hvordan vi
med implementering av
kan Implementere «behandling og
Nasjonale faglige
rehabilitering av
retningslinjer og veiledere,
rusmiddelavhengige» basert på
i samarbeid med Nasjonale materiell fra TSB
kompetansetjeneste ROP
kompetansetjeneste.
og Nasjonal
kompetansetjeneste TSB

Tidsplan
Gjennomføring
I løpet av 2018

Fokus på Implementering av
retningslinjer i Kompetansegruppen
Rus og psykisk helse.
Inngår i all pågående undervisning
der det er naturlig og hensiktsmessig
Bistå Helsedirektoratet i
arbeidet med pakkeforløp
rus og psykisk helse

Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester
Resultatmål
Stimulere til at

Oppgaver 2018

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Korus vest Stavanger, RKBU vest,

Kommune/Tjeneste
Kommuner

Tidsplan
Gjennomføring
For 2018 planlegges
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kommuner i større
grad benytter
psykologkompetanse i
rusarbeidet.

RVTS vest, Napha og
fylkesmennene i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane har
etablert en samarbeidsgruppe som
skal arbeide for å utvide, utvikle og
systematiskere psykologtilbudet i
kommuner. Også representant for
kommuneledelse og psykolog ansatt
i kommune er med i arbeidsgruppen

fagdager i mai/ juni for
psykologer som jobber i
kommuner i Rogaland/
Hordaland og Sogn og
Fjordane, med fokus på
tverrfaglighet og
samarbeid.

Utvikle og implementere kompetanse på området rus og vold
Resultatmål

Oppgaver 2018

Bedre kompetanse om Alle KoRus og RVTS skal
rus og vold i
bidra i arbeidet med å
tjenestene
utvikle og implementere
kunnskapsmoduler på
området rus og vold.

Arbeidsplan 2018
Kommune/Tjeneste
KoRus vest Stavanger
Sammen med KoRus Midt og RVTS Spesialisthelsetjeneste,
Midt, samt andre kompetansesentra
kommuner
delta i utvikling av
kunnskapsmoduler på området rus og
vold.
Vold og rus blir et sentralt tema på
Grunnkurs rus 2018

KoRus skal i samarbeid
med øvrige sentrene bidra
inn i oppfølging av
opptrappingsplanen mot
vold og overgrep (20172021).

Tidsplan
Gjennomføring
2018

Ansatte i kommuner,
fylkeskommuner, bufdir,
politi, bufetat, TSB, -og
andre aktuelle som
kommer i kontakt med
ungdom som er i ferd
med å utvikle eller som
allerede har et vold/
rusmiddelproblem.
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4.4 Forskning, formidling og undervisning

FORSKNING, FORMIDLING OG UNDERVISNING
Forskning
Resultatmål

Oppgaver i 2018

Styrket kompetanse
på praksisnær og
praksisrelevant
forskning og utvikling
(jfr.
Samfunnsoppdraget
og Helse-omsorg21)
og i Program for
folkehelsearbeid
spesielt.

Sentrene skal delta i et
utviklingsarbeid sammen
med øvrige KoRus.
Utviklingsarbeidet skal
sees i sammenheng med
KoRus sin rolle i forskning
og Program for
Pågående forsknings- og
folkehelsearbeid i
utviklingsaktiviteter som KoRus Vest
kommunene.
Stavanger er involvert i:
Alle KoRus skal heve egen
kompetanse på praksisnær
forskning og utvikling
gjennom deltakelse i kurs,
nettverksarbeid på tvers av
KoRusene og ulike FOUmiljøer, samt delta i et
kompetansestøtte-opplegg
for kommuner og
fylkeskommuner. Arbeidet
ledes og koordineres av
KoRus sør.

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Delta i nasjonal arbeidsgruppe. Delta
i planlegging og gjennomføring av
kompetanseheving i forhold til
forskning, ledet av KoRus Sør.

Kommune/Tjeneste

WIRUS-studien (i samarbeid med
UiS, HiOA)

Fagmiljø i kommunene,
spesialisthelsetjenesten,
universiteter, høyskoler.

Tidsplan
Gjennomføring
I løpet av 2018

Kunnskapsoppsummering:
Livssituasjon 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, SUS, Nordlands-
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sykehuset, Vestre Viken).
PhD – Recoveryprosesser i et
sosiologisk perspektiv (samarbeid
KORFOR, UiS)
Evaluering av Recovery
læringsnettverk i Rogaland og
Sunnhordaland 2016/17.
Evalueringsgruppen er et samarbeid
mellom Høgskolen på Vestlandet,
KoRus Stavanger, KorFor, Napha og
KS.

Ferdigstilles våren 2018

Følgeforskning på det brukerstyrte
kurset «Recovery – min prosess»
(Sandnes kommune, UiS, Tilburg
universitet Nederland SamForskSan)
Følgeforskning på prosjektet
«Samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten for barn som
pårørende i Helse Fonna regionen».
(Evnt Barn som pårørende –
oppfølging av multisenterstudien)
(Barnsbeste, Helse Fonna, 5 BTIkommuner i Helse Fonna regionen
og FOUSAM, RVTS).
Artikkel basert på master – Kvinner,
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internasjonalt arbeidsliv og
alkoholkultur (samarbeid UiS)
Artikkel basert på master –
Implementering av rusfaglige
retningslinjer i kommunene (UiS)
Deltakelse i forskningsnettverk:
- Nettverk for kvalitativ
rusforskning
- Barnsbeste forskernettverk
- Stavangergruppen for
rusmiddelforskning
(STARUS)
- Nettverksgruppe for
forskning på familier og barn
som pårørende (med
utgangspunkt i
multisenterstudien)

Undervisning og formidling
Resultatmål

Oppgaver i 2018
Kompetansesenter rus
(KoRus) skal sikre
ivaretakelse, oppbygging
og formidling av rusfaglig
kompetanse, og gjennom
dette bidra til å oppfylle

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger
Bistå universitet og høgskoler med
rusfaglig kompetanse gjennom
samarbeid og undervisning etter
avtale og forespørsel.

Kommune/Tjeneste
Universitetet i Stavanger
VID

Tidsplan
Gjennomføring
Kontinuerlig

Samarbeid med Universitetet i
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nasjonale mål på rusfeltet i
den enkelte region.
Formålet er å styrke
organisering, kompetanse
og kvalitetsutvikling på
rusfeltet

Stavanger om mastergrad i rus og
psykisk helse gjennom undervisning
og veiledning.
Samarbeid med
familieterapiutdanning VID på
Sandnes om undervisning og
fagutvikling.

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

4.5 Kommunikasjon
KOMMUNIKASJON OG PROFILERING
Resultatmål

Oppgaver i 2018

Arbeidsplan 2018
KoRus vest Stavanger

Kommune/Tjeneste

Tidsplan
Gjennomføring
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Økt kunnskap og økt
bevissthet om
rusmiddelforebygging
og tidlig innsats, og
rusarbeid – oppfølging
og behandling
(kommune og
spesialisthelsetjeneste).

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 2018
- Spre materiell i
ulike nettverksfora
Og i relevante
utdanningsvirksomheter

Spre Helsedirektoratets
kampanjemateriell, info om videoer
og manualer + nyhetssaker i ulike
kanaler
Profilering i felles nettportal med
øvrige KoRus og sosiale
media/Facebook KoRus

Kontinuerlig gjennom
Kommunene og
året.
spesialisthelsetjenester i
Rogaland/ Helse Vest ,
Fylkesmannen,
Universitetet i Stavanger
/ høyere utdanning og
andre samarbeidspartnere

Produsere artikler i Rusfagmagasinet
og koordinere levering av fagartikler
til Rusfag magasinet. Utvikle
bildebank til artikler.
Bidra i redaksjonen for KoRus
nettsidene og
produsere artikler
/kunnskapsspredning websider.
Utvikle bildebank til artikler.
Utarbeide kurs- og prosjektkatalog
for 2018 for KoRus Stavanger
Utvikle og formidle diverse
brosjyre- og infomateriell jfr
tilskuddsbrev 2018.
Rapportere til Hdir ift Oppdragsbrev
2018
Mediekontakt/pressemeldinger ifm
Ungdata, og andre satsingsområder.
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+ Tidlig intervensjon:
«Mot til å se»
konferansen; 360 deltakere
og 16 forelesere,
samarbeid med
8 fagpersoner i
koordinerings-gruppen

Fokus på å spre kunnskap om
metodikk og ny
forskningskunnskap,
brukererfaringer og
nettverksbygging.

5 Særskilt oppdrag
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.
KoRus Stavanger er prosjektleder for WIRUS-prosjektet og skal:
 Være prosjektleder for prosjektets tiltak og rekruttere bedrifter/virksomheter ulike steder i Norge.
 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, intern BHT Oslo og
Helse og Sikkerhet SA
 Holde kontakt med og veilede Helse & Sikkerhet SA og Stamina Helse BHT ved behov.
 Disponere midler fra Helsedirektoratet som skal dekke utgifter knyttet til KoRus’ ansvarsområde
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6 Oversikt over stillinger, oppgaver og årsverk ved KoRus vest Stavanger
Navn:

Stilling:

Utdanning:

Arbeidsområder:

Tore Berge

Virksomhetsleder

Ledelse - faglig kvalitet, personal, økonomi.

Inger Eide
Robertson

Stipendiat/
prosjektleder

Master i helse- og
sosialfag, administrasjon
og organisasjon.
Klinisk sosionom.
Sosiolog, Phd-kandidat.

Åsa Sjøgren

Rådgiver

Arbeidsliv og rus. Overdosearbeid.
Prosjektleder for Wirus (50%).

100%

Silje Lill
Rimstad

Rådgiver

Spesialrådgiver

Sven
Gustafsson

Rådgiver

Ingrid R.
Strømsvold

Rådgiver

Motiverende Intervju (MI), grunnopplæring i
rus og psykisk helse, statlige veiledere og
rundskriv, m.m. Wirus (40 %). Fagkoordinator
for området rusbehandling.
Rusmiddelforebygging og folkehelse med
fokus på ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
og Alor-satsingen, m.m.
Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid.
UngData, BrukerPlan og planarbeid i
kommunene. Fagkoordinator
Tidlig Intervensjon, grunnopplæring i rus,
Motiverende samtale (MI), BTI m.m.

100%

Ingunn K.
Svendsen

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

Marit
Vasshus

Rådgiver

Kommunikasjonsansvarlig. Adm. av kurs og
konferanser, kursportal, nettside, og den årlige

50%

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

Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid,
UngData, brukerperspektivet, Recovery m.m.

Finansiering
2018:

Stillingsbrøk:
100%

50% dekket
av Rogaland
A-senter

100%
(permisjon)

100%

100%

100%
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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.

konferansen ”Mot til å se - evne til å handle”.
Fagutvikling og forskning. Tidlig Intervensjon:
Familieperspektivet., m.m. Fagkoordinator

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.

40%

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

Tore
Sven

Berge
Gustafsson

Virksomhetsleder
Rådgiver - fagkoordinator

Ingunn K.
Ingrid R.

Svendsen
Strømsvold

Spesialrådgiver
Rådgiver

Bernt
Maren
Anne S.

Netland
Løvås
Selbekk

Rådgiver 20 %
Rådgiver - fagkoordinator
Rådgiver/Leder FoU/fagkoordinator
60/40%

sven.gran.peter.gustafsson@rogalandasenter.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

476 16 099
51 72 90 57 / 476 62 948
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
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Silje Lill

Rimstad

Rådgiver - fagkoordinator

silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no

51 72 90 32

Inger Eide

Robertson

Stipendiat/prosjektleder

inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no 971 42 967

Marit
Åsa

Vasshus
Sjøgren

Kommunikasjonsrådgiver 50 %
Rådgiver

marit.vasshus@rogaland-asenter.no
90 61 66 69
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no 517299029 / 97606887
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