Kurs - og prosjektkatalog 2018
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger

KOMPETANSESENTER RUS – REGION VEST
STAVANGER
Korus vest Stavanger, ved Rogaland A-senter har
med dette gleden av å presentere kurs, prosjekter og
programkatalog for 2018. Her presenterer vi samlet
bredden av aktiviteter som vi tilbyr og samarbeider
om med Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland
Fylkeskommune og fagfolk i alle kommuner i Rogaland
og spesialisthelsetjenestene i Helse Fonna, Helse
Stavanger, Jæren DPS og øvrige TSB virksomheter.
Oppdrag og hovedoppgaver
Kompetansesenter rus – region vest Stavanger (KoRus vest
Stavanger) er ett av sju regionale kompetansesentra for
rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vårt hovedansvar er å
sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig
kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale
mål på rusfeltet. Formålet er å styrke organisering, kompetanse
og kvalitetsutvikling i rusfeltet. Vi skal bidra til å styrke
praksisfeltet ved å utvide forståelse, formidle og styrke
implementering av forsknings- og / eller kunnskapsbaserte
strategier. I tillegg har vi en sentral rolle i implementering av
nasjonale retningslinjer og veiledere.
Hovedmålgrupper
Vår hovedmålgruppe er fagfolk i kommuner og
spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke.
Styrket regionalt samarbeid
For å koordinere tilbud til våre hovedmålgrupper har de fire
regionale kompetansensetra Regionalt senter for vold (RVTS),
Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske
helse (RKBU), KoRus vest Stavanger og KoRus vest Bergen,
sammen med NAPHA- nasjonalt senter for psykisk helse,
inngått et kontraktsamarbeid på oppdrag fra Helsedirektoratet.
På denne måten samler vi den faglige innsatsen på enkelte
tema med en felles innsats med forhåpentlig større effekt.
Breddeinnsats gjennomføres når det er formålstjenlig og
ønsket i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentra
og kommunene.
Kompetansesentrene skal ha fokus på avklarte behov i
kommunene og på bedre samhandling mellom tjenestenivåene
i kommuner og spesialisthelsetjenester. Når vi planlegger og
gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, skal det skje
i samarbeid med Fylkesmannsembetene og de regionale
helseforetakene. Vi samarbeider med sentrale aktører i rusfeltet
og sentrale fag- og forskningsmiljøer. Brukerinvolvering og
brukerorientering inkluderes i tilbudene.
Vi jobber helhetlig overfor kommuner når det vurderes
hensiktsmessig og det foreligger en bestilling ut ifra uttrykte
behov fra den enkelte kommune.

2

Kjerneoppgaver for Kompetansesenter rus
•
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid
•
Tidlig intervensjon
•
Rusbehandling
KoRus Stavanger har hatt et mangeårig fokus på hvordan
rusproblemer påvirker relasjoner i familier, derfor er dette et
sentralt tema for vår virksomhet. Vi er også spesielt opptatt av
arbeidslivets kultur for alkoholbruk, og ser dette som en viktig
arena for å forebygge rusproblemer ved tidlig intervensjon.
Katalogen består av fire deler:
1. Planlagte kurs i 2018
2. Foredrag på bestilling
3. Prosjekter og programmer
4. Andre kompetansebyggende tilbud
Vi vil også arrangere andre tilbud som ikke er fastsatt med
dato i skrivende stund. Følg derfor med på våre nettsider:
www.korus-stavanger.no for mer og oppdatert informasjon
og eventuelle endringer. Der finnes også påmeldingslinker
til samtlige kurs. Vi vil også sende ut egen invitasjon til hvert
enkelt kurs til postmottak, og ber om at kommunene sprer
disse til alle relevante og aktuelle fagpersoner. Kontakt oss
gjerne dersom du lurer på noe. Spørsmål kan rettes til leder for
KoRus vest Stavanger på telefon: 51 72 90 00.
Korus vest Stavanger håper at innholdet i kurs, prosjekt
- og programkatalogen vil bidra til å dekke noen av de
kompetansebehovene dere står overfor i den viktige jobben
dere gjør som fagfolk i møte med brukere, pårørende og
tjenesteleverandører innen dette sammensatte arbeidsfeltet.
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og innspill i forhold til
behov for fremtidige kompetansehevende tilbud.
Stavanger 20.desember 2017
Bjarte Grov
Direktør
Rogaland A-senter

Odd Tore Berge
leder Korus vest – Stavanger

KURS, FOREDRAG, PROSJEKTER OG
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Brukerplanseminar - Aktiv bruk av brukerplan
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KURSOVERSIKT

KURSOVERSIKT
Komplett kursinformasjon legges fortløpende ut på våre hjemmesider www.korus-stavanger, og
rogaland-asenter.no. Her finnes også påmeldingslink, program for kurset, samt presentasjoner fra avholdte
kurs. Alle kurs forutsetter at deltakeren selv dekker reise og eventuelle oppholdsutgifter. Det tas forbehold
om endring av programmet. Ved spørsmål kan kontaktperson for det enkelte kurs kontaktes.
PÅMELDINGER
Vi gjør oppmerksom på at ved påmeldinger hvor man
ikke har møtt opp, vil vi kreve dekning av utgifter med
et beløp som er oppgitt på invitasjonen.

TIDLIG INTERVENSJON
BARN I FAMILIER MED RUSPROBLEMER
K1
Rusrelaterte skader hos barn
Seminar om konsekvenser for barn skadet av rus og stress i
svangerskapet. Hva trenger barna for å få en god tilknytning til
sine foreldre? Hvordan påvirker de ulike rusmidlene fosteret, og
hvilke kortsiktige og langsiktige kosnekvenser har dette? Hvordan
kan barn som er rus – og stresseksponerte i svangerskapet få en
god tilknytning til sine foreldre? Betydningen av god oppfølging og
sammenhengende tjenester.
Dato:

6.mars og 18.april 2018

Sted:

Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Aulaen,
Hovedbygget/ Sydbygget, 2.etg, Gerd Ragna Bloch
Thorsensgt 8

Målgrupper:

Fastleger, helsesøstre, jordmødre, ansatte innen
barnevernstjeneste, helse- og sosialkontor,
spesialisthelsetjenester, fødsel- og barselavdelinger,
BUPA, HABU, LAR og andre fagfolk innen Tverrfaglig
spesialisert rusmiddelbehandling (TSB), samt ansatte i
BUF etat.

Foredragsholdere: Psykolog PhD Kari Slinning, psykolog-spesialistene
Kristin G. Futuholmen og Mette Sund Sjøvoll, Aline
poliklinikk, Barne- og familieetaten Oslo kommune og
overlege Reidar Stokke, Rogaland A-senter.
Pris:

kr 300.-

Påmeldingsfrist:

se nettsider KoRus, kurs/påmelding

Maks antall:

150

Arrangør:

Rogaland A-senter v/ avd. for gravide og
småbarnsfamilier, i samarbeid med KoRus vest
Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger
BUPA v/ Spe- og småbarnsenheten og LAR Helse
Stavanger.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no
eller kontakt Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 91 38
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TIDLIG INTERVENSJON
BARN I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

TIDLIG INTERVENSJON
SYKELIG OVERVEKT HOS GRAVIDE

K2
Mot til å se – evne til å handle 2018

K3
Sykelig overvekt hos gravide

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne
til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har
psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk
sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt
kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale
med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og
hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket
nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike
hjelpeinstanser er også et mål.

Nettverk for jordmødre i Rogaland arrangeres i samarbeid
med KoRus Stavanger.

Dato:

24. og 25. januar 2018

Sted:

Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

Foredragsholdere: Seksjonsoverlege Samira Lekhal, MD PhD,
Senter for sykelig overvekt.

Målgrupper:

Ansatte i kommunen; fastleger,
helsestasjoner,barnevern, barnehager, skoler,
PP-tjenester, rus og psykiatritjenester,
sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio
- og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten
i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder
barne- og ungdomspsykiatri, samt
flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner,
oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende
stillinger i andre regioner i Norge.

Foredragsholdere: Brukererfaring og film «Natta pappa henta
oss» v/Steffan Strandberg, Susan Hart,
klinisk psykolog: «Den følsomme hjernen.»
Siri Gjesdal, BarnsBeste, Ingebjørg Flatås
og Åse Prestvik, familieterapeut Lade
Behandlingsenter; Pårørende Ellen Kallander,
Akseshus Universitetssykehus: Omsorg og
livskvalitet, Kristine Rørtveit, Stavanger
Universitetssykehus om spiseforstyrrelser,
Gudrun Austad, RVTS vest; Barn på
flukt. Marianne Straume mfl. Randaberg
kommune: om drop-out i skolen Trude Håvik,
Universitetet i Stavanger, om Skolefravær Godi
Keller, om tillit i en angstkultur
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Pris:

Kr 1690,- (inkl lunsj 2 dager)

Påmeldingsfrist:

15.januar 2018

Arrangør:

KoRus vest Stavanger, Rogaland
A-senter i samarbeid med
tverretatlig koordineringsgruppe for
Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å
handle, samt Fylkesmannen i Rogaland.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no
og www.rogaland-asenter.no eller kontakt
Maren Løvås;
maren.lovas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 91 38
eller Marit Vasshus:
marit.vasshus@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00/ 90 61 66 69.

Dato:

28.mai 2018

Sted:

Rogaland A-senter, kurslokale Byfjorden,
administrasjonsbygg, Møksterkaien,
Skogstøstraen 37, Bygg 4, 2. etasje.

Målgrupper:

Jordmødre

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

se nettsider KoRus, kurs/ påmelding

Maks antall:

Ca. 40

Arrangør:

KoRus vest Stavanger og nettverk for
jordmødre i Rogaland.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no og
www.rogalandasenter.no
eller kontakt Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 91 38/ 41 29 35 73.

TIDLIG INTERVENSJON
SAMTALEMETODIKK

K4
Motiverende Samtale (MI), 4 dagers
grunnleggende MI-opplæring

K5
MI-nettverk (Sør-Rogaland)

Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert, målfokusert
og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke
personens motivasjon til å endre atferd. Denne metoden er
velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. MI- opplæringen vil ha særlig fokus på endring
av rus/alkoholvaner.
Grunnleggende MI-opplæring består av 3 kursdager (2 påfølgende
dager, og 1 dag etter 1-2 måneder). Disse dagene vil veksle mellom
foredrag og øvelser. Den fjerde dagen består av praktisk arbeid som
den enkelte deltaker skal gjøre på egenhånd. Arbeidet består av å
gjøre digitalt opptak av en 20 minutters MI – samtale, transkribere
samtalematerialet og sende til MI – analyse ved Korus vest Bergen.
Dette arbeidet skal gjøres mellom kursdag 2 og 3.
For at opplæringen skal være optimal er det også ønskelig at
deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i
smågrupper underveis i opplæringen.
Dialog for å sikre implementering
Ved forespørsel om opplæringen i MI tar KoRus vest Stavanger
initiativ til et eller flere formøter med sentrale aktører/deltakere/
ledere i forkant av en eventuell opplæring. Dette for å sikre
implementering av MI – kompetanse i virksomheten. Det vil også
bli tatt initiativ til et møte i etterkant av fullført opplæring med
samme hensikt. Tidspunkt, sted og pris for opplæringen avtales
i formøter mellom virksomheten og KoRus vest Stavanger. 30
deltakere er maks antall på grunnleggende MI – opplæring.
Dato:

Arrangeres på forespørsel til KoRus vest
Stavanger

Sted:

Arrangeres etter avtale med KoRus vest
Stavanger

Målgrupper:

Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester
og arbeidslivet som jobber med forebygging og
tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse
alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI – analyse for veiledning på
egen samtalepraksis før kursdag 3. Dette vil bli
informert nærmere om ved kursstart.

KURSOVERSIKT

TIDLIG INTERVENSJON
SAMTALEMETODIKK

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til
nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått
MI-opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid
før samlingen.
Dato:

5. april 2018

Sted:

Sola strand hotell, Nordsjøvegen, Axel
Lundsvei 27, Sola

Målgrupper:

Deltakere som har gjennomført opplæring i
Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest
Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting:

Gjennom MI–nettverk ønsker vi å
vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter
og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere: Representanter fra MI-nettverket, eksterne
foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest
Stavanger, Rogaland A-senter.
Pris:

400,-

Påmeldingsfrist:

5. mars 2018

Maks antall:

50 deltakere

Arrangør:

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no eller kontakt
Ingrid R. Strømsvold; ingrid.rasmussen.
stroemsvold@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33 / 400 44 161.

Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger, som er
medlemmer av MINT (Motivational interview
network of trainers).
Pris:

Etter avtale med Korus Stavanger.

Påmeldingsfrist:

Etter avtale med Korus Stavanger

Maks antall:

30 deltakere

Arrangør:

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter,
i samarbeid med bestiller

Informasjon:

www.korus-stavanger.no eller kontakt:
Ingrid R. Strømsvold; ingrid.rasmussen.
stroemsvold@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00/51 72 90 33/400 44 161.
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TIDLIG INTERVENSJON
SAMTALEMETODIKK

RUSBEHANDLING
RUS OG PSYKISK HELSE

K6
MI – nettverk (Nord-Rogaland)

K7
Grunnkurs rus og psykisk helse

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter vurderer å
invitere til nettverkssamling høsten 2018 i Nord-Rogaland
for ansatte som tidligere har gjennomgått MI- opplæring.
Tilbudet vil bli annonsert på våre nettsider:
www.korus-stavanger.no

Kursets innhold vil bli avklart i løpet av januar2018.
Se våre nettsider www.korus-stavanger.no

Målgrupper:

Deltakere som har gjennomført opplæring i
Motiverende samtaler (MI) i regi av KoRus
vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting:

Gjennom MI–nettverk ønsker vi å
vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter
og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere: Representanter fra MI-nettverket, eksterne
foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest
Stavanger, Rogaland A-senter.

8

Pris:

300,-

Maks antall:

30 deltakere

Arrangør:

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Informasjon:

www.korus-stavanger.no eller kontakt
Ingrid R. Strømsvold; ingrid.rasmussen.
stroemsvold@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33 / 400 44 161.

Dato:

Vår 2018

Sted:

Nord-Rogaland

Målgrupper:

Nyansatte fagpersoner i Rogaland
som kommer i kontakt med rus- og
avhengighetsproblematikk.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Se www.korus-stavanger.no

Maks antall:

200 deltakere

Arrangør:

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i
samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland

Informasjon:

www.korus-stavanger.no
og www.rogaland-asenter.no,
eller kontakt Silje Lill Rimstad;
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 32.

RUSBEHANDLING
RUS OG PSYKISK HELSE

K8
RUSDAG 2018, Nord-Rogaland

K9
Brukerplanseminar Aktiv bruk av brukerplan

Dato:

5. februar, kl. 10.00-15.30

Sted:

Tysvær Kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157,
Tysvær

Målgrupper:

Politikere, fagfolk, brukere- og
pårørendeorganisasjoner, samt andre som er
interessert i rusfaglige spørsmål.

Foredragsholdere: Gabrielle Welle Strand, Helsedirektoratet,
Tomas Clausen, Senterleder og
profesor ved SERAF (Senter for rus- og
avhengighetsforskning), Familieambulatoriet,
Brukerinnlegg, Sverre Nesvåg, forskingsleder
KORFOR.
Tema:

Gabrielle Welle Strand, Helsedirektoratet;
Siste nytt på rusfeltet, nasjonale føringer,
hva innebærer dette for brukere, kommuner
og helseforetak? Pakkeforløp for tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB). Pakkeforløp
gravide og rus. Lokal oppfølging av barn som
har vært eksponert for rus i svangerskapet.
BrukerPlan – årets funn – med skråblikk på
LAR, mm

Pris:

Gratis, enkel lunsj

Påmeldingsfrist:

15.januar: helse-fonna.no/arrangementer/
rusdagen-2018-2018-02-05

Maks antall:

KURSOVERSIKT

RUSBEHANDLING
RUS OG PSYKISK HELSE

Vi inviterer til regionsvis gjennomgang av Brukerplan. I år
vil vi bruke dagen til å fordype oss i tallene, gjøre relevante
sammenligninger og se nærmere på lokale forhold, positive
og negative avvik etc. Presentasjonen skjer i dialog med de
fremmøtte. Vi håper at denne formen vil bidra til utvidet
forståelse og økt bruk av den egne kartleggingen.
Dato:

19.-22. februar

Sted:

Eigersund, Bryne og Judaberg

Målgruppe:

Brukerplan-seminaret henvender seg først
og fremst til de ansatte i kommunene som
gjennom sitt arbeid, vil ha strategisk eller
praktisk nytte av å tilegne seg bedre innsikt og
forståelse for gruppen «bruker av kommunale
tjenester med rus og/eller psykiske problem» i
den egne kommunen. Andre interesserte, f eks
folkevalgte eller brukerrepresentanter, er også
velkomne.

Foredragsholdere: KoRus v/ Sven Gustafsson vil presentere
tallene og lede dialogen.
Pris:

Gratis

Maks antall:

Se påmeldingsskjema

350 deltakere

Arrangør:

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Arrangør:

Helse Fonna i samarbeid med KoRus
vest Stavanger og KoRus vest Bergen og
Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland.

Informasjon:

Informasjon:

www.korus-stavanger.no
eller kontakt Bernt Netland;
bernt.netland@ helse-fonna.no,
tlf: 91 72 25 48.

www.korus-stavanger.no
eller kontakt Sven Gustafsson, KoRus vest
Stavanger, Rogaland A-senter:
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 47 66 29 48.
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RUSBEHANDLING
RUS OG PSYKISK HELSE

ETIKK

K10
StaRus - konferansen 2018

K11
Utstein Refleksjonsforum

StaRus-gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for
kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet.

Utstein Refleksjonsforum er navnet på et årlig dagsseminar
på Utstein Kloster. Rogaland A-senter har arrangert
dette siden 1999, i samarbeid med Kirkens Bymisjon,
og Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Den
behandlingsmessige hverdagen er mange steder preget
av travelhet og hyppige endringer. Noen ganger kommer
også den helsefaglige profesjonaliteten under press. Utstein
Refleksjonsforum er derimot et sted hvor deltakerne i ro
og mak drøfter grunnlagsspørsmål. Refleksjonsforumet har
eksempelvis tatt for seg følgende tema: ”Om autonomi i
helsefaglig arbeid” v/ professor i teologi Trygve Wyller, UiO
”Markedskreftenes utrolige kraft”, v/ amanuensis i
statsvitenskap Bent Sofus Tranøy, UiO ”Fra børs og katedral
til børs og terapi”, v/ amanuensis i psykologi Ole Jacob
Madsen, UiO ”Om det tragiske og komiske ved sykelighet og
sykdom”, v/professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk,
UiO.

Dato:

20. mars 2018, kl. 18.00–20.00: film og innlegg

Sted:

20. mars: SF-kino Sandnes

Dato:

21. mars 2018: dagsarrangement

Sted:

Sola Strand hotell

Målgrupper:

Alle som interesserer seg for
kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet
(brukere, pårørende, fagfolk).

Tema:

Utenforskap

Foredragsholdere: OPEN SPACE m/ innledere
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Pris:

kr. 1300,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist:

til liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Maks antall:

100 deltakere

Arrangør:

STARUS-gruppen som består av:
Universitetet i Stavanger, International
Research Centre Stavanger (IRIS), KORFOR,
Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), og
Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no og
www.rogaland-asenter.no
eller kontakt Anne S. Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12.

Dato:

12. april 2018

Sted:

Utstein Kloster

Målgrupper:

Ansatte i rusfeltet, psykiatrien, somatikk,
helseadministrasjonene, Universiteter og
høyskoler, kirken, andre interesserte.

Foredragsholdere: Tor Johan Ekeland, professor, Høgskolen i
Volda
Program:

Se egen invitasjon, KoRus nettsider
www.korus-stavanger.no

Pris:

kr. 1300.- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist:

Vil fremkomme av egen invitasjon/
se www.korus-stavanger.no

Maks antall:

30 deltakere

Arrangør:

Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger i
samarbeid med Kirkens Bymisjon Rogaland
og Universitetet i Stavanger, UiS.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no og
www.rogaland-asenter.no
eller kontakt Anne Schanche Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00.

KURSOVERSIKT

RUSBEHANDLING
RUS OG PSYKISK HELSE
K12
Overdose-konferansen 2018
Stavanger kommune arrangerer sammen med KoRus
Vest Stavanger, Rogaland A-senter kunnskapsbasert
Overdosekonferanse for relevante hjelpeinstanser med
oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og
statistikk.
Dato:

September 2018

Sted:

Se www.korus-stavanger.no

Målgrupper:

Alle som interesserer seg for
kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet
(brukere, pårørende, fagfolk).

Foredragsholdere:
Pris:

Se våre hjemmesider

Påmelding:

Se våre hjemmesider

Maks antall:

100 deltakere

Arrangør:

Stavanger kommune i samarbeid med
Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson:

Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

Informasjon:

www.korus-stavanger.no og
www.rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00
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I forbindelse med avklarte behov i kommuner og spesialisthelsetjenester og prosesser med implementering
og samarbeid med KoRus og ev. andre regionale kompetansesentra, er dette tilbud som kan inngå i et
avtalt samarbeid. Ta gjerne kontakt med oss i god tid før gjennomføring. Pris avtales ved forespørsel.
Leder for KoRus vest Stavanger kan kontaktes på tlf 51 72 90 00 for bestilling i forhold til tema og omfang.

TIDLIG INTERVENSJON
BARN I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

TIDLIG INTERVENSJON
BARN I MINORITETSFAMILIER

B1
Hvilke konsekvenser har det for
barn å vokse opp i en familie med
rusproblemer? Hvilke tegn og signaler vil
barn vise? Hva sier forskningen?

B2
Familierelasjoner og familiestruktur i
minoritetsperspektiv

Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge
voksne har et rusproblem har større risiko enn andre barn
for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og
vanskeligheter i skolesituasjonen. Dersom vi går tidlig inn og
hjelper disse barna, så er det mindre risiko for utvikling av
varige skader. Hvilke signaler viser barn som lever i familier
med rusproblemer og hvilken hjelp trenger de? Hva trenger
foreldrene?
Informasjon:

www.korus-stavanger.no og
www.rogaland-asenter.no

Kontaktpersoner:

Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00.
eller Anne Schanche Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00.

FOREDRAG PÅ BESTILLING

FOREDRAG PÅ BESTILLING

Terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier oppleves av
mange hjelpere som en stor utfordring. Utfordringen er
ofte å forstå ulikhet. Forståelsen av familien og hva den
betyr for den enkelte er ulikt i ulike kulturer. Tanker om
barnoppdragelse er også forskjellig. Foredraget vil ha fokus
på å forstå ulikhet i familiestukturer og barneoppdragelse.
Vi tilbyr:

Foredrag og seminar

Målgrupper:

Faggrupper som arbeider med barn og familier

Foredragsholder:

Sosialantropolog / familieterapeut Maren
Løvås

Kontaktperson:

Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00.
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TIDLIG INTERVENSJON
ALDRING OG RUS

B3
Arbeidsliv og Rus

B4
Aldring og helse- hva med alkohol?

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, tilbyr interne
foredrag og oppfølging til bedrifter og bedriftshelsetjenester i
hele Rogaland. Vi kan skreddersy innholdet etter bedriftens/
bedriftshelsetjenestens ønske.

Målet er å øke kunnskap og handlingskompetanse omkring
bruk av alkohol og medikamenter hos eldre mennesker,
definert som de over 65 år.

Vi tilbyr:

Foredrag/veiledning

Målgrupper:

Ledere, HMS personell, HR personell,
tillitsvalgte, verneombud og AKAN kontakter,
ansatte i bedriftshelsetjenesten

Aktuelle tema:

• Hva er avhengighet og hvordan påvirker
den oss?
• Ulike rusmidler
• Hvorfor tenke forebygging i arbeidslivet?
• Hjelp til etablering og oppfølging av
bedriftens rusmiddelpolicy
• Hvordan bli bedre på å praktisere den
”viktige samtalen”?
• Kvinner og alkohol
• BHT sin rolle i AKAN-saker

Foredragsholder:

Erfarne fagpersoner fra Rogaland A-senter /
KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson:

Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

Vi tilbyr:
Aktuelle
fokusområder:

Målgrupper:

FOREDRAG PÅ BESTILLING

TIDLIG INTERVENSJON
ARBEIDSLIV OG RUS

Foredrag og grupperefleksjon
• Hvorfor er eldre en målgruppe for tidlig
intervensjon?
• Er det riktig at eldres alkoholvaner er i
ferd med å endres?
• Viktig kunnskap om aldring og alkohol
Helse- og sosialsektoren i kommunene som
hjemmetjeneste, fastlege, psykisk helse med
flere. HR/HMS-personell som har ansvar
for å tilrettelegge for god seniorpolitikk ved
arbeidsplassen.

Foredragsholder:

Erfarne fagpersoner fra KoRus vest Stavanger
og Rogaland A-senter.

Kontaktpersoner:

Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 90 63 eller
Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

RUSBEHANDLING
B5
Implementering av faglige retningslinjer
og veiledere for rusfeltet
Korus vest Stavanger kan bistå i arbeidet med å implementere
faglige retningslinjer og veiledere for rusfeltet.
Kontaktperson:

Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87 eller
Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogalandasenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33 / 400 44 162.
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Ved bistand til prosesser og implementering av tiltak i kommunene vil det noen ganger være hensiktsmessig
med et samarbeid med øvrige regionale kompetansesentra. KoRus skal gjennom disse aktivitetene bidra til
gjennomføring av nasjonal politikk på vårt fagområde. Ved valg av særskilte innsatskommuner, vektlegger vi:
•
•
•
•

PROSJEKTER & PROGRAMMER

PROSJEKTER & PROGRAMMER
langsiktighet og forankring i kommunens/bydelens administrative og politiske ledelse
forankring i kommunalt planverk
forpliktelse fra kommunens/bydelens side i å følge opp arbeidet som igangsettes gjennom en skriftlig avtale,
dette skal være etterprøvbart
rimelig geografisk spredning og at et flertall av kommunene/bydelene over tid har fått et tilbud fra kompetansesenteret.

Som et ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi flere prosjekter og programmer som kommuner i vår region deltar i.
Det er allerede inngått avtaler med mange kommuner for 2018, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og dialog om
fremtidig deltakelse i noen av prosjektene. Innsatsen inkluderer Opptrappingsplanen for rusfeltet og faglige retningslinjer innen
temaområdene forebygging og folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling.

TIDLIG INTERVENSJON
P1
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell
for tjenester, som møter gravide, barn, unge og foreldre som
det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med
BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede
tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre
uten at det blir oppfølgingsavbrudd. Dette gjennomføres
ved å beskrive det helhetlige og sammenhengende
forløpet på system-, tjeneste- og individnivå, tilpasset den
enkelte kommune. Modellen bidrar til å få oversikt over
handlingsforløpet og til å rette opp i svikt i samhandling både
mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig
nivå.
BTI – modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta
strategiske beslutninger og for å systematisere og beskrive det
praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre som en bekymrer seg
for.
BTI- modellen er opprinnelig en dansk modell som
Helsedirektoratet i samarbeid med kompetansesentrene for rus og
åtte pilotkommuner (Haugesund, Røros, Stord, Tromsø, Tysvær,
Årdal og Østre Toten) har tilpasset til norsk organisering og
forvaltning.

KoRus vest Stavanger og Bergen, RVTS (Ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging) og RKBU (Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern
har etablert et sentersamarbeid om Bedre Tverrfaglig Innsats
(BTI). Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland er også sentrale
samarbeidspartnere. Helse Fonna er sentral i samarbeidet omkring
BTI-kommunene i nord-Rogaland. Det er også iverksatt utvidelse av
BTI-satsningen i kommuner i Sør-Rogaland.
Mer informasjon:

tidliginnsats.forebygging.no, eller kontakt
Nord-Rogaland: Bernt Netland;
bernt.netland@helse-fonna.no, tlf: 91 72 25 48.
Sør-Rogaland: Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogalandasenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 161 og
Maren Løvås;
maren.lovas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00/51 72 91 38

BTI består av en fast samarbeidsstruktur, en stafettholder
med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet
og dokumentere dette i en «stafettlogg». Videre utarbeides
handlingsveiledere og konkrete verktøy til ansatte i ulike tjenester.
For nærmere beskrivelse av BTI-modellen, erfaringer og eksempler
med konkrete arbeidsverktøy se:
http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/.
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TIDLIG INTERVENSJON
BARN I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

TIDLIG INTERVENSJON
BARN I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

P2
Barn i rusfamilier (BIR) – Tidlig
intervensjon

P3
Tidlig inn
Tidlig intervensjon ved vansker
knyttet til psykisk helse, rusmidler
og vold i nære relasjoner

Barn i Rusfamilier (BIR) er et undervisnings og
veiledningsprogram som setter fokus på hvor viktig det er
at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig
hjelp. Dette for å forebygge og begrense skadevirkninger.
Målsetting:

Målgrupper:

Innhold:

Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og
tidlig intervensjon blant ansatte som kommer
i kontakt med barn og unge som lever i
risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Videre
øke kunnskapen om rusmiddelproblemer
i et barne- og familieperspektiv, hvilke
konsekvenser det har for barna og bidra til økt
handlingskompetanse.
Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO,
helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten. Vi
vektlegger tverrfaglig samhandling, så det
er en forutsetning for deltakelse at relevante
kommunale instanser er representert.
Andre kommunale instanser kan også
delta, som ruskonsulent, SLT-koordinator,
folkehelsekoordinator, fritidsleder/klubbleder
og ungdomsteam i NAV.
Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv.
Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse
opp i en familie med rusmiddeløproblemer?
Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hvordan
oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av
en bekymring? Å samtale med barn. Hvordan
samtale med foreldre når du er bekymret
for et barn? Taushetsplikten- muligheter og
begrensninger. Å bli bevisst egne barrierer på
hvorfor er dette vanskelig?

Vi tilbyr alle deltakere:
Fire dagers opplæring gjennom to samlinger
på to dager med dyktige og inspirerende
foredragsholdere, i løpet av første halvår av en
programperiode på 1,5- 2 år. Forelesninger og
øvelser i grupper.
Vi tilbyr kommunenes ressursgruppe:
Eget materiell/verktøy, støtte/veiledning,
struktur/ rutiner for arbeid til spredning
og implementering i kommunen. Egen
todagers samling for ressursgruppene i den
enkelte kommune, med tema spredning,
implementering og utveksling av erfaring.
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Tiltak:

Opplæringssamlinger, ledersamlinger,
handlingsveileder, veiledning og materiell,
oppfølging i veiledningsgrupper og årlige
samlinger for nøkkelpersoner.

Rekruttering:

Ta gjerne kontakt om din kommume er
interessert.

Kontaktperson:

Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 91 38/ 412 93 573
Anne S. Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12.

Hvis kommunen din ønsker å styrke arbeidet sitt i møte med
gravide, småbarnsforeldre og deres barn, kan dere melde
deres interesse for opplæringsprogrammet. Hvorfor delta i
dette programmet – og hvem er ansvarlig?
Det er ofte vanskelig å spørre om hjelp i forhold til psykisk helse,
rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet
og Barne- ungdoms- og familieetaten gått sammen om å utarbeide
et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og –
metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å
avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp.
Programmet tilbys i et samarbeid mellom ulike kompetansesenter:
RVTS (Regionale ressurssentert om vold og traumatisk stress og
selvmordsforebygging),
KoRus (Kompetansesenter rus)
Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten)
RBUP/ RKBU (Regionsenter for barn og unges psykiske helse/
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).
Hva inneholder programmet?
Opplæringsprogrammet er et tilbud om opplæring i gode verktøy
og metoder innen tidlig intervensjon. Målgruppen er kommunalt
ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres
partnere. Det gis opplæring i konkrete verktøy og samtalemetodikk
og anbefalinger knyttet tverrsektoriell samhandling i oppfølgingen.
Ved siden av noe teori, inneholder opplæringsprogrammet flere
øvelser for å styrke den enkeltes ferdigheter og opplevelse av
mestring. Det legges også opp til veiledning og erfaringsutveksling.
Sentralt i opplæringen:
• Dialog om sårbare tema
• Bruk av MI og støttesamtaler
• Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
• Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet
og småbarnsperiode.
• Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
• Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk
Kontaktperson:

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 91 38.

P4
WIRUS – Workplace Interventions
preventing Risky Use of Alcohol and
Sickleave

PROSJEKTER & PROGRAMMER

TIDLIG INTERVENSJON
ARBEIDSLIV OG RUS

Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En
norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene
er i jobbsammenheng. Oppdragsgiver, gjennomføring og
evaluering.
Helsedirektoratet har gitt KoRus vest Stavanger og Universitetet i
Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon
ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet.
Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått i
oppdrag å bistå med rekruttering av bedrifter og gjennomføre flere
av intervensjonene i prosjektet.
Omfang
og målsetting:

Mer informasjon:

Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions
preventing Risky Use of Alcohol and
Sickleave) startet i 2013 og beregnes å være
ferdig 2019. Det inkluderer ca. 20 000 ansatte i
hele landet, i private og offentlige bedrifter.
Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter,
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.
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KoRus vest Stavanger skal bistå Helsedirektoratet med å gjøre nasjonale retningslinjer og veiledere kjent
i helse- og omsorgstjenestene. KoRus vest Stavanger skal også bidra til at kommuner implementerer
Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Ta kontakt med leder for KoRus vest
Stavanger, tlf: 51 72 90 00. Forøvring kan vi tilby andre kompetansebyggende tilbud, herunder:

RUSFOREBYGGING OG LOKALT
FOLKEHELSEARBEID KARTLEGGING

RUSFOREBYGGING OG LOKALT
FOLKEHELSEARBEID

A1
Ungdata – analyser og presentasjoner

A2
Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring
av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på
ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Resultatene
fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for
kommunal plan- og utviklingsarbeid, og brukes blant
annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og i
arbeidet med å bedre unges folkehelsesituasjon. Ungdata
gjennomføres i samarbeid med den aktuelle kommunen,
KoRus Vest Stavanger og NOVA.

Ifølge Alkoholloven § 1-7 er kommunen pålagt å utarbeide
en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler
å se dette i sammenheng med narkotikapolitikken, og
utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Målsetting:

KoRus vest Stavanger ønsker å bistå alle
deltakerkommuner i Rogaland med å
hente ut potensialet i resultatene fra
Ungdataundersøkelsen. Vi kan medvirke i
tolkninger, analyser av data og delta i lokale
presentasjoner.

Målgrupper:

Alle kommuner i Rogaland fylke som har
gjennomført Ungdataundersøkelser.

Vi tilbyr:

KoRus vest Stavanger kan delta i den lokale
drøftingen om bruk av resultatene fra
undersøkelsen. Vi kan bistå kommunene
i tolkning av standardrapportene. Med
utgangspunkt i de temaområder som
kommunen ønsker fordypet, kan vi foreta
ytterligere analyser av resultatene. KoRus vest
Stavanger lager presentasjoner i ulike format,
og kan være behjelpelige med å formidle
resultatene i forskjellige faglige eller politiske
setninger, eller i foreldremøter mm.

Rekruttering:

Fortløpende. Det anbefales at kommunen tar
kontakt med KoRus vest Stavanger gjennom
sin Ungdatakontakt/ Ungdatakoordinator.

Kontaktperson:

Sven Gustafsson;
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 57 / 47 66 29 48.

Målgrupper:

Kommuner i Rogaland som ønsker hjelp
til å utarbeide eller rullere ruspolitiske
handlingsplaner.

Sentrale tema:

• Kartlegging av helsetilstand og viktige
påvirkningsfaktorer i befolkningen
• Medvirkningsmetodikk – med mål om å
skape gode involverende planprosesser
• Forebyggende tiltak som ansvarlig
alkoholhåndtering, informasjon og
holdningsskapende arbeid
• Tidlig intervensjonsarbeid
• Oppfølging og rehabilitering av kjente
rusmiddelavhengige
• Ruspolitisk handlingsplan som en del av et
større planarbeid på folkehelseområdet

Vi tibyr:

• Tilrettelegging av planprosesser
• Veiledning
• Høring av planer

Rekruttering:

Etter behov, fortløpende

Kontaktperson:

Sven Gustafsson;
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 57.

ANDRE KOMPETANSEBYGGENDE TILBUD

ANDRE KOMPETANSEBYGGENDE TILBUD
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RUSFOREBYGGING OG LOKALT
FOLKEHELSEARBEID

RUSFOREBYGGING OG LOKALT
FOLKEHELSEARBEID

A3
Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH)

A4
Alkohollovs-nettverket, nettverkssamling
om ansvarlig alkoholhåndtering

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en nasjonal satsing
for å styrke kommunenes forvaltning av alkoholloven. Målet
er å minske overskjenking, skjenking til mindreårige og
utelivsrelatert vold.
Målgrupper:

Kommuner i Rogaland; saksbehandlere,
politikere, ansatte i utelivsbransje og
salgssteder, mfl.

Målgrupper:

Ansatte i skjenkenæringen(herunder
dørvaktbransjen), politiet og ansatte og
politikere i kommunene.

Målsetting:

Styrke samarbeidet og kompetansen på
alkoholloven.

Arrangør:

Hjelp til å implementere Ansvarlig
alkoholhåndtering og Ansvarlig vertskap i
kommunen. Bistand ved kompetanseutvikling
og opplæring.

KoRus Stavanger i samarbeid med
Fylkesmannen i Rogaland, samt Politiet
(Sør-Vest Politidistrikt) og KS.

Tid:

Høst 2018 i Haugesund, dato er ikke avklart.
Se kurs: www.korus-stavanger.no.

Rekruttering:

Ved forespørsel

Påmelding:

Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider

Kontaktperson:

Ingunn K. Svendsen;
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63.

Kontakt:

Ingunn K. Svendsen
tlf: 51 72 90 63 / 909 35 662,
e-post: ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Informasjon:

www.helsedirektoratet.no
www.kommunetorget.no

Sentrale områder er: • God arena for samarbeid mellom kommune,
politi og skjenkebransje
• Kvalitet i kontrollen
• Opplæring/kompetanseutvikling
• Kurs i Ansvarlig vertskap
• Ansvarlig vertskap: e-læring
Vi tibyr:
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Alkohollovs-nettverket for folkehelse,
kriminalitetsforebygging og Ansvarlig Alkoholhåndtering.
Nettverket har årlige samlinger og arrangeres av
Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger i
samarbeid med Politiet (Sør-vest politidistrikt) og KS.

TIDLIG INTERVENSJON
ARBEIDSLIV OG RUS

A5
alor (arbeidsliv og rus) nettverk i
Rogaland

A6
Regionale alor (arbeidsliv og rus)
nettverk i Norge

alor nettverk er en møteplass for utveksling av erfaringer,
men også et sted for inspirasjon og kunnskap som er nyttig
i din jobb. Nettverket er organisert slik at du kan drøfte
problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen
organisasjon. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig
og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger
på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
alor nettverket tilrettelegges av KoRus vest Stavanger i et
samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det
bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus
vest Stavanger, og alle alor nettverk i Norge drives etter denne
modellen.

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har utviklet en
modell for alor nettverk og bistår interesserte KoRus i Norge
ved oppstart av regionale alor nettverk. Alor nettverk har
eksistert siden 2006 og det er i oktober 2018 ni regionale
alor nettverk i Norge. Det arrangeres årlig samling for dem
som drifter og dem som planlegger å starte regionale alor
nettverk. I 2018 arrangeres Alor Norge samling på Sola
Strand hotell 23.01.2018.

Fokusområder:

• Tiltak og metode innen forebygging og tidlig
intervensjon på systemnivå
• Formidling av behandlingsrelevant kunnskap
• Nettverk for erfaringsspredning
• Den nødvendige samtalen, metodeopplæring

Tilbud:

To årlige samlinger i Rogaland;
15.03.2018: Clarion Collection hotel Amanda,
Haugesund
September 2018, Sola strandhotell – dato ikke
avklart

Påmelding:

Se kurs på www.korus-stavanger.no

Mer informasjon:

www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen;
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63 / 90 93 56 62.

ANDRE KOMPETANSEBYGGENDE TILBUD

TIDLIG INTERVENSJON
ARBEIDSLIV OG RUS

Foredragsholdere: Varierer etter hvilke tema som belyses.
Innledere er ofte nettverkets egne deltakere
som deler erfaringer og problemstillinger
fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller
fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og
kompetansesentre innen rus.
Målgrupper:

Alle som gjennom sin jobb er i kontakt
med problemstillinger tilknyttet rusbruk
og arbeidsliv. Dette gjelder ledere,
Akankontakter, HMS-personell, verneombud,
tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i
personalavdelinger/HR eller om du er kollega
som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Mer informasjon:

www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen;
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63
eller Åsa Sjøgren:
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 95.
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METODIKK

RUSBEHANDLING
KARTLEGGING

A7
Open Space

A8
Hurtig kartlegging og handling (HKH)

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har brukt
metodikken siden 2003, både innen arbeid med kommunale
prosesser i forbindelse med ruspolitiske handlingsplaner
og forebygging, ved oppstart av alor nettverk (arbeidsliv
og rus nettverk), regionale konferanser, personalsamlinger
for strategiske planer, plandager med mer. Open Spacemetoden er en velprøvd møte - og konferanseform for økt
medvirkning, som har ført til engasjement verden rundt helt
siden midten av 80-tallet. Open Space skiller seg fra andre
møte- og konferansemetoder ved at deltakerne gis det hele
og fulle ansvaret for å gi møtet/konferansen et innhold, og
legger til rette for et selvorganiserende system. Metoden gir
ingen begrensninger for antall deltakere.

Hurtig kartlegging og handling (HKH), er en analytisk
presentasjon tilnærming til sosialfaglige problemstillinger
basert på en kartleggingsmetode Rapid Assessment
and Response (RAR), som er utviklet av Verdens
helseorganisasjon. Metoden er tilpasset norske forhold av
KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid
med Uteseksjonen i Bergen.

Målgrupper:

Kommuner, spesialisthelsetjenesten og
kompetansesentre tilknyttet rusproblematikk.

Vi tilbyr:

Bistand til ledelse etter denne metoden ved
konferanser/ møter og utviklingsarbeid.

Kontaktperson:

Ingunn K Svendsen;
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63.

Mål:

Målsettingen er å gi et best mulig bilde av et
valgt Problemområde i løpet av en relativt
kort kartleggingsperiode. På bakgrunn av
kartleggingen utvikles en handlingsplan
som legger til rette for formålstjenlige
intervensjoner. Det anvendes ulike
metodiske tilnærminger for å utforske
problemstillingen(e) ut fra forskjellige
perspektiver og innfallsvinkler.

Målgrupper:

Kommunale instanser eller tjenester

Sentrale tema:

Kartlegge og undersøke avgrensede sosiale
problemområder som for eksempel; bruk av
androgene anabole steroider blant unge gutter,
utfordringer rundt ungdomsgruppe i en bydel,
innendørs prostitusjon. Utbredelse og bruk
av GHB/GBL, hasjbruk blant ungdom osv. I
vår region har HKH primært blitt brukt for
kartlegging av kommuners bekymring knyttet
til enkelte grupper barn og unge.

Vi tilbyr:

Bistand til kommuner som ønsker å
gjennomføre en Hurtig Kartlegging og utvikle
handlingsalternativer innenfor avgrensede
problemområder. KoRus vest Stavanger,
Rogaland A-senter, gir opplæring i metoden,
samt veiledning gjennom hele prosessen.
Kommunen står ansvarlig for gjennomføring,
rapportskriving og utarbeidelse av en konkret
handlingsplan.

Kontaktperson:

Anne Schanche Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12.

A9
BrukerPlan – analyse og presentasjon
BrukerPlan er et verktøy for kartlegging av omfang og
karakter av rusmiddelmisbruk. BrukerPlan gjennomføres
i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for
rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), KoRus vest
Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune.
Mål:

Utvidet og lokalt tilpasset kunnskap om
resultatene fra Brukerplankartleggingen.

Målgrupper:

Alle kommuner i Rogaland fylke. Mer
spesifikt retter BrukerPlan seg mot ansatte
i de kommunale enheter som yter tjenester
rettet mot rusmiddelmisbrukere, f. eks.
rusverntjenester, sosialtjenester, NAV,
helsetjenester m.fl.

Vi tilbyr:

KoRus bistår de kommuner i Helse Fonna og
Helse Stavanger som ønsker en utvidet analyse
av materialet fra BrukerPlan-kartleggingen.

Mer informasjon:

Rådgiver Sven Gustafsson;
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 57 / 47 66 29 48.

ANDRE KOMPETANSEBYGGENDE TILBUD

RUSBEHANDLING
KARTLEGGING
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