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Sammendrag: 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Strand kommune tar utgangspunkt i retningen som er gitt i 
nasjonale mål og strategier, og utfordringene i Strand. BrukerPlan-kartleggingen har gitt kommunen 
et godt bilde av utfordringene, og veiledere fra helsedirektoratet gir et faglig grunnlag for hvordan 
arbeidet på rusfeltet skal rettes.  

BrukerPlan viser at Strand kommune har et høyt antall rusmiddelmisbrukere, et høyt antall eldre 
rusmisbrukere og drøyt 7 ganger så mange LAR pasienter som Gjesdal kommune.    

Ungdomsundersøkelsen viser at de fleste ungdommene har det bra og tar avstand fra bruk av 
rusmidler, men at det finnes en liten gruppe som er mer marginalisert enn tidligere og som sliter 
med psykiske vansker og rus.  Det er 30 unge som hvert år dropper ut av videregående skole.   

Målet for kommunens arbeid på rusfeltet er at ingen menneskeliv blir ødelagt av rus: 

 Ingen dødsfall som følge av rusmidler 

 Ingen nye mennesker blir avhengig av rusmidler og ingen ungdommer i risikosonen blir 
oversett 

 Ingen rusmiddelmisbrukere står uten tilbud om hjelp, og ingen blir utskrevet fra behandling 
eller soning uten tilstrekkelig oppfølging og aktivitet.  

 Ingen skal bli diskriminert som følge av sin ruslidelse i helse- og omsorgstjenestene i 
kommunen 

 Ingen pårørende skal stå uten tilbud om oppfølging 

 Ingen barn skal få sin oppvekst skadet eller ødelagt av voksnes rusmisbruk.  

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir avhengige av 
rusmidler eller skadet som følge av andres avhengighet. Nullvisjonen er både en etisk vegviser og en 
retningslinje for det videre rusarbeidet i Strand. Dette innebærer blant annet at tjenestene skal 
utformes på en måte som forebygger rusmiddelmisbruk, overdoser og skader på tredjepart.  

Mål for kommunens arbeid 

 Kommunen gir individuelt tilpassede tjenester med rett hjelp til rett tid på rett nivå fra 
personer med rett kompetanse i et individuelt tilpasset, helhetlig, fleksibelt og 
sammenhengende forløp. 

Oppstartede tiltak:  

Strand har startet opp med flere nye tiltak etter sist rusmiddelpolitiske handlingsplan. Tiltakene 
videreføres: ROP-team (oppsøkende behandlingsteam), lavterskel helsehus (lavterskel helsetilbud 
for rusmiddelmisbrukere med fokus på skadereduksjon) koordinator rus og lavterskel arbeids – og 
aktivitetstilbud. Strand har mottatt tilskuddsmidler til stillingene og det er behov for å jobbe disse 
tiltakene inn i økonomiplan.  

Nye tiltak: 

 Øyeblikkelig hjelp døgn 

 Lege for rusmisbrukere 

 Utvide tilbudet kveld/helg 

 Adekvat hjelp til utskrivningsklare pasienter 

 Behandling etter vold i nære relasjoner 
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 Søke prosjektmidler 

 Opplysning i barnehager og skoler 

 Ettervernbolig i Syrinringen 

 Ungdomsteam 

 Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet 

 Barne og pårørendekontakt 

 Bolig med bemanning og korttids rehabiliteringsopphold.  

 

1. Innledning: 
 

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. For å 
bedre samordningen og fremme helhetlig planlegging anbefales det at planen omhandler hele 
rusfeltet, ikke bare alkoholpolitikken. Strand kommune har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan 
for perioden 2016-2020. Planen omfatter først og fremst salg og skjenkeløyve. Ruspolitisk 
handlingsplan omhandler rusfeltet som helhet, men gjengir ikke det som allerede er vedtatt i 
alkoholpolitisk handlingsplan.  

Undertittelen på planen er «hvordan komme for sent så tidlig som mulig». Det skjer ting i 
kommunen, utenfor den kontroll våre systemer representerer, som kan gjøre barn og unge sårbare i 
forhold til å starte med rusmidler. Kommunene har et omfattende ansvar for personer med 
rusproblemer. I statlige føringer legges det opp til at kommunene skal ha fokus på utsatte grupper og 
enkeltpersoner som av forskjellige årsaker står i fare for å utvikle et problematisk forhold til rus og 
rusmidler. I Folkehelselovens formålsparagraf står: «Formålet med denne loven er å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.» Ruspolitisk handlingsplan skal 
ha et tydelig folkehelseperspektiv og bruk av alkohol og narkotika skal ses i sammenheng.  

Det brukes mange begreper om personer med rusproblemer. Ofte suppleres begrepene av 
stereotype forestillinger om de svake eller at en person med rusproblemer er en ung mann som 
injiserer heroin. Dette tradisjonelle bildet av personer med rusproblemer, er imidlertid i liten grad i 
overenstemmelse med den faktiske situasjonen. Rusproblemer forekommer hos mennesker i ulike 
aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil 
variere fra person til person. Blant personer med rusproblemer vil avhengigheten ofte bare være ett 
av flere problemer. 

Lovene om rusarbeid i kommunene er regulert i helse – og omsorgstjenesteloven og i § 3-1 står at 
kommunen skal tilby nødvendige helse – og omsorgstjenester for alle pasient - og brukergrupper, og 
blant disse gruppene nevnes også personer med rusmiddelproblem. Strand kommune har et stort 
antall rusmiddelmisbrukerne. For å lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er 
det nødvendig med gode tjenester i brukernes nærmiljø. Rusproblemer er sammensatt og det tilsier 
at en ruspolitisk handlingsplan må være helhetlig, tverrfaglig og tverretatlig. Helhetlig behandling 
handler om å behandle rusmiddelmisbruk og andre lidelser samtidig, ha fokus på bolig, økonomi, 
nettverk, arbeid og aktivitet i rehabiliteringsprosessen samtidig som en tilstreber en 
sammenhengende behandlingskjede. 
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2. Kommunens arbeid med planen 
 

Strand kommunes første rusmiddelpolitiske handlingsplan ble først vedtatt for årene 2012-2015. 
Kommunen startet våren 2016 opp arbeidet med revidering av denne planen. Planen tar 
utgangspunkt i rådende retningslinjer og den informasjonen vi har om situasjonen i kommunen holdt 
opp mot de tiltak vi allerede har samt forslag til nye tiltak.  

3. Rusmiddelsituasjonen i Norge  
 

Alkohol er uten sammenligning det mest brukte rusmiddelet. 85 pst. av befolkningen over 18 år har 
drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder. Det totale alkoholkonsumet er høyere i dag enn i 
1993, men det totale alkoholkonsumet, det vil si både registrert og uregistrert forbruk, ser ut til å ha 
flatet ut siden 2008. vi ser derimot et økende forbruk blant kvinner og middelaldrende og eldre 
personer. I følge Sirus (Statens institutt for rusforskning) har 17 pst. av befolkningen et risikofylt 
alkoholforbruk (Sirus 2015).  

Norge har et lavt alkoholforbruk sammenlignet med andre land, men vi har et drikkemønster som 
kjennetegnes av at det drikkes relativt store kvantum når det drikkes. Norske arbeidstakere sier de 
relativt sjelden drikker alkohol i jobbrelaterte situasjoner. Andelen som har vært borte fra jobb på 
grunn av drikking er 1-2 %. Det ble beregnet at alkoholrelatert fravær utgjør rundt 1 % av det totale 
sykefraværet og 3 % av korttidsfraværet. Det alkoholrelaterte sykefraværet er lavere enn i flere 
tidligere undersøkelser. Det kan tyde på at alkoholrelatert fravær er et bransjespesifikt problem 
heller enn et problem i hele bredden av norsk arbeidsliv (Edvardsen et al., 2015). Roar Gjelsvik 
(Gjelsvik 2004) anslo at de samlede kostnadene som følge av alkoholbruk ligger mellom 11,5 og 12,5 
mrd. kroner hvert år for norsk arbeidsliv.  

Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, som i resten av den vestlige verden. Andelen 
som oppgir å ha brukt cannabis en eller flere ganger hittil i livet har økt jevnlig siden 80-tallet, fra 8,5 
% i 1985 til noe over 20 % i de siste årene. Ettersom stadig nye personer prøver cannabis, vil også 
andelen som har prøvd stoffet noen gang øke (Statens Institutt for rusmiddelforskning, Rusmidler i 
Norge 2014 ). 

Bruk av amfetaminer, kokain og andre narkotiske stoffer unntatt opioider (stoffer som ligner på 
opium, eller stoffer med morfinlignende effekt), forårsaker få dødsfall, men hyppig og risikofylt bruk 
fører til personlige, sosiale og helsemessige problemer. Antall personer som injiserer narkotika, 
hovedsakelig opioider, har vist en stabil trend fra 2008. i 2012 ble tallet beregnet til om lag 8 400 
personer. Heroin blir ofte sett på som det mest skadelige narkotiske stoffet pga høy dødsrisiko ved 
inntak.  

Antall narkotikarelaterte dødsfall ser nå ut til å ha stabilisert seg på ca. 250 personer i året (ibid).  

De narkotikautløste dødsfallene deles inn i tre hovedgrupper: overdoser(forgiftninger), 
selvmord(forgiftninger med intensjon) og dødsfall knyttet til mentale og atferdsmessige 
forstyrrelser/avhengighet (dødsfall hvor narkotikabruken er kjent og sannsynlig dødsårsak, og hvor 
det ikke er påvist overdose eller annen sykdom som dødsårsak). Overdosene utgjorde hovedtyngden 
av dødsfallene (78 prosent). Selvmordene utgjorde 11 prosent og mentale forstyrrelser/avhengighet 
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10 prosent i perioden 2003-2013.  

Antallet anmeldte narkotikalovbrudd økte dramatisk i løpet av 1990-tallet, mens det etter 
tusenårskriftet har vært mer eller mindre stabilt, selv om man ser variasjoner fra år til år. I 2013 
ligger det totale antallet (inkludert både anmeldte brudd på straffeloven og anmeldte brudd på 
narkotikabestemmelsene i legemiddelloven) på nesten 50 000 (ibid).  

Det var 7498 personer i  LAR (legemiddelassistert rehabilitering) i 2015. 20 % av brukerne har et 
svært dårlig funksjonsnivå, ca 30 prosent av brukerne har et noe bedre funksjonsnivå, men sliter med 
dårlig psykisk helse, lite eller ingen meningsfull aktivitet og noe problematisk rusmiddelbruk. Nær 
halvparten av brukerne har et rimelig godt funksjonsnivå, særlig om en sammenligner med 
opiatbrukere utenfor LAR og sannsynligvis også sammenlignet med deres situasjon før de kom inn i 
LAR. På den bakgrunn fremstår LAR i Norge som et vellykket behandlings – og hjelpetilbud for nær 
halvparten av brukerne (Helge Waal, mfl. Statusrapport 2015). I følge dødsårsaksregisteret var det i 
2015 289 narkotikautløste dødsfall og 342 dødsfall som skyldes alkoholbruk (Dødsårsaksregisteret, 
Folkehelseinstituttet, 2105).  

 3.1. Avhengighet 
WHOs definisjon av kjemisk avhengighet er som følger: «En tilstand, av psykisk og vanligvis også 
fysisk natur, grunnet i et kjemisk preparat og kjennetegnes av oppførselen og andre reaksjoner som 
alltid innbefatter en tvang til å kontinuerlig eller i perioder innta dette kjemiske preparatet for å 
oppleve disse psykiske innvirkningene og iblant for å unnvike det ubehaget som oppstår når 
tilførselen opphører» (WHO, 1977).  Avhengighetstilstander medfører nevrobiologiske endringer som 
påvirker hjernens motivasjons-, hukommelses- og belønningssystemer. Dette medfører «craving» 
(eller rus-sug), nedsatt evne til avholdenhet og atferdskontroll, dysfunksjonelle emosjonelle 
reaksjoner og redusert evne til planlegging og gjennomføring (Helsedirektoratet, 
Prioriteringsveileder) 

4. Rusmiddelsituasjonen i Strand 

 4.1. Tall fra BrukerPlan  
BrukerPlan er et det vanligste kommunale verktøy som kartlegger omfang og karakter av 
rusmiddelmisbruk i kommunene, livssituasjonen til den enkelte rusmiddelmisbruker og 
russituasjonen generelt i kommunen. Det er brukere som får tjenester av helse – omsorg – og 
velferdstjenester som blir kartlagt. Ved å ta i bruk BrukerPlan får kommunen et godt grunnlag for å 
planlegge tiltak. Strand har gjennomført kartlegging i årene 2011-2015. Strand kommune har i hele 
kartleggingsperioden hatt høyest andel kartlagte brukere i prosent av befolkningen over 18 år blant 
kommunene i Helse Stavanger. I Strand kommune var 1,34% av befolkningen over 18 år kartlagt og 
definert å ha et rusproblem eller rus/psykiatriproblem i 2014. Øvrige kommuner ligger hovedsakelig 
mellom 0,5 og 1%. Rusforsker, Sverre Nesvåg, sammenligner Strand med industrisamfunn som Sauda 
og Odda, som også har svært store utfordringer på rusfeltet. Sauda hadde en prevalens1 på 1,3 % og 
Odda på 1,9 %. Strand har også et høyt antall  

Strand kartla 130 rusmiddelavhengige i 2015, noe som er et svært høyt tall. Spesielt for Strand er at 
75% av de kartlagte brukerne er kartlagt av NAV. I andre kommuner blir en høy andel brukere 
kartlagt av fastlegen. Brukerne NAV kartlegger er i kontakt med NAV blant annet i forbindelse med 
sykemelding, dagpenger, behov for bolig og ønsker om henvisning til behandling. Pensjonister, de 
som er i arbeid og de som forsørges av partnere er ikke i kontakt med NAV og blir ikke fanget opp av 

                                                           
1 Prevalens brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt 
tilstand eller sykdom på et gitt tidspunkt 
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BrukerPlan kartleggingen da et fåtall av brukerne blir kartlagt av andre en NA. Det innebærer en stor 
sannsynlighet for mørketall i Strand kommune.     

 

 

Av de 130 kartlagte i 2015 var det 84 menn og 46 kvinner. Strand har 52,3 % (68) over 40 år.  

Det er forsket en del på den fysiske helsesituasjonen til rusmiddelavhengige, og funnet at brukere 
over 45 år regnes som geriatriske pasienter pga fysisk helsesituasjon. Strand kommune har i overkant 
60 personer som betegnes som geriatriske pasienter. Wenke Eskedal, i hjemmesykepleien, skriver: 
«Pasientgruppen anses å ha en høy grad av skrøpelighet og ofte flere lidelser, noe som krever en 
helhetlig tilnærming. Sykdommer kan fremtre forskjellig hos eldre pasienter, og de er ofte vanskelige 
å diagnostisere. Responsen på behandling er ofte sein, og det er ofte behov for sosial støtte. 
Geriatrien er opptatt av fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale tilstander som inntreffer ved akutt 
sykdom, kronisk sykdom, rehabilitering, forebygging, sosiale 
situasjoner og ved livets avslutting hos denne 
pasientgruppen. Den geriatriske pasienten er over 65 år» 

Hvert år dør i følge WHO mellom 350 000 og 500 000 
mennesker av leversykdom forårsaket av hepatitt C-
infeksjon. I Norge, som i resten av Europa, er det særlig 
personer som injiserer narkotika som er rammet. Feil – og 
underernæring hos personer med rusproblemer kan få 
alvorlige konsekvenser hvis det ikke følges opp.  

73 (56 prosent)av de kartlagte er uten meningsfylt arbeid eller aktivitet. Fattigdom, isolasjon, 
ensomhet, mangel på nettverk og tilhørighet er faktorer som både forårsakes av, leder til, 
opprettholder og forsterker rus – og psykiske problemer. Dette viser at det er behov for å styrke 
tilbudene som skal bidra til en meningsfull hverdag.  

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kjennetegnes av tung problematikk og oftest har 
rusmiddelmisbruket vart i mange år. Det er dermed stort tap av mestring og en lang 
rehabiliteringsprosess. Strand har 22 personer i LAR (16,9 % av de registrerte). Til sammenligning har 
Gjesdal 3 personer i LAR. Time kommune har 18 500 innbyggere, registrert 124 i BrukerPlan og 12 av 
disse er i LAR.  

Antall LAR brukere i Strand har økt fra 9 brukere i 2008, (14 i 2009, og 2010, 12 brukere i 2011,2012 
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og 2013), i 2014 var det 16 LAR brukere og så ble det en økning til 22 brukere i 2015.  

Det er 15 personer (11,5 %) som vil etterspørre bolig med tilknyttet personal.  

13,9 % (18) injiserer. 6,1 % (8) er registrert med fare for overdose.   

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet, 62 % (80) av de registrerte bruker dette rusmiddelet. 
Cannabis og illegale legemidler kommer på delt 2 plass og brukes av 44 % av brukerne (56). 
Sentralstimulerende 24 % (31), illegal LAR medisin og 12 % (15), andre rusmidler 12 %, heroin 4 %.  

Det er ingen av de kartlagte brukerne som er registrert med doping midler. Virksomhetene som 
jobber med rus, kjenner heller ikke til at dette er en utfordring i Strand. Daglig leder på Fitnesspoint 
Jørpeland, Solveig Henriette Alsvik, sier: «Det er til nå ikke registrert noen hendelser eller mistanke 
om ulovlig bruk/omsetning av doping hos oss. Når dette er sagt er vi ikke så naive at vi ikke tror at 
slike ting foregår i Strand, vi har hørt rykter om dette men hvor stort omfanget er vil vi ikke ha noen 
formening om da vi ikke er en del av dette miljøet». Dan Sindre Helgø, daglig leder på Akilles, sier at 
de ikke har hatt noen tilfeller av doping mens han har vært daglig leder, og de har erfaring og 
kompetanse i forhold til å fange opp signaler, så de er trygge på at tilfeller av doping ville blitt fanget 
opp med det samme.  

Brukerne registreres i 8 ulike funksjonsområder, bolig, arbeid, fysisk og psykisk helse, nettverk, sosial 
fungering, økonomi og rusbruk. Etter samlet vurdering er 3,8 % (5) på grønn(et godt funksjonsnivå), 
36,9 % (48) på gul (middels funksjonsnivå), 46,2 % (60) på rød (svært dårlig funksjonsnivå)og 13,1 % 
(17) på blodrød (kritisk dårlig funksjonsnivå). Disse tallene viser at om lag 60 prosent av de 
rusmiddelavhengige i kommunen har et dårlig eller svært kritisk dårlig funksjonsnivå.  

 

 

Andelen kartlagte brukere med funksjonsvurdering grønn, gul, rød og blodrød i Strand i perioden 2011-2015 og 
Helse Stavanger i 2015. Grønn tilsvarer et godt funksjonsnivå, gul er middels funksjonsnivå, rød er svært dårlig 
funksjonsnivå, mens blodrød er kritisk dårlig funksjonsnivå. Kilde: BrukerPlan Helse Stavanger 

 

10 % 13 % 14 % 8 % 4 % 10 %

36 % 31 %
44 %

29 % 37 %

45 %

36 % 43 %

34 %

51 % 46 %

38 %

19 % 13 % 8 % 12 % 13 % 7 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015 HF Stavanger

Samlet funksjonsvurdering

Grønn Gul Rød Blodrøde



Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 

9 

Det er godt dokumentert at det er stor oversykelighet som følger rusmiddelmisbruk. Det skyldes 
både misbruksrelatert risikoatferd som injisering, sosiale livsbetingelser som fører til marginalisering, 
svekket immunforsvar pga dårlig ernæring, uhygienisk livsførsel og kronisk sykdom, manglende bruk 
av lege - og tannlegetjenester og overhyppighet av alvorlig psykiatrisk sykdom og 
personlighetsproblematikk.  

Det er også en sammenheng mellom rusmisbruk og vold og BrukerPlan 2015 viser at 10 % (13) er 
utsatt for vold og trusler. 6,2 % (8) utsetter andre for vold og trusler. 20,8 % (27) er utsatt for vold og 
trusler og utsetter andre for vold og trusler.  

Strand opplever en urovekkende økning i andelen kartlagte brukere som har daglig/delt omsorg for 
barn, samtidig som andelen brukere med avtalt samvær/noe kontakt med barn går ned. I 2015 
påvirker dette 57 barn som enten bor sammen helt eller delvis med en av de kartlagte brukerne, eller 
har avtalt samvær/noe kontakt. I tillegg kommer 5 barn av kartlagte brukere som har ingen kontakt 
med aktuell forelder. For Helse Stavanger har 7 % av kartlagte brukere i 2015 daglig/delt omsorg med 
barn mot 15 % i Strand. Andelen med noe kontakt ligger på 12-13 % for både Helse Stavanger og 
Strand. I Strand har barnevernet oppfølging av samtlige berørte barn. 

 

 

 

 4.1. Tverrfaglig spesialisert behandling 
NAV og legetjenesten kan henvise personer til behandling i spesialisthelsetjenesten. Henvisning blir 

sendt til vurderingsenheter som vurderer hvilken behandling som er riktig. Vurderingsenheten for 

pasienter over 30 år er Rogaland A-senter og Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) er vurderingsenhet for 

de under 30 år. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling består av fire behandlingsnivåer: poliklinisk 

behandling, akutt behandling i døgninstitusjon, korttidsbehandling (inntil 6 mnd.) og 

langtidsbehandling i døgninstitusjon (lenger enn 6 mnd.). I samhandlingsavtalen mellom kommunene 

og Helse Stavanger går det frem at helseforetaket vektlegger ambulante og polikliniske 

arbeidsformer. Økt fokus på poliklinisk arbeidsformer i behandlingen, innebærer at det er færre 
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behandlingsplasser i institusjon. For mange er det nødvendig at de kommer raskt inn på en 

behandlingsinstitusjon når de først ønsker behandling, og vi ser behov for flere behandlingsplasser 

for rusproblematikk. Dette er pasienter som trenger en større grad av integrert behandling og som i 

større grad burde komme raskere inn i institusjon. NAV erfarer at lang ventetid gjør motivasjonen 

lavere, og avhengigheten til rus gjør at de i mange tilfeller ikke er motivert til behandling når de 

endelig får tilbud om plass i spesialisthelsetjenesten. Økt fokus på polikliniske behandlingsformer 

innebærer at det stilles større krav til god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og det 

kommunale hjelpeapparatet i hele behandlingsforløpet. Det kreves også at kommunen har et 

oppegående behandlings – og rehabiliteringstilbud til rusmiddelmisbrukere.  

 4.3. Ungdata 
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner. Ungdata gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Strand kommune. 
«Svarene fra ungdommene i 2016 viser at det er lite omfang av alkohol og beruselse på 
ungdomsskoletrinnet, men undersøkelsen viser at erfaring med og bruk av alkohol øker med alder. 
Det vi vet er at engasjement fra foreldrene, tett oppfølging og dialog og tydelige grenser (ingen 
alkoholbruk før 18 år) fra foreldrenes side er assosiert med lavere forbruk og mindre forekomst av 
rusrelaterte problemer hos ungdommen», sier Brit Barka, oppvekstkoordinator.     

Virksomhetene som jobber med utsatte ungdommer opplever at ungdommene ikke er bevisst på 
konsekvensene av rusmisbruk, først og fremst med tanke på cannabis/hasj. Vi vet av erfaring at 
psykiske lidelser er en av risikofaktorene for å utvikle rusmisbruk. 
Å oppdage, identifisere og iverksette effektive tiltak overfor 
personer som står i fare for eller er i ferd med å utvikle et 
rusproblem gjøres for sent i dag (Opptrappingsplanen for 
rusfeltet (2016-2020)). Miljøterapeut ved Nav Strand har siden 
2012 prøvd å nå ungdommene som står i fare for å utvikle et 
rusmisbruk. Ungdommer som eksperimenterer med rusmidler, 
«setter livet på pause» i en periode som er avgjørende for 
overgangen til voksenlivet. Tiltakene som er forsøkt er 
oppsøkende arbeid i form av hjemmebesøk, kontakt mot 
helsevesenet, samtaler på kontoret og generelle råd og 
veiledning. Ungdommene har droppet ut av skole og er i liten 
grad mottakelige for hjelp til å slutte med rusmidler, de opplever 
selv at rusmiddelet er hjelpen de trenger i livet.  «Vi ser at ungdommene ikke får hjelp før rusbruken 
allerede har satt begrensninger i dagliglivet. Det er utfordrende å komme i kontakt med utsatte 
grupper tidlig nok. Ungdommene ikke synlige i bybildet»  sier Siv Berge, miljøterapeut fra NAV 
Strand.   

I hvert ungdomskull er det 30 % av ungdommene i Strand som ikke fullfører videregående utdanning, 
det er ca. 30 personer hvert år. På fem år er det 150 nye ungdommer uten videregående utdanning. 
Rogaland har i april 2016 den høyeste arbeidsledigheten i landet og Strand kommune ligger høyt i 
Rogaland på ledighetsstatistikken. BrukerPlan viser at av de 130 registrerte i 2015, har 41 % (53) 
grunnskole som høyest fullførte utdannelse og kun 1,5 % (2) har høyere utdanning.  

NAV ser en tiltakende utfordring med ungdom mellom 18 og 24 år som ikke fanges opp av 
oppfølgingssystemer i 1. og 2. linjetjenesten. Den aktuelle gruppen kjennetegnes av arbeidsledighet, 
lite skolegang, vansker med å få innpass på boligmarkedet, bryter/takker nei til arbeidsmarkedstiltak, 
vanskelig for å møte til avtaler hos NAV/kommunehelsetjeneste samt at de har stor skepsis til 
offentlige hjelpetjenester. Det foreligger ofte antakelse eller bekreftelse om rusmisbruk.  

Strand har kartlagt mange 
unge som har en heftig 
rusproblematikk allerede, 
der skiller vi oss ut fra 
landsgjennomsnittet, i følge 
Sverre Nesvåg.  
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 4.4. Straffesaker 

Driftsenhet Ryfylke etterforsket 599 straffesaker totalt i 2015 mot 600 året før. Antall alvorlige 
forhold (tidligere kalt forbrytelser) er redusert og antall mindre alvorlige forhold (tidl. forseelser) 
økte. Det er lite endringer i antall saker for Strand og Hjelmeland. Forsand har nesten halvert dette til 
24 saker i 2015 mot 40 saker året før. Politiet melder at alvorlige forhold er nå mer arbeidskrevende 
enn tidligere, med mer bruk av tilrettelagte avhør av barn og særlig sårbare. Partnervold følges også 
opp av nødvendige men ressurskrevende tiltak. Siste 5 år er det en nedgang i totalt antall saker på 10 
%. Oppklaringsprosenten ble på 49,3 % siste år, mot 31,5 % året før.  

 Ryfylke 2015 2011 2012 2013 2014 2015     

        I Fjor I År Diff Diff % 

ØKONOMI 5 4 8 8 18 10 125,0 % 

VINNING 271 250 246 201 174 -27 -13,4 % 

VOLD 53 58 72 71 58 -13 -18,3 % 

SEDELIGHET 13 15 5 12 2 -10 -83,3 % 

NARKOTIKA 89 102 91 89 88 -1 -1,1 % 

SKADEVERK 47 32 27 28 30 2 7,1 % 

TRAFIKK 98 98 121 71 103 32 45,1 % 

Totalt 669 672 665 600 599 -1 -0,2 % 

 Tabell: Årsrapport i driftsenhet Ryfylke                      

        

Vold 

Med 13 saker færre enn fjoråret er vi fortsatt på nivå som tidligere år. De fleste voldssakene skjer på 
privat sted mellom bekjente. 

Narkotika 

Antall narkotikasaker er på nivå med tidligere år. Viser politiets egeninnsats, og at vi har opprettholdt 
omtrent samme aktivitetsnivå som foregående år. 

Trafikk 

Antall trafikksaker var i 2015 på nest høyeste nivå siste 5 år. I "toppåret" 2013 ble det anmeldt hele 
61 saker kjøre- og hviletid etter ekstraordinære kontroller. Trafikksakene for øvrig i 2013 var således 
betydelig lavere enn normalt. I 2015 har vi prioritert mer tilstedeværelse /synlig politi. Økt 
kontrollaktivitet i trafikken har bl.a. medvirket til størst endringer i følgende saksgrupper i.f.t. 2014: 
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24 promillesaker (+15 / 167 %)  

14 fartsovertredelser som medførte førerkortbeslag (+7 / 100 %)  

22 kjøringer uten gyldig førerkort (+5 / 29 %) 

5 trafikkulykker med skade (-5 / 50 %) 

Antall reaksjoner var størst første halvår, og dette kan indikere en atferdsendring til det bedre siste 
halvår. 

Familievold 

Politiet har som mål å avdekke mest mulig familievold. Det var registrert 35 slike saker i 2015 mot 27 
saker i 2014. Vi har videre foretatt 28 analyser av risikoen for gjentatt partnervold (SARA). 

Vinningskriminalitet 

Tydeligste trend er at sakene som gjelder vinning fortsetter å gå ned, -13 % siste året (-36 % siden 
2011). En god måte å forebygge på er å prioritere gjengangere. Politiet sier at det er et forholdsvis 
lite og oversiktlig distrikt, og en eller få gjengangere som er aktive viser godt igjen. I vår var det 
spesielt to såkalt gjengangere som var aktive, og det ble registrert mye vinning (innbrudd/tyverier). 
Begge disse er kjente rusmisbrukere, og kan sies å passe inn tesen om at rus og vinning går hånd i 
hånd. Det medførte at to personer ble varetekstfengslet og som den røde linjen viser har tallene 
flatet ut.  

 

 4.5. Oppsummering 
Strand kommune har en omfattende rusproblematikk som gjør at det er nødvendig med satsing på 
rusfeltet. Tjenestetilbudet må ha et vidt spekter, fra å forebygge ytterligere rusmiddelmisbruk til å gi 
adekvat behandling, omsorgs – og helsetjenester og tilpasset bolig.  

Det er forbudt å bruke narkotika i Norge, derfor vil bruk, innførsel og salg av stoffer som står på 
narkotikalisten automatisk bli registrert som lovbrudd. I tillegg ser vi kriminell adferd som følge av 
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beruselse og et marginalisert liv. En styrkning av arbeidet innen rusomsorgen vil også kunne redusere 
kriminalitet.   

5. Nasjonale mål og strategier 
 

Verdigrunnlaget for norsk rusmiddelpolitikk dreier seg om omsorg for enkeltmennesket og om 
samfunnets evne til solidaritet. Det holdes fast ved menneskets rett til verdighet, også i de mest 
krevende situasjonene.  

I de nasjonale mål for folkehelse og helse - og omsorgstjenesten står forebygging og tidlig innsats 
sentralt når det gjelder rusmiddelpolitikken. I tillegg vektlegges videreutvikling og styrking av 
behandlingstilbudene i kommunen og spesialisthelsetjenesten.  

Det er flere nasjonale reformer, veiledere og strategier på rusfeltet som legger føringer for den 
kommunale innsatsen på rusfeltet, se vedlegg 1: 

Opptrappingsplanen (Prop.15S) er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle 
(tidlig innsats) eller allerede har etablert er rusproblem. For å lykkes med å gi personer med 
rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode tjenester i brukernes nærmiljø. 
Hovedinnsatsen i planen rettes derfor mot kommunesektoren, der utfordringene er størst. 
Oppsøkende behandlingsteam, lavterskel helsetilbud, økt kompetanse og styrking av botilbud er 
fokusområder i opptrappingsplanen. Grunnleggende 
betingelser som et trygt bosted, et sosialt nettverk og 
arbeid eller meningsfylte aktiviteter er avgjørende for alle 
mennesker. Uten at disse elementene er på plass, har den 
enkelte dårlige forutsetninger for et godt liv og for å 
kunne nyttiggjøre seg av helse-, omsorgs- og 
velferdstjenester.  

Sammen om mestring (IS-2076), handlingsveileder i lokalt 
psykiatri – og rusarbeid, peker på at recovery som faglig 
perspektiv både kan og bør utøves. I veilederen legges det 
vekt på at arbeidet utføres i et bruker – og 
mestringsperspektiv.  

Primærhelsemeldingen (Meld.st.26 2014-2015) peker på 
at Norge har betydelige utfordringer i sine tjenester til 
psykisk syke og rusavhengige. Den ønskede endringen i 
spesialisthelsetjenesten, hvor innsatsen gradvis har dreid 
over fra langtids døgnbehandling til oppsøkende, 
tilgjengelige og polikliniske tjenester, har også hatt effekt 
for kommunene. Nedbygging av institusjonspsykiatrien 
medførte at en ikke ubetydelig andel alvorlig psykisk syke 
mennesker ble flyttet ut i kommunene, og de stadige 
reduksjonene i langtidspsykiatriske sengeplasser gir 
kortere gjennomsnittlige liggetider, og innebærer en økt 
utfordring for kommunene. Denne utviklingen er ønsket 
og riktig utvikling. Det er et mål at ingen mennesker skal 
leve livene sine i spesialisthelsetjenesten, og kommunene 
har et lovpålagt ansvar for å yte forsvarlige helse – og 
omsorgstjenester til brukere med psykisk helse- eller rusproblemer. Dette har medført at 

Det å bli rusfri må sees på 
som et forløp, og 
organiseringen av våre 
tjenester må anerkjenne 
denne sannheten. Hvordan 
organiserer vi tjenestene 
når vi anerkjenner at folk er 
i bedring, ruser seg, er i 
bedring, ruser ser litt mer 
og er i bedring? Endring på 
ett område er den viktigste 
ressursen for endring på et 
annet område, og når 
hjelperne anerkjenner og 
påpeker hver ny endring, 
øker mestringen. Når vi vet 
at et forløp er slik, må våre 
tjenester være fleksible, 
kontinuerlig tilgjengelige, 
form, innhold og intensitet 
må tilpasses individuelt 
(Sverre Nesvåg, desember 
2015). 
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kommunene har fått større ansvar for flere brukere med omfattende psykisk helse- og 
rusproblematikk, og tilsvarende stort behov for kommunale tjenester (ibid).  

6. Strand kommunes mål og strategier 

 6.1. Visjon 
Strand kommune sin visjon er «sammen om trivsel». Dette innebærer at alle som bor, arbeider og 
besøker Strand skal oppleve kommunen som en trivelig kommune. «Sammen om» gir indikasjoner 
om, og muligheter til involvering og medvirkning. Dette innebærer også både felles forpliktelse på 
fellesskapet og anerkjennelse av de som ikke er «like». Trivsel er ikke en lik standard. Visjonen gir 
retning og rammer for tjenestetilbudet. Kommunen arbeider systematisk med å sikre likebehandling 
og kvalitet i tjenestetilbudet.  

Det er besluttet på rådmannsnivå at recovery skal ligge som en faglig tilnærming i arbeidet med 
psykisk helse og rus i Strand kommune. Strand deltar i et læringsnettverk for recovery i regi av KS, 
sammen med flere andre kommuner og helseforetak og har et lokalt forbedringsteam som skal jobbe 
med å forbedre tjenestene. Pasientens helse – og omsorgstjeneste er blitt et begrep og 
brukermedvirkning og brukerinvolvering er sentralt for å kontinuerlig forbedre våre tjenester.  

 6.2. Planverk 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan må sees i sammenheng med andre planverk i kommunen. I tillegg til 
Kommuneplanen (2012-2022) er det flere fagplaner som er aktuelle blant annet: 

Handlingsplan mot barnefattigdom 2016-2020 

Handlingsplan for gravide rusmiddelmisbrukere 2015 

Boligsosial handlingsplan det tas sikte på revidering i løpet av 2017  

 6.3. Kommuneplanen 
I følge kommuneplanen skal Strand kommune ha en bevisst, systematisk og planlagt satsning på 
forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår og hindre utvikling av rusavhengighet 
i befolkningen.  Det forebyggende ”arbeidet bør ha hovedfokus på lavterskeltilbud”, samt bredde i og 
vilkår for frivillige organisasjoner. Samtidig er det viktig at det forebyggende arbeidet som settes i 
gang er basert på fagkunnskap om hva som har effekt”. 
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7. Tiltaksoversikt 
Her er den totale oversikten over tiltakene i rusmiddelpolitisk handlingsplan Strand har lagt til grunn i 
arbeidet på rusfeltet. Alle tiltakene står beskrevet nærmere senere i kapittelet.   

 

Kartleggingstiltak Almennforebyggende 
tiltak 

Forebyggende tiltak 
overfor 
risikoutsatte 
grupper 

Tiltak for oppfølging og 
rehabilitering av 
rusmiddelmisbrukere 

Forslag til nye tiltak 
(* tiltak som 
allerede er startet 
opp med 
tilskuddsmidler, 
men må 
innarbeides i 
økonomiplan) 

BrukerPlan Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

Ungdomslos Henvisning til vurdering i 
spesialisthelsetjenesten 

ROP team* 

Ungdomsundersøkelsen Foreldreveiledning Pårørende 
arbeid/foreldregruppe 

Miljøarbeidertjeneste Lavterskel helsehus* 

 SLT-samordning av lokale 
rus og 
kriminalitetsforebyggende 
tiltak 

Tverrfaglig 
oppvekstteam 

Bruk av 
tvangsbestemmelsene 

Koordinator rus* 

 Politiråd  Oppfølging av gravide 
rusmiddelmisbrukere 

Lavterskel arbeids – og 
aktivitetstilbud* 

 Foreldrenettverksgrupper  Råd, hjelp og veiledning til 
rusmiddelmisbrukerens 
familie 

Øyeblikkelig hjelp døgn 

 Opplysning til 
ungdomsskoleelever, 
foreldre og lærere 

 Arbeid og aktivitet Lege med ansvar for 
rusmiddelmisbrukere 

   Ansvarsgruppe og 
individuell plan 

Krisetilbud kveld/helg 

   Medikamentadministrasjon Døgntilbud til 
utskrivningsklare 
pasienter 

   Råd, veiledning og 
støttesamtaler 

Behandling etter vold i 
nære relasjoner 

   Råd og veiledning til 
pårørende 

Opplysning i 
barnehager og skoler 

    Ettervernbolig i 
Hjortevegen 

    Ungdomsteam  

    Nærbehandling for 
alkoholisme og 
avhengighet 

    Pårørendekontakt 

    Bolig med bemanning 
og korttids 
rehabiliteringstilbud 
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 7.1. Kartleggingstiltak 

Her er oversikten over hvilke kartleggingsverktøy kommunen har valgt å bruke systematisk og som 
gir en oversikt over utfordringer og utviklingsbilder over tid.  

  
Kartleggingstiltak Målgruppe Beskrivelse og hensikt Utvikling 

BrukerPlan Rusmiddelavhengige 
som har mottatt 
kommunale tjenester 
siste år 

BrukerPlan er et verktøy som kartlegger 
omfang og karakter av rusmiddelmisbruk. 
De som kartlegger er kommunale 
instanser; NAV, psykiatritjenesten, 
fastleger, barneverntjenesten og 
hjemmesykepleien. Når kommunen har 
slike kartleggingstall, gir det et godt 
grunnlag for planlegging og utvikling av 
kommunale tjenester.   

Strand kommune bør 
kartlegge minimum annen 
hvert år. Det er et mål at flere 
leger deltar i kartleggingen 

Ungdata Alle elever på 
ungdomsskolen og 
første året på 
videregående skole 

Hensikten er å gi kommunen ett viktig 
kunnskapsgrunnlag i sitt arbeid med å lage 
planer og iverksette tiltak for at 
ungdommene i kommunen skal trives og 
komme godt ut av livet i lokalsamfunnet. 

Oppstart 2005. 
Ungdomsundersøkelsen Ung 
data blir gjennomført hvert 
tredje år og ble gjennomført i 
2016. 
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 7.2. Allmennforebyggende tiltak 

Med allmennforebyggende tiltak menes universelle tiltak rettet mot hele befolkningen eller større 
grupper av befolkningen. Her følger en beskrivelse av de tiltak kommunen har med forslag om 
utvikling i planperioden.  

Almennforebyggende 
tiltak: 

Målgruppe Beskrivelse og hensikt Utvikling 

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

Gravide og 
småbarnsforeldre, 
barn, unge og deres 
foreldre 

Gi trygghet i oppvekst gjennom veiledning og 
samtaler, tilbud om oppfølging fra graviditet til 
småbarnsalder, forebygge sykdom og skade 
gjennom vaksiner og kontroller. Helsesøster er 
tilstede på skolene i kommunen en dag i uken 
for samtale 

Det er et ønske om en fast 
lege tilknyttet 
helsestasjon, det er 
uheldig at det kommer ny 
lege hver 3. måned. Det er 
behov for å øke 
tilstedeværelsen av 
helsesøster på skolene 

Foreldreveiledning Foresatte som ønsker 
å styrke 
foreldrekompetansen 
og par som ønsker 
veiledning i 
forbindelse med 
samlivsbrudd og/eller 
konflikter 

«De utrolige årene» er et 
foreldreveiledningsprogram som blant annet 
bygger på å styrke relasjonen til barnet gjennom 
lek og samspill. Kurset har vært gjennomført 2 
ganger årlig gjennom 16 samlinger på hvert kurs. 
Familieterapeuter gir parveiledning for å senke 
konfliktnivået og bidra til at barnet får trygge 
rammer å vokse opp i. 

Det er nå 2 ansatte med 
kompetanse til å 
gjennomføre kurs, det er 
behov for å utdanne en ny 
veileder 

SLT (samordning av 
lokale rus og 
kriminalitets-
forebyggende tiltak) 

Kommunens ansatte 
og innbyggere 

Formålet med SLT er at kommune og 
politiledelse gjennom samarbeidsmodellen tar 
et felles ansvar for kriminalitetsforebygging og 
trygghet i lokalsamfunnet 

Økt fokus på bruk av 
modellen i samhandlingen, 
færre møter og økt 
effektivitet 

Politiråd Kommunens 
innbyggere 

Politirådet er det overordnede organet for SLT-
tiltak, politirådet møtes 3-4 ganger i året og har 
fokus på tiltak som kan redusere kriminalitet, 
f.eks. tiltak mot vold i nære relasjoner, utrygghet 
i sentrum, skoleskyting, ekstreme grupperinger 
eller mc-gjenger, sikkerhet m.m. 

Det er endringer i 
politidistriktet og 
usikkerhet knyttet til 
organiseringen og 
eventuelle virkninger dette 
kan medføre for oppgaver 
og samarbeidet mellom 
det lokale politi og 
kommune.  

Foreldrenettverks 
grupper 

Foreldre som har barn 
i grunnskole 

Invitere alle foreldre til informasjonsmøte om 
foreldrenettverkets intensjon og funksjon ved 
skolestart. Hensikten med foreldrenettverk vil 
blant annet være å bli kjent med foreldre som 
har barn i samme klasse/trinn, bevisstgjøring av 
egne holdninger og verdier, foreldrestøtte og 
relasjonsbygging i «fredstid», drøfte aktuelle 
tema i foreldregruppen om vennskap, 
inkludering, mobbing, aldersgrenser, mobilbruk, 
spill, nettbruk, og utvikling av god psykisk helse. 
Forskning viser at det er foreldrene som er de 
beste til å forebygge, det å bli kjent i «fredstid» 
gjør det er lettere å ta kontakt med andre 
foreldre om det skulle oppstå uheldige 
situasjoner 

Det er et mål å få 
foreldrenettverk som et 
tiltak i oppvekstplanen, 
deretter som et tiltak i 
skolens handlingsplan for å 
forebygge mobbing og for 
å fremme god psykisk 
helse hos barn og unge.  

Opplysningsvirksomhet 
til ungdomsskoleelever, 
foreldre og lærere 

Ungdom og foresatte Opplysning om vold og rus i nære relasjoner. 
Hvert tredje år får alle ungdomsskoleelever og 
deres foreldre tilbud om et 2 timers foredrag på 
dagtid og kveldstid.  

Første gang i 2013 
finansiert gjennom støtte 
av helsedirektoratet. 
Utgifter til busstransport 
og foredragsholdere hvert 
3. år kommer på 15 000 
kroner.  
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 7.3. Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper 

Forebygging rettet mot særlig risikoutsatte grupper omfatter både tiltak som grenser til 
allmennforebygging og tiltak som grenser til sekundærforebygging og behandling. Det er viktig at 
slike tiltak iverksettes overfor unge mennesker som er i faresonen for å utvikle eller forsterke et 
rusmiddelmisbruk. NAV, barneverntjenesten, familiens hus og psykiatritjenesten er sentrale aktører i 
denne type forebyggende arbeid.  

 

Forebyggende tiltak 
overfor risikoutsatte 
grupper 

Målgruppe Beskrivelse og hensikt Utvikling 

Ungdomslos Ungdom i alder 14-23 år 
som står utenfor, eller står i 
fare for å havne utenfor 
skole og arbeid 

Hensikten er å tilrettelegge for et 
mer samordnet tilbud og tettere 
oppfølging av ungdom som er i en 
vanskelig livssituasjon. Målet er å 
styrke ungdommens skoletilknytning, 
trivsel og mestring og skal gjennom 
det bidra til å bedre 
skoleprestasjonene og bidra til at 
flere elever fullfører videregående 
skole. Vi har særlig fokus på ungdom 
med høyt skolefravær eller 
manglende skoletilknytning som har 
sammenheng med utfordringer som 
manglende støtte og oppfølging fra 
foresatte, sosial isolasjon, mobbing, 
psykiske vansker eller 
rusmiddelmisbruk.  

Tiltaket startet opp i 
januar 2015. Stillingen er 
finansiert av 
tilskuddsmidler ut 2017. 
Tiltaket må innarbeides i 
økonomiplan fra 2018.  

Pårørendearbeid/ 
foreldregrupper 

Foreldre til ungdommer 
med 
avhengighetsproblematikk 

Øke foreldres trygghet i samspill og 
grensesetting og bidra til at de klarer 
å ta vare på seg selv og parforholdet 
gjennom støtte og 
erfaringsutveksling. Det å ha et barn 
med avhengighetsproblematikk er 
svært skambelagt for mange, det å 
snakke med andre som har samme 
utfordringer oppleves støttende, det 
bidrar til åpenhet og større mestring i 
tillegg til at det forebygger egen 
sykdom. Politiet er med på noen 
møter, og det gis anledning til å stille 
spørsmål og dele uro og bekymring. 
ungdom 

Gruppene startet opp i 
2012 og har 10 samlinger 
i året. Det er et ønske å 
utvide tilbudet med et 
foredrag/seminar per år.  

Tverrfaglig 
oppvekstteam 

Barn og unge som vekker 
bekymring 

Oppvekstteamene er et tverrfaglig 
samarbeidsmøte hvor vi kan dele en 
konkret bekymring og drøfte tiltak 
angående en ungdom etter at 
samtykke er innhentet. Det er 4 
møter i året og ved behov kan 
teamene også samles utenom dette.  
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 7.4. Tiltak for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere 

Her følger en oversikt over eksisterende tiltak for å tilby oppfølging og rehabilitering og behandling.  

Tiltak for oppfølging og 
rehabilitering av 
rusmiddelmisbrukere 

Målgruppe Beskrivelse og hensikt 

Henvisning til vurdering i 
spesialisthelsetjenesten 

Brukere som har behov for 
behandling på 
spesialisthelsetjeneste 
nivå 

Fastlege og NAV kan henvise til vurderingsenhet som 
vurderer søknaden og eventuelt innvilger eller avslår 
nødvendig helsehjelp 

Miljøarbeidertjeneste på 
NAV 

Rusmiddelmisbrukere før, 
under og etter behandling, 
samt personer som har 
behov for praktisk bistand 
og oppfølging i bolig 

Gir tjenester som er oppsøkende, fleksible og tilgjengelige 
når bruker har behov for det 

Bruk av 
tvangsbestemmelsene 

Personer som utsetter sin 
fysiske og psykiske helse for 
fare ved omfattende og 
vedvarende rusmisbruk 

Helse – og omsorgstjeneste loven gir kommunen mandat 
til å vurdere bruk av tvunget tilbakehold i institusjon i inntil 
3 måneder for undersøkelse og tilrettelegging av 
behandling.  

Oppfølging av gravide 
rusmiddelmisbrukere på 
NAV 

Gravide 
rusmiddelmisbrukere 

Tett oppfølging og vurdering av tvunget tilbakehold hvis 
ikke hjelpetiltak er tilstrekkelig for å sikre fosteret rusfrihet 
i svangerskapet. Hjelpetiltak kan være urinprøver, 
samtaler, frivillig behandling m.m. Kommunen har en 
handlingsveileder for gravide rusmiddelmisbrukere fra 
2015.  

Arbeid og aktivitet Brukere uten stabil 
arbeidstilknytning 

Ved ulike arbeidsmarkedstiltak er det mulig å gi trening i 
og større mestring i å fungere i det ordinære 
arbeidsmarkedet og på den måten kunne bli i stand til å ha 
en meningsfylt aktivitet og kunne forsørge seg selv 
gjennom arbeid. Arbeid er en vesentlig faktor i 
rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Dette er tiltak som 
erfaring viser kan gjennomføres etter andre 
arbeidsforberedende tiltak.  

Ansvarsgruppe og 
individuell plan, tilbudet gis 
fra NAV og 
psykiatritjenesten 

Brukere som har behov for 
langvarige og koordinerte 
tjenester 

Ansvarsgruppe og individuell plan har som hensikt å sikre 
et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinering, 
slik at tiltakene blir samordnet.  

Medikamentadministrasjon 
via hjemmesykepleie, 
psykiatritjeneste og 
helsehus 

Rusmiddelmisbrukere som 
har behov for hjelp til 
administrasjon av 
medikamenter 

Sikre nødvendige legemidler i rett dose til rett tid 

Råd, veiledning og 
støttesamtaler fra veiledere 
på NAV 

Rusmiddelmisbrukere Gi råd, veiledning og støttesamtaler i 
rehabiliteringsprosessen for å få større livsmestring og bli 
en aktiv bidragsyter i samfunnet.  

Råd og veiledning til 
rusmiddelmisbrukerens 
pårørende fra veiledere på 
NAV 

Pårørende Gi råd og veiledning til pårørende. Dette gjøres i lite 
omfang i dag.  
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 7.3. Forslag til nye tiltak: 

De første tiltakene, ROP-team, lavterskel helsehus, koordinator rus og lavterskel arbeids – og 
aktivitetstilbud er allerede startet opp og finansiert av tilskuddsmidler. Tiltakene er imidlertid ikke 
innarbeidet i økonomiplan.  

 

7.5.1. ROP-team 

Målgruppe Personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I tillegg 
inkluderes personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse 
når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt.  

Beskrivelse og 
hensikt 

ROP teamet er et oppsøkende behandlingsteam, organisert under 
psykiatritjenesten. Teamet er samarbeidsprosjekt mellom Strand kommune og 
Helse Stavanger HF, hvor det foreligger en egen samarbeidsavtale. ROP team 
er et oppsøkende samhandlingteam hvor både kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenester inngår i et helhetlig og sammenhengende forløp. 
Samhandlingsteamets arbeid skal føre til at ROP pasientene i kommunen 
opplever bedre helse, håp og optimisme, mestring og myndiggjøring, økende 
tillit til hjelpeapparatet, økt trygghet og livskvalitet. Teamet skal også jobbe for 
at partene samhandler bedre om felles pasienter.  

Tidspunkt og 
varighet 

Startet opp i november 2014, kontinuerlig drift 

Ansvarlige 
virksomheter 

Psykiatritjenesten i kommunen og Helse Stavanger HF 

Økonomi 3 stk 100 % stillinger er finansiert av tilskuddsmidler i 3-5 år.  Tilskuddsmidlene 
får vi i beste fall ut 2019.  

Utvikling  Søke om videre midler til 3. 
stilling samt midler til drift  

 Øke samhandlingen med 
helseforetaket 

 Må innarbeides i 
økonomiplan 

Ansvarlig Virksomhetsleder 
psykiatritjenesten 
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7.5.2. Lavterskel helsehus 

Målgruppe Rusmiddelmisbrukere med svekket somatisk helse 

Beskrivelse og 
hensikt 

Personer i aktiv rus har svært redusert helsetilstand og klarer i liten grad å 
benytte seg av eksisterende helsehjelp. Formålet med denne tjenesten er å 
utjevne disse forskjellene gjennom å forebygge underernæring, 
mangelsykdommer, spredning av smitte, uønskede graviditeter, overdoser, 
abscesser, infeksjoner, kjønnssykdommer. Det er behov for å ha et sted 
brukere kan oppsøke for råd og veiledning, sårstell, rene sprøyter og utstyr, 
prevensjon, antibiotikabehandling og vaksiner samt matservering 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Startet opp våren 2016, kontinuerlig drift 

Ansvarlige 
virksomheter 

Psykiatritjenesten 

Økonomi 1,5 stk 100 % stilling totalt. 50 % stilling er innarbeidet i budsjett, 1 stk 100 % 
stilling er finansiert av tilskuddsmidler i 3-5 år. Helsehuset er avhengig av 
midler til drift, det er lagt inn 300 000 i budsjett for 2016 til medisinsk utstyr, 
sprøyter, mat mm.  

Utvikling  Få etablert et fysisk helsehus 
med adekvat utstyr 

 Etablere en arbeidsgruppe 
med helseleder, 
hjemmesykepleie og 
legesenter for å bygge opp 
tilbudet 

 Legeressurs 2 timer i uken 

 Må innarbeides i 
økonomiplan 

 

Ansvarlig Virksomhetsleder 
psykiatritjenesten 

 

 

7.5.3. Koordinator for rusfeltet 

Målgruppe Ansatte i Strand kommune som jobber med rus 

Beskrivelse og 
hensikt 

Koordinere arbeidet innenfor rusfeltet, bidra til implementering av nye tiltak 
og bidra til effektiv samhandling. 

Tidspunkt og 
varighet 

Startet opp 1. september 2015.  

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV 

Økonomi Er finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet i 3-5 år, frem til og med 
september 2018 eller 2020.  
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 7.5.4. Stasjonen - lavterskel arbeids – og aktivitetstilbud 
Målgruppe Rusmiddelmisbrukere i aktiv rus og/eller i rehabilitering 

Beskrivelse og 
hensikt 

Meningsfull aktivitet for brukere i aktiv rus ett par dager i uken. 
Aktivitetstilbud for brukere i rehabilitering for å innarbeide struktur på dagen, 
mestring, stabilitet og bidra til bedre helse gjennom trening og knytte opp mot 
ordinært arbeidsliv 

Tidspunkt og 
varighet 

Oppstart høsten 2016 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV 

Økonomi Kommunen har fått tilskuddsmidler til en 100 prosent stilling i 3-5 år  

Utvikling Få lønnede oppdrag og kunne vokse i 
bredden gjennom oppdrag som gir 
inntekt 
Innarbeide stilling i økonomiplan 

Ansvarlig Virksomhetsleder 
NAV og arbeids – 
og aktivitetsleder 

 

 

7.5.5. Øyeblikkelig hjelp - døgn 

Målgruppe Pasienter med behov for innleggelse 

Beskrivelse og 
hensikt 

Det er planlagt at dette tilbudet gis sammen med ØHD plassene på 
Jonsokberget. Fastlege og legevakt kan legge inn pasienter med kjent 
problemstilling for å hindre innleggelse på SUS.  

Tidspunkt og 
varighet 

Fra 2017/2018 og kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

Virksomhetsleder Olaug Tingbø 

Økonomi Er tiltak som går inn i eksisterende  
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7.5.6. Lege med ansvar for rusmiddelmisbrukere 
Målgruppe Rusmiddelmisbrukere med uavklart/svekket somatisk helse 

Beskrivelse og 
hensikt 

Rusmiddelmisbruk er en sammensatt lidelse. Misbruket er sosialt avvikende 
og fokus er ofte på rusen, somatisk helse får redusert fokus. Det er en 
betydelig overdødelighet blant pasienter med rusproblemer og psykiske 
lidelser. En stor andel av den økte dødeligheten er knyttet til somatisk 
sykdom, både ved økt forekomst, men også ved mangelfull oppfølging, bla 
fordi de ikke evner å prioritere sin helsetilstand og oppsøke lege. Det er behov 
for en mer systematisk tilnærming til forebygging av livsstilssykdommer, 
behandling og oppfølging for somatisk sykdom i denne pasientgruppen. Legen 
skal ha ansvar for lavterskel helsetilbud 2 timer per uke, årlige 
legeundersøkelser for alle rusmiddelmisbrukere, samt bidra til økt 
kompetanse på rusfeltet. Flere rusmiddelmisbrukere har ubetalte regninger 
hos fastlege, tilgangen til legetjenester blir dermed begrenset. Det er behov 
for en økt forståelse av sammenhengen mellom rusmiddelmisbruk og svekket 
somatisk helse.  

Tidspunkt og 
varighet 

Snarest   

Ansvarlige 
virksomheter 

Helseleder ansvarlig for tilplikting av oppgave som lege for rusmisbrukere. 

Økonomi Det er mulig å søke om tilskudd 

 

 

7.5.7. Kriseteam kveld/helg 
Målgruppe Rusmiddelmisbrukere i sårbare overganger, rehabilitering og kriser 

Beskrivelse og 
hensikt 

Etablere turnus med kveld og helgevakter for å kunne gi tilbud om oppfølging 
og bistand ut over kontortid. DPS legger ned sitt tilbud kvelder og helger, 
tilbudet i Strand er dermed begrenset ut over kontortid.   

Tidspunkt og 
varighet 

Snarest 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV, psykiatritjenesten, kommunalleder helse 

Økonomi Må innarbeides i økonomiplan når tilbudet er klarere definert 
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7.5.8. Behandlingstilbud til utskrivningsklare pasienter 

Målgruppe Utskrivningsklare pasienter 

Beskrivelse og 
hensikt 

Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet: Regjeringen vil ta sikte på en 
innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse 
og rus, tidligst fra 2017.  «Samhandlingsreformen legger til grunn av 
kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av 
pasienter, også innen psykisk helse og rus. Regjeringen vil tydeliggjøre 
kommunenes ansvar for å gi forsvarlige tjenester til mennesker med psykisk 
sykdom og rusproblematikk bl.a. gjennom å innføre betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.» (Meld. St. 26, Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet: s111) 

Tidspunkt og 
varighet 

Fra 2017/2018 og kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kommunalleder helse og omsorg 

Økonomi Må muligens innarbeides i budsjett.  

 

 

7.5.9. Behandling etter vold i nære relasjoner  
Målgruppe Personer utsatt for vold, samt voldsutøver 

Beskrivelse og 
hensikt 

Redusere og forebygge skadeomfanget av å ha vært utsatt for vold i nære 
relasjoner. Tilby barn, unge og voksne som har vært utsatt for vold i nære 
relasjoner behandling, i tillegg til å veilede/behandle voldsutøveren. 
Heve kompetanse om vold og overgrep til ansatte i Strand kommune. Sett fra 
ett barnevernperspektiv vil en avtale med ATV som tiltak fra 
barneverntjenesten være viktig tiltak for å hindre flere flyttinger av barn enn 
nødvendig. Det er også ett viktig tiltak med tanke på sosial arv, da vi vet at de 
fleste som utsetter andre for vold ofte har blitt utsatt for dette selv. Strand 
kommune har ikke tilbud å gi verken til voldsutsatte eller til voldsutøver 
utenom krisesenter. Dette tilbudet vil kunne bidra til at voldsutøver og 
voldsutsatt får behandling og hjelp.  

Tidspunkt og 
varighet 

Snarest 

Ansvarlige 
virksomheter 

Oppvekstkoordinator 

Økonomi Ikke budsjettert. Dette må opp som en egen politisk sak.  
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7.5.10. Opplysning i skoler 
Målgruppe Barn i barnehager og på småskoletrinnet 

Beskrivelse og 
hensikt 

Vold i nære relasjoner og utfordringer knyttet til bruk av rusmidler hos 
foresatte synes å være en utfordring også for noen unge i Strand. Dette viser 
blant annet ungdomsundersøkelsen i 2016. Det vil derfor være hensiktsmessig 
å gå inn i skoleklassene og gi undervisning og samtale om tema som 
omhandler vold og rus, dette for å komme i kontakt med barn og unge i den 
hensikt å tilby samtaler omkring emne enten ved bruk av gruppe eller 
individuelt.  

Tidspunkt og 
varighet 

Hvert år Informasjon til barn i 4-5 års alder og småskoletrinnet. Oppstart 
januar 2017 – i barnehager, på sikt også småskoletrinnet. 

Ansvarlige 
virksomheter 

Familiens hus og Barneverntjenesten 

Økonomi 5.000 til utstyr, ikke budsjettert. 

 

 

7.5.11. Ettervernboliger i Syrinringen 18 

Målgruppe Rusmiddelmisbrukere som har gjennomført behandling 

Beskrivelse og 
hensikt 

Behandling i spesialisthelsetjenesten er ofte begynnelsen på en 
rehabiliteringsprosess. Etter mange års rusmiddelmisbruk, er bruker ofte ikke 
ferdig rehabilitert men har behov for videre oppfølging. Beboerne i 
ettervernboligen skal ha kommet langt i sin rehabiliteringsprosess, men likevel 
ha behov for praktisk botrening, oppfølging og eventuelt andre tjenester før 
utflytting til egen bolig. Beboerne gjør avtaler om total rusfrihet i leieperioden. 
Hjorteveien har 4 leiligheter og en av disse brukes som fellesareal. Kommunen 
leier ut 3 leiligheter til personer som har vært i langtidsbehandling og inngår 
avtale med Helseforetaket om tilbakeføring til behandling ved behov. I boligen 
er det noe bemanning enkelte kvelder og helger, dette benyttes av de 
eksisterende tjenester i tillegg til at vi søker tilskuddsmidler til en likemann.  

Tidspunkt og 
varighet 

Våren 2017 er boligen innflyttingsklar  

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV 

Økonomi Bruke personal fra eksisterende tjenesteapparat samt søke om prosjektmidler 
til person med erfaringskompetanse/likemann til arbeid helg.  
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7.5.12. Ungdomsteam 
Målgruppe Ungdommer i risiko eller tidlig debut for rus 

Beskrivelse og 
hensikt 

Et miniteam bestående av miljøarbeider fra NAV, ungdomskontakt og 
oppvekstkoordinator har startet opp jobbing med denne gruppen høsten 16. De 
skal avdekke risikoatferd og gi oppfølging til ungdommen på arenaene skole, 
hjem og fritid for å hindre at rusmisbruk utvikler seg, styrke ungdommen og gi 
mestringsopplevelser. Tett samarbeid mellom skole, familiens hus, barnevern, 
NAV og ungdommens familie.  

Tidspunkt og 
varighet 

Kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

Familiens hus og NAV Strand 

Økonomi 2 personer på til sammen 70 % stilling er innarbeidet i budsjett. Behov for å 
styrke teamet ytterligere med 2 stk 100 % stilling for person med 
politiutdannelse og helse – og sosialfaglig bakgrunn, 1 300 000 kroner.  

Utvikling 30 prosent av den ene 50 
prosenten, er knyttet til tidlig 
innsats prosjektet, dermed skal det 
vurderes i budsjettforhandling.  

Ansvarlig Oppvekstkoordinator 

 

 

7.5.13. Nærbehandling for alkoholisme og avhengighet 
Målgruppe Rusmiddelmisbrukere som kan nyttiggjøre seg dag behandling 

Beskrivelse og 
hensikt 

Dagbehandlingstilbud mandag til fredag 10-14 og deltakelse på ukentlige 
møter i selvhjelpsgrupper. Varighet minimum 16 uker. Behandlingen er 
utviklet etter 12-trinns modellen, hvor blant annet gruppeterapi, undervisning 
og trinnarbeid står i fokus. Behandlingstilbudet inkluderer egen etterverns 
gruppe i 1 år etter avsluttet dagbehandlingsforløp. Inntak skjer fortløpende. 
Deltakerne kan bli henvist fra fastlege, hjemkommune, spesialisthelsetjeneste 
eller kan selv ta kontakt. Tilbudet forutsetter samarbeid med fastlege. 
Behandlingstilbudet kan kjøpes av nærliggende kommuner. Det er godt 
dokumentert at tidlig intervensjon i kommunenes helse og omsorgstjeneste 
kan redusere alkoholkonsumet blant pasienter med et risikofylt forbruk 
(Rossow m.fl.2010) 

Tidspunkt og 
varighet 

Er ikke startet opp. Søke tilskuddsmidler til oppstart og har det som et 3 årig 
forsøksprosjekt finansiert av tilskuddsmidler 

Ansvarlige 
virksomheter 

Virksomhetsleder NAV 

Økonomi Tilbudet krever 2 hele stillinger. Det er ønskelig med kompetanse innenfor 
addiktologi, brukerkompetanse samt sosialfaglig bakgrunn med 
videreutdanning innen rus. Deler av beløpet på 500 000 som ligger i budsjett 
til behandling på private rusinstitusjoner kan brukes til dette.  
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7.5.14. Pårørendekontakt 
Målgruppe Pårørende til rusmiddelavhengige 

Beskrivelse og 
hensikt 

Strand har et høyt antall rusmiddelmisbrukere. Når en person utvikler 
rusmiddelproblemer vil familiemedlemmer og andre nære pårørende bli 
involvert i problemutviklingen, og møte ulike utfordringer. Behandling og 
oppfølging av brukeren bør inneha et familieperspektiv som sikrer god 
ivaretakelse av hele familien og involvering av pårørende. Barn som lever med 
en foresatt som har et rusmiddelproblem, er risikoutsatt og bør få tilbud om 
informasjon og nødvendig oppfølging. Det er kartlagt at 57 barn bor sammen 
med eller har samvær med forelder med rusmiddelmisbruk. Disse barna kan 
ha behov for oppfølging.  

Tidspunkt og 
varighet 

Søke tilskuddsmidler 2017. Oppstart høsten 2017 forutsatt tiltaksmidler til 
kommunalt rusarbeid 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV/Familiens hus 

Økonomi Tilskuddsmidler i 3-5 år, deretter evaluering og eventuelt innarbeides i 
økonomiplan.  

 

 7.5.15 Bolig med bemanning og korttids rehabiliteringstilbud  
Målgruppe Personer med ROP lidelser som har dårlig boevne og trenger et omsorgstilbud 

på døgn på kort og lang sikt 

Beskrivelse og 
hensikt 

Strand kommune har 130 registrerte rusavhengige i BrukerPlan. 68 av disse er 
i alderen 40 pluss. Alderen til ruspasienter over 45 år legges 20 år til når det 
gjelder fysisk helse. 46 av brukerne er over 50 år. Det innebærer at det er en 
betydelig andel av de rusavhengige i vår kommune som ansees som geriatriske 
pasienter.  Det er behov for leiligheter med base, fellesområder og personal 
som gir hjelp til måltider, adl, mm, samt et tilbud som kan gi kortere helse og 
omsorgstilbud på døgn til rehabilitering. Etter pasient – og 
brukerrettighetsloven har pasient og bruker rett til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger, dersom dette er eneste 
forsvarlige tilbud som kan dekke en pasients eller brukers behov for 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er en utfordring at mange 
brukere og pårørende ikke opplever at det foreligger en slik rett (Meld.st.26 
2014-2015).  

Tidspunkt og 
varighet 

Så snart som mulig 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kommunalleder omsorg 

Økonomi Tiltaket er ikke i lagt inn i budsjett. En arbeidsgruppe kan utrede behovet, og 
jobbe med modell for drift.  
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8. Gjennomføring og oppfølging av rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 

Rusgruppen består av følgende personer: 

 Grete Strømsmo, helseleder 

 Ole Andre Straume, virksomhetsleder psykiatritjenesten   

 Wenke Eskedal, koordinator åpen omsorg  

 Brit Iren Barka, oppvekstkoordinator  

 Nils Kjetil Nessa, virksomhetsleder NAV  

 Jeanette Litlatun Fossmark koordinator for rusfeltet  

Rusgruppen har fått ansvar for revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan og gruppen har gitt 
Jeanette Litlatun Fossmark hovedansvaret for dette. Planen skal fremlegges for levekårsutvalget, 
sendes på høring og deretter legges frem i kommunestyret.  

 Målet for kommunens arbeid på rusfeltet er at ingen menneskeliv blir ødelagt av rus: 

 Ingen dødsfall som følge av rusmidler 

 Ingen nye mennesker blir avhengig av rusmidler og ingen ungdommer i risikosonen blir 
oversett 

 Ingen rusmiddelmisbrukere står uten tilbud om hjelp og ingen blir utskrevet fra behandling 
eller soning uten tilstrekkelig oppfølging og aktivitet.  

 Ingen skal bli diskriminert som følge av sin ruslidelse i helse- og omsorgstjenestene i 
kommunen 

 Ingen pårørende skal stå uten tilbud om oppfølging 

Ingen barn skal få sin oppvekst skadet eller ødelagt av voksnes rusmisbruk. Nullvisjonen er en 
klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir avhengige av rusmidler eller skadet 
som følge av andres avhengighet. Nullvisjonen er både en etisk vegviser og en retningslinje for det 
videre rusarbeidet i Strand. Dette innebærer blant annet at tjenestene skal utformes på en måte som 
forebygger rusmiddelmisbruk, overdoser og skader på tredjepart.  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er kommunens verktøy for å nå målene for planen. Strategier, tiltak 
og tjenester som er foreslått gjennomført og etablert på de ulike områder for å nå målene, skal 
gjennomføres i den formelle kommunale lederstrukturen. Dette innebærer i praksis at det er den 
leder som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging innenfor «sitt» område, for eksempel er det 
leder for NAV som har ansvar for arbeid – og aktivitetstiltak til brukere.  

Drifts – og investeringstiltak som det ikke er gitt dekning for i gjeldende budsjett-
/økonomiplanperiode legges fram for behandling i de årlige rulleringer av økonomiplan/årsbudsjett.  

Det er i tillegg planlagt halvårlige møter i rusgruppen med evaluering og oppfølging av 
rusmiddelpolitisk handlingsplan som tema.  
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Vedlegg  
 

Det er flere nasjonale reformer, veiledere og strategier på rusfeltet som legger føringer for den 
kommunale innsatsen på rusfeltet 

 Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Sosial og helsedirektoratet 

 Stortingsmelding nr. 30 (2011-2012) «Se meg» En helhetlig rusmiddelpolitikk 

 Fra bekymring til handling. En veileder på tidlig intervensjon på rusområdet 

 Regjeringens handlingsplan mot spillproblemer. 2013-2015 

 «Sammen om mestring» Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne 

 Nasjonal helse – og omsorgsplan (2011-2015) 

 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig rus – og psykiske lidelser – ROP lidelser 

 Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 

 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial – og helsetjenesten (2005-2015) …og bedre 
skal det bli 

 St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

 Nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR) 

 Nasjonale faglige retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet 
når skolealder 

 Nasjonale mål og prioriteringer på helse – og omsorgsområdet i 2015 

 St. meld.19 Folkehelsemeldingen, mestring og muligheter 

 Barn som pårørende (2010) 

 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 
avhengighet (2015) 

 Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) 
 

Lovverk: 

 Følgende lovverk er sentrale i rusmiddelarbeidet: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven) 

 Lov om kommunal helse og omsorgstjeneste mm (helse – og omsorgsloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Lov om helsepersonell mv (helsepersonelloven) 

 Lov om barneverntjenester 

 Lov om pasient – og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven) 

 Lov om arbeids – og velferdsforvaltningen (NAV-loven) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen 

 

 


