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INNLEDNING
Denne gjennomføringsplanen gir en oversikt over hvordan KoRus-Nord i 2016 vil videreutvikle både
samarbeidet med kommunene i Nord-Norge, og rollen som «en tjeneste for tjenestene».
Kommunefokuset og brukerperspektivet vil også i 2016 stå sentralt.
Gjennom nytt samfunnsoppdrag er kompetansesentrene på fagfeltene rus, psykisk helse, vold og
traumer, barnevern pålagte å samordne sine virksomheter for å understøtte tjenestene i
kvalitetsutviklingsarbeidet. Disse føringene er lagt til grunn for mange av våre prioriteringer i 2015.
KoRus-Nord vil i 2016 prioritere å videreutvikle samarbeidet med ulike regionale og nasjonale
kompetansesentre, forskningsmiljøer osv.
Videre i dokumentet beskriver vi først hvilke planer vi så langt har for vårt arbeid i 2016. Deretter
beskriver vi våre planer for samarbeid med andre aktører. Til slutt knytter vi noen kommentarer til
administrasjon og forvaltning av oppdraget, herunder forvaltning av stimuleringsmidler. Oversikt
over ansatte, samt budsjett vedlegges som egne dokumenter.
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RUSMIDDELFOREBYGGING SOM EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET
INNLEDNING
En sentral oppgave for KoRus i det forebyggende arbeidet er å tydeliggjøre sammenhengen mellom
rusmiddelbruk og folkehelse, å bidra til at kommunene ser det rusmiddelforebyggende arbeidet som
en del av folkehelsearbeidet, og å påpeke hvilke virkemidler kommunen selv rår over.
Vår erfaring fra arbeidet i kommunene er at alkohol ofte er en underkommunisert folkehelsefaktor.
En viktig oppgave for KoRus er derfor å bidra til at forvaltning av alkoholloven blir en del av det lokale
folkehelsearbeidet. I dette ligger også å påpeke sammenhenger mellom skjenke- og kontrollpolitikk
og utfordringer knyttet til folkehelse og trivsel, som for eksempel utelivsrelatert vold. KoRus har
oppgaver både knyttet til å identifisere folkehelseutfordringer, og knyttet til konkrete tiltak.
Satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering er et sentralt verktøy i arbeidet.

UNGDATA
RESULTATMÅL
Gjennomføre Ungdata i regionen, eventuelt i samarbeid med fylkeskommunen, slik at en
hensiktsmessig andel av kommunene har gjennomført i perioden 2010 og ut 2016.
OPPGAVER I 2016
1. Sikre gjennomføring i en hensiktsmessig andel av kommunene.
2. Sikre samarbeid med fylkeskommuner, for å sikre koordinert gjennomføring i fylket og å
fremskaffe data fra videregående skoler.
3. Sikre samarbeid i regionen med andre relevante kompetansesentre og Fylkesmannen om
kompetanse til kommunene og fylkeskommunene mht til å forstå utfordringsbildet Ungdata
avdekker.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Pr. januar 2016 har vi gjort avtale med 20 kommuner om gjennomføring av Ungdata-undersøkelse i
2016. Ni-ti av disse er nye kommuner som gjennomfører for første gang. Dette gir en
gjennomføringsgrad på rundt 70 prosent i de tre nordligste fylkene. Alle kommuner som ikke har
gjennomført Ungdata er invitert til å gjennomføre i løpet av våren. Vi kan derfor forvente at flere
kommuner melder seg. Med de kommunene som ønsker andre gangs gjennomføring, forventer vi at
ca 25 kommuner kommer til å gjennomføre Ungdata i 2016.
Etter at Troms fylkeskommune gjennomførte Ungdata i 2015 og Finnmark i 2014, har alle de tre
fylkene i vår region hatt en koordinert gjennomføring og skaffet data på VGS-nivået. Vi er i dialog
med Nordland fylkeskommune om andre gangs gjennomføring i alle VGS denne vårterminen, på
samme måte som i 2013.
KoRus-Nord planlegger å arrangere en ungdomskonferanse i november, og da vil de tre
fylkeskommunene være naturlige samarbeidspartnere for oss da. Her vil vi ha et Nord-Norgeperspektiv, og forsøke å synliggjøre og dele kommunenes erfaringer med bruken og nytten av
Ungdata.
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I tråd med oppdraget skal vi inngå et tettere samarbeid med andre relevante kompetansesentre, eks.
RVTS, Vivat og RKBU, som også skal bistå kommunene i å følge opp det utfordringsbildet som tegnes
gjennom Ungdata. KoRus-Nord skal koordinere arbeidet i en felles arbeidsgruppe som skal jobbe
videre med å følge opp utvalgte Ungdata-kommuner. På denne måten skal sentrene skaffe felles
erfaringer rundt oppfølging av utfordringsbildet i kommunene, som igjen kan få på plass nye rutiner
og ansvarsfordelinger. Det er utarbeidet mandat for arbeidsgruppen og arbeidet starter opp våren
2016.
For videre å forstå utfordringsbildet som tegnes i Ungdata, vil vi i 2016 starte opp
FoU/skriveprosjekter som tar utgangspunkt i Ungdata-resultatene i regionen. Her vil vi ha fokus på å
inkludere ungdommens egen stemme, og på denne måten sikre oss erfaringer og data av mer
kvalitativ art. Omfanget av skriveprosjektene skal primært være slik at de både kan startes og
avsluttes i løpet av 2016.
Vi skal bidra med synliggjøring av Ungdata-resultater også i arbeidet med implementering av
støttemateriell for det rusmiddelforebyggende arbeidet i skolen. På denne måten forsøker vi å koble
det rusforebyggende arbeidet til lokale oppvekstvilkår og utfordringer blant dagens unge.
Vi skal bidra med presentasjon av resultater fra Ungdata på aktuelle konferanser i regionen. For å
utvikle egen kompetanse, og bidra i det nasjonale Ungdata-nettverket, skal vi også delta på nasjonale
samlinger og aktuelle fagkonferanser.

ANDRE BIDRAG TIL KOMMUNENES OVERSIKTSARBEID
RESULTATMÅL
KoRus oppleves som en nyttig bidragsyter for kommunene i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven.
KORUS bidrar til at kommunene øker sin forståelse om at rusmiddelbruk er en viktig del av
folkehelseutfordringene.
OPPGAVER I 2016
Bistand til kommunens oversiktsarbeid med vekt på rusrelaterte utfordringer.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I 2016 vil vi også ha fokus på å bistå kommunene i å sette sammen data de allerede har i tilknytning
til arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan. Dette gjelder både data fra offentlig statistikk fra
eksempelvis FHI og SSB, og data fra kartlegginger vi selv har bidratt med. Eksempler på sistnevnte er
Ungdata og BrukerPlan.
KoRus-Nord bisto i 2015 Alstadhaug kommune med å gjennomføre en HKH, i kjølvannet av Ungdata
og BrukerPlan. Vi er positive til å bidra til nye HKH-kartlegginger i andre kommuner dersom det skulle
oppstå et ønske eller behov.
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PLAN
RESULTATMÅL
Tydelige kommunale ambisjoner i det rusmiddelforebyggende arbeidet, uttrykt i kommunale planer
utarbeidet i tråd med Plan- og bygningsloven.
Styrket planforankring av rusmiddelforebyggende arbeid.
Planprosessen ivaretar demokratiske prinsipper som åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning.
Planprosessen fremmer befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, herunder at barn og
unges oppvekstsvilkår ivaretas.
OPPGAVER I 2016
I samarbeid med fylkeskommunen, bistå kommunen med:




råd og veiledning om planprosesser på rus- og folkehelseområdet
med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens planprosess
samordning av rusmiddelforebygging med annet lokalt rusarbeid og folkehelsesatsninger

PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Vi vil fortsette samarbeidet om Ungdata med fylkeskommunene i vår region. I 2016 omfatter dette i
hovedsak Nordland fylke som gjennomfører spørreundersøkelsen på sine VGS for andre gang denne
våren.
Dette innebærer veiledning knyttet til utforming og gjennomføring av undersøkelsen. I denne
prosessen ligger det også rådgivning knyttet til oppfølging av undersøkelsen, blant annet ved å
tilrettelegge for at andre kompetansesenter også kan tilby sine tjenester overfor fylkeskommunen.
Ungdatamaterialet vil inngå som en del av oversiktsarbeidet til fylkeskommunen. Vi vil fortsette å
tilby vår kompetanse innen rusfeltet i den videre planprosess, spesielt innen folkehelse, i Nordland
fylkeskommune.
Etter planen skal Finnmark fylkeskommune gjennomføre Ungdata for andre gang våren 2017. Høsten
2016 vil vi ta et initiativ til et tettere samarbeid med fylkeskommunen, for å komme tidlig i gang med
forankring og planlegging av undersøkelsen. På denne måten vil vi legge til rette for at
Ungdatakartleggingen blir inkludert som oversiktsgrunnlag i en helhetlig planprosess.
Knyttet til oversiktsarbeidet som foregår på kommunalt nivå, koordinerer hver fylkeskommune et
nettverk for de kommunale folkehelsekoordinatorene. Ungdata er et viktig grunnlag for det
kommunale oversiktsarbeidet. Vi vil også i 2016, som vi har gjort tidligere, tilby vår kompetanse på
disse nettverkssamlingene. Vi kan bistå med regionale Ungdata-resultater, og vise til eksempler fra
enkeltkommuner som har lyktes godt med å utnytte datamaterialet. Dette både i oversiktsarbeidet
og ved å løfte oppfølgingen av Ungdatakartleggingen opp på et politisk nivå.
Nordland fylkeskommune er i samarbeid med fylkesmannen og utvalgte kommuner i Nordland
(Vefsn, Brønnøy og Hemnes) i gang med et prosjekt der medvirkning for ungdom i planprosesser står
i fokus. Medvirkning knyttet til oppfølging av Ungdata-undersøkelsen er et mulig område å ha fokus

6

på når ungdoms medvirkning i et lokalsamfunn skal styrkes, og derfor vil KoRus-Nord i 2016 følge
dette samarbeidet.
KoRus-Nord vil i 2016 ta initiativ til et samarbeid med de tre fylkeskommunene i vår region, blant
annet med tanke på å avklare roller i forhold til dette oppdraget. Ut over dette vil vi bistå
kommunene på ulike måter.
Med utgangspunkt i lokale behov og eksisterende planer i kommunen vil vi også i 2016 bistå i
kommunale planprosesser. Arbeidet vil blant annet ta utgangspunkt i kartleggingsresultatene fra
Ungdata og BrukerPlan, i tillegg til andre lokale data. Våre nasjonale nettressurser, og spesielt
kommunetorget.no, er et sentralt verktøy i dette arbeidet.
Med utgangspunkt i det lokale utfordringsbilde på folkehelseområdet vil vi også bistå kommunene i
forhold til hvilke planer tematikken kan forankres i. Dette skal skje gjennom samarbeid og i dialog
med kommunene og gjennomgang av aktuelle vedtatte planer. De mest sentrale planene vil være
Folkehelseplan og Rusmiddelpolitisk handlingsplan.
KoRus-Nord vil gjennom samarbeid og dialog med enkeltkommuner tydeliggjøre sammenhenger
mellom rusmiddelforebygging og generelt folkehelsearbeid. Dette skal blant knyttes til arbeidet i
kjølvannet av Ungdata-kartlegging og data fra andre datakilder.
I dette arbeidet vil vi bidra til å tydeliggjøre ovenfor kommunene prosessen fra kartlegging av
utfordringsbilde til tiltak, og hvordan denne prosessen bør struktureres inn i kommunalt planverk.
Dette skal skje i ulike sammenhenger, eksempelvis knyttet til arbeidet med våre innsatser på hele
bredden av vårt fagområde, eksempelvis Ungdata, AAH, BrukerPlan og implementering av ulike
veiledere. Systematikk og planmessighet er sentrale stikkord her.
I dette arbeidet vil vi aktivt bruke www.kommunetorget.no og blant annet vise til gode kommunale
praksiseksempler.
På forespørsel vil vi også, som tidligere, påta oss mindre undervisningsoppdrag knyttet til planlegging
og systematisk arbeid innenfor hele rusfeltet på relevante etter- og videreutdanninger.

TILTAKSUTVIKLING I KOMMUNENE
RESULTATMÅL
Utvikle egnede verktøy som bidrar til at kommunene setter i gang hensiktsmessige og
kunnskapsbaserte tiltak for å forebygge skader ved rusmiddelbruk.
OPPGAVER I 2016
1. Sentrene skal delta i et utviklingsarbeid sammen med øvrige KORUS, ledet av KoRus-Nord og
KoRus-Midt.
2. Beskrive en omforent «verktøykasse» av hensiktsmessige tiltak på kommunalt nivå
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3. Bidra i utvikling av forebygging.no /handling, som har som mål å inspirere til god praksis og
økt bruk av kunnskapsbaserte metoder i det rusforebyggende og helsefremmende arbeid i
lokalsamfunnet
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I samarbeid med KoRus-Midt lede arbeidet med utvikling av verktøykassen, samt videreutvikling av
forebygging.no/handling. Status for arbeidet skal presenteres på virksomhetsledermøte i april. Det
videre arbeidet vil ta utgangspunkt i innspill herfra, og skje i dialog med de øvrige KoRus-ene og
Helsedirektoratet.

VIDEREUTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV SATSINGEN ANSVARLIG
ALKOHOLHÅNDTERING
RESULTATMÅL




Forebygge og redusere skadevirkninger av alkoholbruk, bidra til trygge lokalsamfunn og
hindre vold og ulykker.
Redusere overskjenking og salg/skjenking til mindreårige.
Øke kunnskapen om og bidra til bruk av alkohollovens virkemidler, herunder kontroll,
søknadsbehandling og innvilgelse, ileggelse av prikker og inndragning av bevilling.

OPPGAVER I 2016
Gjennom veiledning og bistand, bidra til at kommunene har mer fokus på ansvarlig
alkoholhåndtering.
Bistå Helsedirektoratet og Fylkesmannen i implementering av alkoholloven og andre nasjonale tiltak
og i utviklingsarbeid. Lovendringer skal gjøres kjent, og tas i bruk av kommunene.
I samarbeid med Helsedirektoratet, utarbeide og implementere opplæringsmateriell, verktøy og
veiledere til kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen, eksempelvis e-læringskurs og
internkontrollguide.
Løpende oppgaver ved behov, for eksempel knyttet til regelverksendringer, mindre
utredningsoppgaver og arbeid med kampanjer.
Hvert senter skal bygge videre på planen de utarbeidet for 2015 og oversikten over kommunenes
arbeid med alkoholloven fra 2015.
Viktige fokusområder:





Kommunenes kompetansebehov
Folkevalgtopplæring
Samarbeid med Fylkesmannen
Implementering av verktøy og lovendringer

Ansvarlig alkoholhåndtering skal også prioriteres i bruk av stimuleringsmidler.
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PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I 2016 vil vi fortsette samarbeidet med kommunene som har jobbet med satsingen i 2015. Dette vil
gjøres gjennom veiledning, involvering i lokale prosesser og arbeidsgrupper, deltakelse og bidrag på
kurs i Ansvarlig vertskap mm.
Fem nye kommuner er kommet til i 2015, og disse vil vi yte spesiell bistand gjennom veiledning,
besøk, tilrettelegging for kurs i Ansvarlig vertskap, mm.
Som en del av nettverksbygging og kompetansedeling vil KoRus-Nord, som i 2015, arrangere en
erfaringssamling for disse kommunene i løpet av våren 2016.
Samarbeidet med fylkesmennene om kompetanseutvikling i kommunene skal fortsette. I 2016
vurderes en konsentrert innsats direkte mot kommunene som i liten grad har deltatt på kurs og
seminarer.
Vi vil også fortsette å spre opplæringsmateriell, veiledere, informasjon om regelverksendringer og
nytt e-læringsverktøy. Dette vil foregå gjennom en aktiv oppsøkende kontakt med kommunene samt
gjennom info på vårt nettsted og i våre publikasjoner.
Videre vil vi analysere resultatene fra spørreundersøkelsen om kommunenes arbeid med
alkoholloven, vurdere hvilke innsatser som kan besvare disse resultatene og iverksette disse. Dette
vil gjøres i samarbeid med Helsedirektoratet og andre KoRus.
I 2016 vil også arbeidet med, i samarbeid med kommunene, å integrere studenter, høyskoler og
universitet i AAH-arbeidet, og følge opp SIRUS-evalueringen som kommer i mai om
rusmiddelforebyggende arbeid rettet mot studenter.
Vi vil også delta med en eller to personer i det nasjonale AAH-forumet.
Dersom Helsedirektoratet ber om det vil vi også avse ressurser til mindre utredningsoppgaver
og/eller arbeid med kampanjer.

RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID I SKOLEN
RESULTATMÅL
Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen bygger på «Støttemateriell og forslag til læringsaktiviteter»
OPPGAVER I 2016
Implementeringen av Støttemateriellet skal gjennomføres i nært samarbeid med skoleeier og bygge
på «Bedre læringsmiljø»
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I 2015 utviklet vi et kursopplegg knyttet til Støttemateriellet. Våren 2016 ønsker vi å gjennomføre
kursdager for minimum 2 kommuner. Disse kommunene velges ut på bakgrunn av etterspørsel. I
disse gjennomføringene ønsker vi å få grundigere tilbakemeldinger på kursopplegget og
presentasjonen av Støttemateriellet på forebygging.no/skole.
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Høsten 2016 setter vi opp ett kurs i hvert av fylkene, slik at vi kan nå flest mulig kommuner med
tilbudet (Nordland, Troms og Finnmark). Vi tar også sikte på å presentere kursopplegget på relevante
og aktuelle konferanser.

RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID I ARBEIDSLIVET
RESULTATMÅL
Bidra til økt kunnskap om, og forankring av rusmiddelforebyggende arbeid i bedrifter, blant annet
gjennom Alor-nettverkene.
OPPGAVER I 2016
Videreføre eksisterende Alor-nettverk i samarbeid med Akan Kompetansesenter.
Det bør vurderes om det skal etableres ALOR-nettverk i enda flere fylker, og de sentrene som ikke
driver Alor-nettverk, bør ta en vurdering om det er hensiktsmessig å starte dette i 2016.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
KoRus-Nord har tradisjonelt ikke hatt noen ALOR-nettverk, og har avventet en tydeligere føring i
tilskuddsbrevet. I 2016 vil vi samle erfaringer fra andre KoRus, knytte kontakter inn i AKAN, med
tanke på oppstart av nettverk i regionen. Som ledd i dette arbeidet vil vi blant annet delta på den
nasjonale ALOR-samlingen i juni 2016.

RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID BLANT STUDENTER: FADDERUKER, STUDENTFESTER
OG SKJENKESTEDER VED STUDIESTEDENE
RESULTATMÅL
Bidra til økt kompetanse om alkoholloven og styrking av ansvarlig alkoholhåndtering i forbindelse
med fadderuker, studentfester, og på lokale skjenkesteder ved studiesteder i Norge.
OPPGAVER I 2016
 Tilby bistand/veiledning til å etablere lokale nettverk for rusmiddelforebygging og
policyutvikling ved studiestedene
 Tilby veiledning til studiesteder som ønsker å etablere samarbeid med kommune og politi i
forbindelse med ansvarlig vertskap og overholdelse av alkoholloven.
 Ha et spesielt blikk for studenter som en viktig målgruppe i det øvrige AAH-arbeidet inn mot
kommuner, politi, næring og fylkesmenn.
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PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I 2016 vil vi integrere studiesteder i rusmiddelforebygging og AAH-arbeidet. Dette skal gjøres ved å:




Etablere kontakt og tilby veiledning om alkoholrelatert policy til alle sentrale
studiesteder/samskipnader,
Be kommunene ha et ekstra fokus på skjenking på studiesteder,
Følge opp SIRUS-evalueringen som kommer i mai om rusmiddelforebyggende arbeid rettet
mot studenter.

KAMPANJER OG KOMMUNIKASJONSVIRKSOMHET
RESULTATMÅL
Styrke effekten av helsedirektoratets kampanjer ved mer systematisk involvering fra KoRus sin side,
ved at KoRus kan bidra til å spre kampanjene bedre lokalt.
OPPGAVER I 2016
Bidra i spredningen av direktoratets kampanjer/kommunikasjonstiltak




På egne nettsider/felles nettportal
Egne sosiale medier
Lokalmedier

PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Vi vil også i 2016 bidra til spredning både på hjemmesiden og på de nasjonale nettressursene, slik vi
gjorde med kampanjen «Åpenbart påvirket» og tidligere kampanjer. I tillegg vil vi i vårt fagmagasin
SPOR også publisere saker i tilknytning til kampanjen og andre satsinger fra direktoratet. Vi vil også
tilby lokale nyhetsmedier/aviser å republisere aktuelt artikkelstoff fra SPOR.
I Rusfag magasin, som utgis i november, kan det være aktuelt å ha kampanjens innsatsområde som
hovedtema.
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TIDLIG INNSATS OG INTERVENSJON
INNLEDNING
Et sentralt formål med KoRus sine satsinger innen tidlig innsats og intervensjon er å bidra til
problemer knyttet til rus, eller til andre utfordringer som på et senere tidspunkt kan føre til
rusrelatert problematikk blir oppdaget og tatt tak i så tidlig som mulig. Sammenhengen mellom rus
og annen problematikk er kompleks. Dette arbeidet må derfor foregå på flere arenaer. KoRus sitt
arbeid er derfor rettet mot ulike faggrupper på ulike arenaer, som for eksempel jordmødre,
helsesøstre, fastleger og ansatte i barnehager og skoler.
Hovedinnsatsen i vårt arbeid ut mot kommunene på tidlig intervensjonsområdet var i 2015 særlig
knyttet til barn og unge. I tilskuddsbrevet for 2016 er også andre målgrupper løftet frem, spesielt
studenter og voksenbefolkningen. Alle disse gruppene vil være i fokus i 2016, og KoRus vil bidra til at
arbeidet med tidlig innsats og intervensjon gjennom planforankring blir en del av en større helhet i
det kommunale arbeid.

FRA BEKYMRING TIL HANDLING
RESULTATMÅL
Bedre praksis og økt kunnskap om tidlig innsats og intervensjon.
OPPGAVER I 2016
Det er behov for ytterligere å forsterke handlingskompetansen på tidlig innsats. Målet er å utarbeide
materiell til kommunene med kunnskapsbaserte anbefalinger for å styrke oppdager- og
handlingskompetansen i alle tjenester og sektorer overfor målgruppene barn, unge og foresatte.
KoRus skal i samarbeid med de andre kompetansesentrene ( RBUP/ RKBU og RVTS) bidra inn i
prosessen med å utarbeide veiledende materiell.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Aktiviteten i 2016 vil ta utgangspunkt i de faglige anbefalingene i veilederen Fra bekymring til
handling og i relevant forskning. I tilknytning til arbeidet med å integrere tidligintervensjon.no i
forebygging.no, vil vi også kunne tilby kommunene praksiseksempler også på tidlig
intervensjonsområdet.
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BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS
RESULTATMÅL
Flest mulig kommuner i regionen er gjort kjent med suksesskriteriene for tverrfaglig samhandling og
verktøyene for Bedre tverrfaglig innsats, slik at kommuner som ønsker det, kan ta dette i bruk.
OPPGAVER I 2016



Bistå i å ferdigstille og utvikle relevant materiell.
Følge opp aktuelle kommuner.

PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I 2016 vil vi følge opp nøkkelkommunen Tromsø, men også aktivt rekruttere nye kommuner til å
arbeide med BTI. Erfaringer og suksesskriterier fra de åtte pilotkommunene skal spres til andre
kommuner på ulike måter, eksempelvis via www.forebygging.no/www.tidligintervensjon.no,
konferanser/kurs, etablerte nettverk, samt artikler i magasinene Rusfag og SPOR.
Kommuner som ønsker det kan få bistand fra KoRus-Nord når de tar modellen i bruk. Vi ser for oss
fire faser i samarbeidet med kommunene:
 Fase 1; informasjon, forankring, prosjektorganisering
 Fase 2; informasjonsarbeid innad i kommunen, kartlegging, samlinger/nettverk
 Fase 3; samarbeidsavtale, definere lokale og felles målsettinger, felles plan for gjennomføring
 Fase 4; omfattende og «individuell» oppfølging av hver kommune
Vi vil også bidra med faglig bistand knyttet til BTI i kommunale nettverk, i samarbeid med
fylkesmannsembetene i regionen, ut fra kommunenes behov og ønsker.
Vi vil også delta i den nasjonale arbeidsgruppen i regi av Helsedirektoratet, og bistå oppdragsgiver i å
ferdigstille og utvikle relevant materiell knyttet til BTI-satsingen.
Vi har også startet interne drøftinger om hvordan vi best mulig kan se BTI i sammenheng med de
ulike andre satsingene på tidlig intervensjonsområdet. Disse vil fortsette i 2016.

OPPLÆRINGSPROGRAMMET TIDLIG INN
RESULTATMÅL
Gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å oppdage og tilby hjelp både når det gjelder psykisk helse,
rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner i møte med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere.
OPPGAVER I 2016
KoRus har regionalt koordineringsansvar for opplæringsprogrammet «Tidlig inn», i samarbeid med de
andre kompetansemiljøene. Det skal tilbys til kommuner som ønsker å styrke forebyggings- og tidlig
intervensjonsarbeidet i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn. KoRus har
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teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). KoRus deltar i gjennomføringen i det
antall kommuner som melder behov for opplæring og som ROT i fellesskap beslutter.
Det gjennomføres en evaluering av «Tidlig inn». Det vil foreligge en rapport i mars 2016. Resultatene
av evalueringen vil legges til grunn for den videre utvikling og oppfølging av opplæringsprogrammet.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
KoRus-Nord leder det regionale opplæringsteam i nord. Teamet som består av RVTS, RKBU, Bufetat
og KoRus har fortløpende kontakt pr epost, og skal ha møte 2 ganger i løpet av året.
I 2016 er opplæringsprogrammet planlagt gjennomført i kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland
(felles opplæring), i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan (felles opplæring), samt i Porsanger
kommune. I kommuner som ønsker opplæringen i 2017, vil det bli startet forberedelser og
forankringsarbeid i løpet av høsten 2016.
I april 16 arrangerer Regionalt opplæringsteam samling for de kommunale Tidlig inn-koordinatorene,
og en samling for veilederne i Tidlig inn. Hovedtema for årets samlinger er Tidlig inn i et
minoritetsperspektiv. På koordinatorsamlingen vil fokuset være på kultursensitive og traumebevisste
møter med gravide og spebarnsforeldre med minoritets-, flyktninge- og asylsøkerbakgrunn.
Veiledersamlingen vil ha fokus på hvordan veilede helsesøstre og jordmødre til å snakke om psykisk
helse, alkoholbruk og vold i nære relasjoner med gravide og småbarnsforeldre fra innvandrer – og
flyktningfamilier.
Av erfaring vet vi at endring av praksis er prosesser som tar tid i kommunene, og at det har
betydning for framdriften at vi følger opp kommunene etter endt opplæring. Høsten 2016 vil det bli
arrangert oppfølgingsmøter med de kommunene som hadde siste opplæringsdag (dag 6) høsten
2015. Det gjelder kommunene Lenvik, Tranøy, Sørreisa, Torsken, Dyrøy og Balsfjord (felles opplæring
på Finnsnes), samt kommunene Rana, Hemnes, Lurøy, Rødøy og Nesna (felles opplæring i Mo i Rana).
Disse møtene vil bli gjennomført som videokonferanser.
Vi er invitert til å snakke om Tidlig inn på fagdag i helsesøsternettverket på Ytre Helgeland, samt på
videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge v/UIT. Informasjon til kommunene om Tidlig
inn vil også bli formidlet gjennom magasinet SPOR, vår hjemmeside, samt på konferanse/kurs.
KoRus-Nord vil delta i nasjonal arbeidsgruppe for Tidlig inn, samt på nasjonal konferanse for de
regionale opplæringsteamene. På den nasjonale konferansen vil KoRus-Nord presentere revidert
veilederstrategi, som er jobbet fram i et samarbeid mellom flere KoRus-er og RBUP øst/sør.
KoRus-Nord skal også utarbeide og ferdigstille et Tipshefte til veilederne i Tidlig inn.

BARN I RUSFAMILIER
BIR er ikke spesifikt nevnt i oppdraget, men er ett av flere tilbud i tilknytning til Fra bekymring til
handling. Målet med BIR er å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere i arbeidet med å oppdage
og tilby hjelp til barn som lever i rusfamilier og andre utsatte omsorgssituasjoner, samt styrke det
tverretatlige samarbeidet rundt utsatte barn.
I 2016 vil vi videreføre arbeidet med BIR i Nordreisa kommune, og også videreføre rekrutterings- og
forankringsarbeidet i andre interesserte kommuner. Målet er å starte opplæringsprogrammet i
minimum en ny kommune i 2016.
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RUSBEHANDLING
INNLEDNING
KoRus sine satsinger innenfor fagområdet rusbehandling knytter seg til systematisk oppfølging av
personer med rusmiddelavhengighet, med hovedvekt på tjenestene i kommunene.
I dette arbeidet er BrukerPlan et sentralt verktøy. Oppfølging av kommunene etter BrukerPlankartleggingen vil derfor også i 2016 være en sentral oppgave, herunder også planforankring av tiltak i
kjølvannet av kartleggingen. Vi vil ha fokus på å tydeliggjøre hvordan våre ulike tilbud til tjenestene
kan sees i sammenheng med, og være en del av, oppfølgingen av kommunene etter BrukerPlankartleggingen.
Vi har også jobbet med å operasjonalisere og konkretisere hva slags tilbud vi kan gi kommunene
innenfor rammen av veilederen Sammen om mestring. Individuell plan, Klient- og resultatstyrt
praksis (KOR) som verktøy for systematisk feedback, Motiverende intervju som en velegnet
samtalemetode, og Recovery som et grunnleggende prinsipp for å ivareta brukerperspektivet er
eksempler på satsinger vi vil prioritere i 2016. Kartlegging og systematikk, dialog med kommunene,
og brukerperspektiv er sentrale nøkkelord for arbeidet.

NASJONAL OVERDOSESTRATEGI 2014-17
RESULTATMÅL
Antall kommuner med overdoseproblematikk som har startet opp arbeidet med kartlegging, tiltak
og/eller lokale handlingsplaner mot overdoser og overdosedødsfall
OPPGAVER I 2016
 Drift av læringsnettverk pilotkommuner (KoRus Øst) i kommunalt overdosearbeid og
utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose finansiert av midler over kap 765.21
nasjonal overdosestrategi; begge rettet mot kommuner som har mottatt tilskudd til
kartlegging av overdosedødsfall, samt andre interesserte kommuner
 Deltagelse i dette læringsnettverket
 Andre initiativ ut fra lokale forutsetninger som kommunenettverk innen eget område, jfr
KoRus Sør.
 Drift av nettverk gatenære tiltak (KoRus Oslo og KoRus Øst); avholde årlig konferanse for
disse samt utgivelse av nyhetsbrev finansiert av midler over kap 765.21 nasjonal
overdosestrategi
PLANLAGT AKTIVITET I 2016





Deltagelse med en representant i læringsnettverk pilotkommuner. I nettverket deltar også
Bodø og Tromsø kommune, som ikke er pilotkommuner.
Få oversikt over og kvalitetssikre overdosestatistikk for kommuner i regionen.
Få oversikt over alle kommuner som har hatt overdosedødsfall.
Kontakte kommuner med flest overdoser. Tilby samarbeid om aktuell problematikk og
utforme eventuelle konkrete planer for oppfølging i dialog med den enkelte kommune.
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Starte planlegging av fagkonferanse for kommuner i regionen, med tema helse, herunder
overdoseproblematikk, hos personer med alvorlig rusproblematikk. Vi initierer til samarbeid
med noen utvalgte kommuner, samt brukerorganisasjoner, i planlegging og gjennomføring av
konferansen.
Utarbeide en strategi for å nå ut med informasjon om overdosearbeid til alle kommuner. Et
aktuelt tiltak er å informere om Overdosestrategien (status og tiltak) via eksisterende
kanaler/arenaer.
Undersøke muligheten for å sette fokus på overdoseproblematikk gjennom eksisterende
nettverk for kommunene.
Delta på kurs om overdoser i regi av SIRUS.

BRUKERPLAN
RESULTATMÅL
80 prosent av kommunene skal ha gjennomført Brukerplan-kartlegging i perioden 2015-2016.
OPPGAVER I 2016
 Kompetansesentrene skal være ansvarlige for å informere kommunene i sin region om
BrukerPlan og legge til rette for at kommunene anvender BrukerPlan
 Kompetansesentrene skal i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR
arrangere regionale informasjons- og opplæringssamlinger for kommunene som er knyttet til
Brukerplan
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
 Delta på opplæring i regi av KORFOR i ny versjon av BP – 8. februar i Trondheim.
 Samtlige kommuner i vår region tilbys opplæring i BrukerPlan. Vi gjennomfører 3
opplæringsdager i BrukerPlan; 2 i Nordland, og 1 i Troms. Finnmarkskommuner, samt
enkeltkommuner i Nordland og Troms, tilbys opplæring per telematikk. Per i dag har ca. 50%
av kommunen i vår region gjennomført kartlegging i BrukerPlan, og vi har mål om at
prosentandelen økes ila 2016.
 Samarbeide med Fylkesmannen i de respektive fylkene om rekruttering av kommuner, og
planlegging av opplæringsdagene og seminardagene. Fylkesmannen inviteres til å delta på
seminardagene sammen med kommuner som har gjennomført kartlegging.
 Fortsette arbeidet med å utarbeide informasjonsbrosjyre i BrukerPlan.
 I samarbeid med NAPHA gjennomføre 5 seminardager for kommuner (2 i Nordland, 1 i
Troms, 2 i Finnmark) for gjennomgang av resultater etter kartlegging. Seminardagene
arrangeres som workshops, hvor kommunene samles i grupper for gjennomgang og drøfting
av resultater. Store kommuner som Tromsø og Bodø tilbys eget opplegg og inviteres ikke til
seminardagene.
 Tilby kommuner oppfølging etter kartlegging, primært i form av drøfting av resultater med
den enkelte kommune via telematikk.
 Informere om BP på ulike arenaer, eks i OSO (Overordnet samarbeidsorgan) for regionale
helseforetak og kommuner.
 Innhente og formidle kommunenes erfaringer med bruk av BP via en questbackundersøkelse.
 Delta på årlig samling i BrukerPlan i regi av KORFOR, samt holde en løpende dialog med
KORFOR vedrørende verktøy, prosedyrer, og tolkning av resultater.
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KoRus-Nord, ved Elisabeth Nordmo, skal ferdigstille prosjektplan, og gjennomføre prosjektet
«BrukerPlan i et brukerperspektiv» under veiledning fra UiT, i samarbeid med
RIO/MARBORG, KORFOR, NAPHA og Tromsø kommune.
Samarbeid med NAPHA om tolkning av resultater og oppfølging av kommuner etter
kartlegging.

PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE
RESULTATMÅL
Kompetanseutviklende tiltak for kommunene i ordningen: Sentrene bidrar til at kommunene i
ordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» jobber målrettet med
tverrfaglig samarbeid og har god og relevant kompetanse og kvalitet i det rusfaglige arbeidet
OPPGAVER I 2016
Sentrene skal, i samarbeid med andre kompetansesentre, bistå fylkesmennene med å legge til rette
for kompetanseutviklende tiltak for kommunene som inngår i tilskuddsordningen.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016






Få oversikt over kommuner i region nord som er med i ordningen (informasjon fra
Helsedirektoratet).
Avklaringer i henhold til særskilt oppdrag til KoRus-midt i årets tilskuddsbrev («Bistå NAPHA i å
videreutvikle og forankre den nye innrettingen av tilskuddsordningen for psykologer i den
kommunale helse- og sosialtjenesten») - og hvordan dette påvirker samarbeidet med KoRusnord.
Avklaringer med fylkesmannen omkring tilrettelegging for kompetanseutviklende tiltak for
kommunene som inngår i tilskuddsordningen.
Søke samarbeid med andre kompetansesentre i henhold til overnevnte punkt. Bruke allerede
eksisterende arena for samarbeid til drøftinger.

PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE
RESULTATMÅL
Kompetanseutviklende tiltak for kommunene i ordningen. Sentrene bidrar til at kommunene i
ordningen jobber målrettet med tverrfaglig samarbeid og har god og relevant kompetanse og kvalitet
i det rusfaglige arbeidet.
OPPGAVER I 2016
Sentrene skal, i samarbeid med andre kompetansesentre, bistå fylkesmennene med å legge til rette
for kompetanseutviklende tiltak for kommunene som inngår i tilskuddsordningen.
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PLANLAGT AKTIVITET I 2016
 Få oversikt over kommuner i region nord som er med i ordningen (informasjon fra
Helsedirektoratet).
 Avklaringer i henhold til særskilt oppdrag til KoRus-midt i årets tilskuddsbrev («Bistå NAPHA i
å videreutvikle og forankre den nye innrettingen av tilskuddsordningen for psykologer i den
kommunale helse- og sosialtjenesten») - og hvordan dette påvirker samarbeidet med KoRusnord
 Avklaringer med fylkesmannen omkring tilrettelegging for kompetanseutviklende tiltak for
kommunene som inngår i tilskuddsordningen.
 Søke samarbeid med andre kompetansesentre i henhold til punktet ovenfor. Bruke allerede
eksisterende arena for samarbeid til drøftinger.

OPPLÆRING I TVANGSBESTEMMELSENE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVENS KAP. 10
RESULTATMÅL
Gjennomført opplæringstiltak for personell som forvalter tvangsbestemmelsene i helse- og
omsorgstjenestelovens kap. 10.
OPPGAVER I 2016
 Videreføre påbegynte og planlagte opplæringstiltak.
 Bidra til å gjøre kommende veileder på tvangsområdet kjent i kommuner og HF i regionen
PLANLAGT AKTIVITET I 2016




KORus-Nord skal i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark
arrangere to konferanser/arbeidsseminar knyttet til tema, et i Tromsø og et i Bodø.
Vi skal også bidra økonomisk via Fylkesmannen i Nordland til konferanse som bla. annet
omhandler tvang.
Vi skal på forespørsel gi veiledning og støtte til lokalt hjelpeapparat som vurderer bruk av
tvang i enkeltsaker.

SAMMEN OM MESTRING
RESULTATMÅL
 Veilederen er gjort kjent for kommunene i regionen
 KoRus har bistått kommuner med lokalt implementeringsarbeid
OPPGAVER I 2016
Arbeidet gjøres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsearbeid, NAPHA.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, bruker- og pårørendeorganisasjoner
vurderes fortløpende i dette arbeidet.

18

PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Resultatmålene og oppgavene spenner bredt, og vi har avgrenset og konkretisert oppdraget med
fokus på tilgjengelige helse – og omsorgstjenester av god kvalitet, basert på kommunens ønsker og
behov. I planleggingen har vi sett «Sammen om mestring» i sammenheng med anbefalingene i
nærliggende veiledere og retningslinjer, som «ROP-retningslinjen» og «Behandlingsretningslinjen», i
tillegg til Opptrappingsplanen.
Bruker – og mestringsperspektivet står sentralt. Vi inviterer brukerrepresentanter inn i planlegging og
gjennomføring av enkelttiltak.
For 2016 har vi valgt ut noen anbefalinger i veilederen vi vil ha fokus på, gjennom følgende
aktiviteter:
KLIENT OG RESULTATSTYRT PRAKSIS (KOR)
Jfr. anbefaling 5.8 s.72 i Sammen om mestring; «Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) er den best
dokumenterte metoden for systematiske tilbakemeldinger fra brukeren», samt anbefaling 1.2 i
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og
avhengighet.
I henhold til gjeldende strategi på behandlingsområdet skal KOR sees i sammenheng med
kartlegginger som er gjort i kommunen (f.eks BrukerPlan), samt andre tiltak/anbefalinger i «sammen
om mestring» som kan støtte opp om hverandre og genererer gode tjenester for brukerne.
1. Tromsø kommune, enhet for psykisk helse og rus. Følge opp implementeringsarbeid i
sosialtjenesten og i nye avdelinger som skal ta i bruk KOR: gjennom å gi opplæring i KOR; følge
prosessen v/ bruk av QB undersøkelser; kontinuerlig tilbakemelding av QB-resultater.
2. Tilby noen mindre kommuner i Finnmark/ og eller Troms å delta på KOR opplæringen som gis til
Tromsø kommune (bl.a Loppa kommune)
3. DPS Midt-Troms, døgnenhet: Tilby opplæring i KOR etter forespørsel.
4. Bodø kommune (henvendelse fra kommunepsykologene). Avklare omfang av «bestilling», og
tilby opplæring i KOR etter forespørsel (primært for en større gruppe ansatte i kommunen).
5. I samarbeid med NAPHA tilby kommunene Tysfjord, Hamarøy og Steigen opplæring i KOR. Disse
kommunene har besluttet at KOR skal benyttes av de som jobber innen rus- og psykisk helse i de
respektive kommunene, og har i denne forbindelse kommet med forespørsel om opplæring.
Utviklingsarbeid:
o

o

Publikasjoner (tekster/intervjuer) - basert på samarbeidet med Tromsø kommune. Oppfordre
noen av samarbeidsaktørene til å skrive korte tekster om sin rolle, sine erfaringer, kunnskaper
etc.
Stimulere til samarbeidet med andre kompetansemiljøer i regionen, som har fokus på
systematisk tilbakemelding fra bruker.

MOTIVERENDE INTERVJU
Jfr.anbefaling s.53 pkt.4.2.3 i Sammen om mestring; «Motiverende intervju eller kognitiv
adferdsterapi kan være velegnede samtalemetoder…»
Vår målsetting er at flest mulig skal få Mi opplæring, og få feedback på egen MI samtale. I 2016
gjennomfører vi tre innføringskurs av to dager, et i hvert fylke. I tillegg gjennomfører vi tre
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fordypningskurs, med innlevering og veiledning på egen samtale, ett i hvert fylke. Vi har en løpende
dialog med flere kommuner/spesialisthelsetjeneste og NAV mht. enhetskurs hvor vi tilpasser MI
opplæring etter deres behov.(Kirkenes, kommuner i Vesterålen, Meløy, Gildeskål, Rødøy, Evenes,
Tjeldsund og Skånland)
SAMHANDLING/KOORDINERING, HERUNDER INDIVIDUELL PLAN
«Sammen om mestring» har flere anbefalinger på samhandling/koordinering og Individuell plan.
Disse anbefalingene henger tett sammen, og det avspeiles i vårt tilbud. Etter mange års erfaring med
kompetanseutvikling på dette området, vet vi at kortere kurs/konferanse på tema ikke er nok til å
dyktiggjøre ansatte på samhandling og koordinering. På denne bakgrunn skal vi i 2016:









Utarbeide et kompetansehevingsprogram på samhandling/koordinering og Individuell Plan.
Programmet skal inneholde kartlegging av suksessfaktorer og hemmende faktorer for god
samhandling i det lokale hjelpeapparat som skal delta i programmet. Ut fra resultat av
kartleggingen skal ledernivå og ansatte involveres i et forarbeid, som skal følges av
undervisning/arbeidsseminar, samt veiledning av koordinatorer ut fra enkeltsaker. Brukere
skal involveres fra planleggingsfasen. Målselv kommune er pilotkommune, og det arbeides
med å involvere DPS, og muligens flere omliggende kommuner.
Fortsette dialog med kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland om
kompetansehevingsprogram på samhandling/koordinering og Individuell Plan som beskrevet
ovenfor.
Lage forelesning om Individuell Plan som legges ut på Kommunetorget.no
Bidra på fagdag i Narvik kommune med tema «ROP-retningslinjen» og «Sammen om
mestring», herunder også Opptrappingsplanen
Bidra på Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) på Senter for psykisk helse og rus Ofoten med
omliggende kommuner, tema samhandling og koordinering med utgangspunkt i ROPretningslinjen og «Sammen om mestring.»
Bidra på fagsamling for Tysfjord, Hamarøy og Steigen kommuner med tema samhandling og
koordinering med utgangspunkt i ROP-retningslinjen og sammen om mestring.
Løpende bistå lokalt hjelpeapparat ut fra forespørsler på tema.

RECOVERY
Recovery er beskrevet som en av flere viktige perspektiv for lokalt psykisk helse – og rusarbeid.
I 2016 ønsker vi å ha et spesielt fokus på Recovery som et grunnleggende prinsipp for å ivareta
brukerperspektivet. Vi ser NAPHA som en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet. Vi skal øke vår
kompetanse på dette i 2016, og se recovery-tenkningen i sammenheng med andre aktiviteter i det
lokale hjelpeapparatet.
Vi arrangerer et internt fagseminar på tema, der vi inviterer NAPHA og KoRus-Vest. Recovery vil være
sentralt tema på årets «Te ka slags nøtte». Dette er en årlig konferanse, arrangert av KoRus - Nord,
der alle kommunene i regionen inviteres.
Recovery-perspektivet integreres i alle våre aktiviteter.
UNDERSØKELSE AV BEHOV I KOMMUNEN
Målsettingen er å innhente informasjon fra det lokale hjelpeapparatet om hvilke behov de har for å
kunne implementere Sammen om mestring. Vi gjennomfører en Questback-undersøkelse i noen få
kommuner. Dette vil også være et godt grunnlagsarbeid med tanke på oppgaver knyttet til
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Opptrappingsplanen. Vi ønsker å gjøre denne undersøkelsen i samarbeid med Brukerorganisasjoner
og NAPHA.

KOMPETANSEPROGRAM FOR TVERRFAGLIGE TEAM INNEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
RESULTATMÅL
KoRus bidrar til at de kommunene som har etablert, eller står i ferd med å etablere, tverrfaglige team
for å jobbe med ungdom og bedre gjennomføringen i videregående opplæring, arbeider målrettet
med tverrfaglig samarbeid og har god og relevant rusfaglig kompetanse i arbeidet.
OPPGAVER I 2016
KoRus skal, i samarbeid med andre kompetansesentre samt andre aktuelle instanser og aktører,
bidra inn i utvikling og gjennomføring av kompetanseprogram for tverrfaglige team innen
videregående opplæring.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Vi skal i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark, få oversikt over hvilke
videregående skoler som har tverrfaglige team. Når dette er avklart vil vi undersøke kompetanse
behov i tråd med resultatmål og eventuelt tilby dette.

BEDRE SAMHANDLING FOR BARN OG UNGE MED PSYKISKE VANSKER OG
RUSMIDDELPROBLEMER
RESULTATMÅL
Gjennom prosjektet «Gode tjenester for barn og unge med psykiske vansker og rusproblemer» i regi
av KS, er det etablert kommunale nettverk for forbedringsteam i tjenestene. Forbedringsteamene
består av ansatte både fra kommune og spesialisthelsetjeneste.
Gjennom forbedringsteamene tilrettelegges det for utvikling av gode tjenester for barn og unge med
psykiske vansker og rusmiddelproblemer på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten for å
bedre samhandling om barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.
OPPGAVER I 2016
 RVTS, RKBU/RBUP og KoRus skal i hver region velge én felles representant som skal støtte KS
prosjektet i planlegging, organisering og gjennomføring av de kommunale
nettverkssamlingene. NAPHA skal inkluderes i samarbeidet om den regionale utvelgelsen i
region midt.
 Alle sentrene skal bidra til prosjektet ved å understøtte og veilede kommuner som deltar i
kommunale nettverkssamlinger gjennom kompetanse- og metodeutvikling, samt bidra til å
gjøre tjenestene i stand til å vurdere kvaliteten på egne tjenester.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
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I samarbeid med de øvrige sentrene vil vi velge en felles representant som skal støtte KS prosjektet i
planlegging, organisering og gjennomføring av de kommunale nettverkssamlingene. Videre vil vi
bidra faglig til kommunene, i henhold til oppdraget.

BOLIG FOR VELFERD
RESULTATMÅL



Strategien er gjort kjent for kommunene i regionen
KoRus har bidratt i etablerte fora og på arenaer knyttet til boligsosialt arbeid på regionalt
nivå.

OPPGAVER I 2016
Delta og bidra på relevante aktuelle regionale samarbeidsarenaer sammen med Fylkesmannen og
andre aktuelle velferdsaktører.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Vi skal skaffe oversikt over relevante samarbeidsarenaer, og delta på disse. Vi skal ha særskilt fokus
på bolig ved oppfølging av kommuner etter kartlegging med Brukerplan.

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET
RESULTATMÅL
Planen er gjort kjent for kommunene i regionen
OPPGAVER I 2016
Gjøre planen kjent for kommuner og andre aktører i regionen, gjennom egne, og i fora felles med
Fylkesmannen og andre kompetansesentre mv. Delta og bidra i Helsedirektoratets samlinger og
understøtte direktoratets arbeid med å forberede og koordinere gjennomføringen av
opptrappingsplanen.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
Det er naturlig å se opptrappingsplanen i sammenheng med gjeldende retningslinjer og veiledere på
området, samt resultatene av brukerplankartleggingen. KoRus-Nord vil derfor gjøre
opptrappingsplanen, sammen med veiledere og retningslinjer, kjent for aktørene i regionen i alle fora
der dette er naturlig.
Vi skal:


Knytte innholdet i opptrappingsplanen til resultatet av Brukerplankartleggingen. Dette gjøres
på tilbakemeldingsdagene til kommunene som har kartlagt
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Gjøre Opptrappingsplanen kjent på fagsamling for Tysfjord, Hamarøy og Steigen kommuner,
Overordnet Samarbeidsutvalg (OSO) for SPHR Ofoten og omliggende kommuner, Fagdag i
Narvik kommune, og i forbindelse med kompetanseheving i Målselv kommune.
Opptrappingsplanen vil også være tema på KoRus Nord sin årlige konferanse, Te ka slags
nøtte, der aktørene i hele vår region inviteres.
Vi skal på forespørsel bidra til at Opptrappingsplanen gjøres kjent.
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NASJONALE FUNKSJONER
INNLEDNING
KoRus-Nord har siden 1998 hatt ansvar for utvikling, videreutvikling og drift av tre nasjonale
nettressurser, først forebygging.no (åpnet i 2000), og etter hvert kommunetorget.no (åpnet i 2007)
og tidligintervensjon.no (åpnet i 2012), på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kort oppsummert er
målgruppene for disse tjenestene fagfolk og beslutningstakere i kommunene innenfor fagområdene
rusmiddelforebygging, rusrelatert folkehelsearbeidet og tidlig innsats.
De tre nettressursene utfyller hverandre på den måten at forebygging.no har rollen som nasjonal
kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunetorget.no og
tidligintervensjon i større grad er praksisrettede ressurser på sine respektive fagområder.
Kommunetorget.no er en ressurs for planlegging og iverksetting av lokalt
folkehelsearbeid generelt, og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.
Tidligintervensjon.no er en ressurs for å styrke kunnskapen om tidlig intervensjon og bidra til økt
bruk av virkningsfulle metoder og verktøy i kommunene. Forebygging.no inneholder mye relevant
teori- og bakgrunnsstoff for tematikken på de to øvrige nettressursene.
Nettressursene har hele tiden vært i utvikling, både teknisk, pedagogisk og innholdsmessig.
I dialog med oppdragsgiver har nettressursenes rolle blitt tydeliggjort de siste årene, også sett opp
mot Helsedirektoratets egne nettsider, hvor såkalt «myndighetsstoff» publiseres. Våre nettressurser
har en annen rolle, og skal i tillegg til å være kunnskapsbase for ulike faglige perspektiver innen feltet,
også være arena for praksiseksempler og for faglige debatter.
Tidligintervensjon.no bygger på veilederen Fra bekymring til handling, og har hatt som mandat å
gjenspeile Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsning i Norge. Sammenfall i målgruppe, det
faglige slektskapet mellom forebyggende arbeid og tidlig innsats, og ønsket om større
utviklingsmuligheter av fagområdet førte til at KoRus-Nord og Helsedirektoratet nå er enige om at en
videreutvikling av tidligintervensjon.no best ivaretas gjennom en integrasjon med forebygging.no.
Her ligger det allerede mye relevant fagstoff. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i 2016.
Redaksjonene for de tre nasjonale nettressursene er også, på initiativ fra oppdragsgiver, i gang med
en tenking knyttet til «de nasjonale nettressursene frem mot 2020». Flere av de grepene som har
vært gjort i 2015 er knyttet til denne tenkingen. Redaksjonen vil i samarbeid med oppdragsgiver
arbeide for å legge planer for de nasjonale nettressursene ved KoRus-Nord frem mot 2020. Dette blir
et viktig og prioritert arbeid ved starten av 2016, både med tanke på at tidligintervensjon.no og
forebygging.no/handling skal bli en naturlig del av forebygging.no (se for øvrig egne punkter for
tidligintervensjon.no)

FOREBYGGING.NO
RESULTATMÅL



Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med
Helsedirektoratet
Økt brukertilfredshet og økt bruk av nettsidene
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OPPGAVER I 2016




Drift og vedlikehold av nettsidene.
Nytt faglig innhold utarbeides i dialog med Helsedirektoratet.
Tydeliggjøre profilen og særpreget i de gjenstående sidene/nett-tjenestene.

PLANLAGT AKTIVITET I 2016
To områder vil ha særlig prioritet i 2016. Det ene er å fortsette samarbeidet med oppdragsgiver og de
andre KoRus-ene i arbeidet med å utvikle og etablere forebygging.no /handling, hvor målet er å
inspirere til god praksis og økt bruk av kunnskapsbaserte metoder i det rusforebyggende og
helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet.
Første halvår av 2016 vil redaksjonen prioritere å få inn tekster og gode praksiseksempler til
forebygging.no/handling. I tillegg til KoRus-ene vil redaksjonen systematisk innhente gode
praksiseksempler fra andre kompetansemiljø og ulike faggrupper i praksisfeltet. Samtidig vil vi jobbe
med å klargjøre forebygging.no/handling på vår tekniske plattform. Dette handler om å få et godt
design og tilrettelegge forebygging.no/handling på en brukervennlig og pedagogisk måte på nett.
Ut over dette vil redaksjonen fortsatt ha fokus på fortløpende oppdatering av innhold på
forebygging.no, herunder innhenting av nye fagartikler, kronikker osv.
Redaksjonen vil arbeide målrettet med å innhente aktuelt og relevant fag og artikkelstoff
Etablere et brukerpanel, for fortløpende å kunne kvalitetssikre brukervennlighet på forebygging.no
Vi har merket en kraftig økning i antall brukere som benytter mobiltelefon. Vi gjorde en oppgradering
i 2015, men vil fortsette arbeidet med å mobiltilpasse forebygging.no, slik at den blir mest mulig
brukervennlig.
Forebygging.no fungerer godt på den tekniske plattformen epi. I løpet av 2016 vil vi oppgradere til en
nyere versjon, slik at vi til enhver tid har den beste tekniske løsningen.
Profilere forebygging.no som en kunnskapsbase, og som en aktuell og solid fag – og
kunnskapsformidler.

TIDLIGINTERVENSJON.NO
RESULTATMÅL
Oppdatert informasjon er tilgjengelig på nettsiden.
OPPGAVER I 2016
Samarbeide med Helsedirektoratet om avklaring mellom helsedir.no og www.tidligintervensjon.no.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
I dialog med Helsedirektoratet er det besluttet at tidligintervensjon.no skal integreres i sin helhet i
www.forebygging.no i forebygging.no. En slik løsning vil eter vår vurdering fremstå som mer helhetlig
og hensiktsmessig for målgruppene, den er mindre ressurskrevende å vedlikeholde, og har færre
tekniske og dermed ressursmessige implikasjoner enn en todelt løsning.
Formålet med å integrere tidlig intervensjon.no i Forebygging.no er å tilby målgruppen:
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En nettressurs som fremstår som helhetlig, sammenhengende, aktuell og relevant for
tjenestenes samlede målgruppe.
En nettressurs med et utvidet stofftilfang innen fagområdet tidlig intervensjon i form av
fagartikler, kunnskapsoppsummeringer, bokomtaler, kronikker, fagdebatter,
praksiseksempler, verktøybeskrivelser, i tillegg til veiledere og andre føringsdokumenter.

Dette skal gjøres på en slik måte at brukerne av tidligintervensjon.no blir godt ivaretatt og fortsatt
lett finner den informasjonen de er ute etter. Arbeidet startet opp i januar og vil ha høy prioritet i
2016. Arbeidet skal skje i tett dialog med oppdragsgiver.

KOMMUNETORGET
RESULTATMÅL





Videreutvikle nettsidene som en nyttig ressurs for målgruppene i dialog med
helsedirektoratet
Bistå Helsedirektoratet i spredning av opplæringsmateriell, verktøy og veiledere for
kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen.
Bistå kommunene med råd, veiledning og eksempler om planprosesser
Bistå med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens planprosess.

OPPGAVER I 2016





Drift og vedlikehold av Kommunetorget.no
Nytt faglig innhold utarbeides i dialog med Helsedirektoratet.
Dette er særlig viktig i artikler med juridisk innhold (artikler med juridisk hovedtema skal i
utgangspunktet være tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider, og vår nye nettside søker å
ivareta dette fremover).
Det må ryddes på sidene slik at definisjonen av AAH er likelydende med det som står på
Helsedirektoratet sine sider. Dette bør gjøres etter at HDIR har revidert artikkelen på
helsedir.no i løpet av januar.

PLANLAGT AKTIVITET I 2016







Drift og vedlikehold av Kommunetorget.no i tett dialog med Helsedirektoratet.
Redaksjonen vil holde kontakt med målgruppene for nettjenesten i kommunene, med
henblikk på folkehelse- og rusrelaterte plan erfaringer og eksempler som jevnlig skal
publiseres på kommunetorget.no.
Videreutvikle brukervennlige løsninger via tekst, lyd og bilde (e læring) for kunnskap om
planlegging og iverksetting av folkehelse- og rusarbeid i kommunene.
Redaksjonen vil fortsette og å gi informasjon og reklamere for innholdet på
kommunetorget.no i ulike kanaler, med vekt på de digitale. Dette både for å spre faginnhold
og kommunale eksempler, men også kunne bidra til spredning av råd, veiledere og ulike
kampanjer innenfor rus og folkehelsefeltet igangsatt av Helsedirektoratet.
Redaksjonen vil ha en jevnlig kontakt med Helsedirektoratet og ulike aktuelle fagmiljø på det
helse og – sosialfaglige planområdet. Herunder også ha kontakt med fylkesmannsembetene,
fylkeskommunene og KS.
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Redaksjonen vil særlig ha en tett dialog med Helsedirektoratet om juridiske tema på
kommunetorget.no
Fortsette dialogen med ulike fag/forskningsmiljø om nye fagartikler på området.
Definisjonene av AAH er justert slik at de er likelydende både på Helsedirektoratets nettsider
og på kommunetorget.no.
Innhenting av flere praksiseksempler.
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ØVRIGE FELLES OPPGAVER
BIDRAG TIL NASJONALE KUNNSKAPSKILDER
På de nasjonale nettressursene vi selv har ansvar for vil vi bidra både redaksjonelt og med faglig stoff.
Vi vil i 2016 fortsatt bidra til det redaksjonelle arbeidet med Rusfag. Videre tar vi sikte på å bidra med
to artikler til artikkelsamlingen, og med tekster etter avtale til magasinet.

FORSKNING
RESULTATMÅL






KoRus bidrar til økt, systematisk kunnskap om praksisfeltet og kunnskap relevant for
praksisfeltet.
KoRus synliggjør sin virksomhet i tilknytning til Norges forskningsråds arbeid med
HelseOmsorg21 Monitor. Forskningsrådet skal fremskaffe helhetlig informasjon om hvor mye
midler/ressurser som brukes til forskning, finansieringskilder for forskning, resultater og
effekter av forskning og deltakelse i forskernettverk.
Styrket kompetanse på forskning på lokale rusforebyggende tiltak.
Etablert forskningssamarbeid med andre (eks. Høyskole/ Universitet eller forskningssenter /
kompetansetjenester eller andre kompetansesentra.)

OPPGAVER I 2016
KoRus skal samarbeide med Folkehelseinstituttet (FHI) der det anses hensiktsmessig etter ny
organisering av FHI, og andre aktuelle regionale samarbeidspartnere innenfor universitets- og
høgskolesektoren eller instituttsektoren.
Igangsette arbeid med forskning, i første omgang innen rusmiddelforebyggende tiltak. Arbeidet må
avklares med Folkehelseinstituttet for å unngå dobbeltarbeid.
Sentrene skal på sikt benytte, og rapportere eventuell forskningsaktivitet ved hjelp av, Health
Research Classification System (HRCS, se hrcsonline.net), som ledd i Norges forskningsråds arbeid
med etablering av HelseOmsorg 21 Monitor. I 2016 benytter sentrene et forenklet og midlertidig
rapporteringsskjema for å synliggjøre eventuell forskningsaktivitet. Skjema sendes ut til sentrene
våren 2016.
PLANLAGT AKTIVITET I 2016
KoRus-Nord er generelt positiv til å samarbeide med ulike forskningsmiljøer, og med
forskningsmiljøer fra ulike forskningstradisjoner. Dette har vi lange tradisjoner på. Flere av våre
ansatte har førstekompetanse (professor, doktorgrad og førstelektorkompetanse).
I 2016 vil vi bidra til å tydeliggjøre vår rolle når det gjelder forskningsoppgaver fremover. Som et ledd
i dette vil vi delta i prosessene knyttet til samarbeid med FHI. I vårt regionale samarbeid med bl.a.
RKBU står også forskning/evaluering av ulike innsatser på dagsorden. Videre deltar KoRus-Nord,
sammen med Nord Universitet, UiO og UiT (som står som søker), i 2016 i en søknad til Norges
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Forskningsråd. Prosjektet har tittelen Refraiming Public Health Intervention. Prosjektet er planlagt
som fire «arbeidspakker» hvor tre pågående skriveprosjekter ved KoRus-Nord skal utgjøre den ene
«pakken», og består av empiri fra gjennomføring og oppfølging av Ungdata-undersøkelsen i
kommunene. Skriveprosjektene veiledes av en av våre deltidsansatte, med Nord Universitet som
hovedarbeidssted.
Videre er en av våre ansatte i gang med en pilotstudie knyttet til brukerperspektivet i BrukerPlan.
Prosjektet veiledes av en av våre deltidsansatte, med UiT som hovedarbeidsplass.

«FØLGE MED”-ROLLE
Som i 2015 vil vi også i år ivareta «følge med»-rollen på ulike måter. Et sentralt utgangspunkt er de
erfaringene vi får i forbindelse med samarbeidet med kommunene, blant annet i tilknytning til
kartleggingsarbeid og konkrete innsatser.
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ANNEN FAGFORMIDLING
Vi vil også i 2016 bidra til fagformidling på ulike måter og arenaer, ut over de konkrete satsingene i
kommunene. Vår årlige konferanse «Te ka slags nøtte?» er et eksempel på dette. Planlegging av
konferansen er godt i gang, og flere foredragsholdere har takket ja til å bidra.
Videre planlegger vi en konferanse mot slutten av året med ungdom som tema. Vi vil også bidra på
konferanser o.l. i regi av andre i den grad vi har kapasitet.
Ut over dette vil våre ansatte, på forespørsel, bidra med mindre undervisningsoppdrag på etter- og
videreutdanninger innenfor relevante fagområder.
Ut over redaksjonelt arbeid på de nasjonale nettressursene vil vi også gi faglige bidrag her med
faglige bidrag. Vi har en ambisjon om å bidra med to artikler til Rusfag artikkelsamling, og med
tekster til Rusfag magasin.
I tillegg gir vi ut vårt eget fagmagasin SPOR, som har et opplag på 6000 og 5100 abonnenter. Ut over
dette er flere skriveprosjekter i gang, og vil bli publisert på ulike kanaler (hjemmesiden, i SPOR, på de
nasjonale nettressursene) etter hvert som de ferdigstilles.
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SAMARBEID PÅ REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ
FYLKESMANNEN
KoRus-Nord har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med rusrådgiverne hos
fylkesmannsembetene, konkretisert i en felles kompetansehevingsplan. Samarbeidet er forankret i
tilskuddsbrevet. I forbindelse med rulleringen av vår felles kompetansehevingsplan (med virkning fra
2017) mener vi det er på sin plass å se på hele organiseringen av samarbeidet med FM. Store deler av
KoRus sitt oppdrag ligger utenfor rusrådgivernes ansvarsområde, og på bakgrunn av de gode
erfaringene med eksisterende samarbeidsrelasjoner mener vi det ville vært hensiktsmessig å få til et
tilsvarende samarbeid også med andre avdelinger hos FM.
I tilskuddsbrevet for 2016 har KoRus, sammen med RVTS og RKBU, fått i oppdrag å utarbeide en
felles forpliktende plan for samarbeidet som tydeliggjør hvilke konkrete tiltak det skal samarbeides
om. Planen skal også beskrive hvordan man i regionen vil jobbe for å styrke dialogen med blant annet
fylkesmennene. Vi anser det som hensiktsmessig å se dette arbeidet i sammenheng med rullering av
kompetansehevingsplanen, og vil ta initiativ til en drøfting knyttet til dette med både de øvrige
sentrene og med fylkesmannsembetene.
Uavhengig av denne prosessen tar vi sikte på å fortsette samarbeidet med rusrådgiverne hos FM i
2016. Et særlig prioritert område vil være knyttet til veiledning overfor kommunene i kommunenes
forvaltning av alkohollovgivningen, hvor vi i 2015 hadde et spesielt fokus på Finnmark. Vi har også et
godt samarbeid knyttet til satsinger i enkeltkommuner, og vil fortsette dette i 2016. Vi deltar også i
Fylkesmannens rusfora i Nordland og Finnmark.

FYLKESKOMMUNEN
Nordland fylkeskommune gjennomførte, som en av de første fylkeskommunene i landet, Ungdataundersøkelsen i 2013. Siden høsten 2015 har KoRus-Nord samarbeidet med fylkeskommunen om en
ny gjennomføring i 2016. KoRus-Nord tar sikte på å være en aktiv part i dette samarbeidet til
undersøkelsen er gjennomført og i oppfølging av resultatene.
Samarbeidet er beskrevet under punktet om Plan.

SAMARBEID MED RKBU NORD, RVTS NORD OG VIVAT SELVMORDSFOREBYGGING OG
ETABLERING AV KOMPETANSELEDERFORUM NORD
KoRus-Nord, RKBU Nord, RVTS Nord og VIVAT selvmordsforebygging innledet i 2015 et formalisert og
styrket samarbeid gjennom etablering av Kompetanselederforum Nord. De tre førstnevnte har
gjennom flere år hatt et samarbeid knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig Inn, sammen med
Bufetat. Lederforumets oppgave er å definere samarbeidsområder, og å legge til rette for konkret
samarbeid mellom fagressurser på tvers av fagmiljøene knyttet til ulike satsinger. Eksempelvis ble det
i 2015 nedsatt en arbeidsgruppe som har som oppgave å konkretisere en modell for felles oppfølging
av Ungdataundersøkelsen. Arbeidet skal sluttføres i løpet av våren 2016, og modellen prøves ut i en
eller flere kommuner.
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Med et styrket samarbeid ønsker vi å tydeliggjøre sentrenes felles samfunnsoppdraget, avklare
rollene sentrene imellom og mellom sentrene og andre aktører. Målet er at sentrene skal fremstå
mer samlet og gi et samlet tilbud ut mot kommunene, at kommunene og deres tjenester sikres bedre
kjennskap til sentrenes virksomhet, samt at de får likeverdig tilgang til kunnskaps- og
kompetansesentrene. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i 2016, og vil bli konkretisert i en felles
forpliktende plan, jfr. felles oppdrag i tilskuddsbrevet. Arbeidet med å konkretisere felles
samarbeidsområder ble påbegynt i 2015. Målet er å ha en samarbeidsavtale på plass i løpet av våren
2016, hvor både kortsiktige og langsiktige strategier beskrives.

NAPHA
Våren 2015 undertegnet vi en samarbeidsavtale med NAPHA. Avtalen omfatter samarbeid generelt,
og samarbeid knyttet til implementering av veilederen Sammen om mestring og BrukerPlan spesielt.
Avtalen skal revideres våren 2016.

SAMISK NASJONALT KOMPETANSESENTER - PSYKISK HELSEVERN OG RUS (SANKS)
I 2015 tok SANKS kontakt med KoRus-Nord med en forespørsel om opplæring i Motiverende intervju
for ansatte i SANKS. I 2015 har det vært dialog rundt forespørselen. Det er ikke trukket noen
konklusjon, men det kan ligge an til at vi gjennomfører opplæringen mot slutten av 2016.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE (UNN)
Fra januar 2016 er KoRus-Nord – sammen med Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, RVTS Nord og
VIVAT selvmordsforebygging - organisatorisk tilknyttet den nye avdelingen Fagutvikling, forskning og
utdanning i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 2015 var preget av
intern omorganisering i klinikken, og KoRus-Nord var lite involvert i disse prosessene. Med etablering
av den nye avdelingen anser vi at grunnlaget for konkrete samarbeidsprosjekter er styrket. Det
foreligger konkrete planer om et samarbeid knyttet til kompetanseheving i DPS, og KoRus-Nord
deltar i en arbeidsgruppe som skal planlegge dette.

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN
Universitetssektoren i Nord-Norge består fra 2016 av Samisk høgskole og to universiteter, Nord
Universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. KoRus-Nord har gjennom mange
år særlig hatt samarbeid med Høgskolen i Narvik, som etter en fusjoneringsprosess nå er en del av
UiT. Samarbeidet har vært blant annet vært knyttet til oppbygging av etter- og videreutdanninger,
felles fagdager, og et FoU-prosjekt knyttet til Klient- og resultatstyrt praksis. Se ellers punktet om
Forskning.
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FOLKEHELSEINSTITUTTET
Folkehelseinstituttet er nevnt spesifikt i tilskuddsbrevet som en aktuell samarbeidspartner i forhold
til forskning. KoRus-Nord vil delta aktivt på de møtepunkter og i den dialogen Helsedirektoratet
legger opp til, og bidra til at dette samarbeidet utvikles.

BRUKERORGANISASJONER
KoRus-Nord har god kontakt med spesielt RIO/MARBORG. I 2016 vil vi styrke samarbeidet med
brukerorganisasjonene, som et ledd i å tydeliggjøre brukerperspektivet. RIO/MARBORG er pr. tiden
samarbeidspartnere i et pilotprosjekt knyttet til brukerperspektivet i BrukerPlan. En av våre ansatte
skal, sammen med en representant fra RIO, planlegge en forelesning om Individuell plan og
gjennomføre den på vår årlige konferanse «Te ka slags nøtte?».
I 2016 har vi også som målsetting å få til et formalisert samarbeid med en eller flere
brukerorganisasjoner.
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ADMINISTRASJON OG FORVALTNING
INFORMASJON TIL KOMMUNENE
Kommunene vil også i 2016 bli orientert om KoRus-Nord sitt tilbud på flere ulike måter, eksempelvis
gjennom et eget brev til alle postmottak, via hjemmesiden vår, nyhetsbrev, SPOR, og gjennom dialog
med våre ansatte. I 2016 skal det i tillegg utarbeides en felles plan for KoRus-Nord og de øvrige
kompetansesentrene. Dette vil gi oss flere informasjonskanaler enn tidligere.

FORVALTNING AV STIMULERINGSMIDLER
KoRus-Nord vil også i 2016 forvalte stimuleringsmidlene i henhold til tilskuddsbrev og regelverket, og
i tilknytning til vårt øvrige samarbeid med kommunene.

PROFILERING
Vi bidrar i henhold til oppdraget.

DIALOG MED HELSEDIREKTORATET
KoRus-Nord tar sikte på også i 2016 å ha tett dialog med Helsedirektoratet som oppdragsgiver
gjennom hele året, gjennom både deltakelse i virksomhetsledermøter og gjennom dialog knyttet til
ulike deler av oppdraget. KoRus-Nord deltar i ulike nasjonale fora og arbeidsgrupper på tvers av
KoRus’ene.
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OVERSIKT OVER ANSATTE I 2016
Se eget vedlegg.

BUDSJETT 2016
Se eget vedlegg.
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Teknologiveien 10
8517 Narvik
Tlf:
76 96 73 10
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www.korusnord.no

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)
er ett av syv regionale kompetansesenter innen
rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra
Helsedirektoratet.
KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helseog rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.
KoRus-Nord skal sikre ivaretakelse, oppbygging og
formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette
bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i
Nordland, Troms og Finnmark.
Hovedmålgruppen for vårt arbeid er kommunalt
ansatte.
Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å
utvikle forståelse, og formidle og implementere
forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier
innen kjerneområdene Rusmiddelforebygging som en
del av folkehelsearbeidet, tidlig intervensjon og
rusbehandling. Som et ledd i dette har vi også som
nasjonal funksjon å drifte og videreutvikle
nettressursene forebygging.no, kommunetorget.no
og tidligintervensjon.no.
Vi samarbeider blant annet med sentrale fag- og
forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt, landets
øvrige KoRus’er, Helse Nord, fylkesmannsembetene,
regionale rusfora og fylkeskommunene.

