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Innledning
KoRus - Nord sitt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig
kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet i Nordland, Troms og
Finnmark. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid,
tidlig intervensjon og rusbehandling, med andre ord å være «en tjeneste for tjenesten».
Vår vurdering er at den konkrete utformingen av oppdraget skjer best i tett dialog med målgruppe,
oppdragsgiver og relevante forvaltningsorganer. Vi oppfatter at det er et godt samarbeid mellom
oppdragsgiver og de øvrige KoRus’ene i de ulike nasjonale arbeidsgrupper og fora som er etablert, og
er også godt i gang med å inngå i samarbeidsrelasjoner med andre regionale og nasjonale
kompetansemiljøer. Vi mener dette legger til rette for et samarbeid som er av vesentlig betydning for
en god rolleutøvelse i praksisfeltet.
KoRus-Nord vil søke å løse oppdraget ved hjelp av ulike arbeidsmetoder i kommunene; gjennom
utstrakt kontakt med målgruppene, fagutvikling, faglig veiledning og oppfølging over tid, kurs og
konferanser, samt gjennom arbeidet med de nasjonale nettjenestene forebygging.no,
kommunetorget.no og tidligintervensjon.no. Kanaler for formidling av fagstoff, debatter, nyheter,
erfaringer o.s.v. vil, i tillegg til de nasjonale nettjenestene, være informasjons- og
fagformidlingsmagasinet Spor, hjemmesiden til KoRus-Nord, samt Rusfag. Noen av de samme
kanalene vil bli benyttet til å informere kommunene om våre tilbud, i tillegg til at vi fra og med 2013
har innført som fast rutine at vi sender informasjon om dette til postmottakene i samtlige kommuner
i regionen.
KoRus-Nord samarbeider med ulike sentrale forvaltnings-, fag- og kompetansemiljøer, og har blant
annet etablert et nært samarbeid med Fylkesmannen i hhv. Nordland, Troms og Finnmark. Dette
samarbeidet inkluderer både en felles regional kompetansehevingsplan og deltakelse i ulike faglige
fora i de tre fylkene. Vi har også påbegynt et tettere samarbeid med fylkeskommunene med det
formål å styrke det rusmiddelforebyggende arbeidets posisjon i folkehelsearbeidet.
Nedenfor følger en redegjørelse for hvordan vi har tenkt å løse vårt oppdrag i 2015, i dialog med
Helsedirektoratet, de øvrige KoRus’ene og andre samarbeidspartnere. Vi tar høyde for at enkelte
punkter i gjennomføringsplanen vil bli ytterligere konkretisert etter styringsdialog med
oppdragsgiver.
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Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeid
Oversiktsarbeid – identifisere folkehelseutfordringer
Ungdata
Nye kommuner 2015: Pr. mars 2015 har vi avtale med syv nye kommuner om gjennomføring:
Harstad, Bodø, Meløy, Øksnes, Hammerfest, Beiarn, Lenvik. I tillegg forventes det at flere kommuner
som ønsker å gjennomføre vil komme til i løpet av året. En realistisk gjennomføringsgrad i vår region
vil da ligge på 60-70% ved utgangen av 2015. Tar vi med de videregående skolene, har vi imidlertid
data fra samtlige kommuner i vår region, men ikke komplette datasett før Ungdata er gjennomført
også på kommunalt nivå i de kommunene som gjenstår.
Videregående skoler: Troms Fylkeskommune skal våren 2015 gjennomføre Ungdata i alle sine 15
videregående skoler. Dette vil medføre oppfølgingsarbeid fra KoRus-Nord i gjennomføringsfasen og i
etterkant av undersøkelsen. løpet av 2015 vil dermed alle videregående skoler i vår region ha
gjennomført Ungdata.
Nettverk: KoRus – Nord bidrar med 2 representanter i det nasjonale Ungdata-nettverket. Våren 2015
skal nettverksmøtet arrangeres i Tromsø.
Samarbeid: Videreføre etablert samarbeid med fylkeskommunene og Fylkesmannen ift
gjennomføring og oppfølging. Samarbeidet med Troms fylkeskommune skal intensiveres og knyttet
til gjennomføring av Ungdata vår 2015.
Vi ønsker å få til videre samarbeid i lys av Ungdata i VGS/på fylkeskommunalt nivå. Vi vil invitere
både Folkehelseavdelingen og Utdanningsavdelingen i de tre fylkeskommunene til et møte for å
drøfte dette med det formål å få til et konkret samarbeid, f. eks. knyttet til Støttemateriellet. Dette
henger sammen med oppdragene knyttet til planlegging (neste side).
Vi er i dialog med RVTS i vår region med det formål å få til et tettere samarbeid. I forhold til Ungdata
handler dette konkret om en tettere oppfølging fra RVTS i utvalgte kommuner knyttet til selvmordsog selvskadingstall. Planen er å etablere samarbeid med RVTS om oppfølging av kommuner (i første
omgang Bodø, Harstad) ift tall om selvskading/selvmord. Samarbeidet skal forankres i en
samarbeidsavtale som tydeliggjør rolleavklaringen mellom oss. Vi vil også vurdere andre relevante
faglige samarbeidspartnere, og ta initiativ til dialog og konkretisering av samarbeid.
HKH i kjølvannet av Ungdata: Alstadhaug kommune i Nordland har gjennomført både Ungdata og
BrukerPlan. Alstahaug vil kartlegge ungdomsmiljøet i kommunen og belyse problemstillinger som
ikke belyses av Ungdata og BrukerPlan i tilstrekkelig grad. Disse kartleggingene danner også grunnlag
for HKH’en, som er planlagt gjennomført i første halvdel av 2015.
I tillegg er vi i dialog med Tromsø kommune, hvor det kan bli aktuelt med en HKH i kjølvannet av
Ungdata, med fokus på en av bydelene, som pekte seg negativt ut i undersøkelsen.
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Skriveprosjekt: Vi har også levert en artikkel til Rusfag artikkelsamling 2015, basert på Ungdata-tall
fra videregående, og med fokus på skoleskulk.

Planlegging etter Plan- og bygningsloven
Med bakgrunn i det allerede etablerte samarbeidet rundt Ungdata mellom KoRus Nord og Finnmark,
Troms og Nordland, ønsker KoRus Nord å videreutvikle og konkretisere samarbeidet gjennom å
invitere folkehelse, undervisning- og planansvarlige i de tre fylkeskommunene, til en felles
gjennomgang av:







Roller, oppdrag og andre samarbeidspartnere på dette området.
Avklare hva/hvordan fylkeskommunens overordnede planverk gir retningen for de tre
fylkenes folkehelsearbeid.
Status, utfordringer og behov på dette området i nord-norske kommuner.
Vurdere muligheten for felles plan for bistand til kommunene med råd og veiledning om
planprosesser, og evt konkretisere dette.
Vurdere muligheten for kurs/kompetanseheving tiltak innenfor plan – og prosess innenfor
folkehelse og rusarbeid i kommunene, og eventuelt konkretisere dette.
Benytte nett-tjenesten www.kommunetorget.no i dette arbeidet, herunder ha fokus på hele
planprosessen, - fra oversiktsarbeid/kartlegging, via forankring i plan til tiltak.

Bistå med forankring av tematikken rusforebygging og folkehelse i kommunens
planprosess
Planbistand via nettjenester:
 KoRus-Nord veileder kommunene med utgangspunkt i en klikkbar modell som tar for seg
stegene og koblingen mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Dette er en
oversiktsmodell som viser kommunene hvordan forankringen tematikken rusforebygging og
folkehelse i kommunens planprosess kan skje. Det vises også til utfyllende tekster, planhjelp
og veiledere på kommunetorget.no.
 www.forebygging.no benyttes for å henvise kommunene til tekster om kunnskapsgrunnlag
og strategier innenfor for rusforebygging og folkehelse.
 Viser til, og samkjøre med, «Folkehelsekommuner» på Helsedirektoratets nettsider.
Planbistand ute i kommunene: Råd og veiledning overfor kommuner i forhold til hvordan folkehelseog rusinnsats, fra kartlegging til strategier og tiltak, kan forankres i aktuelle planprosesser, herunder:



Hvordan kartleggingsverktøy som Ungdata, Brukerplan og eventuelt HKH kan inngå og
forankres i kommunenes oversiktsarbeid, og dermed bidra til å vise utfordringsbildet som
grunnlag for kommunenes helhetlige planarbeid.
Hvordan innsatser som for eksempel AAH og støttemateriellet for rusforebyggende arbeid i
skolen kan inngå som en del av planenes strategiene og tiltak.

Utvikle undervisning- og informasjonsmateriell som tydeliggjør sammenhengene mellom kartlegging,
plan og iverksetting av tiltak. Kurs/opplæring, eksempelvis innenfor Rusmiddelpoltisk
handlingsplan, tilpasses etter behov og ses i sammenheng med annen innsats- og kurs fra KoRus
Nord. I etterkant av kommunevalget høsten 2015, med nye lokalpolitikere, vil dette bli særlig viktig.
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Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
Forankring i planverk: Tromsø, Bodø, Rana og Vefsn fikk stimuleringsmidler i 2014 for å fortsette å
drive AAH. Disse vil vi videreføre dialogen med. Noen har tiltaket forankret i planverk, andre ikke.
2015 er et lokalvalgår, og ett viktig mål er at alle AAH-kommunene forankrer tiltaket i den nye rusmiddelpolitiske handlingsplanen. KoRus-Nord vil råde og veilede kommunene i forhold til dette i
prosessen fram mot ny plan.
AAH-kommuner i Finnmark: KoRus-Nord gjorde en ekstra innsats i Finnmark i 2014 gjennom å
arrangere tre seminarer for kommunene knyttet til alkoholloven og ansvarlig alkoholhåndtering. Vi
ønsker å videreføre dette ved å innlede et samarbeid med kommuner som kan arbeide systematisk
gjennom en AAH-satsing. Målet er to kommuner i løpet av året.
AAH-nettverk i nord: KoRus Nord ser nytten av at AAH-kommuner treffes for å utveksle erfaringer. Vi
tar derfor initiativ til et erfarings- og inspirasjonsseminar vinteren/våren 2015. På dette seminaret vil
etablerte AAH-kommuner møtes. Vi ønsker også å invitere potensielle kommuner, bla. fra Finnmark,
som på denne måten får god innsikt i tiltaket og hvem som arbeider med det.
Bistand til og deltakelse på kurs i Ansvarlig vertskap: KoRus Nord vil bistå kommuner i å holde AVkurs og delta som fagpersoner og foredragsholdere etter behov gjennom hele året. Det vil være et
mål å bidra til at alle AAH-kommuner blir tilstrekkelig kompetente i tiltaket, slik at de er selvhjulpne
(noen er det allerede).
Seminarer og konferanser: Vi har i flere år arrangert regionale seminarer og konferanser på dette
området, ofte i samarbeid med Fylkesmannen. Sammen vurderer vi fortløpende behovet for nye
arrangementer og eventuelt nye tema. Ny konferanse i Nordland er allerede under planlegging.
Bruk av kommunetorget.no: Oppdatere dette området på kommunetorget i samarbeid med
oppdragsgiver, og bruke nettjenesten aktivt i arbeidet med AAH.
Oversikt over kommunenes arbeid med alkoholloven i den enkelte region: KoRus Nord ønsker å
begynne planleggingen av denne oppgaven så snart som mulig. Ved inngangen til året kjenner vi
fortsatt ikke til hvilket ambisjonsnivå eller framgangsmåte Helsedirektoratet ser for seg. Derfor
ønsker vi å gå i dialog med oppdragsgiver raskest mulig for å kunne prioritere ressursbruken.
Videreutvikling og implementering: Vi vil fortsette å bistå direktoratet i utviklingsarbeid, herunder å
utarbeide og spre opplæringsmateriell, veiledere med mer, blant annet via kommunetorget. Vi vil
også delta i AAH-forumet med én fast person og tidvis to personer.

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen




Ferdigstille et kursopplegg basert på støttemateriell for rusmiddelforebyggende arbeid i
skolen.
Tilby dette kursopplegget til kommunene, blant annet i forbindelse med Ungdatapresentasjonene etter en nærmere konkretisert plan.
Videreutvikle skole.forebygging.no som publiseringskanal for Støttemateriellet.

Rusmiddelforebygging blant studenter og i voksenlivet
ALOR: Ettersom det ikke er avklart hvilken rolle KoRus’ene eventuelt skal ha inn mot arbeidsliv,
velger vi å ikke prioritere dette området i 2015 heller.
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Optimal student: Vi er i sluttfasen av forankringsarbeidet på Høgskolen i Narvik, som vi av praktiske
årsaker ønsker å benytte som pilot for vår satsing på Optimal. Gjennomføring er planlagt i mars, med
veiledning fra oss og KoRus-Midt.
Videre planlegger vi invitasjon og forankringsarbeid på Høgskolen i Harstad i 2015
Optimal student skal presenteres som tiltak på TI nett, i samarbeid med KoRus-Midt, samt på vår
hjemmeside.
Vi avventer en avklaring angående Optimal student før det er aktuelt å jobbe videre med dette.
Fadderuker, studentfester og skjenkesteder ved studiestedene: Vi ønsker å drøfte med
oppdragsgiver og de øvrige KoRus’ene hva som skal være vår rolle i dette arbeidet, opp mot hva som
er kommunens rolle.
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Tidlig intervensjon
Veileder fra bekymring til handling




Delta i arbeidet med veilederen på forespørsel fra oppdragsgiver.
Videreutvikle/omstrukturere tidligintervensjon.no i tråd med den nye veilederen.
Implementere tiltak forankret i veilederen, eksempelvis Tidlig inn, BTI og BIR.
o KoRus-Nord har i 2013-14 gjort et forarbeid ifht å kunne tilby BIR. I samarbeid med
KoRus-Sør starter vi et løp for Nordreisa kommune i januar 2015. Intensjonen er at vi
i løpet av piloten skal i gang med forankringsarbeid i en eller flere andre kommuner,
og at vi skal kunne tilby BIR til kommuner som etterspør det i kjølvannet av Tidlig inn.

Bedre Tverrfaglig Innsats – BTI












Videreføre og avslutte oppstartet pilotarbeid i BTI i samarbeid med Helsedirektoratet og Tromsø
kommune
Delta i redaksjonskomitéen for ferdigstilling av den norske versjonen («permen») av BTI – 2-3
ganger i 2015.
Delta i nasjonal arbeidsgruppe BTI – 4 ganger pr. år
Høst 2015 - avsluttende BTI-samling for de 8 nøkkelkommunene. Bistå Helsedirektoratet i
planlegging og gjennomføring av denne samlingen.
Arrangere regional samling for nye BTI-kommuner høsten 2015 i samarbeid med KoRus-Midt.
Følge opp samarbeidsavtalen mellom Helsedirektoratet, KoRus-Nord og Tromsø kommune ved
og;
o Følge opp Tromsø kommune med rådgivning, veiledning og bistand.
o Delta i prosjektgruppemøter i Tromsø kommune ca. 4 ganger pr år.
o Bistå Tromsø kommune i forhold til vedlikehold av kompetansehevingstiltak.
Det ble gitt midler fra tilskuddsordningen Bedre Tverrfaglig Innsats – lokale utviklingstiltak til ti
kommuner i regionen i 2014. I samarbeid med Helsedirektoratet må det avklares i hvilken grad
og hvordan disse kommunene skal følges opp av KoRus-Nord, sett i lys av de 4 nivåene og
utlysning av tilskudd for 2015.
Utarbeide plan for spredning av suksesskriteriene for BTI og erfaringskunnskap fra piloteringen
med de 8 nøkkelkommunene.
Formidle erfaringene fra de 8 nøkkelkommunene til kommunene i regionen (eksempelvis via
tidligintervensjon.no, konferanser/kurs, direkte kontakt/oppfølging av nye kommuner).

Opplæringsprogrammet Tidlig inn







Gjennomføring av siste opplæringsdag i 3 forløp.
Oppstart av ett nytt forløp i 6 kommuner i 2015. Lofoten. Forankringsarbeid i kommunene i
vår, og gjennomføring høst.
Rekruttering/forankringsarbeid for neste forløp i Finnmark (med oppstart 2016)
Arrangerer regional veiledersamling med tema: «Å veilede de som skal spørre om vold».
Samarbeid med RVTS Nord og RKBU
Arrangere regional koordinatorsamling i samarbeid med Bufetat. Hovedtema
Implementering.
Regionalt opplæringsteam møter 4 g pr år. I tillegg fortløpende kontakt med
samarbeidspartnerne i de andre kompetansemiljøene (RKBU, RVTS, Bufetat)
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Oppfølging og møter/telematikkmøter/ telefon med kommunene i de ulike fasene i
programmet (før, underveis, i etterkant av opplæringsdagene). Dette i hht intern plan. I
forankringsfasen besøkes også alle kommuner.
Det er gitt stimuleringsmidler til implementering til noen kommuner i etterkant av
programmet. Disse kommunene følges opp med telefon/telematikkmøter
Nasjonal konferanse for regionale opplæringsteam. KoRus-Nord deltar i planleggingen. Flere
fra KoRus-nord deltar.
Møter i den nasjonale arbeidsgruppa. KoRus-Nord deltar fast med 2 representanter.
Arbeid med Nasjonal veilederstrategi. KoRus-Nord deltar i arbeidsgruppa.
Egen kompetanseheving/faglig fordypning (kurs/konferanser, hospitering,
litteraturgjennomgang)

Barn i rusfamilier (BIR)








KoRus-Nord har i 2013-14 gjort et forarbeid ifht å kunne tilby BIR. I samarbeid med KoRus-Sør
starter vi et løp for Nordreisa kommune i januar 2015. Intensjonen er at vi i løpet av piloten
skal i gang med forankringsarbeid i nye kommuner. FM i de tre fylkene er forespurt om de
har innspill i forhold til aktuelle kommuner.
Delta på KoRus – Øst gjennomføring av metodekurs i Halden.
Delta på kollegaveiledning med Frid Hansen og andre KoRus som skal gjennomføre BIR
Følge opp og veilede ressursgruppen i Nordreisa med veiledning fra KoRus –Sør ved Hilde
Jeanette Løberg.
Kompetanseheving internt gjennom arbeid med eget opplegg for BIR, delta på konferanser
og fagdager i regi av KoRus – Sør
Videre vil vi delta i nasjonalt BIR nettverk med 2 -3 representanter 2 ganger/år

Motiverende intervju
Vi vurderer MI som et tiltak som både hører hjemme under tidlig intervensjon og behandling.






Enhetskurs NAV Bodø. (2 dagers fordypningskurs, to dager veiledning, individuell
tilbakemeldinger på 60 samtaler)
Enhetskurs for Barneverntjenestene i Vesterålskommunene, oppstart implementering våren
2015, kursstart høsten 2015
Innføringskurs x2, Tromsø og Alta
Enhetskurs Fordypningskurs x1, Mo i Rana
MI nettverk – Tromsø 11 juni.
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Rusbehandling
Nasjonal overdosestrategi 2013-17
I 2015 vil vi delta i det nasjonale overdosenettverket.
Det er etablert et lukket forum for overdosenettverket på kommunetorget.no. Hensiktsmessigheten
av dette verktøyet vil bli prøvd ut i 2015.
Temaet løftes også i forbindelse med tilbakemelding av resultater etter BrukerPlan.

BrukerPlan
I 2015 vil vi gjennomføre fem opplæringssdager, to i Finnmark, to i Nordland og ett i Troms. Vi vil
også gjennomføre egne opplæringsmøter med kommuner som av ulike årsaker ikke kan møte på de
ordinære opplæringsdagene. Vi vil også gjennomføre et tilsvarende antall BrukerPlan seminarer med
presentasjon av resultatene, i samarbeid med NAPHA og Fylkesmennene. I tillegg vil vi gjennomføre
et eget BP-seminar for Tromsø kommune, det vil si en utvidet fagdag med bakgrunn i BP-resultater.
Videre vil vi bistå med råd og veiledning til kommuner på forespørsel i forbindelse med
gjennomføring av kartlegging og oppfølging av resultater. Noe av oppfølgingen vil skje i samarbeid
med NAPHA, avhengig av problemstilling.
Vi vil også gjennomføring av pilotprosjekt «Brukerperspektiv i BrukerPlan-kartlegging» i samarbeid
med RIO/MARBORG høsten 2015.
Vi vil også følge opp BrukerPlan og Ungdata i Alstadhaug kommune i Nordland med en HKH.
Alstadhaug har gjennomført begge kartleggingene, og er nå i gang med planlegging av en HKH for å
kartlegge ungdomsmiljøet i kommunen og belyse problemstillinger som ikke belyses av Ungdata og
BrukerPlan i tilstrekkelig grad.
Ut over dette vil vi delta i den nasjonale arbeidsgruppen knyttet til BrukerPlan, inkludert samarbeide
med KORFOR om videreutvikling av verktøyet, analyse av resultater, med mer.

Prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og
rusmiddelproblemer» som ledes av KS
Vi har bedt om, og venter på, en avklaring fra helsedirektoratet ifht ambisjonsnivå før vi
konkretiserer vår egen innsats.

Opplæring i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10
Avvente ny veileder og oppdaterte forskrifter. Utarbeide og gjennomføre kompetanseheving i regi av
KoRus-Øst.

Sammen om mestring
I arbeidet med å gjøre kjent og bidra til implementering av veilederen vil vi i 2015 utarbeide tre elæringsfilmer til kommunetorget: En introduksjonsfilm om individuell plan og koordinatorrollen, en
om selve veilederen og innholdet her, og en om ROP-retningslinjen. Filmene vil bli sett i
sammenheng med de filmene som allerede ligger ute på ROP-TV, og det vil bli linket til disse der det
er naturlig.

10

Videre vil vi benytte etablerte arenaer, så som BrukePlan-seminarene og de årlige samlingene mange
DPS’er i vår region har med kommunene i deres respektive nedslagsfelt. På BrukerPlan-seminarene
ønsker vi å trekke inn veilederen i tilknytning til presentasjonene, og koble den til funn fra
kartleggingen. Det konkrete innhold vil bli utformet i dialog med de aktuelle kommunene, og vi vil
også etablere et samarbeid med RIO og MARBORG for å trekke inn brukerperspektivet i dette
arbeidet.

Motiverende intervju (MI)
I tilskuddsbrevet er MI i hovedsak nevnt som kjerneoppgave innenfor Tidlig Intervensjonsområdet. Vi
vil likevel understreke at vårt arbeid med MI også retter seg mot målgrupper innenfor
behandlingsområdet. Aktiviteten knyttet til MI for 2015 er beskrevet tidligere i dette dokumentet.

Brukerperspektivet, - Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) som verktøy
I 2015 vil vi sluttføre rapporten fra utprøving av KOR i døgninstitusjon (Nordlandsklinmikken, UNN).
Resultater fra utprøvingen vil bli presentert på ulike konferanser, blant annet KoRus-Midt sin
ruskonferanse i april. Videre vil vi følge opp implementeringen i Tromsø kommune, hvor vi har
bidratt med opplæring.
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Nasjonale funksjoner
Forebygging.no
Redaksjonen i forebygging.no vil våren 2015 prioritere arbeidet med det nye emneområdet
«HANDLING», i dialog med Helsedirektoratet. Vi har som målsetting å publisere det nye
handlingsområdet sommeren 2015.
Forøvrig vil redaksjonen arbeide med følgende arbeidsoppgaver:
 Ordinær drift og vedlikehold av nettsidene, inkl. fortsette å bidra med aktuelle artikler,
kronikker og debatter til praksisfeltet og forskningsmiljøer.
 Utarbeide en prioriteringsliste over relevante tema, og jobbe systematisk for å innhente fagog kronikkstoff i tråd med dette. Eks. kronikkserie knyttet til tema vold og rusmidler; samt
frafall i vgs.
 Innhente «skreddersydde» artikler til ulike tema på skole.forebygging.no
 Fra 2015 vil redaksjonen bidra med bokomtaler av relevant faglitteratur for våre målgrupper
 Filme og publisere relevante og utvalgte konferanser
 Få på plass felles søk for forebygging.no, kommunetorget.no og ti-nett
 Videreutvikle skole.forebygging.no som publiseringskanal for Støttemateriellet
 Få på plass brukervennlige løsninger for hørselshemmede og synshemmede, blant annet ved
å få på plass lydikon og større skrift.

Kommunetorget.no
Kommunetorget.no, nettjenesten for planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene har
omhandler ulike tema med flere målgrupper. Redaksjonen på kommunetorget.no har hatt og vil
fortsatt være i nær dialog med oppdragsgiver Helsedirektoratet. Hvordan dialogen og arbeidet
mellom KoRus Nord og Helsedirektoratet skal foregå i praksis fremover bør tydeliggjøres i 2015.
Planlagte områder og tema som skal arbeides med i 2015 er;


Folkehelse og kommunal planlegging vil det i samarbeid med Helsedirektoratet 2015 foregå:
o revisjon, endringer og utvikling av nye fagtekster og praksiseksempler med bakgrunn
i notatene; Gjennomgang av www.kommunetorget.no – stoff om folkehelse og
planlegging pr. 15. jan 2015 v/Anders Aasheim Fylkesmannen i Troms.
o tilpasse «folkehelse/plan» veiledere til nett, jfr «levende veivisere»
o gjøre tematikken mer kjent hos målgruppen gjennom ulike informasjonsstrategier.



Ansvarlig alkoholhåndtering, i samarbeid med Helsedirektoratet 2015;
o produsere og hente inn nye tekster, praksiseksempler, samt tilpasse veiledere,
herunder særlig være obs på tekster med juridisk innhold.
o gjøre tematikken mer kjent hos målgruppen gjennom ulike informasjonsstrategier.



Rusmiddelpoltisk handlingsplan,
o en gjennomgang av eksisterende tekster, veiledere og opplæringsvideoer med
henblikk på en tilpasning til kommunenes folkehelsearbeid og årets kommunevalg.
o gjøre tematikken mer kjent hos målgruppen gjennom ulike informasjonsstrategier.



Rusbehandling,
o en gjennomgang av eksisterende tekster, veiledere og opplæringsvideoer med
henblikk på de kommunale utfordringer og ansvar på dette området.
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o Utforme og tilpasse lukket fag- og diskusjonsforum på
kommunetorget.no/behandling for ansatte i kommunene som er tilknyttet
Overdosenettverket.
Generelt vil det i 2015 på alle ovennevnte områdene bli arbeidet med å få inn fag- og praksisrelaterte
tekster som jevnlig vil bli publisert på områdene Praksiseksempler og Kronikker/Artikler. I tillegg få på
plass nye brukervennlige løsninger som «lydknapp» for hørselshemmede og bedre leservennlighet
for synshemmede.

tidligintervensjon.no
Videreutvikle nettjenesten i tråd med den reviderte veilederen, - faglig og teknisk. Vi ønsker en dialog
med oppdragsgiver om innhold og prosess før vi kan planlegge dette arbeidet i detalj.

13

Andre oppgaver
Te ka slags nøtte? 2015
Vår årlige konferanse arrangeres i oktober 2015. Konferansen er et bredt arrangement, som
involverer de fleste ansatte.

SPOR
Vi tar sikte på tre utgivelser av SPOR også i 2015, i februar, mai og oktober. Høstnummeret vil
hovedsakelig være knyttet til foredragene på «Te ka slags nøtte? 2015».

Rusfag
Vi tar sikte på å fortsatt bidra med fagartikler til artikkelsamlingen, og med saker til magasinet.

KoRus-Nord hjemmeside
Korusnord.no fikk ny hjemmeside i 2014. Hjemmesiden skal speile KoRus-Nord sitt oppdrag og
presentere våre tilbud til kommunene. Vår kursadministrasjonsmodul kompetanseheving.no vil bli
inkludert som en del av hjemmesiden, og det vil bli mulig å abonnere på nyhetsbrev.
Samarbeid med kompetansemiljøer
I 2015 vil vi styrke samarbeidet med andre regionale kompetansemiljøer, samt NAPHA, med det
formål å få til konkret samarbeid ut mot kommunene.
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Oversikt over ansatte i 2015
Fast ansatte
Aalmen, Trude
Andreassen, Marit
Antonsen, Turi

Stillingstittel/utdanning
Seniorrådgiver/sosiolog
Leder/sosiolog
Seniorrådgiver/pedagog (rådgiver)

Berthelsen, Anne Kristine
Dahl, Marit Fuhr
Danielsen, Kari Hjertholm
Evensen, Bente

Seniorrådgiver/jordmor/master i helsefag
Konsulent (sekretær)
Spesialkonsulent/vernepleier
Rådgiver 1/adjunkt

Gravrok, Øystein

Nestleder/samfunnsgeograf

Horrigmoe, Rune
Johnsen, Linda

Rådgiver 1/ingeniør
Seniorrådgiver/barnevernspedagog/master i
sosialt arbeid
Rådgiver/journalist
Seniorrådgiver/samfunnsplanlegger

Kaljord, Carina
Karoliussen, Kent-Ronny
Mikalsen, Lena
Myller, Terje
Nebb, Ann-Heidi
Nordmo, Elisabeth
Nygård, Astrid
Paulsen, Rune
Salen, Liv
Schancke, Vegard
Steinkjer, Beate

Ansatte i
engasjementstillinger
Johnsen, Ingeborg
Henriksen, Øystein
Markussen, Rolf
Wangberg, Silje

Konsulent (sekretær)
Seniorrådgiver/sosialantropolog
Psykologspesialist
Seniorrådgiver/psykiatrisk
sykepleier/master i helsefag
Seniorrådgiver/psykologspesialist
Spesialkonsulent/økonom
Spesialkonsulent/barnevernspedagog
Seniorrådgiver/sosiolog
Seniorrådgiver/lærer/master i
spesialpedagogikk

Hovedarbeidsområder
Ungdata, AAH, SPOR
Hele virksomheten
Tidlig intervensjon; redaktør for
tidligintervensjon.no; MI og Optimal student
Tidlig inn; BIR
Kontorfaglige støttefunksjoner
Rusbehandling; MI
Koordinering kompetanseheving;
forebygging i skolen
Hele virksomheten; i tillegg redaktør for
Kommunetorget.no; kommunal planlegging
Webmaster nasjonale nettjenester
BTI
SPOR; Te ka slags nøtte?
Ungdata; AAH; kommunal planlegging;
Optimal student;
Kontorfaglige støttefunksjoner
AAH; Brukerplan
KOR; MI
Brukerplan; Tidlig inn
Tidlig inn; BIR og BTI
Støttefunksjoner økonomi; annonsering
Brukerplan; MI; BIR
Forebygging.no; rusmiddelforbygging
Redaktør forebygging.no; forebygging i
skolen

Hovedarbeidssted

Stilling ved hovedarbeidsstedet/utdanning

Lyngen kommune
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Narvik

Kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger
Dosent/sosiolog
Førsteamanuensis/sosialantropolog/dr. Sociol.
Førsteamanuensis /psykolog/dr. Psycol.

Stillingsstørrelse
ved KoRus-Nord
10%
20%
10%
20%
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Budsjett
Budsjett sendes som et eget vedlegg.

16

Teknologiveien 10
8517 Narvik
Tlf: 76 96 7310
E-post: post@korusnord.no
www.korusnord.no

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 forskningsog/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.

