Kompetansesenter rus, Nord-Norge 2013
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 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk ved UNN, og er lokalisert i Narvik.
Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Noen av våre
tilbud er også rettet mot spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med sentrale fag- og
forskningsmiljøer, landets øvrige KoRus’er, regionale rusfora, fylkesmannsembetene,
fylkeskommunene og Helse Nord RHF.
KoRus-Nord sin rolle er gjennom fagutvikling og fagformidling å bidra til styrking av lokalt
rusarbeid, rusforebygging, tidlig intervensjon og bistand til kommunenes oppfølging av
rusmiddelavhengige.
KoRus-Nord har også ansvar for utvikling og drift av de nasjonale nettjenestene
kommunetorget.no, forebygging.no, tidligintervensjon.no og tiltaksbasen.no.
Utvalgte tilbud til kommunene i 2013:
Folkehelse og rusforebygging:







Veiledning i utvikling av rusmiddelpolitisk handlingsplan
Opplæring og oppfølging i bruk av kartleggingsverktøyet UngData – et bidrag til kommunenes
folkehelsekartlegging
Bistand til kommunenes håndtering av alkoholloven gjennom innsatsen Ansvarlig
alkoholhåndtering
Opplæring i rusmiddelforebyggende arbeid i skolen, basert på anbefalinger i publikasjonen
«Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen», herunder opplæring i
undervisningsopplegget Unge & Rus
www.forebygging.no: En kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
www.kommunetorget.no: Hjelp til planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid
generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.

Tidlig intervensjon:





Opplæringsprogrammet Tidlig Inn: Bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte
med gravide og småbarnsforeldre
Opplæring i mini-intervensjoner: bruk av kartleggingsverktøy som utgangspunkt for samtale
med metodikken Motiverende intervju (MI)
Videreføring av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI)
www.tidligintervensjon.no: En kunnskapsbase for tidlig identifikasjon og handling innen
rusfeltet.

Bistand til oppfølging av rusmiddelavhengige i kommunene:
 Opplæring og oppfølging i bruk av kartleggingsverktøyet BrukerPlan








Innføring i Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
Bistand i forhold til bruk av individuell plan
Opplæring/veiledning i bruk av metodikken Motiverende intervju (MI)
Opplæring/veiledning ifht Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og
oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
www.kommunetorget.no: Hjelp til oppfølging og koordinering av tiltak for
rusmiddelavhengige

Annen fagformidling:





Ulike kompetansehevingstiltak, publisert på kompetanseheving.no
Informasjons- og fagformidlingsmagasinet SPOR
Rusfag magasin og Rusfag artikkelsamling
www.korusnord.no

KoRus-Nord sine tilbud til kommunene er gratis. Vi har også mulighet til å bidra økonomisk for å
styrke effekten av våre tiltak i kommunene.

