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En seksjon ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin lokalisert i Trondheim, Ålesund og 
Levanger.

Mål
• Gi pårørende til personer med rusavhengighet informasjon og kunnskap
• Skape møteplasser for mestring og bedre livskvalitet

Nettverk for barneansvarlige (barn som pårørende)
Mestringstiltak og veiledning (Voksne pårørende)
Samarbeidspart for utviklingsarbeid og opplæringstiltak (Ansatte i 
spesialisthelsetjeneste, kommune, frivillige og andre relevante)



Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er 
et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, 
pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen.

FoU avdelingens arbeid
• Å ha en sentral rolle i etablering av en kunnskapsbase innenfor rusfeltet.
• Å gjennomføre pasientnære FoU-prosjekter i samarbeid med aktuelle klinikker (regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt), herunder bistå i arbeidet med klinikkenes egne prosjekter.
• Å gjennomføre andre FoU-prosjekter knyttet til helsetjeneste utvikling/registre, epidemiologi, 

og forebygging/tidlig intervensjon.
• Utdanning og opplæring ved opplæringsrådgiver



Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak
for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og 
gi gode hjelpetilbud.

Arbeidsområder
Hvordan unngå problemutvikling? (forebygging/folkehelsearbeid)
Hvordan gripe tidlig inn i en problemutvikling? (Tidlig intervensjon)
Hvordan gi best mulig behandling ved etablerte problemer? (Rusbehandling)



Oppdrag fra Helsedirektoratet

Årlig tildelingsbrev for retning og 
måloppnåelse
- Nivå 1: Enkeltstående kurs- og 

konferanser

- Nivå 2: Etablerte nettverk for 
kompetansearbeid

- Nivå 3: Prosjektrettet forpliktende 
innsats inntil 12 mnd

- Nivå 4: Prosjektetrettet forpliktende 
innsats utover 12 mnd

«En tjeneste for tjenestene»
Bilde: Ruskonferansen 2015, Neste 2017 («Øyet som ser»)



Kartlegging (statistikk)

Ungdata

Skole, venner, Lokalmiljø, mediebruk, 
organiserte fritidsaktiviteter, 
rusmiddelbruk, atferdsproblemer, 
foreldre, framtid, helse og trivsel

BrukerPlan

Rusmiddelbruk, psykisk helse, 
fysisk helse, økonomi, sosial 
atferd, skole/arbeid/aktivitet, 
bolig, nettverk. Barn. 
Tjenestebruk, tjenestebehov.



Status - rus barn og unge i Trøndelag

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller 
alkoholmisbruk (FHI- rapport 2011)

• 6,5% av barn vokser opp med foreldre som 
har moderat eller alvorlig alkoholmisbruk

• 6288 barn i Trøndelag i aldersgruppen 0-17 



Rusmiddelmisbruk i et barne- og 
familieperspektiv

• Definisjon av rusproblem:
”Det eksisterer et rusproblem 

når bruken av rusmidler virker 
forstyrrende inn på de 
oppgaver og funksjoner som 
skal ivaretas i familien”

”De følelsesmessige bånd 
mellom mennesker belastes 
og forstyrres av en annens 
rusbruk” (Hansen, 1990) 



Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)
«Trygghet og trivsel for alle»

Handler om trygghet og folkehelse 
gjennom lokal forvaltning av 
alkoholpolitikken. 

Handler om innsatser for å unngå 
skjenking til mindreårige, 
overskjenking og vold.



Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)

”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne 

lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de 
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 
Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige 

drikkevarer”.

Formålet i alkoholloven



Tilsynsrapporten (Helsetilsynet 5/2009/):

•Det er stor risiko for at barn og unge 
med sammensatte behov fanges opp for sent

• Behov for bedre samarbeid og

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)











Hvordan ser utfordringsbilde ut?



Utfordringsbilde:

• kartleggingsdata supplert med 

• erfaringer og kunnskap fra tilsvarende 
arbeid i andre kommuner og regioner

• vurdering av ulike tiltak ut i fra 
kunnskapsbaserte effekter

• råd og anbefalinger



Ungdata viser:

• Tobakksbruk går ned

• Beruselse gått noe ned

• Debutalder alkohol gått opp

• Foreldres grensesetting er viktig



Utfordring

• Heve debutalder 

• Redusere binge drikke episoder

• Motvirke skjenking til mindreårige

• Nå de unge som ikke er på skolen

• Sammenheng mellom frafall i vgo og 
rusbruk



Cannabis –
mest brukte illegale rusmiddel
• Stabil bruk over tid

• Motvirke liberale holdninger til bruk



Utfordring - styrke samhandling

•For få møtepunkter

•Uenighet om tiltak 

•Ansvarsforskyvning for barn og unge med 
psykiske problemer

Andersson og Steihaug 2008





Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert 
effekt på risikofylt alkohol- og cannabisbruk 
hos ungdom og unge voksne (Helle Wessel 
Andersson og Trond Ljøkjell 2014)

http://forebygging.no/Artikler/2014-2012/Tidlig-intervensjonstiltak-med-dokumentert-effekt-pa-risikofylt-alkohol--og-cannabisbruk-hos-ungdom-og-unge-voksne/


Systematiske oversikter



Oppsummering
tiltak med dokumentert effekt:

1. MI

2. Mentoring

3. Nettbaserte tiltak



Andre innsatser

Vennligst se www.stolav.no/korus

http://www.stolav.no/korus


Følg oss i våre sosiale kanaler:
Facebook.com/Korusmidt

Twitter.com/KoRusMN

Instagram.com/korus_midt

Youtube.com/user/korusmn

https://www.facebook.com/Korusmidt/
https://twitter.com/KoRusMN
https://www.instagram.com/korus_midt/
https://www.youtube.com/user/korusmn

