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1. Bakgrunn for prosjektet 
 

ommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6880 innbyggere 

nen helsefeltet er Setesdalsregionen oppnevnt av KS med felles representasjon i OSS 

e.  

tfordringene for kommunehelsetjenesten i distriktskommuner med lavt 

e forsvarlig kvalitet på tjenestetilbudet 

 vakanser 
s-

 
strategisk plan for OSS, som Regionrådet har sluttet seg til, er psykisk helse/rus et 

ed, og forsterke, effekten 

jennom det pågående arbeidet med Samhandlingsreformen, vil det være viktig å 
iske 

 der 

grupper 

r.  

K
(per 01.01.10). Det er ca 150 km fra Hovden som ligger i Bykle kommune nord i Setesdal 
til Evje og Hornnes sør i dalen.  Kommunene samarbeider gjennom Setesdal Regionråd 
om infrastruktur, interkommunalt samarbeid og næringsutvikling.  
 
In
(Overordnet strategisk samarbeidsutvalg mellom kommunene på Agder og Sykehuset 
Sørlandet HF). Gjennom arbeidet i OSS og regjeringens pågående arbeid med 
Samhandlingsreformen, har behovet for nye samhandlingsmodeller blitt tydelig
 
U
befolkningsgrunnlag ligger på flere nivå: 

 Kommunene må oppretthold
 Vanskelig å sikre rekruttering og stabil kompetanse 
 Små fagmiljøer gjør tjenestene sårbar ved sykdom og
 Få ressurser som muliggjør deltagelse og involvering i utvikling
/samhandlingsprosesser 

I 
prioritert område. Kompetanseplanlegging og – utvikling er også et av OSS sine 
strategiske hovedområder i strategiperioden 2009 – 2012.  
Vi ser at et interkommunalt prosjekt i regionen vil være i tråd m
av de målsettinger som ligger i samhandlingsarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. I 
vårt prosjekt vil en i tillegg til samhandlingsperspektivet med spesialisthelsetjenesten, 
også ha et sterkt kommunalt fokus.  
 
G
analysere gevinsten av økt samarbeid mellom kommunene, betydningen av geograf
avstander, beskrivelse av tverrfaglig jobbing og den breddekompetansen som er 
nødvendig for å opprettholde et kvalitativt, godt tjenestetilbud også i en situasjon
kommunene kan komme til å få tilført betydelig økt ansvar innen helsetjenesten. 
Brukerne har krav på forutsigbare og gode tjenester. Mange av fremtidens pasient
har sammensatte behov, med behov for tverrfaglig tilnærming. Det vil være nødvendig 
for å lykkes at Setesdalskommunene aktivt jobber med å finne interkommunale løsninge
Prosjektet er en del av regionens langsiktige satsing og opptrapping i 
kommunehelsetjenesten.  
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2. Prosjektbeskrivelse 

2.1 Prosjektmål 
rosjektet er å sikre pasienter innen psykisk helse/ rus, og deres 

este 
tte 

.2 Resultatmål 
re etablert et tverrfaglig samarbeid innen psykisk helse/rus i 

onkrete interkommunale løsninger som skal 

renaer og utvikling av arbeidsmetoder for tverrfaglig samarbeid, 

v brukergruppene og gi de et godt tilbud 

rive hvordan reell brukermedvirkning i psykiatri/ rusbehandlingen skal 

efinisjon, 

rrfaglig kompetansesenter innen psykiatri/rus i 

 
.3 Fasemål 

skal  
re og beskrive (evt. avgrense) målgruppen for det tverrfaglige 

entifisere arenaer og mulige arbeidsmetoder for tverrfaglig og 

øring og drift 
or 

 

Prosjektet er finansiert av KS, Flink med Folk i første rekke, skjønnsmidler, utvikling av 

 

Effektmålet med p
barn/pårørende i Setesdal et kvalitativt godt tilbud basert på BEON prinsippet (”B
effektive omsorgsnivå”), samt å etablere sterke fagnettverk innen psykisk helse/rus. De
skal bidra til å opprettholde kvalitet på tjenesten og sikre rekruttering av kompetent 
personell også i fremtiden. 
 
2

 Det vil væ
Setesdalsregionen i løpet av 3 – 5 år.  
 Det skal i prosjektperioden utformes k
heve kompetansen og styrke pasienttilbudet innen psykisk helse og rus, med 
særlig vekt på 
 Etablering av a
og samarbeid på tvers av kommunegrenser og behandlingsnivå, for å sikre et 
individuelt, tilpasset tjenestetilbud 
 Etablere gode rutiner for å se barn a
lokalt 
 Å besk
ivaretas gjennom aktiv dialog og medvirkning fra brukeren/pårørende 
 Ansatte skal settes i stand til å se sammenhengen mellom verdier, måld
etiske prinsipper og egen praksis 
 En målsetting om å etablere et tve
Setesdal 

2
Forprosjektet 

 define
samarbeidet 
 beskrive og id
interkommunalt samarbeid innen psykisk helse og rus 
 beskrive konkrete (SMART) mål for hovedprosjektet 
 utrede organisering og krav til kompetanse i gjennomf
 vurdere videreføring og utarbeide forslag til en gjennomføringsplan f
hovedprosjektet, inkludert økonomiske beregninger - investering og drift
 

organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller fra Helsedirektoratet, samt 
egeninnsats fra kommunene, NAV og Sørlandets Sykehus. 
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3. Prosjektorganisasjon 
 

ppdragsgiver og oppdragstaker er Setesdal regionråd.  
første rekke”.  

 Setesdal regionråd Signe Sollien Haugå (leder) 

  

rosjektkoordinator for det interkommunale helseprosjektet i Setesdal 

rosjektleder 40 % stilling  
Bygland kommune psykisk helse 

rosjektdeltakere 

jørgulv T. Berg  NAV Setesdal 

linikk for psykisk helse, avd.ARA  

rsen/F
 kommune psykisk helse 

Vidar Vestøl   kisk helse 
d 

4. Sammendrag 

Forprosjektet er gjennomført i perioden februar- november 2010.  
us og 

gene og 
m ulike 

O
Prosjektet er en del av KS sitt prosjekt ”Flink med folk i 
Prosjektansvarlig er daglig leder i regionrådet, Signe Sollien Haugå. 
Styringsgruppe er 
Daglig leder  
Rådmann    Evje og Hornnes Jens Arild Johannessen  
Rådmann   Bygland  Trine Pettersen Grønbech
Rådmann   Valle   Arne Tronsen/Else Marie Klingen 
Rådmann   Bykle   Tallak Hoslemo 
 
P
Wenche Tangene, Tangeneconsult  
 
P
Kjersti Plathe    
 
P
 
B
Eivind Kile   NAV Setesdal 
Tobbi Kvaale   Sørlandets Sykehus K
Elin Skjevrak   Sørlandets Sykehus avd. DPS Aust-Agder 
Anne Breivik   Bykle kommune psykisk helse 
Jorunn Bø Ande rode Verpe 

Valle
Evje og Hornnes kommune psy

Sigrun Horrislan  Mental Helse Setesdal  
 
 

 

Det har vært holdt 7 samlinger i perioden og et besøk på Avd. for r
avhengighetsbehandling ved SSHF med informasjon om de ulike avdelin
behandlingene. På møtene er det blitt invitert inn fagpersoner som har informert o
temaer, samt at deltagerne i gruppa har bidratt. Deltagere i gruppa har også deltatt på 
ulike konferanser i prosjektperioden. 
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4.1 Prosjektgruppa sine anbefalinger til utredning i hovedprosjektet  

 

5. Hovedaktivitetene i forprosjektet 
 

 kartlegging av brukergruppene  
jektet 

ene til hovedprosjektet 
ke konferanser og samlinger 

ning og erfaringskonferanse i Oslo 

o 

r prosjektet i Trondheim i forbindelse 

 - 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med mer nærhet til 

 
 Akutt- ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten  

 
 Interkommunale nettverksgrupper 

 
 Interkommunal psykologstilling 

 
 Individuell plan  

 
 Økt fokus på brukermedvirkning 

 
 Selvhjelpsgrupper 

 
 Interkommunale ruspolitiske handlingsplaner med Av- og Til Lokalt som 

 
 Barn som pårørende 

 
 Det skal utarbeides en kompetanseplan i løpet av 2011 

 

Setesdalskommunene 

en del 

 

 identifisere målgruppene for pros
 identifisere utfordringene 
 innhente informasjon 
 foreslå satsningsområd
 medlemmene i prosjektgruppa har deltatt på uli

o psykisk helse kongress i Trondheim, 
o Læringsnettverk innen brukermedvirk

arrangert av Flink med Folk i første rekke 
Oscar Olsen seminar i Kristiansand,  

o Erfaringskonferanse i Trondheim, 
o I november presenterte prosjektlede

med at Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har 
fått i oppdrag av Helsedirektoratet å bistå i arbeidet med etablering av 
særskilte prosjektnettverk og tilrettelegge for kompetanseutveksling og
utvikling. 
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o Det er også meldt på deltagere til samhandlingskonferansen - Fra ord til 
samhandling 
 

5.1 Kartlegging av brukere av tjenestene 
 
I prosjektperioden er det blitt kartlagt omfanget av brukergruppene. Noen av brukerne vil 
ha hatt tjenester flere steder samtidig uten at gruppa har oversikt over antallet 
I 2009 hadde psykiske helsetjenestene i de 4 kommunene oppfølging av 195 personer 
med psykiske lidelser, hvorav flere også har et rusproblem. Antallet fordelt på 
kommunene er forholdsvis likt i forhold til folketallet.  
Det var henvist 206 pasienter til poliklinisk behandling ved psykiatrisk poliklinikk og 37 
pasienter var innlagt ved DPS Aust Agder døgnpost Byglandsfjord fra 
Setesdalskommunene. Her ser en at en kommune har hatt et større behov for behandling, 
men det kommer sannsynligvis på grunn av langvarig dårlig legedekning i kommunen. 
 
Antall rusavhengige er i kommunene er det vanskelig å få en oversikt over, slik er det 
også på landsbasis da avhengighet er en vanskelig størrelse å måle. Folkehelseinstituttet 
anslår at 5 % av landets befolkning har en alkoholavhengighet.  Det er blitt gjort 
henvendelser til kommunelegene fra prosjektet om hjelp til å få et tallmateriell over 
rusavhengige som har fastlege i kommunene. Det er kun en kommunelege som har gitt 
tilbakemelding til prosjektet. Dersom en legger antallet rusavhengige som er rapportert 
fra den kommunen, vil man ha 80-100 rusavhengige pr.1200 innbyggere i Setesdalen. 
Dette innbefatter alle typer av rusavhengighet. 
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandets Sykehus HF har hatt 49 
henvisninger til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2009, 21 til døgnbehandling og 
28 til poliklinisk behandling hvor av 7 ble sendt videre til andre behandlingssteder. Det er 
noe lavere tall enn andre kommuner og man mener grunnen til det ligger i 
tilgjengeligheten på tjenesten på grunn av lange avstander.  
 
5.2 Utfordringer som er blitt beskrevet av deltagerne i 
forprosjektperioden 
 
5.2.1 Fra spesialisthelsetjenesten 
Mangel på nærhet til tjenestene. Det finnes flere tilbud fra spesialistteam langs kysten 
som det er vanskelig for befolkningen i Setesdal å benytte seg av. 
Det er en utfordring å samle nok folk til gruppebehandling og å få kvalifisert personell til 
å drive gruppene. 
Kommunene har for få innbyggere til å få egne ACT-team, (oppsøkende team som skal 
følge opp og gi behandling til mennesker med psykiske lidelser med 
tilleggsproblematikk), eller akutt- ambulant team. Av erfaring ser en at det er vanskelig 
for teamet som er lokalisert på kysten å yte gode tjenester til Setesdalskommunene på 
grunn av avstandene.  
Få til gode samarbeids- og møtearenaer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
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5.2.2 Fra kommunene 
Blir det lagt vekt på at tjenestene er små og sårbare både bemanningsmessig og faglig, 1-
4 personer er ansatt i psykisk helsetjenesten i hver kommune. Dette gjør at slitasjen blir 
stor på de få personene som innehar fagstillingene.  
Det kan være en stor faglig og yrkesetisk utfordring å arbeide i en liten kommune der 
”alle kjenner alle”. En skal utøve profesjonell og uhilda vurdering av hjelpebehov og av 
tiltak. 
En utfordring er å få de andre i hjelpeapparatet, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og 
personalet ved sykehjem til å gi tjenester til pasienter med en utfordrene atferd som en 
kan oppleve hor mennesker med psykisk lidelser og rusproblemer. 
Mangel på formelle samarbeidsarenaer mellom helse, NAV og barnevern etter 
oppsplitting av tjenestene i forbindelse med NAV reformen. 
En del brukere har dårlig boevne og trenger tett og ofte oppfølging i bolig. 
Kommunene har videregående skoler med internat der elevene bor langt hjemmefra og 
noen trenger ekstra oppfølging på grunn av sin psykiske helse. 
Ungdom som må flytte på hybel etter ungdomsskolen er i en vanskelig overgangsfase i 
livet og trenger ofte ekstra oppfølging av foreldre. Dette kan være vanskelig for foreldre 
som i perioder ikke har god psykisk helse eller har rusproblemer. 
Barn som pårørende til brukere av tjenestene må få en god oppfølging da de er i en 
spesiell risikoutsatt gruppe 
Ruspolitisk handlingsplan er lite kjent i tjenestene i de kommunene som har plan, og det 
har vært en prosess på forhånd der tjenestene ikke synes de ble inkludert i planarbeidet. 
Arbeidet med individuellplan for mennesker med langvarige og koordinerte sosial- og 
helsetjeneseter bør intensiveres. 
En av kommunene har et asylmottak, og flyktningene og asylsøkere i kommunene trenger 
ofte spesiell kompetanse fra hjelpeapparatet. 
Lang ventetid i spesialisthelsetjenesten gjør at det blir ekstra belastning på 
helsepersonellet i kommunene. 
Konsekvenser av Samhandlingsreformen er foreløpig uklare og det er i dag vanskelig å se 
hvordan dette vil innvirke på tjenestene både arbeidsmessig og økonomisk. 
Psykisk helse tjenestene i kommunene ser et behov for en øket satsning på psykolog og 
psykiater ressurser ved behandlingen på Byglandsfjord.  
 
5.2.3 Utfordringene som ligger i NAV  
Å beholde og/eller erstatte kompetanse når det gjelder rus 
Å få rus og rusforebyggende arbeid til et like prioritert oppgavefelt som andre oppgaver i 
Nav 
Det må finnes rutiner for samhandling med kommunal psykisk helse- og helsetjeneste 
som for en stor del er samarbeidsparter 
Det må være mulig å drive "feltarbeid" i stillinga 
At det er mulig for stillingsinnehaver å tilegne seg ny kompetanse og delta i faglige fora 
NAV må "markedsføre" sin kompetanse og de oppgavene som ligger i organisasjonen jf. 
lovverk og partnerskap 
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5.2.4 Fra et brukerperspektiv  
Blir det lagt vekt på at det er viktig at man setter brukeren i sentrum. 
Tilbud skal tilpasses bruker- ikke omvendt. 
Den største belastningen er å ikke bli trodd. 
Brukere og pårørende må hele tiden bli tatt på alvor og bli tatt med på råd. 
Informasjonsflyten mellom de forskjellige involverte instanser må bli bedre. Når bruker 
er i den situasjonen der alt blir uoverkommelig, er det vanskelig å ta kontakt med de 
forskjellige instanser og skaffe til veie den informasjonen som trengs.  
Det er også en stor belastning å måtte fortelle sin historie gang på gang og likevel føle at 
en ikke blir tatt på alvor. 
 
5.3 Overføring av rus fra NAV til helse i kommunene 
På slutten av forprosjektperioden ble gruppa orientert om en beslutning om å 
omorganisere oppfølging av rusavhengige fra NAV til helsetjenesten i kommunene. Dette 
er en prosess som er kjørt på siden av vårt prosjekt, men temaet oppfølging av 
rusavhengige er blitt diskutert og drøftet grundig i prosjektet i løpet av perioden.  
Vi ser det som positivt at det nå blir sett på hvordan en kan gi rusavhengige et bedre 
tilbud i kommunene. På bakgrunn av våre drøftinger kan vi komme med følgende 
innspill. 

 Man må få til gode samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer for å gi et helhetlig 
tilbud 
 Det må tilføres ressurser og kompetanse til helse  
 Det må klart defineres hvilke oppgaver som fremdeles skal ligge i NAV og hva 
som skal ligge på helse. Vi ser det som viktig at en drøfter grundig gjennom de 
ulike ansvarsområdene slok at hver ansatt vet hvilke oppgaver som ligger til 
stillingen. Dette vil medvirke til at brukeren av tjenesten får et godt helhetlig 
tilbud i kommunen. 

 
Om man går ut i fra dagens lovtekst så er sosialtjenestens generelle oppgaver  
§ 3-1: Generell forebyggende virksomhet. 
§ 3-2: Samarbeid med andre deler av forvaltningen og et ansvar for at tjenestene 
fungerer. Sosialtjenesten har ansvar for å følge opp. 
§ 3-3: Samarbeid med frivillige org. 
§ 3-4: Boliger til vanskeligstilte (midlertidig bolig finner en igjen i § 4-5) 
 
Kap. 6: Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere: 
§ 6-1 Hjelpetiltak (sosialtjenesten har henvisningsrett til behandling) 
§ 6-1a Sosialtjenestens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 
§ 6-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
 
I tillegg til dette har en økonomisk rådgiving (gjeldsord.), KVP og økonomisk stønad 
som ofte er en følgeproblematikk. 
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6. Utdypning av de tiltakene prosjektgruppa anbefaler 
 
6.1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med mer nærhet til Setesdalskommunene 
Regjeringens politikk på rusfeltet har som overordnet mål å redusere de negative 
konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. 
Det overordnede målet deles opp i fem hovedmål: 

 Tydelig folkehelseperspektiv 
 Bedre kvalitet og økt kompetanse 
 Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering 
 Forpliktende samhandling 
 Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende 
 

Det er fra kommunene, ved psykisk helse og NAV kommet frem et tydelig behov for 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved poliklinikken på Byglandsfjord slik at man får 
bedre tilgjengelighet til tjenesten.  
Det er også et behov for veiledning av ansatte i tjenestene som jobber med rusavhengige 
brukere. Rusbehandling som blir lagt til poliklinikken på Byglandsfjord vil være med på 
å styrke tjenesten til rusavhengige i Setesdalskommunene ved at det blir mer geografisk 
nærhet til tjenesten og det vil styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og de 
kommunale tjenestene.  

 

Det er sagt fra SSHF, avd. for rus og avhengighetsbehandling at det er et område man 
ønsker å styrke i sin virksomhetsplan. Det planlegges tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling ved poliklinikken en dag i uken og det slutter prosjektgruppa seg til. 

 
6.2 Akutt- ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten 
DPS Aust Agder har et akutt ambulant team bestående av en overlege, 2 psykologer og 6 
spesialsykepleiere. Dette teamet skal kunne benyttes av befolkningen i 
Setesdalskommunene også.  
Direktoratet har følgende anbefalinger for ambulante akuttjenester: 
• Ambulante akuttjenester bør så langt som mulig organiseres i egne team som også er 
tilgjengelige på kveldstid og i helger. 
• Teamene må kunne foreta akuttpsykiatriske vurderinger, inkludert vurdering av om 
personen er til fare for seg selv eller andre. 
• Akutteamene bør inneha både real – og formalkompetanse, og tilsikte en tverrfaglig 
sammensetting. 
• Teamet må ha tilgjengelig kompetanse for diagnostiske vurderinger, ha medisinsk 
kompetanse og besitte eller tilegne seg særlig kompetanse på akuttfeltet. Det betyr at 
teamet som et minimum bør ha spesialsykepleier samt psykiater og psykolog tilgjengelig. 
• I akutteamets åpningstid bør pasienter som en hovedregel vurderes av teamet før en 
eventuell innleggelse i akuttavdeling. 
• Akutteamet må fokusere på mobilitet, fleksibilitet og tilgjengelighet. 
• Teamet må gi støtte gjennom krisesituasjonen i tråd med aktuelt hjelpebehov. 
• Teamet bør disponere avlastningssenger/krisesenger i DPS. 
• Teamet bør kunne tilby oppfølging av kort varighet i 
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påvente av at adekvat utrednings- eller behandlingstilbud tilrettelegges på riktig 
behandlingssted. 
• Teamene må fortløpende vurdere egen virksomhet i henhold til målgruppe og 
kjerneoppgaver. 
 
Kommunene i Setesdal har opplevd at de gangene det har vært behov for bistand fra 
teamet, har det ikke vært mulig for teamet å komme ut til kommunene på grunn av lange 
avstander, ferier og for få ressurser. 

 

På bakgrunn av behov for mer tilgjengelige tjenester anbefaler prosjektgruppa at det 
blir opprettet en akutt- ambulant tjeneste i samarbeid med psykisk helsetjenesten i 
Setesdalskommunene som har base på poliklinikken på Byglandsfjord. Det er også en 
anbefaling at en tar inn ruskompetanse som en del av en akutt ambulant tjeneste.  

 
6.3 Interkommunale nettverksgrupper 
Under erfaringskonferansen i Trondheim fikk deltagerne orientering om et prosjekt i 
Nordfjord der man har dannet nettverksgrupper for psykisk helsearbeid med jevnlige 
møter og kompetanseoppbygging som kan være en god modell å utrede for 
Setesdalskommunene i hovedprosjektet.  
 
Prosjektleder i Nordfjord sier at de har som mål å ha  

 Fast organisert samarbeid 
 Metode/fagutvikling 
 Lære av hverandre horisontalt/vertikalt 
 Kompetanseoppbygging 
 Statusheving 
 Bedre interkommunalt samarbeid 
 Bedre samarbeidet mellom alle aktuelle parter 

De har sett at sentrale retningslinjer, samarbeidsavtaler på et høyere nivå, 
spesialistbehandling i seg selv, veiledning uten kjennskap eller personlig kontakt påvirker 
praksis lite i kommunene.  
Men det som påvirker positivt er å arbeide sammen om faglige metoder, kjenne 
hverandre, ha spesialister som jobber ute i kommunene og ha lokalt utarbeida 
retningslinjer. 
Prosjektgruppa mener at dersom en tverrfaglig får tilført samme kompetanse og treffes 
med jevne mellomrom, vil gevinsten være å få styrket samarbeidet mellom NAV, psykisk 
helse tjenestene i kommunene, legetjenestene, hjemmebaserte tjenester, DPS, Avd. for 
rus og avhengighetsbehandling og brukerorganisasjonene.  

 

Vi anbefaler å utrede nærmere en modell for interkommunale nettverksgrupper som 
kan tilpasses Setesdalskommunene.  
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6.4 Interkommunal psykologstilling 
I forprosjektet er det blitt beskrevet et behov for psykologkompetanse knyttet til 
tjenestene i kommunene. Ventetiden til utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten er 
ofte lang. Kommunene vil kunne nyttiggjøre seg en psykologstilling til behandling av 
pasienter, veiledning av helse- og sosial personell i kommunene.  

 

Prosjektgruppa anbefaler at hovedprosjektet utreder organisering og kostnader til en 
interkommunal psykologstilling.  

 
6.5 Individuell plan 
Individuell plan er brukeren sin plan der mål, tiltak og ansvar for utførelse av tjenestene 
er hovedpunktene. Dette kan være et godt samhandlingsverktøy for bruker og 
tjenesteapparatet dersom arbeidet med planen blir gjort etter intensjonen med individuell 
plan. Planprosessen skal også ha et stort fokus på brukermedvirkning. For å få til gode 
planprosesser og planer er det behov for øket kompetanse i alle deler av tjenestene og å 
sette fokus nytten av planene.  

 

Prosjektgruppa anbefaler at hovedprosjektet utreder behov for kompetanse og øker 
fokus på bruk av individuell plan i alle deler av tjenesten. 

 
6.6 Brukermedvirkning 
Utdrag fra Helsedirektoratet om brukermedvirkning 
Brukermedvirkning 
Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk 
verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Målet er god 
brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og politisk nivå. 
 
Definisjon av brukerbegrepet  
En bruker er en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form. I Plan for 
brukermedvirkning defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg 
tjenester innen psykisk helsefeltet.  
Med pårørende menes familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av 
eller nyttiggjør seg tjenester fra psykisk helse feltet. Brukermedvirkning omfatter både brukere 
og pårørende.  
Hvorfor brukermedvirkning?  
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å 
forholde seg til eller ikke. Det er også et virkemiddel på flere nivå. Blant annet kan 
brukermedvirkning bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av 
både generelle og individuelle tilbud.  
Brukermedvirkning har en åpenbar egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med 
andre, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og 
respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.  
Dersom brukeren i større grad kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det 
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kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og dermed styrke brukerens motivasjon. Dette vil 
dermed kunne bidra positivt til brukerens bedringsprosess, og således ha en terapeutisk effekt. I 
motsatt fall kan den hjelpeløsheten mange brukere opplever bli forsterket. 
 Bruker og hjelper  
Det viktigste i møtet mellom bruker og hjelper er god kommunikasjon. Dette fordrer at begge er 
åpne og lydhøre for hverandre.  
Når brukere trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige momenter å huske på 
for at hjelper og bruker sammen skal kunne finne fram til den beste hjelp og støtte brukeren 
trenger. Disse momentene er å;  

 bli tatt på alvor  
 bli behandlet med respekt  
 føle tillit og trygghet  
 få hjelp når behovet er der  

 
Brukerorganisasjonene som i dag er representert i Aust Agder er Mental Helse, LPP og 
ALARM. I Setesdal er Mental Helse representert med et lokallag, Mental Helse Setesdal.. 
Men det er den eneste brukerorganisasjonen som har lokallag, og det har kun vært 
aktivitet i Evje og Hornnes og Bygland kommune. For å styrke brukermedvirkning på et 
systemnivå og på individnivå er det viktig med aktive brukerorganisasjoner som kan være 
med til å utforme og påvirke tjenestene. En har sett at det blir stor slitasje på ildsjelene de 
små lokallagene.  
 

 

Det er blitt søkt om midler fra Helse- og Rehabilitering til en 40 % stilling for å lønne 
brukerrepresentanten i prosjektet et år for å jobbe aktivt med å sette økt fokus på 
brukermedvirkning. Da tenker en seg blant annet muligheten for å få til et lokalt 
samarbeid i Setesdal mellom de ulike brukerorganisasjonene i Aust Agder, samt 
videre opplæring av brukerrepresentanten som vil ha stor nytteverdi for 
hovedprosjektet.  

 
6.7 Selvhjelpsgrupper 
Informasjonen er hentet fra Sørlandet Sykehus sine nettsider 
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus har gjennom en 
årrekke anbefalt sine pasienter å delta i selvhjelpsgrupper. 
Dette er en av grunnene til at Vest-Agder har flest selvhjelpsgrupper i Norge i forhold til 
folketallet. 
  
Av Øistein Kristensen og John-Kåre Vederhus  
Forskere ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Sørlandet Sykehus HF 
 
Studien som nå er publisert (Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 20/2005), hadde 
som hensikt å undersøke effekten av deltagelse i slike grupper. 108 pasienter deltok i 
studien og 69 prosent av disse svarte på et spørreskjema. Det var en stor overraskelse for 
oss at så mange som 58 prosent av pasientene deltok regelmessig i selvhjelpsgruppe to år 
etter oppstart. Blant disse oppgav hele 81 prosent at de var rusfrie, og hadde vært det siste 
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halvår. Rusfrihet er i denne studien definert som totalavhold fra alle rusmidler. Blant dem 
som ikke deltok regelmessig, oppgav bare 26 prosent at de hadde klart å holde seg 
rusfrie. En samlet vurdering tyder på at denne gruppen hadde noe større psykiske 
vansker.  
Analyser viser at oddsene for rusfrihet er hele 12,6 ganger større for dem som deltar 
regelmessig enn for dem som ikke deltar i selvhjelpsgruppe. Dette er et oppsiktsvekkende 
funn.  
De selvhjelpsgruppene det her er snakk om drives etter 12-trinnsprogrammet, det vil si 
Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). AA startet i 1935, og 20 år 
senere sprang Anonyme Narkomane (NA) ut fra AA- bevegelsen. Gruppene finnes i de 
fleste større norske byer og tettsteder, og i de fleste land ellers i verden. NA har mer enn 
tretti tusen møter hver uke i mer enn 108 land og AA har betydelig flere.  
Filosofien i disse gruppene blir uttrykt gjennom de 12 trinn. Disse trinnene består i å 
innrømme at man har et rusproblem, søke hjelp, foreta en selvransakelse, gjøre opp for 
seg der man ser at man har påført andre skade, og arbeide med andre rusavhengige som 
ønsker å bli friske. Sentralt i trinnene er «en åndelig oppvåkning». Bevegelsene er i seg 
selv ikke-religiøse, og oppmuntrer hvert enkelt medlem til å kultivere en individuell 
forståelse, religiøs eller ikke, av denne «åndelige oppvåkning».  
De viktigste funksjonene er gruppemøtene og en «fadderordning», kalt sponsorskap. 
Møtene ledes av medlemmene selv og den enkelte deltar ved etter tur å dele sine 
erfaringer med å tilfriskne fra avhengighet.  
Gruppene er selvdrevne, mottar ingen økonomisk støtte, og koster dermed ikke en krone 
for samfunnet. Terskelen for å delta er lav. Den eneste forutsetning for å komme til 
selvhjelpsgruppene, er et oppriktig ønske om å slutte med å bruke rusmidler.  
Minnesotamodellen eller 12-trinnsbehandling er en behandlingsretning som bygger på 
ideene fra Anonyme Alkoholikere. Modellen karakteriseres av at bevegelsens basale 
filosofi integreres med medisinske og psykososiale synspunkter på avhengighet. 
Vanligvis videreføres behandlingen med å oppfordre til deltakelse i AA/NA-grupper.  
Tidligere ble alt som hadde med de 12 trinnene å gjøre sett på med skepsis av forskere og 
profesjonelle på rusfeltet.  
Det er gjort lite forskning på dette området i Norge. En tidligere studie som er gjort i 
Nord-Trøndelag peker i samme retning som våre funn. Det var og tydelige forskjeller i 
deltagelse i selvhjelpsgrupper mellom pasienter fra institusjoner som bevisst råder 
pasientene å gå i selvhjelpsgrupper, og fra institusjoner uten denne bevisstgjøringen.  
Andre har vist at effekten av selvhjelpsgrupper ligger i et skifte av sosialt nettverk, man 
får nye rusfrie venner, lærer nye mestringsstrategier og får en bedre psykososial 
fungering. Ved å hjelpe andre, hjelper man også seg selv. Man øker engasjementet i egen 
tilfriskning, får styrket selvbilde og økt sosial status. Vi mener at helsepersonell bør bli 
flinkere til å anbefale flertallet av ruspasienter å delta i selvhjelpsgrupper som et ledd i 
behandlingen. Det at psykiske vansker kan gi frafall, er likevel en antydning om at 
gruppene slik de drives av Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane, ikke passer 
like godt for alle. 
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I kommunene i Setesdal er det i dag ikke etablert selvhjelpsgrupper og prosjektgruppa 
ønsker å oppfordre og tilrettelegge slik at AA( Anonyme Alkoholikere) og NA 
(Anonyme Narkomane) kan etablere grupper her gjennom dialog og gjensidig 
informasjon. Vi ser det som et godt tilbud til ettervern lokalt.  

6.8 Interkommunal ruspolitisk handlingsplan med interkommunale 
avrusningsplasser AV-OG- TIL Lokalt som en del av planverket 
Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. 
Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i sammenheng, blant annet fordi 
tidlig alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika.  
Det er også viktig at kommunene fører en enhetlig rusmiddelpolitikk ved at de ser 
bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng med behov for innsats på 
rehabiliteringsområdet. Mangelfulle eller dårlig målrettete forebyggingstiltak fører til økt 
behov for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Dette er bakgrunnen for 
at Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at kommunene utformer en helhetlig 
rusmiddelpolitisk handlingsplan. Alkoholforbruk er en viktig og ofte undervurdert årsak 
til sykelighet og dødelighet på globalt nivå. 
I de kommunene i Setesdal som i dag har en ruspolitisk handlingsplan, opplever de 
ansatte at det er en plan man har lite ”eierforhold” til og at den er laget uten en prosess 
som de ansatte har vært med på.  
 
6.8.1 Interkommunale avrusningsplasser 
Det er i prosjektperioden blitt drøftet rundt et behov for et interkommunalt samarbeid om 
kjøp/opprettelse av omsorgsplasser for rusmisbrukere. Tilbudet skal være et sted for de 
som trenger et sted for å sove av seg rusen, få mat og omsorg i en kort periode uten 
behandlingstilbud. I Grendi i Bygland kommune har Filadelfia Omsorgssenter etablert 
seg og et alternativ kan være å gå i dialog med de om opprettelse av plasser, eller se på 
om et av sykehjemmene i en kommune kan lage et tilbud til denne gruppen.  
 
 
6.8.2 AV-OG-TIL Lokalt 
AV-OG-TIL Lokalt får til samarbeid som forsterker de alkoholfrie sonene ved å 
kombinere innsats fra det offentlige, næringslivet og frivillige organisasjoner. AV-OG-
TIL Lokalt er bygd opp rundt lokale arbeidsgrupper som planlegger, iverksetter og 
koordinerer ulike tiltak innenfor de alkoholfrie sonene. 
Målet med AV-OG-TIL Lokalt er å øke oppslutningen i befolkningen om alkoholfrie 
soner og på den måten endre atferd og drikkemønster. AV-OG-TIL Lokalt bygger på 
følgende hjørnesteiner:  
• Lokaltilpasset tilnærming 
• Samordning mellom mange aktører på nasjonalt og lokalt nivå 
• Nasjonale kampanjer 
 
AV-OG-TIL Lokalt er et samarbeid mellom  
- Kommuner 
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- Kompetansesentrene på rusfeltet 
- Organisasjoner 
- AV-OG-TIL 
 
AV-OG-TIL Lokalt skaper et samarbeid mellom offentlig sektor, næringslivet og de 
frivillige organisasjonene i kommunen. Metoden er bygd opp rundt behovet for 
koordinerte tiltak på flere arenaer. Det offentlige treffer befolkningen i institusjonaliserte 
sammenhenger gjennom barnehage, skole, sosial- og helsetjenester med mer. 
Næringslivet utgjør en viktig del av markedsmekanismene som også preger 
befolkningens handlinger. De frivillige organisasjonene har tradisjonelt bidratt til 
demokrati og folkeopplysning, i organisasjonene møtes befolkningen i interessefellesskap 
i lokalsamfunnet sitt. 
Hvorfor Av og Til Lokalt? Tiltakene vender seg mot de voksne, og det er voksenverden 
som legger malen for ungdommen, er forbilder og voksne har ansvar for sine barn. 
AV- OG- TIL Lokalt er et tiltak som ikke moraliserer og hever pekefingeren, men spør 
for å få voksne til å tenke over sine holdninger til rusmidler.  
AV- OG- TIL Lokalt er et rent rusforebyggende tiltak. 

 

Prosjektgruppa anbefaler Setesdalskommunene om å utforme en interkommunal 
ruspolitisk handlingsplan med interkommunale avrusningsplasser og med AV-OG- 
TIL Lokalt som en del av arbeidet i planen.. 

 
Prosjektskisse vedrørende AV-OG-TIL Lokalt ligger som vedlegg  
 
6.9 Barn som pårørende 
Sitat fra Organisasjonen Voksne for barn  
Mellom 150 000 og 200 000 barn og unge i Norge har psykiske problemer, i følge anslag 
fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.  
Ca. 200.000 barn vokser opp med at mor eller far ruser seg, 90.000 med foreldre som er 
psykisk syke.  
Det er ofte sammenheng mellom rusmisbruk og psykiske lidelser. Mellom 30 og 50 
prosent av barn som vokser opp med en mor eller far med psykisk sykdom utvikler selv 
depresjon før de er 19 år, dersom ikke tiltak settes inn. Statistikk fra Rutter og Quintin 
(1984) anslår at 66 % av dem som vokser opp med psykisk syke foreldre blir selv syke; 
33 % alvorlig syke – 33 % mindre alvorlig.  
NIS SINTEF anslår at av de ca 40 000 voksne som til enhver tid er innlagt til behandling 
for psykiske lidelser, er 15 000 barn berørt som pårørende. Disse barna finnes oftere i 
statistikken for de som utsetter seg for selvskading eller utvikler rusproblemer.  
 
Sørlandets Sykehus HF avd. for psykiatri og avhengighetsbehandling og kommunene på 
Agder har i forbindelse med revidering av eksisterende samarbeidsavtaler satt ned en 
arbeidsgruppe som består av representanter fra kommunene, SSHF, 
brukerorganisasjonene og Fylkesmannen i Aust Agder. Arbeidsgruppen skal lage et 
forslag til samarbeidsavtaler som tar for seg barn som pårørende. Etter arbeidet ble 
igangsatt ble det utvidet til å gjelde alle avdelinger ved Sørlandets Sykehus. Det er en 
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anbefaling fra arbeidsgruppa at en utarbeider like prosedyrer i kommunene og ved SSHF. 
Kristiansand kommune har et prosjekt som skal utarbeide prosedyrer for oppfølging av 
barn som pårørende og oppnevning av barnekontakter i kommunen. Prosjektet i 
Kristiansand har en god overføringsverdi til andre kommuner og kan brukes av de 
kommunene som ønsker det.  

 
 
6.10 Boliger 
I prosjektperioden er det blitt drøftet behov for interkommunalt samarbeid når det gjelder 
boliger til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengige. Nå er det 2 kommuner som 
har et behov for samarbeid om bolig med heldøgns bemanning til 2 brukere. Dette er et 
tilbud som må etableres i nær fremtid og man starter prosessen i kommunene uavhengig 
av prosjektet.  
Prosjektgruppa mener det er riktig å gjøre oppmerksom på behovet, og at det i fremtiden 
kan bli flere brukere i alle kommunene som vil trenge et tilbud der er har behov for 
samarbeid på tvers av kommunegrensene for å få til et godt faglig tilbud.  
 
6.11 Kompetanseplan 
Prosjektet skal i hovedprosjektet utarbeides en kompetanseplan. I løpet av 
forprosjektperioden er det kommet innspill til denne.  
 

o Opplæring i Individuellplan  
 

o Bruk av videokonferanseutstyr til opplæring, veiledning og behandling 
 

o Internundervisning fra SSHF til kommunene via videokonferanseutstyr 
 

o Gruppebehandling av depresjon (KID opplæring) 
 

o Opplæring av barnekontakter 
 

 
7. Referanser 
 
St.meld. nr. 472008-2009) Samhandlingsreformen 
Rett behandling – på rett sted – til rett tid 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-
2008-2009-.html?id=567201
 
Veileder for Distriktspsykiatriske sentre  
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/distriktspsykiatriske_sentre_544
89

Prosjektgruppa anbefaler at man i hovedprosjektet utarbeider like prosedyrer i 
kommunene for å ivareta barn som pårørende, med en anbefaling om å søke 
prosjektmidler for en implementering i Setesdalskommunene. 
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Veileder om individuell plan 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/individuell_plan___veileder_til_
forskriften_87804
 
Veileder for kommunal ruspolitisk handlingsplan 
http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/veileder_for_kommunal_rusmiddelpolitisk_ha
ndlingsplan_46328
 
Helsepersonell loven 
http://www.helsedirektoratet.no/loverogregler/lover/sosialtjenesteloven__17298
 
Sosialtjenesteloven 
http://www.helsedirektoratet.no/loverogregler/lover/sosialtjenesteloven__17298
 
Kommunehelsetjenesteloven 
http://www.helsedirektoratet.no/loverogregler/lover/kommunehelsetjenesteloven__17293
 
Psykisk helsevernloven 
http://www.helsedirektoratet.no/loverogregler/lover/psykisk_helsevernloven__17296
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 
http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/opptrappingsplanen/
 
Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord 
 
Retten til individuell plan er hjemlet i 
 
Pasientrettighetsloven § 2-5  
Lov om kommunehelsetjeneste § 6-2a  
Lov om spesialisthelsetjeneste § 2-5  
Lov om psykisk helsevern § 4-1  
Lov om sosiale tjenester § 4-3a  
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 15  
 

 

Lov om helsepersonell § 10a. 
Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende  
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig 
oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet 
eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand. 
Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare 
om pasienten har mindreårige barn.  
Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet  
a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon

og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet 
også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale  
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b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig  
c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene 

om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for
samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle 
forutsetninger.  
 

8. Vedlegg: 
 
 

Av og Til Lokalt 
 
 

Førebyggande rusarbeid – prosjektskisse 
 
1.Bakgrunn: 
Interkommunalt prosjekt psykisk helse/ rus planlegg eit førebyggjande tiltak å nytte 
opplegget AV og Til Lokalt. Bak dette står kampanjeorganisasjonen Av Og Til som 
arbeider for alkoholfrie soner.  Bak denne organisasjonen står helsedirektoratet, politiske 
parti og dei større rusbehandlingsorganisasjonane.  Økonomiske bidragsytarar kan vere 
skjønsmidlar og/eller tilskott til kommunalt rusarbeid/boligsosialt arbeid 

 
 
2.Preliminær prosjektbeskriving: 
Interkommunalt helseprosjekt v/ psykisk helse/rus prosjektet ønskjar å ha som eit 
satsingsområde førebyggjande rusarbeid. Dette gjeld både primærførebyggande, 
sekundærførebyggande og tertiærførebyggande tiltak. Samstundes ser ein behovet for ein 
nærare samanknyting av kommunane sitt rusarbeid og psykiske helsearbeid for å kunne 
yte betre førebyggande tiltak.  
 
2.1Preliminære målsetjingar: 
 
2.1.Hovudmålsetjingar: 
1. Endre vaksnes haldningar med omsyn til kva for rollemodellar  dei har i høve til barn og unge når det gjeld bruk 
av alkohol i dei ulike situasjonane. 
2.Etablere alkoholfrie sonar i kommunen: trafikk, badeliv, samvær med barn og unge, sorg og 
depresjonar, graviditet, idrett og friluftsliv, konfliktar og arbeidsliv. 
3 Redusere førekomst av ungdomsfyll, heve debutalderen for bruk av alkohol og førebygge bruk av illegale 
rusmidlar blant ungdom.
4.Få oversikt over, og samkjøre dei primærførebyggande tiltaka knyt til rus og psykisk helse i grunnskolen, 
kommunale barne- og ungdomstiltak og anna organisera barne- og ungdomsarbeid. 
5. Heve kompetansen i forhold til ungdom i risikogruppa, sekundærførebygging 
 
 
3.Resursmessige prosjekt føresetnader: 
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1.Prosjektleiar. Etablere ei1 åri prosjektstilling med ansvar for koordinering og 
gjennomføring av kommunane sine førebyggande tiltak knytta til rus.  Stillinga skal i ein 
innleiande fase ha ansvar for å: 

 Utarbeide oversikt over dei primærførebyggande tiltaka knyt til rus, blant vaksne, i 
grunnskolen, kommunale barne og ungdomstiltak og anna organisera barne- og 
ungdomsarbeid. 

 I samarbeid med Nav og Helse jobbe førebyggjande innfor ramma dei tiltaka som 
er nemnt under 

 
Stillinga skal i ein gjennomføringsfase leie og koordinere kommunane sin samla innsats for førebyggande arbeid 
knyt til rus, samt utvikle og gjennomføre nye tiltak for å nå prosjektet sine  målsetjingar. 
 

4.Forslag til tiltak: 
 
 
4.1 Primærførebyggande tiltak: 
 
1. Kommunane i Setesdalsregionen  knytar seg til AV- OG-TIL nettverket. AV-OG-
TIL er en kampanjeorganisasjon som arbeider for alkoholfrie soner. Gjennom aktivitetar 
og kampanjar vert  det sett fokus på situasjonar der alkohol kan føre til skade eller skape 
utryggleik. 
De alkoholfrie sonene er: trafikk, badeliv, samvær med barn og unge, sorg og 
depresjonar, graviditet, idrett og friluftsliv, konfliktar og arbeidsliv. 
Målet med AV-OG-TIL lokalt er å auke bevisstgjeringa  hjå innbyggjarane om kor viktig 
alkoholfrie soner er og på den måten endre atferd og drikkemønster. AV-OG-TIL 
metoden bygger på fylgjande hjørnesteinar:  
• Lokaltilpasset tilnærming 
• Samordning mellom mange aktørar på nasjonalt og lokalt nivå 
• Nasjonale kampanjar 
 
2. Etablering av lokalt rusførebyggande nettverk. Etablere lokalt rusførebyggande 
nettverk med  representantar frå skulene, barnehagane, Nav, helse (lege, jordmor, 
helsesøster, psykisk helse), barnevern, politi m.m  
 
 
4.2 Sekundærførebyggande tiltak: 
1.Førebyggande tiltak retta mot risikopersonar og familiar. Auka satsing på 
førebyggande tiltak retta mot familiar, barn og unge som av ulike grunnar tilhøyrar 
risikogrupper for utvikling av rusproblem. Tiltak skal og vende seg mot lokale 
situasjonar/haldningar som ein erfaringsmessig veit fører til 
ulukker(snøscooterkøyring/båtliv/alpinkøyring)  
2. Tilnærming til slike problemstillingar kan best løysast gjennom det eit lokalt 
rusførebyggande nettverk som nemnd i punktet over. 
 
5.0. AV-OG-TIL koordinator 
5.1. AV-OG-TIL må vere forankra på høgste nivå. både politisk og administrativt. Det er 
turvande for at koordinatoren får det nødvendige mandat og støtte i arbeidet. 
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5.2. Ein tilrår at det vert oppretta ei 20% prosjektstilling med ein prøveperiode på eit år. 
Prosjektet føreset at kommunane etter prøveperioden tek stilling til om   prosjektet skal 
forlengast i tre nye år.  
5.3 Lokalt i kvar kommune skal det rekrutterast nøkkelpersonar som skal vere soneleiarar 
for respektive kommunale arbeidsgrupper. I lov om sosiale tenester i arbeids- og 
velferdsforvaltninga, § 12 og 13 har kommunen fått ansvar for førebyggjande arbeid og 
samordning av dette. Nav vil etter dette vere ei naturleg lokal koordinerande eining.  
5.4Av og Til koordinatoren vil få oppfølging av Av og Til sentralt og de vil også lage og 
koste kampanje og informasjonsmateriell. 
 
 
Budsjett for 1. år 
 
Løn 20 % stilling Kontorutgifter Utgifter til køyring Reise/opphald 
110 000 5 000 20 000 10 000 
 
 
Alle utgifter til kampanjemateriell vil bli dekka av Av og Til Lokalt tiltaket utan 
kostnader for kommunane.  
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