Følgende personer deltok på Cafe- dialogen:
Pål Andre Døsen, Siri Nærum Lundberg, Stein Bernhard Tangen, Karin Husebø,
Veronika Brekke Jakobsen, Ellen Medhaug, Audhild Huesbø, Glenn Tony Pedersen,
Maragareth Køhler, Kristin Apeland, Bjørn Orhammer, Halvor Hansen, Aslaug Irene Skjold,
Roberth Berg, Renate Saga, Håvar Breistein, Bjørn Nøttum, Eva Iris Eyjolfsdottir, John
Gunnar Liknes, May Doris Fagerland, Synnøve Vea Fredly, Hege Larsen, Paul Andreas
Johansen og Siri Merete Alfheim

De representerte:
Politikere, BIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse- LPP, HEART Karmøy,
Brukerens interesseorganisasjon – BIO, Stiftelsen Karmsund ABR, Karmøy DPS, Mottaks og
oppfølgingssenteret, representanter fra administrasjonen i oppvekst og kultur, helse og
omsorg og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune og engasjerte Karmøybuer.

Forarbeid:
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemer i Karmøy» ble
arrangert 3. oktober 2017. Takk til de som stilte opp og kom med gode innspill.
Disse innspillene berører mange områder og kommunale planer. Vi arrangerer derfor en
felles kafedialog for planarbeid i grunnskole, plan for psykisk helse og rusarbeid og
rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Fokusområder:
Kafedialogen omhandlet følgende tema:
1. Oppfølging i forhold til arbeid / aktivitet for personer med rusproblem.
2. Oppfølging i forhold til bolig.
3. Oppfølging i forhold til rusproblem, psykiske lidelser og kombinasjonen rus/psykiske
lidelser.
4. Pårørende sine behov.
5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom hele grunnskolen.
6. Tilgjengelighet av rusmidler.
7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.

1. Oppfølging med tanke på arbeid/aktivitet for personer med
rusproblem







Rusfritt tilbud/aktivitet/arbeid
Bedre samarbeid mellom lokale aktører og kommune
Behov for å få flere ut i arbeidspraksis på individuelle premisser
Opprettholde og videreutvikle aktivitet/arbeid for dem som er i aktiv rus
Ikke undervurder aktivitet som behandling og sammen med behandling
Lov å ha drømmer/håp

2. Oppfølging med tanke på bolig









Ønskelig med flere bemannede boliger
Bra med boliger som holder enkel standard, lettere å vedlikeholde
Rimelige boliger (lavere husleie)
Ikke blande rus/psykiatri med f. eks. eldre eller P.U.
Bra med startliv til å kjøpe bolig
Viktig med bistand til å lære boenne
Negativt med oppsamling av folk med rop-lidelser i samme nabolag
Flere enkeltstående boliger er nødvendig

3. Oppfølging av mennesker med rusproblem og psykiske lidelser og
kombinasjonen rus og psykiske lidelser

















Kunnskap
Opplysninger (hvor henvender befolkningen seg?)
Kontinuitet
Fleksibel (Fleksibilitet, bedring – ‘Oslo undersøkelse’)
Differensierte aktivitetstilbud
o alder o.l.
Tiltak mot selvmord
Tiltak inn før 18 år, f. eks. Depresjonsmestring for ungdom
Stafettlogg
Hva er nyttig?
Refleksjon i teamet (verdi, holdning)  «klare å si nei»
Økt brukermedvirkning på den daglige tjenesteytingen
Mer autonomi til den som utøver tjenesten (jfr. detaljerte vedtak. Hva er
behovet nå?)
Fleksible tjenester som møter bruker på det han/hun har behov for her og nå.
STK – Sårbart m 1:1
Mer info om de ulike nivåene 1. og 2. linje.
o Hvem har ansvar for hva?
Hva med de som mener ulike trenger hjelp? Ny lov krever samtykke,
utfordring, konsekvens? (Hva m/ pårørende / samfunnsaksept)

4. Pårørendes behov
 Viktig med samtykke for å gi informasjon til pårørende. Kan være informasjon
som å bare få vite at de lever:
o Fagpersoner bør ha mer fokus på å få samtykke til å snakke med
pårørende.
o Fellesmøter med bruker og deres pårørende Kan gi et bedre bilde av
hvem brukeren er.
 Mer avlastning for pårørende barn (f.eks. turer, kjekke opplevelser)
o Egen kontakt person
 Mer kontakt mellom dem som hjelper pårørende og de som hjelper
bruker/pasient.
 En person som hjelper med å holde kontakten med pårørende og
bruker/pasient
 En ROP-pilot i livet:
o å ha en privat rus- og psykiatrikonsulent som kan informeres/hjelpe
med ting/praktisk/NAV-spørsmål.
o En med tilgang inn i livet.
 Utenlandske pårørende & øvrig befolkning
o Opplysning om det norske hjelpeapparatet; hvilken hjelpetiltak som
finnes.
o Skoleungdom (kan lærere informeres via politi, barnevern,
helsestasjon?)
 Når er jeg blitt en pårørende?

5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom
hele grunnskolen
















Se på arbeid som har lykkes andre steder – både i Norge og andre land.
Foreldre må få mer kunnskap
Drive det samme programmet i hele kommunen
Besøk av personer med erfaring med rus
Fast tema på foreldre-møter. Forankret i ledelsen.
MOT-kommune
o Mer undervisning til elevene
o Kunnskap om at det er mulig å arbeide seg ut av rus
Forventninger til forelde – på skole og kommunenivå
Begynne de to siste årene i b.skolen.
Tydeligere og bedre samspill elevråd – FAU – SU.
Del av plan for psykososialt arbeid
Hva er årsaken til at unge ruser seg? Skolen må få mer kunnskap
o Se signalene tidlig og ta raskt tak i dem
Jevnlig informasjonsarbeid (jf. Bø/Åkra vinteren 2018)
Mestring
Foreldre bevisste forbilder – når tar man frem alkohol

6. Tilgjengelighet av rusmidler
















Bedre behandling og rehabilitering for å minimalisere etterspørsel
Illegale rusmidler + foreldreinfo
Ikke selg på idrettsarenaer / der barn og unge befinner seg
«Av-og-til» kampanjer
Økt fokus på alkohol  forebyggende
Begrense bruk av alkohol i fritidsaktiviteter til barn og unge
Pengene foller pasienter
Pengene på rett plass
o Øremerke midler til rus til kommunene
Oppvekst
Rusavhengig straffes med behandling i stedet for fengsel
Nettverk
o Foreldreansvar
o Tidlig
o Fritidsaktivitet
o Samarbeid skole/hjem
Syntetiske stoff
Ungdommer:
o Snakket skikkelig belastet
o Følgene av rus
o «Vært oppegående»
o Info står midt oppi det
 Skremsel fra de som står midt» oppi det

7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko

 Stafettlog: medføre kontinuitet oppfølging
 Bør være et eget opplegg/mer samarbeid rundt den enkelte familie:
o Helsestasjon
o Barnehage
 «eget opplegg» DUÅ
 Foreldreregler
o Skole
 «Sosionom» inn i skolene i tillegg til pedagoger (ikke kalles
barnevern, frykt)
 Mye bra tverretatlig samarbeid som for eksempel,
o Politi
o Mottaks og oppfølgingssenteret
 Psykososiale team skolene ( Ppt, barnevern, skoleledelse, politi, helsesøster,
SLT)
 SLT
 Alternativ straffegjennomføring;
o Konfliktrådene
o Trik, SLT, møteplassen
o Psy. Team skolene
 DPS
o Saksbeh. Tid/utredn – for tregt
o Fra bekymring  Tiltak  Raskt – endrer seg
o Alltid «noen vist noe»
o DPS fra 16 +
o «mye unge inn»
o Psy. helse er det mye endringer rundt
o BUP – «vridning kriterier», vanskeligere få plass
 Bedre kjennskap til hverandres arbeidsfelt, rutiner samarbeid.
 Barnefattigdom - Fritidsaktivitet viktig - lav inntekt – diverse tiltak i
kommunen.
 Hva om kommunen hadde en egen barneansvarlig som tilbyr oppfølging ved
problemer.

