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1.0 INNLEDNING 
 

Grunnlag 
Verdigrunnlaget for norsk rusmiddelpolitikk dreier seg om omsorg for enkelt mennesket og 

om samfunnets evne til solidaritet. Det holdes fast ved menneskets rett til verdighet, også i de 

mest krevende situasjonene. 

Alkoholloven, § 1-7d, pålegger kommunene å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en rettleder for kommunal ruspolitisk 

handlingsplan, IS-362 som vil bli brukt som et hjelpemiddel for å utarbeide planen. 

Rusmiddelproblemene er sammensatte. Dette tilsier at den ruspolitiske handlingsplanen bør 

være både tverrfaglig og tverretatlig. Den bør omfatte alle sider av kommunens 

rusmiddelarbeid. Dette innebærer alle typer forebyggende tiltak som for eksempel bevillings- 

politikk, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, så vel som oppfølging og 

rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Hensikten er at kommunenes rusmiddelpolitiske 

arbeid ses i sammenheng. 

 

De styrende dokumenter som legges til grunn for denne planen er dermed: 

- Opptrappingsplan for rusfeltet 2008-2010 

- Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005, videreføring av 

handlingsplanen for perioden 2006-2008  

- Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006, St.prp. nr 63 (forlengelse til 2008) 

- Narkotikapolitikken, St. melding nr.16 

- Oppvekst og levekår for barn og unge i Norge, St. melding nr.39 

- Handlingsplan mot fattigdom, vedlegg til St.prp. nr.1 (2006-2007) 

- Tiltak for rusmiddelmisbrukere, St. melding nr.69 
 

Det er også nedfelt visse rammer for rusmiddelpolitikken i lovgivningen. Kommunen 

pålegges å løse en rekke oppgaver på rusmiddelfeltet.  

 

Dette gjelder i hovedsak følgende lover: 

- Lov av 1. januar 1998 om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholloven) 

- Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester/ NAV m.v. 

- Lov av 19. november 1982 nr 6 om helsetjenestene i kommunen 

- Lov av 17. juli 1992 om barneverntjenester 

- Lov av 17. juli 1998 om opplæring i grunnskolen 

- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2.7.1999 nr. 61 (fra 2004 gjelder disse 

retningslinjer også for rusinstitusjoner som er kommet under statlige helseforetak) 

- Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer 

- Lov av 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 

- Ot.prp. nr 54 om lov om endringer i lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale 

tjenester m.v. (Rusreform II og rett til individuell plan) 
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Arbeidsform 
Leirfjord kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan har vært et samarbeid mellom 

avdelinger i kommunen som arbeider direkte i forhold til rusfeltet eller forebyggende 

rusarbeid. 

Gruppen har hatt felles oppstart møte. Hver enkelt har hatt oppgaver som kartlegging av 

rusfeltet ut fra den enkeltes virksomhet. Samt hvilke forebyggende rustiltak virksomheten er 

involvert i. Plangruppen har hatt jevnlige møter der ulike temaer innenfor rusfeltet har vært 

diskutert. En har hatt ansvaret for koordinering av tekst og gruppens medlemmer. 

 

 

 

Plangruppens sammensetning: 
Marit Myrvik, NAV leder 

Marte Wiig, Helsesøster 

Jan Berglund, Oppvekstsjef 

Kjell Olav Lund, Helse og sosialsjef 

Dag Christian Johansen, Psykisk helsearbeider 

Carol Nersund. Barne- og ungdomsarbeider 

Sylvi Fermann, Hjemmebasert omsorg 

Jørgen Pedersen, kommuneoverlege 

Ann Christina Johansen, koordinator for planen 

 

 

 

Evaluering: 
Ansvar for revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan tillegges ruskonsulenten. Kapittel 1-

5 rulleres hvert femte år. Kapittel 6 bør evalueres årlig i forhold til de målene som er satt.   
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2.0 Nasjonale mål og strategier: 
 

Visjon: 
 frihet fra rusmiddelproblemer 

 

Hovedmål: 
 En betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk. 

 

Viktige strategiske mål: 
 forebygge alle typer av rusmiddelmisbruk, med særlige fokus på forebyggende arbeid 

blant barn og ungdom 

 bedre tilgangen til effektiv rådgiving, hjelp og behandling for personer med 

rusmiddelproblemer og deres pårørende. 

 Oppnå en vesentlig reduksjon i forekomsten av rusmiddelrelaterte helseskader og antallet 

rusmiddelrelaterte dødsfall. 

 

Strategiske mål for alkoholpolitikken: 
 reduserer totalforbruket av alkohol 

 endre skadelige drikkemønster 

 redusere ulovlig omsetning av alkohol 

 heve den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol’ 

 øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som under graviditet, i trafikken, i samvær med 

barn og ungdom i arbeidslivet og i organisert fritid 

 redusere skadevirkningene for tredjepart, særlig barn av rusmiddelmisbruket. 

 

Strategiske mål for narkotikapolitikken: 
 Redusere tilbudet av ulovlige narkotiske stoffer 

 Motvirke narkotikamisbruk, eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og unge 

under 18 år 

 Øke andelen misbrukere som ved offentlige og private behandlings- og 

rehabiliteringstilbud kommer seg helt ut av misbruket eller får betydelig bedret livskvalitet 

 Etablere fullgode alternativer som gjør det mulig å fjerne og motvirke åpne salgs- og 

samlingssteder for narkotikamisbrukere 

 Redusere kriminaliteten som følge av narkotikamisbruk. 

 

 

Regjeringens visjon for en helhetlig rusmiddelpolitikk: 
Visjonen, hovedmålet og de viktige strategiske målene er de samme for alkohol og narkotika. 

Både nasjonal og internasjonal forskning bekrefter at en politikk basert på virkemidler som 

reduserer tilbudet av rusmidler er mest effektiv for å redusere skadene. 

Regjeringen er opptatt av rusmiddelproblemenes sosiale situasjon, det vil si hvem det er som 

blir rammet av rusmiddelproblemer. Fokuset i den offentlige debatten dreier seg stort sett om 

problemer knyttet til narkotikabruk. Bruken av alkohol og negative effekter knyttet til det, 

fremstår som et større samfunnsproblem enn narkotika og fokuset mot narkotikabruk ikke må 

medføre at innsatsen overfor alkohol som rusmiddelproblem reduseres. 

Regjeringen vil videreføre en kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk med vekt på god balanse i 

ressursinnsatsen på alle områder. 
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Prioriterte områder fra regjeringen: 
 Forebygging og tidlig intervenering; regulering av rusmiddel tilgjengelighet, tiltak for å 

redusere etterspørselen, tidligere intervenering overfor risikoutsatte barn og unge, 

herunder barn med alvorlige atferdsvansker, barn av rusmiddelmisbrukere osv. 

 Samspill mellom myndigheter og frivillige 

 Arbeidsliv og rusmidler; Tendensen når det gjelder alkoholkonsum i arbeidslivet er at det i 

mindre grad enn tidligere drikkes direkte i arbeidssituasjoner, men at det i større enn før 

drikkes alkohol i sammenhenger av mer sosial art relatert til arbeidsfellesskapet. De unge 

ser ut til å ha det høyeste forbruket.  

 

Helhetlig rehabilitering og behandling: 
 Flere rapporter og undersøkelser viser at det er i kommunene de største utfordringene er. 

 

 

Formålet med rusarbeidet i Leirfjord kommune: 

Gjennom forebyggende, kompetansehevende, rehabiliterende og omsorgsbaserte tiltak skal 

Leirfjord kommune bli et område med færre rusavhengige og god livskvalitet for alle 

rusavhengige. 

 

Kommunens mål og strategier på rusmiddelområdet:  
Rusarbeidet i Leirfjord skal gjenspeile de nasjonale strategier og kommuneplanens føringer  

og har følgende delmål: 

- Tidlig intervensjon overfor gravide rusmiddelavhengige og familier med barn og 

ungdommer. 

- Sammenhengende tiltakskjeder, både innen forebygging, rehabilitering og skadereduksjon 

- Tilgjengelige og kvalitativ gode tjenester 

- Styrke og videreutvikle samhandling på systemnivå, både internt og eksternt 

- Økt kompetanse på rus 

Planen skal kunne gi svar på hvem som har ansvar for hva i Leirfjord kommune, 

implementering av planen må være et vedvarende som må pågå i hele planperioden. Ulike 

tiltak må jevnlig evalueres. 
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Definisjoner og begrepsavklaringer 

For å få en felles forståelse av de ulike begrepene har vi valgt å definere dette på et generelt 

grunnlag. Definisjonene er hentet fra www.forebygging.no. 

 

Avhengighet 

Avhengighet i den forstand som omfatter avhengighet til rusmidler, spill og lignende har flere 

mer eller mindre omfattende definisjoner. Det dreier seg altså om en spesiell form for 

motiverende adferd. Vi står overfor en negativ ladet tilstand hvor personen vil kunne bli 

friskere og sterkere ved å la være å utføre en handling.  

Likevel gjentas handlingen. 

 

Langing 

Å bistå med å skaffe rusmidler illegalt. Dette omfatter blant annet å skaffe alkohol holdige 

drikkevarer til mindreårige. Foreldre som gir alkohol til egne barn under 18 år inkluderes av 

dette. 

 

Rusmiddelmisbruk 

Rusmiddelmisbruk er så tett vevet sammen med sosiale, kulturelle og normative forhold at en 

ensidig helsemessig synsvinkel ikke dekker fullstendig.  

Misbruk er bruk av midler som påvirker sentralnervesystemet og gir endret stemningsleie og/ 

eller svekket psykomotorisk kontroll på en måte som er til skade for individet eller er 

plagsomt for en selv eller andre av sosiale grunner. 

Misbruk er ikke synonymt med avhengighet, og kan relatere seg både til enkeltstående 

situasjoner og til vedvarende forhold. 

 

Rusmidler 

Som rusmidler regnes i dag vanligvis alkohol, narkotika og illegal bruk av legemidler. I 

enkelte sammenhenger regnes også tobakk som rusmiddel. 

I tillegg er det en økende oppmerksomhet på bruken av dopingmidler og spilleavhengighet 

som problem både for det enkelte menneske og for samfunnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forebygging.no/
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3.0 BESKRIVELSE OG VURDERING AV 

RUSMIDDELSITUASJONEN: 
En viktig forutsetning for å redusere rusmiddelbruk og rusmiddel relaterte skader, er at 

kommunen kjenner rusmiddelsituasjonen godt. Sosialtjenesten har et særlig ansvar for å følge 

med på utviklingen i kommunen.  

Sosialtjenesteloven § 3-1 første ledd lyder: 

 

”Sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, vie spesielt 

oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 

problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer”. 

 

Leirfjord kommune er en geografisk stor kommune, med flere små bygder og et 

kommunesenter. Hvis befolkningen i Leirjord ønsker å ”ta en tur på byen” er det 

Sandnessjøen eller Mosjøen som er mest aktuelt. Det selges øl/ rusbrus i butikk, Vinmonopol 

utsalg er det i Sandnessjøen eller Mosjøen. 

Kommunen har søkt om midler til ansettelse av ruskonsulent, forhåpentligvis er denne på 

plass i løpet av sommer/ høst 2011. 

I følge politiet i Alstahaug og Leirfjord er det teoretisk sett mulig å drive med illegale 

rusmidler i kommunen uten at det blir kjent av omverdenen. Dette på bakgrunn av spredt 

bebyggelse og flere små bygder. 

 

Rusmiljøet i Leirfjord er spredt i hele kommunen, med et konsentrert miljø på Leland. Dette 

miljøet består av etnisk norske og er et relativt etablert miljø. 

Frem til 01.12.2010 var det opprettet to narko saker i Leirfjord (I løpet av året 2010). 

Erfaringsvis vet man at mange fra Leirfjord drar til Sandnessjøen eller Mosjøen og deltar i 

rusmiljøet der. Innbyggere fra Leirfjord som blir tatt i Alstahaug registreres med 

gjerningsadresse der. Hvor personen opprinnelig hører hjemme registreres ikke. 

Før var hjemmebrent et problem blant ungdom, dette ses nesten ikke nå. Det kan se ut som 

om det eksperimenteres mer med hasjrøyking enn konsumering av hjemmebrent. 

Det er stor tilgang på hasj i omegnen og det politiet merker seg er at det stadig er nye fjes som 

dukker opp som hasjbrukere. Generelt er det mye stoff i omløp i våres distrikt, mest 

amfetamin og hasj. Politiet utelukker ikke at det kan være noe heroin i omløp, men det er ikke 

funnet i beslag. Ruskonsulenten i Alstahaug forteller om rusmiljøets ”hierarki”, innad i 

miljøet skilles det mellom unge brukere og de gamle ”slitne”. Så vidt ruskonsulenten er kjent 

med er det ikke heroinister i Sandnessjøen og mest sannsynlig ingen i Leirfjord, i følge 

miljøet er de ikke velkomne. 

 

Politiet oppdager stadig nye folk i miljøet så det er grunn til å tro at ungdom rekrutteres til 

disse miljøene. 

Ved førstegangs arrestasjon blir ungdommen alltid testet med utvidet urinprøver. Er 

ungdommen under 18 år kontaktes alltid foreldrene. Politiet samarbeider med foreldre og 

opplever også at bekymrede foreldre tar kontakt ved mistanke om rusbruk hos sine barn.  

 

Psykiatri tjenesten har oppfølging av ca 10 rusmisbrukere. Dette er personer i alderen ca 30- 

60 år. En person er tilknyttet LAR (legemiddel assistert rehabilitering), tre personer har 

oppfølging av rusinstitusjon, to personer har oppfølging fra KIF (kriminalomsorg i frihet). 

I tillegg til dette er det flere henvendelser fra foreldre som er bekymret for sine barn og ønsker 

å snakke om hva som skjer rundt sitt eget barn. 
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Hjemmebasert omsorg har fast oppfølging av de etablerte kronikerne, blant annet 

rusmisbrukerne i kommunen. Erfaringen er at misbrukerne ruser seg på ulike legale 

medikament, alkohol og illegale rusmidler er det som benyttes. 

De fleste av brukerne har dobbeldiagnose, altså en psykiatrisk diagnose i tillegg til rusmisbruk 

Tilbudet som brukerne trenger og ønsker, kan være hjemmehjelp, tilsyn, sårbehandling, 

legemiddel assistert rehabilitering (LAR), støttekontakt, transport, bolig og så videre. 

Det forekommer at yngre misbrukere trenger oppfølging på grunn av legemiddel assistert 

rehabilitering (LAR). 

 

Nav-kontoret har et spesielt oppfølgingsansvar for ungdom, langtidsledige, 

langtidssykemeldte, samt personer som har arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, LAR, 

gravide rusmisbrukere, introduksjon og kvalifiseringsprogram.  

Gjennom disse samtalene møter de ofte mennesker med sammensatte problemer og ulike 

behov. 

Rusmidler er på den ene siden årsak til samfunnsproblem som avhengighet, kriminalitet, 

sosiale forstyrrelser i familie livet, økonomiske vansker, helseskader, ulykker, psykisk og 

fysisk vold/ mishandling, seksuelle overgrep og for tidlig død. På den annen side betraktes 

alkohol som en viktig del av ” det gode liv”. Det er ingen klar grense mellom misbruk og bruk 

av rusmidler, men vil være basert på hvilke definisjon man velger av begrepet. Når det gjelder  

bruk av alkohol kan en fastslå at hvis bruken har negativ innvirkning på den som bruker 

alkohol eller på familie/ venner defineres det som et problem. Når det gjelder ungdom under 

18 år betegnes all bruk som misbruk. Bruk av illegale rusmidler regnes alltid som misbruk. 

I samtaler med brukere får en inntrykk av at det er god tilgang på illegale rusmidler i 

kommunen. Det er i hovedsak amfetamin og hasj. En del av de etablerte rusmisbrukerne har et 

blandingsmisbruk alkohol/narkotika/tabletter. 

Erfaringer fra rusfeltet viser at det er en klar overvekt av rusmisbrukere som har en negativ 

historie fra familie, skole og nærmiljø. En del kommer fra familier med rusmisbruk og 

psykiske problemer.  

 

Rusmiddelsituasjonen i Norge: 
1-2 % an Norges befolkning har problemer med å begrense alkohol inntaket sitt slik at det 

defineres som misbruk. Ca 10 % av befolkningen har et drikkemønster som er skadelig. 

Mellom 50000 og 150 000 barn og mellom 50000 og 100 000 ektefeller/ partnere bor sammen 

med personer med et risikofylt alkohol konsum i Norge. Mer enn 130 000 har i løpet av livet 

opplevd ulike negative konsekvenser av foreldrenes eller partnerens alkoholproblemer. 

(SIRIUS), Statens institutt for rusmiddelforskning) 

Forbruket av alkohol blant ungdom viser en klar økning fra første halvdel av 1990 tallet og 

fram mot 2000. Forbruket steg fra ca 3 liter ren alkohol per år for aldersgruppen 15-20 år, til 

omkring 5 liter per år for samme aldersgruppe. Gutter drikker mer enn jenter.  

Det som er særlig bekymringsfullt et at jenter øker sitt konsum av alkohol, også under 

graviditet. Alkoholbruk under svangerskapet kan gi alvorlige skader hos barnet.  

Ungdom eksperimenterer med ulike rusmidler, blant annet vekstfremmende midler i 

forbindelse med trening/ kroppsbygging.  

Blant stoffer som gir rus, finner vi både lovlige handelsvarer som alkohol og løsemidler, 

legemidler som morfin og benzodiazepiner, og ulovlige narkotiske stoffer. Virkningene av 

rusgivende stoffer kan deles i tre hovedkategorier; dempende, stimulerende og hallusinogene 

virkninger. 
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Leirfjord kommunes alkoholpolitiske mål: 
 

Målet er at all omsetning av alkohol i kommunen skal skje i samsvar med alkoholloven 

med forskrifter slik at en i størst mulig utstrekning begrenser de samfunnsmessige og 

individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 

Vedtatt av kommunestyret i møte 26.06.08, sak 33/08 

 

Generelle bestemmelser for salg og skjenking i Leirfjord kommune 
Bevillinger gis for inntil 4 år, med opphør 30 juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Det settes ikke tak på antall bevillinger. Søknader må skjønnsmessig vurderes i hvert enkelt 

tilfelle. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 

politiet. Det skal også innhentes uttalelse fra skatte – og avgiftsmyndighetene  

Salgsbevillinger gis bare til dagligvareforrentninger. Eventuelle unntak må begrunnes særskilt 

og være i samsvar med alkohol loven. 

 

Salgstider av alkoholholdig drikk (tom 4.7%) 

Hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag  fra kl 0800- kl 2000 

Dager før søn- og helligdager                           fra kl 0800- kl 1800 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, 

og på valgdagene for Stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemming 

vedtatt ved lov, jfr alkohol loven § 3-7. 

 

Skjenking av alkoholholdig drikk 

Det er anledning til å gi bevilling i 3 kategorier: 

1. Alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol 

2. All alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 

3. All alkoholholdig drikk uavhengig av alkoholstyrke 

 

Skjenketider: 

Alkoholloven har i § 4-4 fastsatt når det kan skjenkes alkohol. Maksimaltidene er: 

 Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl 

13. 00- kl 03.00 

 Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl 06.00- kl 03.00 

Kommunestyret kan innskrenke eller utvide skjenketiden generelt for kommunen, det enkelte 

skjenkested eller for en enkelt anledning. 

Rådmannen kan utvide bevilling til å gjelde utenfor skjenkested for enkelt anledning.  

 

 

 

Uteservering 

Allmenn tillatelse til uteservering kan gis inntil kl 02.00. Det er ingen begrensninger for når 

på året uteservering kan finne sted. 

 

Bevilling for enkelt anledning 
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Det kan gis skjenkebevilling for enkelt anledning, jfr alkoholloven §§1-6 og 4-2. Søknad om 

dette avgjøres av rådmann. 

 

Ambulerende skjenkebevilling 

Leirfjord kommune har opprettet ambulerende skjenkebevilling i hht alkoholloven § 4-5. 

Ambulerende bevilling avgjøres av rådmannen. 

 

Kontroll med salgs- og skjenkebevilling 

Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

tilligger kommunen. Nærings- og forvaltningsutvalget er kontrollutvalg. Den praktiske 

kontrollen utføres av skjenkekontrollører oppnevnt og administrert av Helgeland Regionråd. 

 

Gebyr 

Gebyr for alminnelig salgs- og skjenkebevillinger følger departementets satser. Ved årets slutt 

skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde. Frist for innlevering 

av oppgaver over faktisk omsetning i foregående år og forventet omsetning i inneværende år, 

er 1 mars hvert år. 

Andre gebyrer for alkoholomsetning fastsettes årlig av kommunestyret. 

 

Overtredelser av skjenke- og salgsbestemmelser 

Første gangs overtredelser:             Skriftlig advarsel 

Andre gangs overtredelser: Inndragelser av bevillinger for:       90 dager 

Skjenking til mindreårige                                                             90 dager 

Skjenking til åpenbart berusede personer                                     60 dager 

Brudd på skjenketider:                                                                   60 dager 

Manglende innbetaling av gebyr                                                  30 dager 

Andre overtredelser                                                                      30 dager 

Tredje gangs overtredelser:                 Inndragelse av bevilling for resten av bevillingsperioden 

 

Inndragelse av skjenkebevilling for andre og tredje gangs overtredelse avgjøres av 

kommunestyret. 
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4.0 RUSFOREBYGGENDE ARBEID: 
 

Forebygging 

Rusmiddelproblemer er ofte symptomer på og uttrykk for andre problemer. Særlig gjelder 

dette psykiske problemer, men også bl.a. sosiale problemer, atferd, traumer og vanskelige 

oppvekstforhold. Et sentralt mål er derfor å fange opp personer som har det vanskelig og står i 

for å utvikle et rusmiddelproblem. Her kommer alle deler av forebyggingsapparatet inn. I 

henhold til opptrappingsplan for rusfeltet er det ønskelig med så tidlig intervensjon som mulig 

og at folkehelseperspektivet skal være utgangspunkt for forebyggingen. 

Leirfjord kommune skal være en god kommune å vokse opp og bo i. Alle barn skal bli sett og 

gis muligheten til å delta i aktiviteter og få utnyttet sine ressurser. I dette arbeidet er 

foreldrene viktige både som rollemodeller og støttespillere for sine barn. 

 

Allmenn forebyggende tiltak eller primær forebyggende tiltak.  

Er tiltak rettet mot hele eller store deler av kommunens befolkning. De har som mål å avverge 

mulige problemer før de oppstår. Her står folkehelseperspektivet sterkt. På arrangementer 

rettet mot barn og unge, som mottar økonomiske tilskudd fra Leirfjord kommune skal være 

helt rusfrie. Dette innebærer at det ikke skal nytes alkohol, illegale rusmidler, tobakk eller 

snus eller lignende produkter. Voksne er rollemodeller for barn og unge og bør avstå fra bruk 

av ulike rusmidler, herunder tobakk og snus.  

Helsestasjonen i kommunen skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse for barn 

og ungdom 0-20 år. De tjenestene som tilbys fra Helsestasjonen er lavterskeltilbud og mange 

opplever det som enklere å snakke med helsesøster enn eksempelvis barneverntjenesten. 

Helsestasjonen har tett samarbeid med kommunelegen og helsesøster har fått tildelt oppgaven 

som barneansvarlig i forhold til barn som pårørende.  Det vil si at helsesøster skal ha oversikt 

over de barna som trenger ekstra oppfølging i forhold til mors eller fars sykdomstilstand.  

Barneverntjenesten har også et forebyggende ansvar rettet mot barn og unge og deres familier. 

 

Sekundær forebyggende tiltak 

Er tiltak rettet mot individer og spesielle grupper i faresonen. Målet er å begrense utvikling, 

opprettholdelse eller tilbakefall i vanskelige situasjoner. Denne forebygging vil omfatte både 

tiltak som grenser over mot allmennforebygging og tiltak som grenser mot behandling. Tidlig 

intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for 

rusfeltet (St.prp. nr 1 (2007-2008)). I rundskriv Q-16/2007 ”Forebyggende innsats for barn og 

unge” framheves viktigheten av gode oppvekstmiljøer, der alle blir sett og hørt, og at en 

griper tidlig inn i en problemutvikling.  

Tidlig intervensjon på rusområdet kan deles inn i to hovedmål: 

- Å forhindre utvikling av avhengighet av alkohol og narkotika 

- Å forhindre negative konsekvenser av alkohol- eller narkotikabruk. 

Personer som er i risiko for å utvikle rusmiddelproblemer, eller som allerede viser tegn på 

mulig problemutvikling, får ikke alltid den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Mange 

vegrer seg mot å gripe inn på grunn av vage tegn og symboler, og redsel for å gripe inn i den 

”private sfæren”. 

 Eksempel på grupper som sekundær forebygging rettes mot er barn og unge med 

atferdsproblemer, barn av rusmiddelmisbrukere og /eller psykisk syke foreldre eller spesielle 

ungdomsmiljøer. 
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Ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i faresonen, ofte må  handle på 

grunnlag av bekymringen. Dette i forhold til rusmisbrukeren selv, den som er i fare for å 

utvikle et rusproblem og andre som blir påvirket negativt av andres rusproblemer, herunder 

barn, ektefeller og annen pårørende. 

En del av det forebyggende rusarbeidet og muligheten til tidlig intervensjon i rusarbeidet er å 

identifisere barn, ungdom, voksne og eldre som har et begynnende rusproblem. For å lykkes i 

et tidlig intervensjonsarbeid fordres det at de ulike instansene samarbeider.  

Ungdom og voksnes rusavhengighet identifiseres gjerne gjennom deres rusatferd, barn er kun 

unntaksvis brukere av rusmidler. Tidlig intervensjon overfor barn vil i hovedsak dreie seg om 

å identifisere symptomer og tegn på at barn lever med foreldre eller andre omsorgspersoner 

som har utviklet eller er i ferd med å utvikle rusavhengighet. Barnehage, skole og 

helsestasjonen har en viktig rolle i forhold til å identifisere de barna som har behov for ekstra 

støtte og hjelp.  

Rusmiddelbruk hos foreldre kan identifiseres ved at en spør om rusmiddelvaner på 

helsestasjonen, hos fastlegen etc. Der rusmiddelmisbrukeren er kjent bør en kartlegge hvordan 

barnas situasjon er.  

(se punkt om risikofaktorer for barn) 
 

 

Tertiærforebygging er forebyggende arbeid og tiltak rettet mot en allerede utsatt gruppe,  

f eks misbrukere. 

En kan også dele inn rusmiddelforebygging etter tiltak som reduserer etterspørsel, f eks 

informasjonsarbeid, holdningsskapende arbeid, endring av normer og verdier, og tiltak som 

begrenser tilgangen til alkohol og andre rusmidler, f eks restriksjoner for salg og skjenking, 

kontroller, narkotikalovgivning.  

 

Hva er god forebygging? 
Det finnes mange forebyggingsprogram og -prosjekter på markedet, noen bedre enn andre og 

noen uten virkning. Hvis et program skal settes i gang bør det være et program med 

dokumentert effekt. Hva gjelder direkte rusforebygging og skoleungdom, viser forskning at 

skolene har en viktig oppgave i å gi informasjon om rusmidler og farene for å skade seg selv 

ved bruk av disse. Søkelyset bør her rettes mot de kortsiktige virkningene, da dette lettere kan 

tas inn av ungdom. Det blir også vist til at det er viktig å ikke ha for mye fokus på narkotika, 

men på alkohol og dess skadevirkninger. Bevisstgjøring og drøfting av motiver for bruk av 

rusmidler bør også komme mer inn i skolens arbeid med rusforebygging.  

 

Media har en tendens til å lage store rubrikker om narkotika i nyheter, som får til følge at de 

fleste tror rusbruk er mer utbredt enn det er. Ungdom vil gjerne være som alle andre. Det blir 

derfor sett på som god forebygging å formidle hvor mange som faktisk bruker narkotika, ikke 

at ”alle” røyker hasj. God forebygging er også f eks rusfrie aktivitetstiltak for risikopersoner, 

slik at de kan forhindres fra å bli rekruttert til rusmiljøer.  

 

For barn er det generelt viktigere hva foreldre gjør enn hva de sier. På rusfeltet 

innebærer dette at foreldres egen alkoholpraksis er viktigere enn de regler og 

formaninger de gir barna sine. Å tilby foreldre veiledning, støtte og informasjon om 

temaet er viktig, samt å hjelpe til å skape arenaer for utveksling av erfaringer. 

 

Der er grunn til å tro at den restriktive rusmiddelpolitikken som Norge fører, med vekt på 

forebyggende arbeid, er meget effektiv. Det har vist seg å være effektivt med virkemidler som 

regulering av tilgjengelighet (skjenkebevillinger, salgs- og skjenketider, aldersgrenser, 
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statsmonopol for salg av vin og brennevin med mer), alkoholavgifter og tiltak mot 

promillekjøring. Forskningsresultater viser at land der alkoholpolitikken er mer liberal, øker 

forbruket og med det også problemene knyttet til dette. 

Politiet ønsker at foreldrene skal bry seg om hva deres ungdom gjør og være observante i 

forhold til hvem ungdommen vanker sammen med og hvor de har tilholdssted. 

For å kunne arbeide mer aktivt mot rusmiljøet har politiet behov for flere resurser, med økt 

fokus på rusmiljøet vil beslagene øke og miljøet uroes. 

 

 

 

 4.1 Forebyggende tiltak i Leirfjord  kommune 
I denne delen av planen beskrives hvordan avdelinger og instanser i Leirfjord kommune 

jobber med rusforebygging i dag, hver for seg eller i samarbeid, og hvordan man ønsker å 

jobbe videre for å oppnå målene. Noen tjenester i kommunen er styrt av et stramt lovverk og 

rammeplaner, andre har mer frihet.  

 

 

Arbeidsliv og rusforebygging: 

Nyere forskning viser at ansattes alkoholbruk i mange tilfeller er arbeids relatert og at 

arbeidslivet derfor kan være en viktig arena for rusmiddelforebygging. (Arbeidslivet er 

foreslått som en sentral arena i Stortingsproposisjon nr 1. (2006-2007) 

Økt alkoholbruk i befolkningen generelt forplanter seg også i rusmiddelforbruket blant 

ansatte. Forskning viser at alkoholbruken særlig inngår i bedriftenes virke i forbindelse med 

seminarer, teambuildning, reisevirksomhet, og sosiale sammenkomster av ulike slag. Ofte 

brukes alkohol som en del av ritualer som kan knyttes opp mot inkludering, integrasjon eller 

markering av overganger.  

Dette har flere konsekvenser for arbeidslivet, uten av disse i dag er tilstrekkelig tallfestet. Det 

er blant annet grunn til å tro at en betydelig del av sykefraværet er rusrelatert, men det 

foreligger i dag ikke gode data på dette. Kostnadene for arbeidslivet vil også knytte seg til tapt 

arbeidsfortjeneste på grunn av senket arbeidsevne som følge av rusbruk. Det blir anslått at de 

samlede årlige kostnadene for arbeidslivet som følge av alkoholbruk til 11.5 mrd kroner 

(Helsedirektoratet). 

Kunnskapen om arbeids relatert rusmiddelbruk er i dag klart best når det gjelder alkohol, 

behovet for å vite mer om arbeids relatert bruk av illegale rusmidler og psykofarmaka i 

arbeidssituasjon er klart tilstede. Likeså å systematisere kunnskapen om arbeids relatert bruk 

av alkohol og hvilken rolle alkohol bruk spiller, positivt og negativt blant ansatte og ledere i 

arbeidslivet. Ikke minst er det behov for å øke den faktiske forebyggingen i arbeidslivet med 

tanke på hvilke arbeidsplass kulturer som kan virke forebyggende. 

 

Rusforebyggende arbeid i forhold til barn og unge i kommunen: 

I Norge er det tradisjon for å bruke alkohol i helger, høytidsdager og i ferier. Drikking i 

helgene er det typiske for unge mennesker, og drikkekulturen henger blant annet sammen med 

sosiale aktiviteter som assosieres med drikking. Altså når venner kommer sammen på fritiden, 

uten voksenkontroll. 

Ungdoms bruk eller misbruk av rusmidler har til all tid bekymret foreldre. I økende grad er 

disse bekymringene knyttet til narkotika og nye syntetiske rusmidler, men også til akuttskader 

i fylla. Fortsatt er bildet slik at det er høyst vanlig at unge mennesker etter hvert debuterer 

med alkohol og høyst uvanlig at ungdom bruker narkotika. I ungdomsgruppen ca 15- 20 år ser 

vi et stigende alkoholkonsum blant begge kjønn, det bekymringsfulle er at jenter har doblet 
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sitt konsum av alkohol i løpet av siste tiår. Jentekroppen er fysiologisk slik at den tåler mindre 

alkohol enn guttekroppen.  

Alkohol er gjennom sin utbredelse i befolkningen et langt mer omfattende problem enn 

narkotika. Tidlig røykestart og tidlig rusdebut er bekymringsfull. Det er bekymringsfullt når 

rusen svekker dømmekraften for det unge i edru tilstand ikke ville innlatt seg på, eksempelvis 

ubeskyttet seksuell utprøving, kjøring i ruspåvirket tilstand, økt mulighet for uønsket adferd 

og økt fare for seksuelle overgrep.  

All rusing på illegale rusmidler og løsemidler er bekymringsfullt. 

Det er ikke tilfeldig hvem som blir rusavhengige. Noen unge er definitivt mer sårbare enn 

andre. Alle barn er sårbare i en viss forstand, og ingen unngår å bli utsatt for risiko. Lavrisiko 

er den gruppen barn og unge som har minst en fornuftig og nær voksen i hverdagen, som 

trives greit på skolen, som holder på med noe spennende på fritiden og som i tillegg ikke 

genetisk er spesielt sårbar for å utvikle avhengighet. Lavrisikogruppen har tilstrekkelige 

beskyttelses faktorer rundt seg som eksempelvis evne til å formulere seg, 

frustrasjonstoleranse, stabil selvfølelse og en hjemmesituasjon preget av varme og humor. 

Hjemmeforhold er av stor betydning som beskyttelsesfaktorer for barn og gjør dem mindre 

sårbare i forhold til alle typer rusmidler er slike som: 

- de unge føler seg forstått av mor og far 

- de unge vurderer mor og far som kompetente rådgivere i livet 

- de unge merker at mor og far følger skolearbeidet med interesse 

- de unge og foreldrene deltar i felles fritidsaktiviteter 

- de unge opplever familieklimaet som samarbeidende og harmonisk 

- de unge føler seg aktet som personer av mor og far 

 

Barn og unge kan ikke vaksineres mot rusbruk, men foreldre kan bidra til å minske 

sannsynligheten for at barna får rusproblemer. Dette krever ikke minst at foreldrene retter et 

kritisk blikk mot eget rusbruk og egen oppdragerstil. Foreldrenes oppdragerstil synes å være 

en nøkkelfaktor med tanke på senere rusproblemer hos de unge. Risikofaktorer er motstykket 

til beskyttelsesfaktorer, og der de unge møter manglende støtte, innlevelse og forståelse og 

hvor kontrollen er autoritær økes risikoen for en disharmonisk utvikling. Overbeskyttende 

foreldre som ikke gir barna noe frirom eller overambisiøse foreldre er risiko å vokse opp med. 

Foreldre som selv har rusproblemer eller er psykisk psyke fører ofte til at barna opplever et 

ustabilt oppvekstmiljø. Barn som vokser opp med uklare grenser, i et kaldt og sosialt isolert 

familieklima øker også risikoen for at unge tiltrekkes rusmidler. 

 

- Foreldrene bør være tydelige hjemme om at de unge ikke blir servert alkohol eller får med 

seg alkohol på fest (foreldre langing). Ved å servere unge alkohol legitimerer foreldrene 

brudd på landets lover. 

- Foreldrene skal ikke introdusere de unge for alkohol, samtidig som foreldrene bør ta en 

åpen samtale med de unge om alkohol og hvordan alkohol virker på kroppen.  

Bruk av illegale rusmidler får ofte mye plass i media og voksne er engstelig for at deres barn 

skal begynne med narkotika. Foreldre vil ofte snakke om narkotika når det gjelder rus, mens 

ungdommen ofte lurer på reaksjoner i forhold til bruk av alkohol. 

 

Å legge til rette for en inkluderende skole hvor lærerne har tid til god veiledning og 

oppmuntring av alle elevene er et annet viktig element. Skolen kan skape mestring, 

inkludering og selvtillit hos unge. Og motsatt: bidra til å smadre selvtillit. For enkelte elever 

vil den mest gjennomgripende læringen en få med seg fra skolen; læren om egen 

utilstrekkelighet. Dette betyr at skolen, utilsiktet, kan være med på å skubbe unge mennesker 

nærmere rusmidlene. Føler du deg mindre verdt, har du også mindre å tape ved å ruse deg. 
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Kunnskapsløftet legger klare forpliktelse til skolen i forhold til holdningsskapende arbeid, 

deriblant arbeid rundt temaet rus. Dette gjelder både i den generelle delen av læreplanen og i 

læreplan for enkelte fag. Mye av det arbeidet skolene skal gjøre i forhold til temaet rus ligger 

allerede i skolens planverk. I tillegg er det et tverrfaglig strukturert samarbeid med andre 

instanser i kommunen. 

Det arbeides bevisst gjennom hele det 13-årige skoleløp med klassemiljø og sosialisering for 

at elevene skal bli trygge på seg selv både på skolen og på fritid. Dette i seg selv har en 

allmenn preventiv effekt. 

Gjennom klare læringsmål og kompetansemål i fagene samfunnsfag, RLE og natur og 

miljøfag gjennom hele skoleløpet, får elevene både kunnskaper om, og holdninger til rus. Det 

er også et tema som berøres ofte gjennom litteratur og tekstlesing i andre fag. Det er viktig i 

denne sammenheng å koble inn ekstern kompetanse hvor det er naturlig, som f eks politi, 

helsesøster, miljøarbeidere m.m. Dette er også et tema som egner seg til prosjektarbeid. 

 

Rus og grensesetting generelt er ofte et tema for foreldremøter. Det er viktig at det settes 

fokus på dette, spesielt ved overgangene til nye skoleslag, slik at foreldrene er kjent med de 

nye utfordringene som kan komme når elevene skifter miljø. Mye tyder på at arbeide rundt 

dette bør settes i gang før elevene begynner på ungdomsskole.  

Slike møter bør ha to fokus. Det ene bør være knyttet til voksnes rusbruk og det andre til 

ungdommenes rusbruk. Å undre seg over og diskutere med andre foreldre kan være til nyttig 

støtte i forhold til grensesetting over for egen ungdom. 

Voksne skal være veivisere for unge mennesker. Dette innebærer blant annet at voksne må 

kunne formulere noen tydelige forventinger og samtidig hjelpe de unge med kjøreregler.  

 

I skolen er det lagt stor vekt på kontaktlærerens rolle, både i forhold til arbeid med klassemiljø 

og kontakt med den enkelte elev og foreldrene. På den måten blir elever som sliter fort fanget 

opp.  

 

I forhold til skolemiljøet generelt er det viktig at de voksne er på vakt i friminuttene og i alle 

sammenhenger hvor elevene ferdes mer fritt, slik at tilløp til økt røyking, omsetting av 

alkohol og andre rusmidler blir oppdaget og stoppet så fort som mulig. Det er viktig at lærerne 

blir holdt oppdatert på trender i ungdomsmiljø generelt og at skolene har rutiner for dette. I 

tillegg trenger de mer kunnskap om tegn de skal se etter i forhold til rusmisbruk.  

Elever som sliter i forhold til rus, må sikres rask og effektiv hjelp. Barnevernet bør kontaktes 

for videre tiltak. 

Ungdomsklubben gir et rusfritt tilbud til ungdommen i kommunen og er en viktig møteplass.  
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5.0 OPPFØLGNING OG REHABILITERING AV 

RUSMIDDELMISBRUKERE 
 

Hvem er rusmiddelmisbrukeren? 

Rusmiddelmisbrukere er ingen ensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn og erfaringer på 

lik linje med resten av innbyggerne i kommunen. De har også samme rettighet som alle andre 

i Leirfjord kommune til nødvendig helsehjelp, bolig, noe å fylle hverdagen med og tjenester 

etter funksjonsevne og behov. En stor del av misbrukerne har i tillegg til misbruket også en 

psykisk lidelse. For de fleste fantes den psykiske lidelsen der før misbruket begynte, men for 

noen har misbruket utløst den psykiske lidelsen, for eksempel sosial angst eller depresjon. 

Rusmidler blir i mange tilfeller brukt som en form for egenmedisinering. Å ha en 

dobbeltdiagnose (psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk) kan ofte gjøre utfordringene i 

hverdagen dobbelt så store. Effekten av å være både psykisk syk og misbruker kan virke svært 

ødeleggende, også på mennesker rundt den syke. Fortvilelse, familiekonflikter, uegnethet som 

forelder, økonomiske problemer, bostedsløshet, fysiske sykdommer og vold er alle vanlige 

kjennetegn.  

 

Rehabilitering, omsorg  

Et av målene med rusrelatert arbeid i Leirfjord kommune bør være å drive et aktivt 

rehabiliteringsarbeid samt å heve livskvaliteten for etablerte rusmisbrukere som ikke makter å 

leve rusfritt. Det er en utfordring for hjelpeapparatet å fange opp de tyngste misbrukerne og få 

motivert dem til forandring og rehabilitering. Målsettingen med arbeidet må være å få i gang 

endringsprosesser som gjør at brukerne får det bedre. De trenger også hjelpetiltak rundt helse, 

hygiene, mat og veiledning i hverdagslige oppgaver.  

 Hjemmebasert omsorg har fast oppfølging av tunge rusmisbrukere, gjerne med 

dobbeldiagnoser. Hjemmebasert omsorg følger disse opp i forhold til medikamentell 

behandling eksempelvis LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og antabus. Disse 

medikamentene krever DOT-behandling (Directly Observed Treatment), som i praksis betyr 

at brukeren må innta medisinen under observasjon fra pleieren. 

 

Rusmisbrukere som ønsker rehabilitering og ser for seg en rusfri tilværelse, kan få tilbud om 

behandling innenfor Helse Nord. 

Institusjonsbehandling er ikke det rette for alle som sitter fast i en avhengighet. Noen er 

kommet så langt i sitt misbruk at det kun er omsorgstilbud som er aktuelt. Omsorg er 

kommunens ansvarsområde.  

 Omsorgsplass må kjøpes utenfor kommunen hvis det ikke finnes adekvat tilbud i kommunen.  

For noen misbrukere er ikke rusfrihet et ønske. Dette må aksepteres. Denne gruppen har 

allikevel samme rettighet som andre innbyggere i Leirfjord kommune til et verdig liv, dvs.. 

helsehjelp, bolig og noe å fylle hverdagen med.  
 

Målgruppen for legemiddelsassistert rehabilitering (LAR) er personer med et langvarig 

opiatdominert misbruk, der andre rehabiliteringstiltak ikke har ført frem. LAR består av 

medisinering under kontrollerte former med metadon eller subutex/subuxone for å mette 

”suget” etter opiater, slik at brukeren kan bli motivert til å jobbe med tiltak i forhold til 

sysselsetting, bolig, økonomi, nettverk, fritid med mer. Rehabiliteringen krever samordnet 

innsats fra hjelpeapparatet (f eks fastlege, apotek, hjemmebaserte tjenester, sosialtjenesten, ). 

LAR er altså ikke bare medisinering, men skal bestå av en rekke tiltak som skal hjelpe 

brukeren å fungere i samfunnet. Kommunen er ansvarlig for at tiltak etter tiltaksplanen blir 

gjennomført. Tiltaksplanen blir skrevet sammen med brukeren i forbindelse med innsøkning 

til LAR og planen blir evaluert underveis. 
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Bolig 

Noen av de mest vanskeligstilte på boligmarkedet i Leirfjord kommune er 

rusmiddelmisbrukere.  

Rusmiddelmisbrukere har generelt vanskelig for å skaffe bolig på det private markedet og å 

holde på boligen. Mange bor midlertidig hos venner og familie, noen er ufb (uten fast bopel) i 

perioder. Gruppen er ikke ensartet, de har forskjellige problemer med forskjellige behov for 

oppfølgning og tjenester: 

 

- Tungt belastede rusmisbrukere med omsorgs- og tilsynsbehov. Det dreier seg om 

personer med et langtkommet rusmisbruk, ofte også avvikende atferd. 

- Rusmiddelmisbrukere i vente- eller motivasjonsfase, eller i lokalbasert 

rehabiliteringsopplegg, som har ønske om å komme seg på beina, komme i gang med 

tiltak. En trygg bolig må da finnes på plass som base.  

- Personer som er i ettervern, som har avsluttet behandlingsopphold. Det er av stor 

betydning at de ikke må bo vegg i vegg med tidligere rusvenner. 

 

Sosialtjenesten opplever at noen brukere av tjenesten er så dårlig fungerende og i så stort 

behov av tett oppfølgning i forhold til å bo og mestre hverdagen sin at de trenger mer 

omfattende tjenester enn kommunen kan tilby i dag (hjemmebaserte tjenester, boveileder, 

oppfølgning fra sosialkontor med mer). Behovet for et varig botilbud med bemanning av 

fagpersonell er tilstede. Noen trenger det varig, noen i en overgangsfase. Andre er også i 

behov av veiledning og støtte hele døgnet. 
 

Sysselsetting 

Sysselsetting er, liksom en egen bolig, viktig for å øke mestring og selvfølelse. Dette er videre 

et viktig grunnlag for å klare å holde på motivasjonen til å begrense misbruket sitt eller holde 

seg rusfri. Strukturert oppfølgning etter oppstart er meget viktig. Mange har startet opp på 

tiltak, men har ikke klart å følge opp eller har mistet motivasjonen.  
 

Innenfor NAV finnes mange tiltak og oppfølgningsprosjekt som kan benyttes også av personer 

med rusproblem. Sentralt i NAV er tiltak etter fungerings- og arbeidsevne, ikke etter hvilken 

brukergruppe du tilhører. En ser det som særlig viktig å fange opp LAR-brukere.  
 

 

Tiltak: 

 Videreføring av forslag fra Boligpolitisk handlingsplan 2003-2007 

om oppføring/kjøp av botilbud for de dårligst fungerende misbrukerne, ca 10 plasser  

 Økt fokus på behov og fungeringsevne hos misbrukere, de trenger tjenester fra 

forskjellige tjenesteytere i kommunen 

 Tilbud om behandling, men også vurdering av andre tiltak 

 Økt bruk av tiltak innenfor NAV 

 Økt samarbeid med psykiatritjenesten / samorganisering hva gjelder oppfølgning og 

tilbud, aktiviteter 

 Økt samarbeid rus – psykiatri for å øke kompetansen i møtet med personer med 

dobbeltdiagnoser i kommunen 

 Undersøke mulighet for lavterskel tilbud i kommunen gjennom prosjektmidler, blant 

annet i forhold til individuelt opplegg for sysselsetting. 
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Sosialtjenesten skal etter LOST gi informasjon om alkohol og rusmidler, gi råd og veiledning 

om hjelpetiltak ved misbruk og støtte. Også pårørende omfattes av tjenesten. Hvis det er 

behov for det, skal sosialtjenesten sammen med brukeren etablere et behandlingsopplegg, som 

ofte skjer i tett samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten. Behandlingsopplegget 

foregår av kartlegging av ressurser, behov, russituasjon, egne ønsker. 

 

Hjelpetiltak ved rusmisbruk kan f eks være:  

 

- Støttende, motiverende samtaler med sosialkonsulent eller rusmiddelkonsulent 

- Poliklinisk behandling, avrusningsopphold eller institusjonsbehandling. 

(sosialtjenesten eller fastlege henviser). Sosialtjenesten følger opp i forkant av 

opphold, under oppholdet og må legge til rette etter avsluttet behandlingsopphold. 

- Oppfølging fra fastlege, tilbud om samtaler og medisinsk oppfølging. 

- Legemiddelsassistert rehabilitering (LAR) som retter seg mot misbrukere med et 

opiatdominert misbruk.  

- Tiltak rettet mot gravide misbrukere koordineres gjennom sosialtjenesten og skjer i tett 

samarbeid med jordmor, lege og representant fra barnevern.  

- Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke (etter lov om sosiale tjenester § 6-2) 

er et tiltak kommunen også kan vurdere å gjennomføre ved langtkommet, skadelig 

misbruk, men etter strenge kriterier. Pårørende har mulighet til å pålegge 

sosialtjenesten å vurdere en innleggelse etter denne lovparagraf. Innleggelse etter 

tvangsparagraf er også et tiltak for gravide misbrukere som ikke makter å slutte ruse 

seg under graviditeten.  

 

Sosialtjenesten har et utstrakt samarbeid med andre instanser, bl.a. gjennom 

ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter, og har ofte et koordineringsansvar. 

Individuell plan blir brukt for å koordinere tiltak.  
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6.0 HANDLINGSPLAN 
 

6.1 Satsingsområde: forebyggende arbeid barn og unge: 

Delmål: 
- Opprettholde alkoholfrie/ rusmiddelfrie soner rundt barn og unge 

- Bevisstgjøre barn og foreldre om 18 års grense for kjøp og bruk av alkohol. 

- Holdningsskapende arbeid rettet mot foreldre/ foresatte. I dette arbeidet gjøre voksne 

mer bevisste at de er rollemodeller for barn og unge. 

- Ha et godt samarbeid og tverrfaglig samarbeid i det forebyggende arbeidet. 

- Bidra til å styrke barn og unge sine evner til å ta selvstendige og bevisste valg. 

- Styrke holdninger mot rusmisbruk ved forebyggende arbeid i barne- og 

ungdomsgruppen, og søke å hindre rekruttering til rusmiddelmisbruk. 

 

 

Eksisterende tiltak: 
- Ungdomsklubben onsdag og fredagskveld (18-22(23) 

- Kulturskolens tilbud 

- Forebyggende arbeid i skolen, der det fokuseres dypere i temaet etter hvert som 

elevene blir eldre. 

- Informasjon til foreldre, samarbeid med politi og helsestasjon. 

- Informasjon om rusmidler og skadevirkninger 

- Arbeid med verdier og holdninger, sosial kompetanse 

- Ulike lag- og foreningsarbeid, eks fotball, ski 

- Voksne ute i friminutt og lignende, fange opp røyking, bruk av rusmidler 

- Kontaktlærer med ekstra ansvar for å følge opp elever som har problemer 

 

- Bruk av samarbeidsrutiner mellom barneskole/ungdomsskole/videregående skole 

- Samtale med eleven 

- Samtale med eleven og foreldre 

- Samtale med en annen person på skolen 

- Samtale med helsesøster 

- Drøfting av eleven tverrfaglig team med forslag til videre tiltak 
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Nye tiltak fremover:    Ansvar:                       Kostnad:                       Tidsplan: 

Kursing/ opplæring av 

trenere/ ledere av 

fritidsaktiviteter for 

barn og unge i 

kommunen. Skape økt 

bevissthet om den 

voksnes rolle i 

forhold til barn/ unge. 

Ruskonsulent/ 

idrettslag/ OK sjef 

10 000 2011-2012 

Utarbeide rutiner i 

forhold til tiltak rundt 

elever som har begynt 

å utforske rusmidler 

Skolen/ 

barneverntjenesten/ 

helsestasjonen/ 

fastlege 

 2011-2012 

Oppdatering av 

lærerne hva gjelder 

trender blant ungdom, 

rusbruk m.m. 

Informasjon, 

opplæring i tegn og 

symptomer  

Ruskonsulenten/ 

barnevern/ politi 
  

Felles stormøte hver 

høst til foreldre/ barn 

ved ungdomsskole, 

temaet bør være egne 

holdninger, 

grensesetting og rus 

Ruskonsulenten/ 

politi/skole/bvtj/ 

helsestasjon 

 Høsten 2011, bør 

være avholdt innen 

oktober  

Arbeid for alkoholfrie 

soner 

Helse/sos sjef/ OK 

sjef 

0 2011 

Ungdomsklubben: 

1.-Fulltidsansatt b/u 

arbeider. 

2. Utvidet 

åpningstilbud 

v/klubben.  

3.Innkjøp av div 

utstyr til aktiviteter 

for ungdommene, 

kamera utstyr, biljard 

etc 

4.Arrangere ulike 

kurs for ungdom, eks 

dans, pil og bue 

skyting, trommekurs, 

teater 

5.Sommerklubb 

OK- sjef  

250 000 

 

 

50 000 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 
50 000 

2012 

 

2012 

 

 

2012-2013 
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6.2 Satsingsområde: Behandling/ Rehabilitering av brukere med et definert 

rusproblem og deres pårørende, herunder gravide rusmisbrukere: 

Delmål: 

 
- Komme inn på et så tidlig tidspunkt som mulig i hjelpearbeidet i forhold til de som er i 

ferd med å utvikle et rusproblem. 

- Styrke tilbudet til rusmisbrukere i forhold til behandling og rehabilitering/ ettervern 

når det gjelder bosted, arbeid og aktivitet. 

- Styrke tilbudet til pårørende- gruppen. 

- Styrke miljøtjenesten/ hjemmebaserte tjenester i forhold til rus og rus/ psykisk helse. 

- Hindre at barn fødes med alkohol- eller andre skader som følge av mors rusbruk. 

 

 

Eksisterende tiltak: 
- Gravide rusmisbrukere har tilbud om frivillig oppfølging i kommunen, herunder 

samtaler, hjelp til bolig, rustesting. Eventuelt bruk av tvang. 

- Tilbud om støtte samtaler hos psykisk helsearbeider (eller ruskonsulent) 

- Tilbud om frivillig innleggelse i institusjon. 

- Tilbud om individuell plan 

- Gjøres kjent med muligheten til å institusjonsinnleggelse med tvang etter vurdering av 

muligheten for fosterskade. Tvang etter lov om sosiale tjenester § 6-2 a hvis det viser 

seg at frivillige tiltak ikke er tilstrekkelig. 

- Tilbud om bolig 

- Hjelp med økonomi, ulike økonomiske støtteordninger og økonomisk veiledning. 

- Individuell plan 

- Oppfølging av fastlege, samtaler, rustesting, vurdering i forhold til førerkort. 

- Bistand til å søke om legemiddel assistert rehab (LAR). 

- Mulighet for å benytte seg av tilbudet ved Oasen dagsenter. 

 

Ettervern etter institusjonsopphold: 

- Tilbud om fritidskontakt 

- Samtaler hos psykisk helsearbeider/ NAV/fastlege. 

- Aktivitet på dagtid (jobbverksted) 
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Nye tiltak:              Ansvar:                   Kostnad:                 Tidsplan: 
Ruskonsulent Helse/sos sjef 500 000 - tilskudd 2011 

Miljøarbeider, 

oppfølging av 

rusmisbrukere 

Helse/ sos sjef 250 000 2012-2013 

Samtalegruppe for 

pårørende 

Ruskonsulent/ 

Psykisk helsearbeider 

 2011 

Gode rutiner i forhold 

til ettervern/ 

oppfølging av 

rusmisbrukere 

Ruskonsulent/ psyk 

helsearbeider/Helse 

og sosialsjef 

 2011 

    

Årlig ruskonferanse i 

HALD 

NAV/ 

Ruskonsulent/RKK 

Søkes tilskudd fra 

fylkesmannen 

2011- 

Årlige interne og 

eksterne 

samarbeidsmøter 

mellom de instansene 

som arbeider i 

rusfeltet 

Rådmannen/ helse. 

Sos sjef/ Helse og sos 

sjef 

  

 
 

 

 

6.3 Satsingsområde: Organisering av tjenester og samarbeidslinjer 

 

Delmål: 
- Å etablere et systematisk og tverrfaglig samarbeid 

- Øke ruskompetansen i kommunen 

- Få på plass gode samarbeidsavtaler/ rutiner, med både interne og eksterne 

samarbeidspartnere, som eksempelvis nabokommuner, politi, Helgelandssykehuset. 

 

 

Nye tiltak:         Ansvar:                   Kostnader:             Tidsplan: 

AKAN Rådmann/fastlege  2011 

Årlig samarbeidsmøte 

med interne og 

eksterne 

samarbeidspartnere 

Ruskonsulent/ 

Rådmann/ Helse og 

sos sjef 

 2011-2012 

Kompetanseheving 

for alle som arbeider 

med rusklienter 

Helse/ sosialsjef 

Rådmannen 
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6.4 Regulerende tiltak: 

Delmål: 
- Opprettholde alkoholfrie soner rundt barn og unge gjennom vilkår i tildelingen av 

tilskudd til lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe. 

- All omsetning av alkohol skal skje i lovlige og kontrollerbare former 

- Videreføring og utvikling av samarbeidet med bevillingshavere gjennom forutsigbare 

rammevilkår. 

- Det skal settes spesielt fokus på holdninger til illegale rusmidler og produksjon/ 

omsetning av hjemmebrent. 

 

Eksisterende tiltak: 
- Skole-, idretts-, og fritidsanlegg skal være rusfrie (ALLE) 

- Salgsbevillinger og skjenkebevillinger 

- Systematisk kontroll av bevillingsinnehavere med oppfølging av rapporter iht Alkohol 

politiske retningslinjer (Rådmann) 

- Alkoholpolitiske retningslinjer (Rådmann) 

- AKAN utvalg (AKAN, Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani 

(Personal, Rådmannen) 

- Reglement for sanksjoner ved brudd på bevillingsreglement (Kommunestyret) 
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Nye tiltak: 

Det gjennomføres 

rusmiddeldebatt i 

kommunestyret minst 

en gang i 

kommunestyre-

perioden. Politikerne 

bør engasjere seg i 

rusarbeid i 

kommunen. 

Rådmann/ Ordfører 0 2011 

Tydelige grenser og 

holdninger fra voksne 

ledere i frivillig 

arbeid, gjennom lag 

og foreninger (krav til 

å utarbeide rutiner for 

håndtering av rus) 

Leder for det enkelte 

arrangement 

0  2011 

Arrangementer for 

barn og unge som får 

økonomisk støtte fra 

kommunen skal være 

rusfrie 

Kultur/ Rådmann 0 2011 

Informasjon om 

illegale rusmidler og 

konsekvenser ved 

produksjon/ 

omsetning av 

hjemmebrent skal 

være tema på møter 

mellom politi/ 

foreldre/ elever i 

ungdomsskolen 

Alle 0 2011 

Politikere må 

engasjere seg i 

rusarbeid i 

kommunen, møte i 

rusforum med interne/ 

eksterne aktører 

Rådman/ Ordfører 0 2011 
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Aktuelle nettadresser: 
Kampanje: shdir: settegrenser.no 

 

AV-OG-TIL. Torggt 1 0181 OSLO.  

www.avogtil.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


