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Rett hj elp til rett tid
-innspill til kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) har gitt Velferdsetateni oppdrag å
utarbeide kunnskapsgrunnlag for bystyremelding om rus for Oslo kommune. Kunnskaps-
grunnlaget skal bygge på forskning- og erfaringsbasert kunnskap og praksiserfaringer.
Rapporten skal oversendes EHS juli 2017, og kunnskapsgrunnlaget vil deretter være med å
danne grunnlag for utarbeidelse av byrådssak til ny rusmelding.

Kunnskapsgrunnlaget favner vidt, - fra forebygging og tidlig intervensjon til behandling,
rehabilitering og ettervern. I tillegg er vi bedt om å se på tilbudene i Oslo sentrum særskilt.

For å løse oppdraget har Velferdsetaten valgt å legge til rette for en bred og inkluderende
prosess som har involvert brukere og brukerorganisasj oner, pårørende og pårørende-
organisasjoner, bydeler, etater, fagforeninger, spesialisthelsetjeneste, frivillige- og ideelle
organisasjoner, politi og fengselsvesen samt fag- og kompetansemilj øer. Fokus har vært å få
frem de utfordringer som kan knyttes til forebyggende arbeid og rusarbeidi Oslo kommune, og
få forslag til kunnskapsbaserte og helhetlige tiltak i et lO-års perspektiv.

Oppbygging av rapporten

Ikapittel to vil forskningsbasert kunnskap om forebygging, tidlig innsats og rusarbeid
presenteres. Her vil risiko for utvikling av rusmiddelproblemer og faglig grunnlag for
forebyggende arbeid og rusarbeid drøftes. Vi ser nærmere på trender og status for bruk av
rusmidler i Oslo kommune, der vi kort oppsummerer omfang av rusmiddelbruk og tjenester til
målgruppen. Sammen med nøkkeltall og styringsdatai Oslo kommune, danner statlige føringer
for kommunenes innretning av forebyggende arbeid og rusarbeid rammer for
kunnskapsgrunnlaget. Vi har laget en oversikt over eksisterende veiledere og retningslinjer, og
viktige statlige føringer for kommunalt rusarbeid er beskrevet.
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I kapittel tre ser vi nærmere på opplevelse av å være en del av felleskapet, betydningen av gode

oppvekst- og levekår samt betydningen av brukermedvirkning, samarbeid og samordning,

informasjon og pårørende.

Kapittel fire har fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats, -  der ser vi nærmere på

utfordringsbilde ut fra kunnskap og kompetanse fra brukere, pårørende og fagfolk. Forslag til

kunnskapsbaserte tiltak og innsats for forebyggende arbeid og tidlig innsats fremkommer.

l kapittel 5 blir behandling, rehabilitering og ettervern tema. På basis av erfaringsbasert fem

kunnskap og praksiskompetanse blir utfordringsbilde presentert. Det blir foreslått

kunnskapsbaserte tiltak for å sikre at personer med rusmiddelproblemer får et tjenestetilbud i

tråd med behov.

l kapittel seks ser vi naermere på lavterskeltilbudene i sentrum, der innhold, omfang og

samarbeid mellom aktørene vurderes. En samlet gjennomgang og drøfting av bruker- og

praksiskompetanse samt erfaringer fra andre store byer ligger til grunn for forslag til hvilke

tilbud som bør være i sentrum og hva som kan desentraliseres.

Anbefalingene baserer seg på beskrevet kunnskapsgrunnlag, og fremkommer derfor som

avslutning for kapitlene tre, fire, fem og seks.

Innspill til kunnskapsgrunnlaget

Vi ønsker både generelle tilbakemeldinger og innspill på anbefalingene. Ved eventuelle forslag

til endringer, ber vi dere gi en begrunnelse for endringsforslagene.

å Vi ber om at dere benytter vedlagte mal for tilbakemelding (se vedlegg 2), og at innspillene er

oss i hende innen onsdag 31. mai  2017.

Innspillene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@vel.oslo.kommune.no, eventuelt per

post til Velferdsetaten, Postboks 30 Sentrum, 0101  Oslo.

Spørsmål til kunnskapsgrunnlaget kan rettes til prosjektleder Kari F auchald på e-post

kari.fauchald(à)vel.oslo.kommune.no eller telefon 977 44 139.
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