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Forord 

Uteseksjonen har i snitt 35 oppsøkende patruljer ute i Oslo sentrum hver uke. Patruljene 

sørger for kommunens systematiske tilstedeværelse ute på dagtid og på kveldstid frem til 

midnatt på ukedager og søndager: Natt til lørdag og søndag er patruljene ute til kl. 04.00. 

Uteseksjonens tilstedeværelse i gatene gir Oslo kommune en unik innsikt i utsatte miljøer. 

Sentrale aktører i sentrumssamarbeidet møtes annenhver mandag på Sentrum politistasjon. 

Her tar aktørene opp sine ulike innsatser i sentrum de 14 siste dagene, og ulike tema tas opp 

for å bedre samarbeidet, dele informasjon og å jobbe bedre sammen til brukernes beste.  

I forbindelse med disse mandagsmøtene på Sentrum politistasjon rapporterer Uteseksjonen 

jevnlig med skriftlige miljøbeskrivelser av rusmiljøene i Oslo sentrum. Vi samarbeider mye 

med andre instanser i Oslo sentrum, både gjennom våre patruljer og i oppfølgingsarbeidet 

med klienter. I periodeoppsummeringene beskrives noe av samarbeidet Uteseksjonen har 

hatt med andre aktører som er trukket frem i interne patruljerapporter. Videre beskrives 

hovedtrekkene i de aktuelle sentrumsområdene og utsatte miljøer vi oppsøker og arbeider i.  

Dette notatet baserer seg på våre patruljerapporter fra søndag 1. mars til og med tirsdag 31. 

mars 2015.  

 

Kontaktperson 

Leder for Uteseksjonen: Børge Erdal, mob. 913 40 462 

 

Periodeoppsummeringen er skrevet av: Stine S. Hollerud og Matilda H. Døving/Uteseksjonen 

Foto: Stig Hauger/Uteseksjonen  



Periodeoppsummering fra 1. mars til 31. mars 2015 

Eksempler på samarbeid med andre instanser 

Politi: En av våre patruljer kontaktet politiposten for å informere om en mann som hadde 

oppført seg truende overfor flere i rusmiljøet. Vi ringte politiet etter å ha observert at en mann 

i rusmiljøet hadde en pistol på seg og leverte et slagvåpen (jernstang) til politiet som vi fikk 

av en person i rusmiljøet. En patrulje leverte antatte «Supermannpiller» som de fikk av en 

klient til politiposten på Oslo S. To ganger har vi kontaktet politi i forbindelse med 

ansamlinger av personer fra rusmiljøet tett opp i barnehagen i Urtegata. En nattpatrulje tok 

kontakt med en politipatrulje i området for å melde om slåsskamp mellom to menn i Brugata. 

Senere var samme patruljen vitne til at en gruppe på ca. 8 unge voksne slåss i 

Hausmannsgate og tilkalte politi.  

Barnevernsvakten (BVV): En nattpatrulje traff en beruset 16 åring i sentrum som motsatte 

seg å oppgi navn eller telefonnummer til sine foreldre. Vi har også vært i kontakt med 

alkoholpåvirkede ungdommer på Oslo S og 3 ungdommer som hadde oppsøkt rusmiljøet i 

Brugata for å forsøke å selge piller. I alle disse tilfellene ble BVV kontaktet for å drøfte 

situasjonen. Vi kontaktet også BVV og politi for bistand i forbindelse med at vi påtraff en 

mindreårig jente som var ruspåvirket. 

Ambulanse: En nattpatrulje ringte ambulanse for bistand når en mann de skulle følge til 

legevakten segnet om med brystsmerter. En patrulje tok kontakt med en jente på 19 år på 

Oslo S som antagelig hadde inntatt GHB og hadde et bekymringsfullt rusnivå. Patruljen 

tilkalte ambulanse og senere politi fordi jenta motsatte seg å bli med ambulansen. 

Ambulanse ble også tilkalt for bistand til å ivareta en tungt ruset mann på Oslo S. En 16 år 

gammel jente som ble påtruffet ruspåvirket blir tatt med av ambulanse. Ambulanse blir også 

tilkalt for å ivareta en kvinne vi treffer på Grønland som har inntatt en overdose av heroin. 

Kirkens Bymisjon: Sporet satt oss i kontakt med en mann som ønsket hjelp til å slutte med 

cannabis. Sporet tok kontakt med oss for å drøfte bekymring for en kvinne som oppholder 

seg mye inne på Oslo S. Flere av våre patruljer har jobbet for å komme i kontakt med 

kvinnen etter dette. Flere personer har ringt oss fra 24SJU for å be om hjelp til hjemreise og 

vi har samarbeidet med 24SJU om bistand til felles klienter. 

Legevakten: Vi har fulgt en klient til SAA for å søke om akuttovernatting etter å ha informert 

om situasjonen på telefon på forhånd. Vi har også fulgt en overstadig ruset mann til 

legevakten hvor han fikk hvile under oppsyn.  

Vektere: Vi har samarbeidet med vektere for å ivareta en kvinne som har tatt overdose frem 

til ambulanse kommer. Vektere på Oslo S har også ringt oss på vegne av to menn som vi 

ender opp med å hjelpe med hjemreise.  

Annet: Vi har samarbeidet med =Oslo og Evangeliesenteret for å hjelpe en ung mann som 

hadde sprukket på rus i forbindelse med permisjon fra behandling. Gjennom godt samarbeid 

fikk vi hjulpet mannen tilbake til behandlingsstedet samme dagen. To jenter i 16 års alderen 

ble påtruffet inne på Oslo S sammen med en ung mann med tilknytning til det åpne 

rusmiljøet. Det ble etter hvert avdekket at den ene jenta var savnet fra ungdomstiltaket hvor 

hun var plassert. Jentene hadde da allerede dratt med toget, men patruljen ringte 

ungdomstiltaket og fortalte om deres kontakt med jenta, samt hvor hun var på vei.   



Områdebeskrivelser 

Kvadraturen: Enkelte fra rusmiljøet observeres på vandring til og fra ulike hjelpetiltak i 

Skippergata. Utover det er rusmiljøet lite tilstede i kvadraturen, med unntak ansamlinger som 

observeres på Europarådets plass i forbindelse med «Hjelp oss og hjelpe» på onsdager.  

Oslo S, Jernbanetorget og Bussterminalen: Enkelte personer tilknyttet det åpne rusmiljøet i 

sentrum påtreffes inne på Oslo S, men oppholder seg sjelden der over tid. Vi ser ikke at det 

er noen kontakt mellom ungdommene som oppholder seg på Oslo S og personer fra 

rusmiljøet. Derimot påtreffer vi tidvis enkelte ungdommer som er berusede eller ruspåvirket. 

Personer fra rusmiljøet og andre uten et varmt sted å være oppholder seg på Bussterminalen 

for å hvile og/eller varme seg.    

Vaterlandsparken og Grønland: Det er mye salgsaktivitet i området bak Riverside 

Ungdomshus. Opptil 20 selgere er aktive om gangen og det observeres jevnlig kjøp/salg. Vi 

har truffet to mindreårige migranter i miljøet. Selgerne er i hovedsak unge menn med 

somalisk bakgrunn eller nordafrikanske voksne migranter. I Urtegata står det personer fra 

rusmiljøet utenfor Fyrlyset og mindre grupperinger oppholder seg ved barnehagen i samme 

gate.    

Brugata/Storgata: Illegale rusmidler og medikamenter som amfetamin, heroin, Subutex og 

diverse Benzodiazepiner omsettes åpenlyst i rusmiljøet i Brugata. Ofte står mellom 10 og 40 

personer i mindre grupperinger. Det er størst aktivitet i miljøet på ettermiddag og kveld.  

Akerselva/Hausmannsgate: Rester av brukerutstyr viser at flere bruker områdene langs 

Akerselva til injisering og annet inntak av rusmidler nå som det begynner å bli mildere i 

været. Personer fra rusmiljøet oppholder seg også ved volleyballbanen og gressplenen på 

Elgsletta og det ligger igjen brukerutstyr i området. 

Nattpatruljer 

Uteseksjonen har i denne tidsperioden hatt 7 patruljer ute på nattestid. Patruljene går ute 

natt til lørdag og natt til søndag fra klokken 20.00 til 04.00. 

Fra midnatt og utover natten er det færre personer i rusmiljøet i Brugata. Enkelte unge menn 

som selger illegale rusmidler påtreffes bak Riverside Ungdomshus, men det er langt mindre 

aktivitet i selgermiljøet i området på nattestid enn på kveldstid. I Karl Johans gate observeres 

vestafrikanske kvinner som selger sex. Få selgere av illegale rusmidler observeres i 

området. Utelivsgjester beveger seg opp og ned Karl Johans gate og det står ofte mange 

utenfor utestedet Trompeten i Skippergata uten at det rapporteres om problematiske 

situasjoner i tilknytning til dette. Også i Torggata påtreffes svært få selgere av illegale 

rusmidler. På Oslo S oppholder det seg ungdommer i ulike grupperinger på kveldstid, men 

ikke utover natten. Når Oslo S stenger trekker enkelte over til Bussterminalen for å varme 

seg og/eller hvile og vi påtreffer enkelte fra rusmiljøet.  

Uteseksjonens tilstedeværelse 

I denne perioden har Uteseksjonen totalt hatt 150 patruljer ute i Oslo sentrum. 68 av disse 

patruljene var på dagtid, 75 på kveldstid og 7 patruljer på nattestid i helgene.  

I perioden har vi registrert kontakt med 469 ulike personer hvorav 269 har mottatt oppfølging 

(172 menn og 97 kvinner). 12 personer har fått hjelp til hjemreise og videre oppfølging i 



hjemkommunen. 59 av dem vi har registrert kontakt med er nye for Uteseksjonen, 21 kvinner 

og 38 menn. 
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