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Bispegata 9D Ungdomsavdelingen
Enhet for rustjenester

“Summen av enkeltmenneskers livskraft er
samfunnets levedyktighet”.
Harald V
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Innledning
Bispegata 9D har nå vært i drift siden Mars 2019, og det er behov for en evaluering av
tiltaket. Vi vil i denne rapporten synliggjøre bakgrunn for oppstart, forankring, faglig visjon og
verdigrunnlag, hvem som jobber her, målgruppe og de vi anser som våre viktigste
samarbeidspartnere, inkludert pårørende. Videre ser vi på tallmaterialet og hva vi har erfart
og oppnådd i møte med våre ungdommer.
Det vi mangler i rapporten er systematisk tilbakemelding fra brukerne selv. Det er et uttalt
mål at alle avdelinger i enheten skal gjennomføre en “bruker spør bruker” undersøkelse i
løpet av 2021. Resultater fra denne undersøkelsen vil få hovedfokus for neste års rapport.
Avslutningsvis i årets rapport ser vi på ulike utfordringer vi møter på, både i egen avdeling, i
samarbeid med andre og generelt i forhold til målgruppen. Helt til slutt sammenfatter vi en
oppsummering der vi synliggjør hva vi har fått til så langt i arbeidet, hva vi anser som
suksesskriterier, og hva avdelingen vil arbeide videre med.
Begrepsavklaring: gjennomgående i rapporten vil vi bruke begrepet ungdom i vårt
samarbeid med den enkelte, beboer der det er naturlig for de som bor på huset og bruker/
pasient i beskrivelse av samarbeid med andre aktører i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn for oppstart av ltaket
Fagmiljøet i kommunen har over flere år sett at det har manglet et godt botilbud til de yngste
med samtidig ruslidelse og psykisk sykdom - ROP. De yngste i betydning ungdom/ unge
voksne i aldersgruppen 18-25 år. Høsten 2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle
se på boligbehovet for rusavhengige generelt og denne gruppen spesielt. På dette
tidspunktet hadde to boligtiltak i Enhet for rustjenester blitt avviklet på kort varsel. Det ene
som følge av vannlekkasje, det andre av brann. Disse to hendelsene bidro til at enheten ble
tvunget til å tenke raskt, og samtidig prioritere best mulig ut fra de tilgjengelige ressursene
som var til rådighet, og behovet som ble avdekket. Enheten valgte, i tråd med ett av
kommunens uttalte målsettinger, å prioritere ungdomsgruppen. Med mulighet for
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rehabilitering og tilpassing av bygg etter brann, ble Bispegata 9D gjort om til bolig for
ungdom i aktiv rus.
I tillegg ble SAMUR - samhandlingstiltak for unge rusmiddelbrukere, organisatorisk lagt
under enheten høsten 2017. Dette ga oss en mulighet til å samle tjenester for ungdom i
forløp 2/3 (jfr veilederen “Sammen om mestring”) i en avdeling, ved at SAMUR også ble en
del av Bispegata 9D. SAMUR er en ambulerende tjeneste rettet mot målgruppen ungdom
som er i ferd med, eller allerede har utviklet et rusproblem.

Historikk
Med utgangspunkt i kartlegging i brukerplan.
Trondheim kommune har kartlagt i Brukerplan siden 2013. Brukerplan er et verktøy for
kommuner som ønsker å kartlegge tjenestemottakere med rus- og/eller psykiske
helseproblemer.

Kartleggingen

beskriver

mottakernes

daglige

fungering

på

åtte

levekårsområder: bolig, meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, psykisk helse,
rusmiddelbruk, sosial fungering og nettverk. Områdene er gradert med fargene grønn, gul
og rød etter hvor alvorlig situasjonen vurderes å være.
Ved presentasjon av resultater etter 1. gangs kartlegging i 2013 ble det fremlagt en nasjonal
bekymring, da det var få antall kartlagte i aldersgruppen 18-24 år. Dette på tross av at det
ikke ble funnet systematisk sammenheng mellom alder og funksjonsnivå. Kun 10 % av de
kartlagte var under 24 år. Disse tallene har vært stabile frem til nå. Før kartlegging i
Brukerplan 2017 i Trondheim kommune, ble det bestemt at flere som var i kontakt med
ungdommer skulle kartlegge. Dette førte til en økt kartlegging av unge, fra 357 kartlagte
ungdommer i 2015 til 455 ungdommer i 2017, hvorav 53 under 18 år.
Årsaken til at man i kartleggingen for 2017 har valgt å fokusere spesielt på ungdom er at
dette er en gruppe det tradisjonelt har vært vanskelig å nå. Tidligere kartlegginger i
Brukerplan både i Trondheim og nasjonalt viser at ungdom er underrepresentert. I den
nasjonale rapporten for 2015 (Temahefte BrukerPlan 2015) var bare ni prosent av de
kartlagte under 24 år. Den yngste gruppen av kartlagte tjenestemottakere mottok prosentvis
også færre kommunale tjenester enn samme aldersgruppe i befolkningen for øvrig. Samme
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rapport viser også at de under 24 år i stor grad ser ut til å ha de samme bruksmønster av
rusmidler som de eldre brukerne.
I et intervju med Dagsavisen i desember 2015 hevder forskningsleder ved KORFOR Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Sverre Nesvåg at man finner noen
under 20 år, men at de så forsvinner og kommer tilbake senere, etter å ha utviklet store
rusproblemer. Videre påpekes det at kostnadene for blant annet uføreytelser til unge med
rus- og psykisk helseproblemer er store, og dermed har det en stor kostnad for samfunnet å
ikke forebygge godt i denne gruppen (Ung i Trondheim, felles ansvar 2017).
I følge nasjonal rapport fra Brukerplan 2017, har det de siste årene vært en økning i andel
mottakere av offentlige tjenester som har rusproblemer, og som har dårlig skåre på
levekårsindeks (rød eller blålys). Dersom en bruker har mange gule og/eller røde skåringer,
vil brukeren kunne komme ut på den samlede indeksen med varsel om at den samlet sett er
på blålys, det vil si svært alvorlige forhold for brukeren.
I Trondheim kommunes kartlegging i Brukerplan for 2017 ser vi totalt 24 ungdommer under
25 år som får så alvorlig skåre at de ender på «blålys». Hele 42%, eller 73 ungdommer, har
så dårlig samlet levekårsindeks at de havner på rød. I tillegg kan vi anta at det finnes
mørketall. Når vi ser at så mange ungdommer med utfordringer knyttet til rus har en
levekårsindeks som samlet sett ender på rødt eller “blålys”, så er dette noe kommunen må
ta på alvor.

Med utgangspunkt i rapport “Boliger l rusavhengige”.
Høsten 2017 ble det som nevnt tidligere nedsatt en gruppe på tvers av enheter i Trondheim
kommune som hadde som mandat å se på boligbehovet til rusavhengige, inkludert
målgruppen ungdom 18-25 år. Dette på bakgrunn av at fagmiljøene i kommunen over lengre
tid hadde uttrykt at det manglet et godt tilbud til de yngste med ROP- lidelser. Det ble i
rapporten påpekt at hovedfokuset for ungdomsgruppen burde være på utredning/kartlegging
og motivasjon for behandling. Dette i tillegg til behov for hjelp til daglige gjøremål.
Rapporten viste til 14 ungdommer i målgruppen som var vurdert til å ha behov for bolig med
tjenester. Tallene var hentet fra Helse- og velferdskontorene, SAMUR og Uteseksjonen.
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Det ble vist til fremtidig bruk av Heidrunsenteret, som nylig hadde vært utsatt for brann. Det
ble i denne sammenheng gjort en vurdering på hvilke behov kommunen hadde for bolig med
bo- og tjenesteavtale, og hvem det var aktuelt å prioritere.
Enhet for rustjenester planla parallelt med arbeidsgruppe bolig, en etablering av en egen
ungdomsavdeling på bakgrunn av meldte behov i organisasjonen. I denne avdelingen ble
det vurdert å slå sammen ressurser fra gamle Heidrunsenteret, Bakklandet hybelhus og
SAMUR til en avdeling. Det ble også sett på hvordan disse ressursene best kunne
organiseres for å imøtekomme dagens behov for bolig, og bolig med tjenester til ungdom
18-25 år.
Ledelsen ved enheten fremmet et konkret forslag om at tidligere Heidrunsenteret ble tatt i
bruk som et nytt ungdomshus. Det ble bestemt at det skulle etableres et tilbud til ungdom i
aktiv rus i andre og tredje etasje, med til sammen sju hybler. Akuttovernatting for kvinner i
aktiv rus, som tidligere lå til Heidrunsenteret skulle videreføres i første etasje.
Bygningsmassen ble tilpasset under rehabilitering etter brann, og det ble lagt til rette for drift
av hyblene i andre og tredje etasje. Planløsningen i første etasje ble endret og tilrettelagt for
at SAMUR skulle bli en del av huset.
Bygget som tidligere huset Heidrunsenteret fremsto som et annet hus med endret
målgruppe etter rehabiliteringen. Målet var at huset skulle bli mer funksjonelt og med økt
sikkerhet for ansatte i form av forbedringer av arealer og bruk av alarmsystem. Målet med å
slå sammen ressurser som nevnt ovenfor var at de ansatte kunne dra veksler på hverandre
både når det gjelder daglig drift, og for å få et styrket fagmiljø. For de ungdommene som
tidligere hadde fått et tilbud ved Bakklandet hybelhus ble det foreslått ambulante tjenester i
ordinær bolig.
Under planleggingen var det helt klart at utformingen av bygget ville gi noen begrensninger
for hvem som kunne få et tilbud. Bispegata er et hybelhus der man bor tett sammen med
andre. Beboerne må kunne innrette seg etter dette, samt at det vil være klare grenser for
vold og trusler. Botiltaket var derfor ikke vurdert egnet for enkelte ungdommer med
utfordrende atferd og høy voldsrisiko. Det ble på dette tidspunktet vurdert at de dette gjaldt,
vil ha behov for å bo mer adskilt (egne boenheter), men ha tilgang på personale med høy
kompetanse. På daværende tidspunkt, med de prioriteringene som måtte gjøres så var det
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ikke rom for å gi denne tjenesten fra avdelingen. Det ble imidlertid påpekt at en løsning for
denne målgruppen måtte legges inn i planlegging for videre tjenesteutvikling.

Styrende dokumenter
Nasjonale retningslinjer og veiledere:
Avdelingen drives med utgangspunkt i sentrale retningslinjer og veiledere på området. Her
vil vi nevne ROP-retningslinjen, Pårørendeveileder, og veilederen “Sammen om mestring”. I
tillegg skal vi også ha kjennskap til retningslinjen “Tidlig oppdagelse av utsatte barn og
unge”.
Tiltaket er også forankret i Prop.15S, Opptrappingsplan for rusfeltet og Prop 121S,
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Kommunale målse nger:
I kommunenes Handlings og Økonomiplan for 2020-2023 har vi et tydelig periodemål der
kommunen skal “Sikre gode tjenester til ungdom og unge voksne”. Indikatorer for
periodemålet viser til:
●

Enhetene har til enhver tid oversikt over antall henvendelser om behov for hjelp i
aldersgruppen 16 til 25 år.

●

70-100 personer med omfattende hjelpebehov i aldersgruppen 16-25 år mottar
koordinert hjelp fra nytt kommunalt samhandlingsteam (Oppvekst og helse- og
velferd) i perioden fra 2020-2023

Bispegata, inkludert SAMUR, er Enhet for rustjenester sitt bidrag til oppfylling av
kommunens Handlings og økonomiplan. På bakgrunn av dette har vi også et eget punkt i
Enhetsavtalen som handler om ungdom og unge voksne. Punktene i enhetsavtalen
gjenspeiler naturlig nok periodemålet i Handlings- og økonomiplan. I tillegg inneholder
enhetsavtalen flere delmål og tiltak som skal bidra til måloppnåelse:
●

Unge mellom 18 og 25 år følges fortrinnsvis opp av Bispegata

●

Alle ansatte i større stillinger i Bispegata læres opp i godt nettverksarbeid
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●

Avdelinger som kommer i kontakt med ungdom under 25 år, skal lose disse til
Bispegata

●

Hyblene forbeholdes de som ikke kan følges opp ambulant i egen bolig

●

Bolig i Bispegata er en del av det sammenhengende tjenestetilbudet til brukeren

●

Bispegata blir en naturlig plass som ungdom kan oppsøke når de ønsker
kontakt

●

Bispegata blir en arena for å avdekke og etablere kontakt med ungdom som kan
ha behov for tjenester

Trondheim kommunes “Temaplan psykisk helse og rus”, peker på at: “bolig er avgjørende for
helse, selvstendighet og deltakelse. Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske
helseproblemer

er

overrepresentert

blant

de

bostedsløse

og

vanskeligstilte

på

boligmarkedet. Det er en stor utfordring å skaffe egnede boliger for unge rusavhengige med
adferdsutfordringer. Videre at: “Kommunen må legge til rette for at alle innbyggerne har
gode og trygge boforhold”.
Bispegata Hybel er i dag kommunens eneste botilbud med heldøgns bemanning. Tilbudet er
forbeholdt gruppen unge 18-25 år som ruser seg aktivt, og som pr tiden ikke er i stand til å
bo i egen bolig.

Faglig visjon og forankring
Målgruppen avdelingen retter seg mot, er ungdom/unge voksne med alvorlige problemer
knyttet til rus og psykisk helse - ROP. De aller fleste av brukerne i vår målgruppe har
alvorlige traumer og/eller omsorgssvikt med seg i bagasjen. I tillegg til dette, alvorlig
rusmisbruk som ofte er utviklet som følge av en destruktiv mestringsstrategi på grunn av
underliggende problemer. Under planlegging av ungdomsavdelingen Bispegata, ble det
avklart at avdelingen skulle utøve tjenesten forankret i traumebevisst omsorg og
mentaliseringsbasert

miljøterapi.

Vi

skulle

også

videreføre

arbeidet

med

nettverksmetodikken “Wraparound”, som SAMUR har hatt god erfaring med.
Før oppstart av tiltaket hadde personalgruppen flere samlinger, inkludert kompetanseheving
og kurs i bevissthetstrening for selvivaretakelse. I tillegg ble det satt av god tid til å jobbe
frem en visjon, og et felles faglig grunnlagsdokument som en grunnpilar for arbeidet som
gjøres.
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Visjon:
“Bispegata 9D skal tilby en hyggelig
atmosfære hvor ungdommene skal
føle seg sett, respektert og ivaretatt,
og i tråd med våre verdier;
Trygg, verdig og fleksibel”.
Ungdommens styrker og ressurser
skal være i fokus! Vi skal stimulere
ungdommenes motivasjon for, og håp
om god fysisk og psykisk helse, samt styrke deres evne til selvivaretakelse og frihet fra
avhengighet. Vi skal hjelpe med å etablere en god funksjonell døgnrytme, få på plass et
stabilt og sunnere kosthold, og oppfordre ungdommene til å ivareta egen personlig hygiene.
Vi skal bistå ungdommene med å gjenoppta, eller forbedre kontakt med familie og nettverk.
Sammen med andre deltakere i ansvarsgruppen, skal vi tilby støtte og veiledning på ulike
områder, for eksempel; Utarbeidelse av individuell plan for oppholdet, veien til en egen bolig,
få ryddet opp i egen økonomi, kontakt med andre deler av tjenesteapparatet både i NAV,
kommune og spesialisthelsetjeneste, bli kjent med frivillige hjelpetilbud, øke muligheter for
deltakelse i arbeid/arbeidsrelatert aktivitet, og benytte eksisterende aktiviteter i enheten som
et ledd i mestring, med mer.

Traumebevisst omsorg
Traumebevisst omsorg er anbefalt praksis for barn og unge som er, eller har vært utsatt for
traumatiske opplevelser og omsorgssvikt. Selv om målgruppen i Bispegata pr definisjon er
voksne mennesker, så er behovet for trygghet, gode relasjoner og hjelp til å regulere
følelser, impulser og atferd, på lik linje med andre utsatte barn og unge. Dr. Howard Bath
RVTS Sør, beskriver traumebevisst omsorg ut fra tre grunnpilarer: trygghet, forbindelser og
regulering. Angående trygghet snakker han om fysisk, relasjonell og emosjonell trygghet.
Herunder behovet for et trygt sted å bo, mulighet for å etablere relasjoner til trygge ansatte,
og skape rom for å håndtere ulike følelsesuttrykk selv om de ikke oppleves rasjonelle for
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andre. Forbindelser handler om opplevelser med gode menneskemøter i hverdagen, og at
forholdene til andre mennesker holder over tid. I Bispegata er det et mål og gi beboere
erfaringer på at det er mulig å stole på andre, og med dette bidra til gjenoppbygging av tillit,
også til hjelpeapparatet. Den siste pilaren er regulering. Først og fremst følelsesregulering,
men også regulering av handlinger, impulser og atferd. For å møte ungdommene på dette
har avdelingen også hatt fokus på mentalisering, og Mentaliseringsbasert miljøterapi - MBT
som metode.

Mentaliseringsbasert miljøterapi - MBT
For å forstå hva mentaliseringsbasert miljøterapi er vil vi først si noe om miljøterapiens
kjerneoppgaver slik det er definert i boken “Miljøterapiboken, Mentalisering som holdning og
handling” (Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt 2013). I boken beskrives miljøterapiens
kjerneoppgaver slik:
“De miljøterapeutiske oppgavene kan sammenfattes i disse punktene
(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 210):
●

Å invitere hver enkelt beboer til kontakt og relasjon, og vise interesse for dennes
livshistorie og livssituasjon.

●

Å legge opp til og følge opp en individuelt behovstilpasset plan for oppholdet.

●

Å

stå

i

og

reflektere

over

de

følelsesmessige

påvirkningene

som

behandlingskontakten påfører en, for på den måten å hjelpe beboeren til “avgiftning”
og bedre regulering av egne følelser.
●

Å bidra til å opprettholde de terapeutiske rammene, som alltid vil bli utsatt for angrep,
på en autentisk, troverdig og personlig måte.

●

Å tilføre beboergruppen håp, gjennom å bevare sin egen vitalitet og spontanitet.

●

Å delta i å opprettholde vitaliteten og det faglige engasjementet i fellesskapet av
behandlere”.

Institutt for mentalisering beskriver at den terapeutiske holdningen i mentaliseringsbasert
miljøterapi innebærer å være ikke-vitende nysgjerrig, med et fokus på å “minding the mind”.
Mentaliseringsbasert terapi retter fokus mot prosess mer enn innhold, og er en prosess av
felles oppmerksomhet hvor pasientens mentale liv er i fokus.
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Mentalisering kan beskrives som å se seg selv utenfra og å se den andre innenfra og vice
versa.

Mange av våre ungdommer har problemer med å kjenne igjen og definere egne følelser,
dette kan ha en naturlig forklaring i tilknytningsvansker og manglende mentalisering fra
barndom og oppvekst. Når barn ikke blir speilet på sine følelser, lærer de heller ikke hvor og
når følelser og reaksjoner skal plasseres, i sammenheng med det de erfarer i møte med
andre.

Det første av i alt sytten ledd i MBT handler om engasjement, interesse og varme.
Personalet skal ikke bare fremstå som genuint varm og interessert, men være autentisk i
betydning å mene det vi sier, og si det vi mener. Dette krever at hele personalgruppen/
avdelingen jobber med seg selv og med arbeidsmiljøet for å legge premisser for en kultur
som ivaretar det autentiske. De neste leddene beskriver i tur og orden hvordan vi utforsker
oss selv sett opp mot den andre, og hvordan vi hele tiden sjekker vår egen forståelse og
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følelser for igjen å kunne korrigere misforståelser. For mer informasjon anbefales det å lese
Miljøterapiboken som er nevnt innledningsvis under avsnittet om MBT.

MBT i avdelingen
Avdelingen har i perioden August 2019, til Juni 2020 hatt forelesninger om MBT, og ukentlig
veiledning med enhetens psykolog. I tillegg har enheten gått til innkjøp av “Miljøterapiboken
- Mentalisering som holdning og handling”.
Avdelingen har 1,5 time hver uke avsatt til veiledning, og dette er og har vært godt forankret
hos ledelsen. Fokus i veiledning har vært:
●

Struktur og relasjon som grunnleggende for alt miljøterapeutisk arbeid.

●

Opprettholde mentalisering hos ansatte i møte med ungdommer som utfordrer.

●

Hva skjer med meg i møte med ungdommen?

●

Egenregulering, motoverføringer.

●

Hvordan opplever jeg andre ansattes reaksjoner?

●

Hvordan oppfatter andre mine reaksjoner?

●

Hva trenger jeg for å ha tilstrekkelig trygghet?

●

Anerkjennelse av hverandres erfaringer og innspill fra hverandre til alternative
forståelser.

●

Hvilke arena har vi for kontakt og dialog med ungdommen/ene. De spontane møtene,
de tilrettelagte arenaene – eks. jentegruppe.

●

Hvordan forstår vi denne ungdommens fungering og atferd.

Personalet har videre jobbet med sammenhenger og felles forståelse med utgangspunkt i
FØR – NÅ – FREMTID.

Dette har vært grunnleggende som redskap til å forstå

utviklingshistorikk og tilknytningserfaringer. Noe som er særlig viktig for det miljøteraputiske
arbeidet. Under veiledning har alle bidratt til å sette sammen et mer helhetlig bilde.
Prosessen i dette arbeidet har vært en viktig arena for læring og som bidrag til å bli trygg på
hverandre og hverandres perspektiver. Det har vært gode drøftinger om det å se, finne ord
og perspektiver som fremmer nyansering. Hva ligger bak atferden? Det har også vært viktig
å ha fokus på å opprettholde tydelighet og ta beslutninger i krevende situasjoner.
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Fra Juni 2020 har ukentlig veiledning endret seg noe ved at vi ikke ensidig har fokus på
tema knyttet til MBT. Veiledningen nå tar for seg aktuelle etiske problemstillinger som
oppstår i hele avdelingen, der vi bringer inn en del tabu og utfordringer med den hensikt at vi
blir enda bedre kjent med oss selv og hverandre. Arbeidet med fokus på egne holdninger,
tankesett og hvem vi er i relasjon til den andre, er noe avdelingen arbeider med kontinuerlig.

Wraparound som ne verksmodell
I “Wraparound” er sosialfaglige ressursorienterte metoder integrert. Wraparound som
arbeidsmodell ble hentet fra senter for psykisk helse Oolagen i Toronto, og implementert i
arbeid med ungdom/unge voksne i Trondheim i 2005. I USA brukes modellen på mennesker
i alle aldre, som på ulikt vis har behov for bistand (Resource Guide to Wraparound).
Wraparound er et verdisett som bygger på troen om at det er den som eier problemet som
også sitter på løsningen. Alle mennesker har ressurser og er motivert for noe. Vi tenker at
det ikke har noen hensikt å hjelpe noen med noe de ikke vil ha hjelp til.
Vi trenger å jobbe på lag med brukeren og de nødvendige støttespillerne/hjelperne, for å
skape endring og progresjon mot måloppnåelse. Det er også stort fokus på at ord skaper
virkelighet. Et eksempel er å gå målrettet inn for å synliggjøre ungdommens styrker, positive
egenskaper og det de får til. Ved å sette ord på dette kommer ressursene til syne, og vi
opplever at ungdommen selv vil kunne se forbi egen skam og negativitet. Dette bidrar også
til at hjelpeapparatet, både privat og offentlig også fremhever ressursene heller enn
problemene. Motsatt vil det være enkelt å bare se en ungdom som ruser seg, bedriver
kriminalitet og har dårlig psykisk helse.
Metodikken bygger i stor grad på Recoveryprinsippet hvor bruker er ekspert, og hvor det er
likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit mellom bruker og kontaktperson. Familien og andre
støttepersoner er aktivt deltakende i prosessen, og brukeren bestemmer innholdet i
oppfølgingen. Det utarbeides plan for samhandling og koordinering av tjenesten for den
enkelte, og tiltaket har fokus på å tilby meningsfulle aktiviteter som står i samsvar med den
enkeltes behov og ønsker. Virkemidlene som brukes i modellen er alt fra styrkekartlegging,
nettverkskartlegging, nettverksmøter, individuelle samtaler og livsområdekort.

Side 15 av 48

Kjønnsperspek vet
Det er godt dokumentert, blant annet i rapporten “Bak fasaden - En kjønnsspesifikk
tilnærming til kvinner i aktiv rus”, at både årsak til, forløp og innhold i kvinners rusmisbruk og
misbrukerliv ofte er annerledes og har andre konsekvenser for kvinner enn for menn.
Kvinner rapporterer i større grad enn menn om vanskelige oppvekstvilkår preget av
manglende omsorg, rus, vold og overgrep. Mange har tidlig lært seg å sette sine egne behov
til side til fordel for andre i familien. Dette har ført til at mange av kvinnene tidlig har erfart
nødvendigheten av å opprettholde en fasade, og mange års trening i å klare det. De fleste
har høy terskel for å oppsøke hjelp. Vanskelige oppvekstvilkår og erfaringer med ulike typer
overgrep har ført til at mange bærer med seg en en sterk følelse av annerledeshet, skam og
skyld. En stor andel har utviklet kompleks traumeproblematikk.
Mange av kvinnene knytter seg nært, i mange tilfeller nærmest symbiotisk til en kjæreste.
Ofte er denne kjæresten den eneste nære relasjonen kvinnen står i. Mennene får i disse
tilfellene en ekstremt stor plass i kvinnens liv, og svært mye styres av den kjæresten de til
enhver tid har. Mange av disse relasjonene er objektivt sett svært vanskelige, og er i mange
tilfeller preget av vold, overgrep og dominans. Rusmiljøet preges også av et
kjønnsrollemønster som er mer konservativt og ekstremt enn i andre miljøer. Maskuline
egenskaper som fysisk styrke favoriseres i et miljø preget av brutalitet, vold og kriminalitet.
Disse svært destruktive relasjonene til menn resulterer gjerne i nye traumer og
opprettholdelse av uhensiktsmessige mestringsstrategier.
Med bakgrunn og støtte i teorien omkring kjønnsperspektivet i rusmiljøet, så er dette et tema
vi har fokus på. Ved å ha med denne kompetansen inn i arbeidet med våre ungdommer, så
er målet at vi skal lykkes enda bedre med å fange opp og hjelpe de unge jentene. Dette er
svært viktig arbeid da vi vet at kvinner er ekstra utsatt og sårbare i et mannsdominert og til
tider brutalt miljø.

Hvem jobber hos oss
Bispegata 9D er inndelt i to team: Hybel og SAMUR. Under følger en presentasjon av
ansatte og en evaluering av de to ulike teamene.
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Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av sosionomer, vernepleiere,
barnevernspedagoger, sykepleiere, assistenter og en fengselsbetjent. Vi har utover dette
ansatt en erfaringsmedarbeider, men har i tillegg også ansatte som bidrar med egenerfaring
i sin stilling. Personalet har ulike videreutdanninger innen rus og psykisk helse inkludert
traumer, samt at mange av oss har lang erfaring med arbeid fra rusfeltet og/eller
ungdomsarbeid. Rundt halvparten av ansatte har så langt tatt videreutdanning i “Ungdom,
rus og avhengighet”, og målet er at flest mulig gjennomfører denne utdanningen. I tillegg er
flere sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet EuropASI/ADAD’, som anbefales brukt i
nasjonale retningslinjer. Utover dette er det flere som har sertifiseringer i ulike kognitive
program. Ansatte har også kunnskap om anbefalte kartleggings- og screeningverktøy som
ikke krever sertifisering.
I tillegg til det som er nevnt ovenfor har vi også en Miljøvekter på natt. Enheten har inngått
avtale med vaktselskapet Securitas som tilbyr denne tjenesten. De har som oppgave å
ivareta trygghet og sikkerhet på huset. Miljøvekter er lokalisert sammen med helsefaglig
personell som er plassert i Bispegata som en del av tiltaket “Akuttovernatting for kvinner”.
Helsepersonell har også et ansvar for resten av enheten på natt ved behov.
Lang erfaring gjenspeiles også gjennom en høy gjennomsnittsalder i personalgruppen. Dette
er noe vi ønsker å utjevne ved å etterstrebe yngre kolleger ved rekruttering.
Kjønnsfordelingen er pr dags dato fjorten kvinner, og åtte menn fordelt på ulike
stillingsstørrelser. Det er også et mål å utjevne dette over tid. Personalgruppen mangler
flerkulturell sammensetning, noe vi ser på som en svakhet når det gjelder å avdekke og
imøtekomme utfordringer knyttet til rus og psykisk helse blant flerkulturell ungdom. Selv om
vi på tross av økning av henvendelser fra innvandrerungdom selv som opplever å få god
hjelp, så er det et sterkt ønske om å styrke denne kompetansen i gruppen.

Hybel
Bo- og tjenesteavtale (vedlagt)
Botilbudet ved Hybel er et midlertidig botilbud på veien til en ordinær og varig bolig. Helseog velferdskontoret fatter vedtak på oppfølging i boligen og botilbudet reguleres av en bo- og
tjenesteavtale. Formålet med boforholdet er å hjelpe beboeren til best mulig å kunne fungere
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i et vanlig boforhold og å nyttiggjøre seg øvrige tjenestetilbud. Herunder motivasjonsarbeid,
stabilisering og istandsetting til behandling. Bo- og tjenesteavtaler betyr at tjenestebehovet
er

større

enn

boligbehovet.

Bo-

og

tjenesteavtalen forplikter den enkelte til å ta i
mot

individuelt

tilpasset

oppfølging

fra

personalet. Oppfølgingen konkretiseres i en
Individuell Plan eller samarbeidsavtale som
utarbeides sammen med den enkelte beboer.
Det

opprettes

en

ansvarsgruppe

hvor

beboers primærkontakt deltar.

Lokalene
Lokalene ligger sentralt i Trondheim sentrum i
et eget hus med tre etasjer, som opprinnelig
var den gamle direktørboligen til Trondheim
kino. 1.etasje inneholder akuttovernatting for
kvinner samt kontorer og møterom. Arealene
på akuttovernattingen benyttes også som samtalerom av SAMUR på dagtid.
Hyblene ligger i andre og tredje etasje, og inneholder henholdsvis fire hybler for gutter og tre
for jenter. Begge etasjene har felles stue, kjøkken, bad og vaskerom, samt eget kontor/base
for ansatte i hver etasje. Beboerne har kun tilgang til egen etasje.
Utformingen av bygget setter begrensninger for hvem som får et tilbud her. Dette er et
hybelhus der man bor tett sammen med andre. Beboerne må kunne innrette seg etter dette.
Helse- og velferdskontoret foretar voldsrisikovurdering på alle aktuelle kandidater i forkant
av innflytting.

Ungdommene i Hybel
Målgruppa er unge voksne av begge kjønn i alderen 18-25 år med vedvarende
rusavhengighet i kombinasjon med psykiske lidelser (ROP). Helse- og velferdskontoret har
vurdert at ungdommenes tjenestebehov er større enn boligbehovet, og at Bo- og
tjenesteavtale i Bispegata er riktig tilbud.

Side 18 av 48

Siden oppstart har totalt 11 ungdommer av begge kjønn bodd i tiltaket. Totalt sett ligger
gjennomsnittsalder på 23 år. Gjennomsnittsalder på menn har vært noe høyere
(23,7 år) enn blant kvinnene (22,2 år). I tillegg har tre ungdommer blitt meldt som kandidater
til hybel, men etter drøfting fått andre tilbud. En kvinne fikk avslag på grunn av forhøyet
voldsrisiko, og to menn ble etter drøfting tildelt ordinær kommunal bolig, da de var inn i en
endringsprosess med planer om oppstart på skole og jobb. Alle de tre ungdommene har
oppfølging av SAMUR.
Gjennomsnittlig botid for utflyttede beboere ligger på 8,9. mnd. Beboeren med lengst botid
bodde i Bispegata i 20 måneder, mens de med kortest botid bodde her i fire måneder.
Av ungdommene som har bodd i Bispegata, hadde hele 9 vedtak på, og mottok tjenester fra
avdelingen via vårt ambulante team SAMUR i forkant av boligtildeling. De var dermed delvis
kjent for ansatte i hybelteamet ved innflytting. Ungdommene kjente til såvel lokalene, som
noen av de ansatte i forkant av innflytting.
Alle ungdommene har ulike utfordringer knyttet til psykisk helse. Noen av ungdommene er
mangelfullt

utredet.

Utfordringene

spenner

fra

angst

og

depresjoner,

til

uttalt

psykoseproblematikk.

Ne verk
Flere av beboerne har i kortere eller lengre perioder hatt kontakt med, og/ eller hatt ulike
tiltak fra barnevern før fylte 18 år, og har hatt en eller flere perioder med opphold i
institusjon. I tillegg har noen hatt problemer i tidlig barneskolealder med lærevansker,
mobbing og opplevelse av annerledeshet i oppveksten. Dette gjenspeiles i ungdommenes
vennenettverk som bærer preg av få eller ingen relasjoner til “rusfrie” jevnaldrende.
Alle beboerne har hatt kontakt med minst en av foreldrene under boforholdet i Bispegata.
Mange av ungdommene har gitt uttrykk for en grunnleggende mistillit til hjelpere og
hjelpeapparatet generelt. De forteller om tidligere erfaringer hvor de har med seg en
opplevelse av å ikke ha blitt hørt, sett eller forstått. En viktig oppgave for ansatte har vært å
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prøve å gjenopprette en form for tillit til hjelpeapparatet slik at det som er nødvendig av
nettverk innenfor det offentlige tjenesteapparatet kan komme på plass.

Rusmønster
Alle beboerne er blandingsmisbrukere hvorav over halvparten har en opiatavhengighet i
tillegg til bruk av benzodiazepiner, cannabis, alkohol/GHB og amfetamin.
Felles for alle beboerne er at bruken av rusmidler periodevis har vært svært ukritisk. Flere av
beboerne har hatt overdoser under boforholdet, på huset. Overdosene har utløst ulik grad av
behov for tiltak; fra tilkalling av nødetater til gitt naloxon og oppfølging internt av ansatte på
huset.
Flere av beboerne har vært drøftet i bistandsteam for vurdering av tvang etter Helse- og
omsorgstjenestelovens § 10-2, med ulik vurdering og beslutning i etterkant.

Bo og tjenesteavtalen
Bruk av bo- og tjenesteavtale gir mulighet til å regulere boforholdet med andre
husordensregler enn de man har ved ordinære husleiekontrakter. En viktig husordensregel i
Bispegata har vært restriksjoner i det å ta imot besøkende:
“Besøkende i egen hybel er ikke tillatt. Unntaket fra dette er besøk av pårørende og familie
etter avtale med personalet. Andre besøk gjennomføres i første etasje, etter avtale.”
Betydningen av egne, skjermede tilbud for ungdom på lavterskelnivå var en klar målsetting
for etablering av botilbudet i Bispegata. Det må være en forutsetning at ungdommene har en
mulighet til å trekke seg tilbake, slik at de får rom til å bli kjent med egne behov og ønsker.
Da kan lavterskeltilbudets innhold legge til rette for ønske om gå inn i bedringsprosesser, og
blir mer enn et oppbevaringssted. Reell trygghet, såvel som opplevd trygghet i egen bolig, er
en forutsetning for å kunne oppnå dette. Beboerne har gitt uttrykk for at dette har vært en
viktig faktor for dem under boforholdet. Det å ha en trygg base hvor man kan trekke seg
tilbake fra miljøet utenfor, få hvile, mat og omsorg blir særdeles viktig i en ellers utrygg og
uforutsigbar tilværelse.
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Bo- og tjenesteavtalen forplikter også beboere til å ta imot individuelt tilrettelagt oppfølging.
Det å ha faste individuelle samtaler med primærkontakt er en viktig faktor dersom man skal
gå inn i en endringsprosess. Det er innenfor denne rammen man kan gjenopprette en tillit til
hjelpeapparatet, reetablere sin evne til tilknytning og tilegne seg erfaring i det å stå i nær
relasjon til en annen. På denne arenaen kan en etterhvert snakke om det som er vanskelig,
få en økt selvaksept, og få mot og styrke til å gå inn i endringsprosesser. Avtalte tema
relatert til den enkeltes målsetning vil gi forutsigbarhet, økt selvforståelse og styrke den
enkeltes identitet. Slik kan man bli i bedre stand til å se komplekse sammenhenger i eget liv.
En slik subjekt-subjekt-tilnærming hvor det unike hos den enkelte ungdom, og ungdommens
iboende verdi og verdighet anerkjennes, vil være essensielt i prosessen med å styrke egen
identitet. Modning og vekst forutsetter at man jobber individuelt. Avtalte samtaler med avtalte
tema gir mulighet til å forberede seg til samtaler, noe som er en forutsetning for muligheten
til medvirkning.
Faste ukentlige samtaler har vært et gjentagende diskusjonstema blant ansatte. Det er
frustrerende å ikke få gjennomført samtalene fordi beboerne kan unndra seg disse. Flere
ansatte har påpekt at de beste samtalene er de som oppstår spontant på beboers initiativ.
Det er likevel en generell enighet om å holde på målet om faste ukentlige samtaler. Uten
disse lar det seg vanskelig gjennomføre å få til en god prosess i oppfølgingsarbeidet og
jobbe strukturert med ulike tema. Ansatte er enige om at vi i oppstarten av boforholdet må
være enda tydeligere på disse forventningene, og at vi ikke må gi oss selv om beboeren
prøver å unndra seg disse samtalene.
Planlagte

samtaler

vil

motvirke

at oppfølgingen blir preget av tilfeldigheter og

”brannslukking”. Det sikrer også at ungdommene får oppfølging uten at de selv må be om
eller sørge for å opprettholde den. Mange ungdommer kan ha høy terskel for å be om en
samtale, og kanskje spesielt når de trenger det som mest. Faste samtaler vil motvirke dette
til en viss grad, og vil etter hvert kanskje bidra til en så stor trygghet i relasjonen med
kontaktperson at forsvarsmekanismene kan senkes, og de kan våge å snakke om det som
er vanskelig og skamfullt. Dersom vi greier å opprette sterke, genuine relasjoner kan vi
oppnå stor forandring. Møte med oss som ekte medmennesker er en faktor som kan få
ungdommene til å oppleve seg selv på andre måter, og dermed revurdere sine muligheter,
sin historie og sin fremtid.
Det å holde fast på de ukentlige og avtalte samtalene utelukker ikke samtaler som oppstår
spontant. Disse samtalene er uten tvil svært verdifulle. De kan likevel ikke erstatte de faste
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samtalene, men må komme som et tillegg. Vår erfaring er at vi i et miljøterapeutisk
perspektiv kan skille mellom tre ulike samtaler som alle har stor verdi på forskjellige måter.
Det ene er altså de faste ukentlige samtalene, hvor avtalt målsetting jobbes med gjennom
ulike tema og man får en prosess. Det andre er de spontane samtalene som oppstår, og det
tredje er de uformelle samværene i miljøet hvor ansatte på en målrettet måte må være i
stand til å utnytte tilfeldigheter som oppstår i dagliglivet - da gjerne knyttet opp mot tema i de
individuelle samtalene. Det å utnytte her og nå-situasjoner kan skape økt forståelse for
pågående tema i de individuelle samtalene og gir muligheter for å jobbe aktivt for å løse
aktuell problematikk.
Vi ser at noen av beboerne har store utfordringer med oppgaver knyttet til praktisk hushold.
De greier ikke å opprettholde forsvarlig standard på egen hybel knyttet mot helse, miljø og
sikkerhet. Noen av hyblene har i kortere eller lengre perioder vært overfylt og forsøplet. Boog tjenesteavtalen gir mulighet til gjennomføring av daglige HMS-runder på alle hybler. Dette
gir oss mulighet til å avdekke avvik fra HMS-standard på et tidlig tidspunkt og å sette inn
nødvendige tiltak. Vi har hatt noen utfordringer når det gjelder å sette inn tiltak på et tidlig
nok tidspunkt. Vi tar med oss denne erfaringen videre.
Alle de kvinnelige beboerne har hatt lengre perioder hvor de ikke oppholder seg på huset.
De har gjerne kjærester som ikke bor på huset, og oppholder seg da store deler av tiden
sammen med denne kjæresten. Vi ser at det er vanskelig for de kvinnelige beboerne og
etablere vennskap med de andre kvinnelige beboerne, selv om de gir uttrykk for at de
ønsker venninnerelasjoner. Vi har prøvd å arrangere egne jentekvelder for å styrke
relasjonene dem imellom. Dette har vi noen ganger greid å gjennomføre med stor suksess,
men vi ser at det i mange tilfeller er utfordrende for dem å prioritere slike fellesaktiviteter.
Til tross for at kvinnene oppholder seg på huset i mye mindre grad enn menn, ser vi at det
likevel er godt for dem å ha en base å komme til hvor de vet at de er trygge, kan hvile seg
og få mat og omsorg.

Hva har vi oppnådd under bo den
Fra å trekke mer ut mot miljøet og venner utenfor i starten av boforholdet så ser vi at
ungdommene benytter seg mer av botilbudet når personal og beboer blir kjent med
hverandre og danner relasjoner. Personalet blir i økende grad ungdommens bindeledd og
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tillitsperson i samarbeid med andre. Dette har vært en av de viktigste faktorene for det vi har
oppnådd.
Flere av ungdommene er pr i dag rusfri, hvorav noen fremdeles er i døgnbehandling i
rusinstitusjon.
Bortimot alle ungdommene har hatt kontakt med PUT i kortere eller lengre perioder
Ved utflytting er flere etablert i andre kommunale boligtilbud av mer varig karakter.
Alle ungdommene har fått gjenopprettet god kontakt med fastlege og kontaktperson på NAV
Alle ungdommene har etablert kontakt med SAMUR som er avdelingens ambulante team.
Dette betyr at vi som avdeling følger ungdommene over i egen bolig, behandling eller hva
det måtte være, selv om de flytter fra huset. Ungdommene som har flyttet ut bruker dermed
huset og opprettholder kontakt med avdelingen og personalet, også i etterkant av utflytting.

Avvik og skademeldinger - hendelser
Avvik og skademeldinger føres og følges opp via kommunens system for dette, “Kvaliteket”.
Alle hendelser følges opp av verneombud og leder. i tillegg tas statistikken opp i
Arbeidsmiljøgruppen (AMG) til Enhet for rustjenester, der man ser på utviklingen og
eventuell tendenser. AMG kan også drøfte alvorlige enkelthendelser. Illustrasjonen viser
fordelingen av hendelser etter alvorlighetsgrad og hendelsestyper for 2019 og så langt i år.
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Sammenligning 2019 og 2020

2019
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2020

I tillegg til registrering av avvik og skademeldinger i kommunens registreringssystem, har vi i
også benyttet Brøset Violence Checklist som et redskap til å forutse aggressiv og voldelig
atferd blant beboerne på huset. Dette er et korttids predikasjonsinstrument for å fange opp
voldelig atferd. Det skåres på forvirring, irritabilitet, støyende atferd, verbale og fysiske
trusler og slag, spark evt. mot gjenstander.
Den kollektive boformen Bispegata tilbyr kan være vanskelig å håndtere for ungdommene.
De fleste ungdommenes generelle mistillit til andre mennesker fører lett til misforståelser og
konflikter. Generelle reguleringsproblemer, dårlig impulskontroll og relasjonelle vansker
forsterkes

gjerne

ytterligere

under

ruspåvirkning.

Tilleggsproblematikk

med

psykosegjennombrudd hvor forvirringstilstanden gjør at man ikke har forutsetninger for å
foreta reelle vurderinger av omgivelser og situasjoner, gjør den kollektive boformen særlig
utfordrende, både for den som er psykotisk og for medbeboere. For menn i miljøet er det i
tillegg også viktig å opprettholde sin sosiale status og ikke vike tilbake i konfliktsituasjoner.
Under boforholdet i Bispegata skårer de mannlige beboerne langt høyere enn de kvinnelige
beboerne på alle overnevnte indikatorer. Dette har nok noe sammenheng med at de
benytter botilbudet i langt større utstrekning enn kvinnene og tilbringer langt mer tid på
huset.
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SAMUR
SAMUR har som mål å komme i posisjon til ungdom som ellers ikke nyttiggjør seg
hjelpeapparatet, og ungdom som hjelpeapparatet ikke når. Vi skal tilby rask hjelp der
brukeren er, når det passer brukeren. Teamet skal også kunne ta i bruk mer fleksible
løsninger enn det andre tiltak tilbyr. Gjennom tilgjengelighet og tidlig intervenering ønsker vi
å fange opp ungdom som ikke greier å nyttiggjøre seg hjelp, eller de som ikke er kjent for
hjelpeapparatet. Målet er å begrense ruskarrieren og utvikling av kriminell aktivitet. Tiltaket
jobber for langsiktige og sømløse løp for den enkelte ungdommen sammen med det private
og det offentlige nettverket. Teamet ønsker å bidra til å tette tjenestetomrommet for personer
med

ROP-lidelser

i

samarbeid

med

andre

aktører

i

primærhelsetjenesten

og

spesialisthelsetjenesten.
SAMUR har tett kontakt med Uteseksjonen (Barne- og familietjenesten) og Helseteamet
(Enhet for rustjenester), som begge driver oppsøkende arbeid på gata. Dette bidrar til at vi
har god innsikt i miljøet. Vi er også godt kjent for resten av hjelpeapparatet om det avdekkes
ungdommer som har behov for tiltaket SAMUR. Det er lav terskel for kontakt, og hvem som
helst kan kontakte oss for å drøfte aktuelle saker, men også henvise konkret om det ønskes
oppfølging. I tillegg ser vi at ungdommene rekrutterer hverandre inn i tiltaket, samt at noen
tar kontakt på eget initiativ. Senere i rapporten vil vi komme nærmere inn på flere av våre
viktigste samarbeidspartnere.

Ungdommene
SAMUR har ved utgangen av november 2020 hatt oppfølging av totalt 64 ungdommer i året
2020; 23 kvinner og 41 menn. Gjennomsnittsalderen på ungdommene er 22,6 år.
Gjennomsnittsalderen er noe høyere hos menn (22,7 år) enn hos kvinner (22,4 år). 22 av
ungdommene har fått vedtak på tjenester i SAMUR i år, og 15 er utskrevet så langt dette
året.
Det har de siste årene vært en gradvis økning i antall ungdommer teamet har hatt
oppfølging av. Teamet hadde i 2017 oppfølging av totalt 35 ungdommer, 46 i 2018 og 53 i
2019. Året 2020 har vært et år med særlig stor pågang, og en vesentlig økning i antall
henvendelser. I 2019 mottok vi totalt 54 henvendelser, ved utgangen av november har vi i
2020 mottatt 92 henvendelser. I 2019 var de fleste henvendelsene vi mottok fra kommunale
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samarbeidspartnere, mens kun fire av henvendelsene var fra ungdommen selv/privat
nettverk. Hittil i 2020 har 28 av henvendelsene kommet fra ungdommer selv/privat nettverk.

(NB! Tallene er oppdatert per 18.12.2020, så det kan komme flere henvendelser og vedtak i
løpet av desember 2020)
Felles for ungdommene som får oppfølging fra SAMUR er at problematikken er kompleks og
sammensatt. Selv om noen av ungdommene ikke er ferdig utredet eller har mangelfull
utredning ser vi at alle våre ungdommer har eller har hatt åpenbare utfordringer med psykisk
helse. 11 av ungdommene sliter/har slitt med alvorlige suicidale tanker hvorav ni av disse
har hatt suicidforsøk en eller flere ganger.
For alle våre ungdommer er bruk av ulike rusmidler en sentral strategi for å håndtere de
psykiske utfordringene, og alle har utviklet en avhengighet. Avhengigheten er av ulik omfang
og alvorlighetsgrad. Mange av ungdommene startet tidlig med utprøving av rusmidler,
hvorav den som debuterte tidligst med tunge rusmidler oppgir at dette skjedde i 8-9
årsalderen.
40 av ungdommene har/har hatt en bruk av rusmidler som periodevis kan betegnes som
svært ukritisk, med et blandingsmisbruk av de rusmidler som har vært tilgjengelig. 14 av
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ungdommene har hatt en eller flere overdoser som vi er kjent med. Det antas at det i tillegg
er flere overdoser vi ikke er kjent med.
17 av ungdommene har/har hatt et hovedmisbruk av opiater. De fleste av disse har i tillegg
bruk av benzodiazepiner, cannabis, alkohol, GHB, hallusinogener og amfetamin. 21
ungdommer misbruker sentralstimulerende midler og har i tillegg bruk av benzodiazepiner,
cannabis, alkohol, GHB, hallusinogener og opiater.
Åtte av ungdommene benytter i hovedsak cannabis. Bruken er/har vært omfattende og har
ført til problemer med å følge opp jobb, skole og sosiale relasjoner. Flere av disse isolerer
seg og er periodevis vanskelig å nå for hjelpeapparatet, og de har store utfordringer når det
gjelder å følge opp avtaler. Disse ungdommene har tilleggsproblematikk med ulik grad av
psykiske lidelser. Tre av disse er i tillegg svært aktive i det kriminelle miljøet i Trondheim og
har dommer som skal sones/er sonet.
Mange av våre ungdommer har hatt en problematisk bolighistorikk som har ført til mye
flytting og perioder med bostedsløshet. 24 av våre ungdommer har erfaring med det å være
bostedsløse i kortere eller lengre perioder. 31 av ungdommene har flyttet minst en gang i
løpet av det siste året. Sju ungdommer (tre menn og fire kvinner) er bostedsløse pr i dag.
Det jobbes aktivt for å få bosatt disse.

Hva har vi oppnådd:
18 av ungdommene er pr i dag rusfrie, hvorav; 4 fremdeles er i døgnbehandling rus, En
soner i fengsel og to soner en såkalt §12-soning (i døgnbehandling rus).
26 ungdommer går/har gått i poliklinisk behandling ved St.Olavs hospital (PUT/DPS).
Fem ungdommer er i arbeidsrettet tiltak via NAV.
10 ungdommer har vært/er i ordinært arbeid, hvorav en er ansatt som lærling.
6 ungdommer går/har gått skole.
Som vist til tidligere i rapporten så har det alltid vært en viss bekymring knyttet til det at
hjelpeapparatet ikke kommer i posisjon for å nå tak i jentene i miljøet. Samtidig har det vært
en trend at når hjelpeapparatet først kommer i kontakt med dem, så er jentene blitt for gamle
til å få langsiktig hjelp i ungdomstiltakene (24-25 år). Det å komme i posisjon for å tidlig
intervenere jentene er noe vi jobber bevisst med hele tiden. I 2018 var jenteandelen 26,1% i
SAMUR, og som man kan se på illustrasjonen under, så har jenteandelen økt både i 2019
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og 2020. I 2019 var den 29,4% og i 2020 var den på 35,9%. I 2019 var kun 2 av jentene i
alderen 18-20 år, i 2020 er 5 av jentene i samme alderskategori.

Det har også vært en utfordring for hjelpeapparatet å få innpass i flerkulturelle miljøer,
spesielt ungdom fra afrikanske, arabiske, asiatiske og østeuropeiske miljøer. I 2018 hadde
SAMUR oppfølgingsvedtak på sju ungdommer med annen bakgrunn enn norsk etnisitet. I
2019 hadde vi i løpet av året vedtak på 10 ungdommer med annen bakgrunn. Disse hadde
foreldre fra, eller har selv tidligere bodd i annet land. Til tross for at vi skrev ut to av disse i
2019, var det 15 ungdommer med flerkulturell bakgrunn i løpet av 2020. En trend vi har sett i
2020 at spesielt gutter fra afrikanske land, henviser sine kompiser som er i samme situasjon
som dem, til SAMUR. Dette begrunnes med at de selv føler at de får god oppfølging.
SAMURs samlokalisering med botilbud for ungdom i sentrumsnære lokaler gir et utvidet
tilbud for ungdommene som er tilknyttet SAMUR. Den sentrumsnære beliggenheten gjør det
enkelt for ungdommene å komme innom for en samtale og en kopp kaffe eller te, uten at de
nødvendigvis har en avtale med sin kontaktperson. Onsdagslunsj og fredagsvafler er faste,
ukentlige treffpunkt som har vært populære blant mange av ungdommene. Ansatte og
ungdommer både fra Hybel og SAMUR deltar. Den uformelle praten og gode stemningen
som skapes her, understreker likeverdigheten og styrker relasjonen mellom ungdommer og
ansatte.
Bispegata har blitt en arena ungdommene kan oppsøke, og som fungerer som en trygg base
for mange. Huset er heldøgnsbemannet og ungdommene er trygg på at ansatte her kan
bistå ved kriser som oppstår, uansett ukedag og tidspunkt på døgnet.

Side 29 av 48

2020 og Covid 19
I forbindelse med pandemien Covid19 har året 2020 vært et annerledes år på mange måter.
Periodevis har dette påvirket tilgang og pris på rusmidler og ført til at rusmønsteret for flere
av ungdommene endret seg noe. Cannabis ble en sjelden vare og prisen flerdoblet seg en
periode. Dolcontin ble vanskelig tilgjengelig og prisen økte dramatisk. Motsatt ble heroin
lettere tilgjengelig og hadde ikke den samme prisstigningen. Heroin i omløp har imidlertid
vært av svært ulik kvalitet og styrke, noe Helse- og overdoseteamet jevnlig har gått ut med
advarsler om. Andre rusmidler har hatt varierende tilgjengelighet.
Vi mener å ha observert at for noen av ungdommene bidro den begrensede tilgangen til en
mer ukritisk bruk av rusmidler. De inntok i større grad det som var tilgjengelig der og da. Det
har periodevis vært en betydelig økning i alkoholinntak. Det har også vært en økning i bruk
av hallusinogener, men det er usikkert om dette er en konsekvens av pandemien eller om
det er en trend i ungdomsgruppa uavhengig av Covid19.
Noen få av ungdommene profiterte på at hasj ble vanskelig å skaffe seg, og hadde lengre
perioder hvor de var rusfrie.
Avdelingen har i stor grad greid å opprettholde tjenestetilbudet til ungdommene til tross for
pandemi og smitteverntiltak. Den individuelle oppfølgingen er uforandret. Nettverksmøter har
blitt gjennomført med en kombinasjon av fysisk og digitalt oppmøte.
For å opprettholde smittevernregler ved fellesaktiviteter hvor flere samles, søkte enheten i
samarbeid med A-larm om kompenserende midler fra fylkesmannen. Målet var å sikre
opprettholdelse av aktivitet/ tiltak under pandemien. Underveis har andre frivillige også blitt
koblet på. Dette har resultert i en basecamp hvor byens lavterskeltilbud kan reservere
tidspunkt i campen. Her er det mulig å arrangere aktiviteter og andre tilstelninger for
brukerne, samtidig som at anbefalte smitteverntiltak overholdes. Ungdomsavdelingen har
faste dager hvor fellesaktiviteter som felles lunch og vaffeldag har blitt videreført.
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Pårørende
I vår avdeling jobber vi tett på ungdom fra 18 - 25 år. Dette er unge voksne, der de fleste har
kontakt med sine pårørende. Det vi ser er at pårørende i denne sammenheng fortrinnsvis er
mor, men også far, søsken og andre kan ha en sentral rolle i den enkeltes liv. Det er
ungdommen selv som definerer hvem som er pårørende. I Bispegata har vi en tanke om at
alle pårørende er en ressurs for sine ungdommer, og at det er et viktig prinsipp å jobbe ut
fra. Dette betyr ikke at vi ikke møter på det motsatte, men før vi konkluderer, så har vi
undersøkt saken grundig. Å undersøke først med en nysgjerrig tilnærming hjelper oss når vi
forsøker å få tak på hva som ligger bak et mer destruktivt samarbeid, eller en tilsynelatende
usunn relasjon. Målet er å avklare muligheten for å snu dette til beste for alle parter. Når
pårørende involveres på en likeverdig, konstruktiv og planlagt måte i oppfølging/ behandling,
er vår erfaring at de er en særdeles viktig ressurs for den enkelte ungdommen. I tillegg
bidrar samarbeidet også til at pårørende selv kan oppleve å ikke stå alene med sine
bekymringer, og dermed få et større rom for å ivareta seg selv og egen helse.
De aller fleste ungdommene vi møter samtykker til kontakt med pårørende. Noe som for oss
er en viktig avklaring for å sikre ivaretakelse av taushetsplikt. I de sakene der det ikke er gitt
samtykke så er likevel pårørende velkommen til å ha kontakt med oss, men da ut fra
generell råd og veiledning. Mange pårørende trenger at noen lytter. De har også behov for å
formidle informasjon fra sitt ståsted, noe som kan være viktige tilleggsopplysninger for å
forstå ungdommen. I tillegg vil det å dele vår faglige kompetanse, bidra til å øke forståelse
for symptomer og uttrykk ut fra gjeldende problemstilling. Dette kan gi en større trygghet for
pårørende, og anses som forebyggende for å styrke deres evne til ikke bare å stå i
utfordringene de møter, men også å håndtere avvisning.
Alle pårørende vi er i kontakt med får informasjon om ulike tilbud til pårørende, og rett til
behandling for egen del når det avdekkes behov for dette.

Aku overna ng
Kommunens tilbud om akuttovernatting for kvinner er lagt til Bispegata. Dette er et tilbud for
rusavhengige kvinner over 18 år som er bostedsløse. Det er ingen øvre aldersgrense.
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Tilbudet er åpent fra kl 20.00 til kl 9.00 påfølgende dag. Damene får servert et enkelt måltid
ved ankomst samt tilbud om frokost eller matpakke før de drar. Alle som benytter
akuttovernattingen får tilbud om hjelp til kontakt med NAV og eventuelt

Helse- og

velferdskontoret for å få på plass egnet tilbud videre.
Tilbudet har forholdsvis lavt belegg. Hittil i år har 23 ulike personer benyttet tilbudet. Disse
har tilsammen hatt totalt 130 liggedøgn. I 2019 ble tilbudet benyttet av 25 personer med til
sammen 237 liggedøgn.
Den begrensede åpningstiden ved tiltaket er utfordrende for mange av kvinnene å forholde
seg til, da særlig på helg hvor man ikke har andre åpne væresteder på dagtid. Vi er kjent
med at flere av kvinnene dermed heller oppholder seg hos andre i miljøet, der det er stor
fare for at mange utsettes for vedvarende overgrep.
Ansatte i Bispegata bistår i kontakt med NAV og Helse- og velferdskontor for å få på plass
videre tilbud. Vi ser imidlertid at det kan være vanskelig for kvinnene å møte til avtaler vi gjør
for dem der. Dette er kvinner som er i en akutt krise hvor problematikken er kompleks og
sammensatt.
Det er en ekstra utfordring at akuttovernattingen er samlokalisert med hyblene i Bispegata.
Kvinnene må ut for å røyke og kommer da gjerne i kontakt med beboerne på huset. Vi har
også hatt tilfeller hvor beboere har gått rundt og banket på vinduene for å komme i kontakt
med kvinnene.

Aktuelle samarbeidspartnere
Foruten interne tjenester i egen enhet og pårørende, samarbeider vi med mange instanser
og viktige aktører i den enkeltes nettverk. I dette avsnittet vil vi komme inn på de mest
sentrale samarbeidspartnerne.

Helse og velferdskontoret - HVK
Trondheim kommune har organisert sine tjenester i en bestiller/utfører modell. Dette
fungerer på den måten at innbyggerne får vurdert sine rettigheter og tjenestebehov ved
kommunens Helse- og velferdskontor som er bestillerkontoret. De er koordinerende enhet,
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og har mandat til å fatte vedtak. Enhet for rustjenester er en av mange utførerenheter. For
Bispegata sine ungdommer betyr det i praksis at de er tilknyttet en saksbehandler ved HVK,
som ved kartlagt behov, fatter vedtak på tjenesten vi tilbyr. Ved endring i tjenestebehov
utover det vi som enhet kan tilby, så er det HVK som igjen må gjøre en vurdering. HVK har
også ansvar for boligtildeling, samt at de er ansvarlig instans i saker som omhandler tvang
etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er derfor områder vi samarbeider tett om der
det er aktuelt. Bispegata er i utgangspunktet et Lavterskeltilbud, da ungdommer også kan
oppsøke avdelingen uten vedtak. Det er imidlertid vår oppgave å sørge for kontakt med HVK
der vi ser at det er behov for et vedtak. Vedtak er viktig for å sikre ungdommens rettigheter
og klagemuligheter.

NAV
De aller fleste av våre ungdommer vil ha behov for tjenester fra NAV. Dersom det er definert
stor avstand til arbeidslinjen, så vil det likevel være behov for økonomiske ytelser, enten i
form av sosialhjelp eller for noen, også hjelp til å få en uføreytelse. For ungdommer som har
som mål å komme ut i arbeid/ aktivitet, er NAV en viktig instans for å få på plass riktig tiltak
og ytelse i form av arbeidsavklaringspenger - AAP. AAP forutsetter at det er opparbeidet
rettigheter til denne type ytelse. Slike problemstillinger er det viktig å få avklart for den
enkelte i et samarbeid med NAV. Mange av våre ungdommer har behov for hjelp til dette i
form av at vi deltar i møte med NAV, og at vi hjelper dem med å avdekke sine behov. Dette
er ofte ungdommer med en opparbeidet mistillit til det offentlig hjelpeapperatet, og det tar tid
å få fornyet tillit. Å få bistand fra en tillitsperson som har kjennskap til den enkeltes
utfordringer kan bidra til å forhindre nye misforståelser og nederlag, samt virke
konfliktdempende i møte med andre.

Fastlege og legevakt
Vår målgruppe har i all hovedsak sammensatte problemer i form av utfordringer knyttet til
psykisk helse og rus, men samtidig har de også andre utfordringer knyttet til helse generelt.
Forskning viser at denne gruppen ofte er underdiagnostisert når det gjelder medisinske
tilstander og sykdommer, og de har ofte også mangel på viktige vitaminer og mineraler på
grunn av underernæring, eller feilernæring. Et godt samarbeid med fastlege er derfor meget
viktig. Vi vet også at det kan være en vanskelig oppgave for fastlegen å ta tak i en del av de
underliggende utfordringene, da dette ofte ikke er prioritert fra pasienten sin side.
Avhengighetens natur er gjerne sånn at fastlegen ofte blir kontaktet ved behov for
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medisinering i form av A og B preparater. Dette er ofte grobunn for mistillit og misforståelser
mellom lege og pasient. Som offentlige ansatte med tett kontakt og opparbeidet relasjon til
den enkelte ungdom, er vi i en unik posisjon til å avdekke behov for medisinsk hjelp og
bistand fra fastlege. Vi kan bidra med å forberede en konsultasjon og støtte ungdommen i
gjennomføring av denne.
Legevakt er en hyppig brukt tjeneste blant vår målgruppe, da de stadig opplever å stå i ulike
kriser som krever akutt hjelp og bistand. Ved legevakten møter pasientene leger som ikke
kjenner dem og deres historie. Ofte ser vi også at rusbildet tildekker mye av den opplevde
krisen, og det kan lett oppstå misforståelser som gjør at våre brukere ikke når frem med sitt
egentlige problem. Til syvende og sist kan dette føre til at de ikke får den hjelpen de skulle
hatt. På bakgrunn av dette er det viktig at vi har et godt samarbeid med legevakt og at de
har god kjennskap til oss som tjenesteytere. Ved et godt samarbeid kan vi sikre riktig hjelp,
unngå konflikt og utagering, og sikre ivaretakelse og riktig oppfølging for den enkelte.

Spesialisthelsetjenesten
Mange av våre ungdommer har stort behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. For å
sikre gode behandlingsforløp er det viktig med et tett samarbeid både før under og etter en
eventuell innleggelse i institusjon. I dagens spesialisthelsetjeneste med fokus på
pakkeforløp, så er poliklinisk kontakt i spesialisthelsetjenesten påkrevd. For våre brukere vil
dette ofte være i form av kontakt med Psykiatrisk ungdomsteam - PUT, som også er
vurderingsinstans for videre behandling. For mange av våre ungdommer er det
symptomatisk å unnvike avtaler, samt at manglende struktur i hverdagen ofte forutsetter at
de trenger hjelp til å huske avtaler, og bistand til å komme seg dit. Dette er det viktig å få
avdekket for å sikre at det legges til rette for gode forløp for den enkelte. Tilrettelegging av
mestring i hele behandlingsforløpet vil være besparende ved at vi kan unngå unødvendige
brudd og nederlag, og det vil være samfunnsøkonomisk ved at vi med et godt samarbeid
kan bidra med å forebygge et økt antall “svingdørspasienter”.

Dagsverket
Dagsverket er et viktig bidrag for å ha et meningsfullt alternativ til aktivitet i hverdagen. Dette
er et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer, i regi av
Stavne Trondheim KF. Her får den enkelte et tilbud om arbeid for én dag av gangen. Det er
ingen krav om henvisning fra andre instanser, så det er bare å møte. Den enkelte
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bestemmer selv hvilken dag og hvor mange dager han/hun vil jobbe. Dette er et alternativ
som for våre ungdommer kan være en vei inn i annen type arbeid/aktivitet på sikt.
Det samarbeides kontinuerlig med å gi ungdommer et best mulig lavterskeltilbud som det
Dagsverket er. I 2020 er det opprettet en arbeidsgruppe, hvor målet er at det skal utarbeides
en pilot på Et “Dagsverket Ung”, som er bygd på samme lest, men samtidig totalt adskilt fra
dagens Dagsverket. Dagens tilbud benyttes for det meste av eldre brukere (over 30 år).
Samtidig opplever vi av og til at foreldrene eller andre pårørende til våre ungdommer er en
del av brukergruppen til Dagsverket. I aktuelle saker samarbeider SAMUR og Dagsverket
tett for å oppnå best mulig resultat for både ungdommen og pårørende.

Uteseksjonen i Trondheim (USIT)
Uteseksjonen er et tiltak i regi av Barne- og Familietjenesten Midtbyen - BFT, og er et rusog kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år. Uteseksjonen er et
lavterskeltilbud der både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartnere kan ta
kontakt for hjelp. Uteseksjonen samarbeider nært med bydelene og andre instanser som
møter risikoutsatt ungdom for å skape endring og bistå ungdom i å mestre eget liv.
Uteseksjonen har ansvar for det oppsøkende sosiale arbeidet i Trondheim sentrum, og et
særskilt oppfølgingsansvar for ungdom. Uteseksjonen kommer derav også i kontakt med
våre brukere og deres miljøer/kontaktnettverk. SAMUR har månedlige samarbeidsmøter
med

Uteseksjonen

I

disse

møtene

diskuteres

trender

blant

ungdom,

aktuelle

oppfølgingssaker/ungdommer som kan overføres fra barneverntjenesten til Helse- og
velferdstjenester for voksne som SAMUR er en del av. Vi samarbeider også i familienettverk
der SAMUR for eksempel følger opp en ungdom og foreldrene, mens Uteseksjonen følger
opp yngre søsken og foreldrene samtidig. Vi har også eksempler der vi har gitt veiledning i
samarbeid til ungdom og foreldre. SAMUR veileder for eksempel foreldrene, mens
representanter fra Uteseksjonen sitter i naborommet og veileder ungdommen. Noen ganger
er det mest hensiktsmessig å gi samtidige tjenester, der ungdommen har ettervern fra BFT
samt vedtak fra SAMUR parallelt. I disse sakene jobber primærkontakten i SAMUR tett
sammen med primærkontakten i Uteseksjonen for oppnå best resultat i alt fra praktiske
oppgaver til kognitive samtaler. Dette gjøres også for øvrig i enkelte andre saker, sammen
med andre enheter i BFT hvor ungdommene har vedtak om ettervern, og der vi ser det er
hensiktsmessig for det videre arbeidet.
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Konﬂiktrådet/Kriminalomsorgen
Ofte er våre brukere i kontakt med politi, og pådrar seg ulovlige forhold som de må
gjennomføre straff for. I tillegg til fengsel, er det mange av våre brukere som får alternative
straffegjennomføringsformer. Vi bistår brukerne våre i rettssystemet og i kontakt med
advokat. Vi kan være et talerør for ønske om endring, og være en viktig samarbeidspartner
under straffegjennomføring. Med det kan vi bidra til at ungdommene ikke påføres en
tilleggsbelastning som soning i fengsel og opparbeidelse av gjeld gjennom bøter, ofte kan
være for vår målgruppe. SAMUR samarbeider med Konfliktrådet og Kriminalomsorgen, og vi
er en aktiv aktør i for eksempel ungdomsplan og oppfølging i Konfliktråd og samfunnsstraff i
regi av Kriminalomsorgen. Vi kan bistå gjennom blant annet kognitive samtaler med tema
som rus, kriminalitet og livsendringer. Vi kan være en del av stormøter, familieråd med mer. I
tillegg bistår vi også ungdommene med å gjennomføre pålagte oppgaver som jobbtiltak i regi
av

NAV,

skolegang/kurs,

urinprøvetaking

og

polikliniske

oppfølging

i

spesialisthelsetjenesten.
SAMUR deltar også med en representant inn i kommunens og politiets samarbeid “U23”,
som er beskrevet senere i evalueringen.

Deltagelse i ulike fora og ne verk
Ansatte i Bispegata og SAMUR deltar i ulike nettverk på tvers av avdelinger i enheten og
med andre aktører på tjenesteområdet. På grunn av covid 19 har det vært mindre aktivitet i
nettverkene. Der det har vært hensiktsmessig har vi deltatt digitalt. Vi nevner kort de mest
sentrale nettverkene nedenfor.

Ne verk for pårørendearbeid på enheten
Enhetsavtalen har et eget punkt som omhandler arbeid med pårørende. På bakgrunn av
dette er det nedsatt en gruppe med representanter fra hver avdeling. Gruppens mandat er å
planlegge, implementere og evaluere målene som er satt i enhetsavtalen. Den skal sikre
godt pårørendearbeid på enheten gjennom kompetansepersoner på hver avdeling som har
spisskompetanse på området. Gruppen skal også sørge for at ansatte har god kompetanse i
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å møte alle pårørende, utarbeide og evaluere aktuelle rutiner og sørge for nødvendig
opplæring og fokus på området.

Cannabisne verk
Cannabisnettverket er et nettverk for fagfolk både fra primær- og spesialisthelsetjenesten i
region midt, og som til daglig jobber med cannabisutfordringer. Det legges opp til samlinger
4 ganger i året i regi av St.Olavs Hospital, Kompetansesenter Rus Midt-Norge. Målet med
nettverket er faglig oppdatering, refleksjon og utveksling av informasjon knyttet til cannabis.
Nettverket bidrar også til å knytte kontakter på tvers av behandlingssteder og kommuner.

Recoveryne verk
Enheten har et eget Recoverynettverk med representanter fra alle avdelingene. Nettverket
skal sikre at enhetens arbeid er forankret i recoveryorientert praksis. Utgangspunktet er at
alle kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv på tross av psykiske helseutfordringer.

Kvinner og rus
Enheten har en egen kompetansegruppe med kunnskap om kvinner i rusmiljøet. Gruppa
skal fremme og ivareta kvinneperspektivet på enheten, utvikle egne tiltak rettet mot kvinner
på hver avdeling og implementere metodikk rettet mot kvinner i aktiv rus.

Lavterskel samarbeid
Representanter fra de ulike lavterskeltiltakene møtes hver 14.dag. Her tar vi en oppdatering
på hva som skjer i de ulike tiltakene. Faste tema vi oppdaterer er blant annet: Matutdeling,
aktiviteter, arbeidstiltak, russituasjon, smitteverntiltak/situasjon Covid 19 og Base Camp. Vi
utveksler erfaringer og deler hvilke planer hver og en av tiltakene har. Møtene gjennomføres
for å få en bedre oversikt over hverandres tiltak for å gjøre samarbeidet mer smidig.
De som per i dag deltar er: Vår Frue Kirke, Sorgenfri, Frelsesarmeen, Dagsverket, Gryta/
Overdoseteamet og Bispegata/Samur.
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Ak vitetsgruppa
MANDAT
Fysisk aktivitet fremmer både den fysiske og psykiske helsa, og det gir økt velvære og bedre
selvfølelse. Aktiviteter i fellesskap utvider også det sosiale nettverket og man kan oppleve
sosial støtte og engasjement.
Aktivitetsgruppa i enhet for rustjenester, har tilbud om månedlige og ukentlige aktiviteter.
Aktivitetsgruppa

består

brukerrepresentanter

av

og

ansatte

representert fra de forskjellige avdelinger i
vår enhet. Vi har eget budsjett, og det blir
planlagt aktiviteter for hvert semester.
Ønsker

om

aktiviteter bringes inn til

aktivitetsgruppa, og de fleste blir innfridd.
Faste aktiviteter er ukentlige treninger med
fast trener, Allan Fallrø. Vi har ellers tilbud
om kino og teater, hvor vi har fått gode
avtaler til redusert pris. Vi har som
tradisjon

i

februar

å

delta

på

Rørosmartnan, hvor vi stiller med buss og
egen sjåfør. Vi har bowling og arrangerer
turer i marka. Aktivitetsgruppa har også
som tradisjon å delta på jentebølgen hvert år i juni, hvor vi avslutter dagen med et felles
måltid.
Aktivitetsgruppa har hatt fokus på å opprettholde de fleste aktiviteter også under pandemien
i 2020, og dette har vi greid med hell.Trening, kino, teater og bowling er gjennomført, som
planlagt. Trening ble i perioder gjennomført utendørs, inntil vi fikk basecamp i Ytre
Kongsgård den 1.november 2020.

U23
U23 er et samarbeidsprosjekt for å forebygge ny kriminalitet for et antall kartlagte
ungdommer i Trondheim kommune. Prosjektet retter seg mot ungdom fra 18 - 25 år, som
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politiet har registrert med gjentatt kriminalitets, volds- og/eller det foreligger bekymring
knyttet til rusproblematikk. Her deltar i tillegg til oss; Helse- og velferdskontorene, NAV,
Rådmannens fagstab v/faggruppe helse- og velferd, faggruppe oppvekst og utdanning
v/SLT-koordinator, Enhet for service og internkontroll, Barne- og familietjenesten,
Konfliktrådet i Trøndelag, Trøndelag friomsorgskontor og Trøndelag politidistrikt.

U ordringer
Internt på avdelingen
Boligens utforming og lokasjon oppleves som utfordrende. Vi har erfart at det i perioder er en
del eldre personer i rusmiljøet som kommer til Bispegata og etterspør enkelte beboere. Den
sentrale plasseringen for botilbudet bidrar til at det er enkelt å oppsøke boligen. Samtidig
som dette er en positiv faktor for våre ungdommer, så er dette negativt med tanke på
besøkende som vi i utgangspunktet ikke ønsker å ha der.
Boformen bidrar til å ekskludere ungdommer som i utgangspunktet har stort behov for bolig
med tjenester. Det at dette er et bofellesskap med egen hybel men med felles stue, kjøkken
og bad gjør det enda vanskeligere for enkelte å regulere følelser. Mange av ungdommene
sliter med tilknytningsproblemer, affektregulering og i det hele tatt å forholde seg til andre
mennesker. Det å ha en bolig med egen dør som kan låses, og en mulighet til å trekke seg
tilbake, vil for noen være absolutt nødvendig dersom vi skal komme i posisjon til å hjelpe.
Enkelte vil også ha behov for dette for at vi skal greie å skjerme andre fra deres adferd, og
for at vi skal kunne hindre utagering og vold i størst mulig grad. Ideelt sett skulle vi hatt en
bolig med egne leiligheter, personalbase og som i tillegg har arealer for felles måltid og
aktivitet. Å bruke fellesskapet som metode er gull verdt og helt nødvendig for inkludering og
læring, men da er det samtidig avgjørende for mange at det er en mulighet for å trekke seg
tilbake.
For de av våre ungdommer som bor i egen bolig, så ser vi ofte utfordringer knyttet til
perioder med forhøyet symptomtrykk. I disse periodene kan det være vanskelig for den
enkelte å ivareta egenomsorg i form av søvn, ernæring, medisinering med mer. For mange
kan det også være vanskeligere å regulere besøk, noe som øker risiko for bråk og uro,
gjerne med påfølgende naboklager. I enkeltsaker der vi ikke har hatt andre løsninger, så har
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vi tilrettelagt for skjerming ved at vi har tatt i bruk akuttovernattingen i 1. etasje når det har
vært rom for dette. I disse tilfellene så har det vært lettere å gi et slikt tilbud for jentene, da
akuttovernattingen er for kvinner. Vi har likevel gått utover vårt mandat når vi har
gjennomført en slik ordning. Det vi ser er imidlertid at muligheten for skjerming i korte
perioder kan bidra til at en dårlig periode kan stabiliseres raskere. Dette bidrar igjen til at vi
kan hindre mislighold av boligen. Ved at den enkelte kan beholde boligen sin, slipper
ungdommen unødige flyttinger med de omkostninger dette gjerne har, både økonomisk og
med økt stressnivå. Dette er faktorer som igjen påvirker helsen i negativ retning, og
runddansen er i gang. Behovet for en skjermingshybel for begge kjønn er stort, og tilgang på
dette vil gitt oss et uvurderlig verktøy i arbeidet med målgruppen.
Individuell skreddersøm kan oppleves som en utfordring. Det er ressurskrevende å bygge en
relasjon til enkelte av våre ungdommer. Flere har komplekse og sammensatte lidelser/
utfordringer som krever mye av hver enkelt ansatt. Det er lett å gå i fella og drive det vi kaller
“superoppfølging” som i overført betydning handler om brannslukking. Det er fort gjort “å
hoppe på” den samme karusellen som
ungdommen befinner seg på i den hensikt å
hjelpe, uten at det nødvendigvis har en
ønsket effekt. Motsatt er rollen som fasilitator,
som bidrar til å legge til rette for endring, og
bedring mot noe annet. Dette er langsiktig
arbeid som kan pågå over år, og resultatene
er derfor ikke like tydelige hverken for oss
eller våre oppdragsgivere. Ansatte må ha en
trygghet til å stille krav og bidra til regulering
ved å sette grenser til riktig tidspunkt, samt
være troverdig i kompetanseoverføring til
ungdommen,

deres

pårørende

og

våre

samarbeidspartner, ut fra hva den enkelte har
behov for. For å få til dette må vi ha høy kompetanse og vite når vi handler på den ene eller
andre måten. Dette har vært en utfordring som det gjerne er i oppbyggingen av nye tiltak,
med nye ansatte som skal lære hverandre å kjenne og som skal bygge en kultur. Samtidig
er jobben vi er satt til å gjøre krevende og kompleks, og der vi ser at en metode alene ikke
kan løse oppdraget.

Side 40 av 48

Kapasitet er en utfordring. Avdelingen legger vekt på å være fleksible og tilgjengelige. Dette
forutsetter at vi er tro mot antallet ungdommer hver enkelt har ansvar for. Det vi har sett er at
vi ikke kan overstige ett årsverk pr ti ungdommer i SAMUR. Dette vil sånn som vi vurderer
det ikke være forsvarlig i arbeidet med vår målgruppe. Det vil redusere kvaliteten på
arbeidet, og gi dårligere resultater på det vi oppnår med hver enkelt. Med den siste tidens
pågang så utfordres dette perspektivet til stadighet. Det er vanskelig å sette syke
ungdommer på venteliste fordi vi ikke vil gå på akkord med den faglige kvaliteten på
arbeidet. Det er heller ikke kostnadseffektivt å avslutte ungdommer som er i ferd må å få
positive endringer i livet sitt, med tanke på tilbakefallsrisiko.
Som nevnt i presentasjonen av ansatte så er det ønskelig å styrke den flerkulturelle
kompetansen på avdelingen. I tillegg ser vi at vi ville hatt god nytte av en
arbeids/aktivitetskonsulent som kan ha fokus på å være et bindeledd mellom NAV og
avdelingen, samt bidra til å tette hull der ungdommen er definert å være for langt unna
arbeidslivet, men likevel vil dra nytte av meningsfylt aktivitet/tiltak. En arbeidskonsulent ville
hatt en helt annen kapasitet til å finne riktig tilbud til hver enkelt, samt inneha en los-funksjon
i oppstart av aktivitet. Dette har SAMUR tidligere hatt suksess med ved utprøving i prosjekt,
som dessverre ikke ble videreført på grunn av at det manglet midler.
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I samarbeid med andre
Vi ser at alle overganger er sårbare. Det
være seg overgang fra BFT til tjenester for
voksne, fra institusjonsopphold til ettervern
og ambulant oppfølging, fra arbeidstiltak til
ordinært lønnet arbeid. Listen er utømmelig.
Skal vi lykkes med å sikre at overganger blir
gode så krever dette god kjennskap og tillit til
hverandre. Det er nødvendig å ha god
overføring av informasjon og kartlegginger
som er gjennomført. Dette må vi sikre på en
god måte som også ivaretar taushetsplikt. Vi
må også anerkjenne behovet for parallell
oppfølging den tiden det kreves for at
ungdommen skal bli trygg på nye hjelpere.

Besøk av Petter Nyquist i fbm. opptak til aktivitetsmessen
“Fyll dagene 2020”

Vi ser også at vår målgruppe ofte er ungdommer som faller mellom alle stoler. Det er
vanskelig å finne riktig behandling i spesialisthelsetjenesten og mange vil ha behov for
gjentatte forsøk, uten at dette skal oppleves som nye nederlag. Vi opplever at dette er en
gruppe som utfordrer de etablerte systemene og som det er lett å fraskrive seg ansvaret for,
gjerne med begrunnelse at de er behandlingsresistente og kost/nytte blir ikke vurdert i deres
favør. Mange har etablert forsvarsmekanismer som unnvikelse og tilbaketrekning og vil i
perioder ha problemer med å møte til samtaler. Vi ser at dette lett kan tolkes som manglende
motivasjon hos ungdommene. Motivasjon kan ikke forstås som et konstant, endimensjonalt
fenomen i ungdommenes liv. Den vil påvirkes av ulike faktorer underveis i forløpet, og deres
ambivalens er en naturlig og sentral del av problematikken. For å bidra til å løse disse
utfordringene trengs det et tettere samarbeid og tillit til hverandres faglige kompetanse, men
også muligheter innen gjeldende rammer til å tenke nytt, være kreative og fleksible for å
legge til rette for mer individuell behandling, uavhengig av nivå.
Bispegata jobber i hovedsak med ungdommer fra 18 år og oppover. BFT ved Uteseksjonen i
Trondheim, har de siste årene rapportert at de har hatt en økning av ungdommer i
aldersgruppen 13-16 år som trenger oppfølging. Dette kan medføre at vi vil se en økning av
ungdommer som trenger våre tjenester. Vårt hovedfokus vil alltid være å avdekke og sette
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inn tiltak så tidlig som mulig. SAMUR har i noen få spesielle tilfeller, oppfølging av
17-åringer. Da med bakgrunn i at de har kort tid igjen før fylte 18 år. I disse sakene har
ungdommene vært ukjente for BFT/USiT. Vi har per nå månedlige samarbeidsmøter på
leder-/koordinator-nivå mellom Bispegata og USiT. De siste årene har det kun vært noen få
enkeltsaker hvor vi samarbeider med USiT eller Gartnerhaugen. Det å ha sømløse
overføringer fra Barne- og familietjenesten til Helse- og velferdstjenester for voksne er
fortsatt en stor utfordring, som vi må jobbe aktivt med for å bedre. Vi i “voksentjenestene” må
bli mer oppmerksomme på ungdommer i alderen 16-18 år som strever, for å sikre at de
fanges opp så tidlig som mulig. Dette er en alder hvor utprøving av ulike rusmidler lett kan
gå over til utvikling av en alvorlig avhengighet. Vi må fremover, og i felleskap på tvers av
nivåer og seksjoner, ha fokus på å sikre at denne aldersgruppen ikke glipper. Det er ønskelig
at samarbeidet med Barne- og familietjenesten styrkes for å sikre sårbare overganger fra
barn til voksen ytterligere.

Generelt
Vi erfarer økt klasseskille i samfunnet vårt. Dette fører til at det blir enda større avstand
mellom våre ungdommer, det etablerte samfunn og gode liv. Konsekvensen er at inkludering
blir stadig vanskeligere, og muligheter for å delta fellesskapet stadig mindre. For våre
ungdommer erfarer vi at utenforskap gjerne oppsto tidlig i barndommen. De har søkt til
rusen lenge før omgivelsene har forstått hva som er i ferd med å skje. For å drive god
forebygging så må vi som samfunn bli flinkere til å inkludere alle, spesielt sårbare grupper
og familier. Dette kan vi bidra med som gode naboer, foreldre og ellers. I tillegg må
barnehage, skole og andre arenaer der barn og unge ferdes, settes i stand til å oppdage
utenforskap og utforsking av rus som mestringsstrategi på et så tidlig tidspunkt som mulig.
Det er sjelden rusen som er det egentlige problemet, men muligheten til å fortrenge det som
er vanskelig, er enkel via rusmidler. Rusmidler er også lett tilgjengelig all den tid kjøp og salg
ikke er regulert. Barn og unge opplever også å ha lite relevant kunnskap om ulike rusmidler,
rusens funksjon og ikke minst fare for skadelig bruk og avhengighet.
Som kompetanseenhet så er det et ønske og en intensjon å bidra til økt kompetanse over
hele linjen. Vi har i løpet av året stilt opp på undervisningsoppdrag ved forespørsel. Vi er
igang med et samarbeid med USiT hvor vi sammen vil utarbeide et undervisningsopplegg
spesielt rettet mot ungdom og de som arbeider med denne målgruppa. Vi vil så langt det lar
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seg gjøre, stille oss tilgjengelig for samarbeidspartnere og andre på forespørsel. Vi kan tilby
både undervisning/ foredrag, råd og veiledning så fremt vi har kapasitet. Vi ser at det er stort
behov for kompetanseheving rundt omkring, dersom målet er at vi skal få en bedre
forståelse for ungdom som faller utenfor. Ideelt sett ønsker vi å sette dette mer i system for å
bidra ytterligere, men dette blir igjen et kapasitetsspørsmål.

Oppsummering og veien videre
Selv om vi møter på en rekke utfordringer i arbeidet så er det ikke dette vi har mest fokus på
i hverdagen. Utfordringer er noe vi må arbeide videre med, og som bidrar til å føre oss i nye
retninger, der vi også kan finne rom for utvikling.
Siden oppstart har avdelingen oppnådd mye av den uttalte målsettingen med å etablere en
egen ungdomsavdeling. Vi ser at en del har falt på plass, samtidig som vi har gjort oss
erfaringer på hvordan vi kan bli enda bedre. Det at ungdommene faktisk bruker huset og
rekrutterer nye ungdommer inn, sier også noe om at vi er på riktig vei. I tillegg har vi tall som
viser at mye av det vi gjør gir resultater, også på kort sikt. Utover dette vet vi at arbeidet med
ungdom i vår målgruppe er langsiktig arbeid, der vi er ofte er en liten del i en
behandlingskjede på veien mot et bedre liv for den enkelte.
Suksess for den enkelte ungdom er vanskelig å måle bare ved å synliggjøre våre tall. Det er
ofte de små hverdagslige seirene som til slutt fører den enkelte i en annen retning. Det kan
være å opparbeide tillit til andre mennesker, å tørre å be om hjelp, å vise sårbarhet og
følelser og samtidig greie å reflektere omkring dette i samtalen - mentalisering, å mobilisere
håp, reetablering av nettverk med de nærmeste, livredning ved en overdose, å greie å sette
seg ned og delta i et felles måltid selv om det er ukjente der, mobilisere mot og krefter til å
gå i gang med behandling, erkjenne at motivasjon ikke er statisk men noe det må arbeides
med over tid, takle nederlag uten å rykke tilbake til start, for å nevne noe.
Suksessen

ligger

også

mye

i

de

ansattes

engasjement

for

målgruppen,

at

kollegafellesskapet stadig jobber mot å bli bedre kjent og bli tryggere på hverandre, at vi har
en rød tråd og en tanke bak det vi gjør i hver enkelt sak, at vi er fleksible og at vi stadig
reflekterer over egne holdninger og egen praksis.
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Overordnet er det selvsagt viktig at kommunen er villig til å satse på dette arbeidet, at vi ser
en tydelig linje fra nasjonale føringer og anbefalinger, til lokalt planverk som igjen kan munne
ut i god praksis.

Veien videre i 2021
Avdelingen vil fortsette det gode arbeidet med å utvikle oss i samarbeid med ungdommene
vi er satt til å hjelpe. Fokuset for kommende år vil være økt kompetanse på flerkulturell
ungdom i rusmiljøet spesielt, og økt brukermedvirkning med fokus på arbeid og meningsfull
aktivitet i vår målgruppe generelt. Samtidig ønsker vi om mulig å få på plass lokasjoner som
egner seg bedre. Vi ser behov for større plass for ytterligere å få utnyttet fellesskapet som
metode, og ikke minst lokaler der boformen er mer egnet for flere av våre ungdommer. Vi vil
fortsatt ha fokus på kjønnsperspektivet i den hensikt å gi bedre tilpasset tjenester, da med
særlig fokus på unge jenter i rusmiljøet.
Vi ønsker for det kommende året at hver enkelt ungdom kan få rom til utvikling gjennom
individuelt tilrettelagte tjenester, opplevelse av tilhørighet, en trygg plass å bo, og med lett
tilgang til personal og skjerming ved behov, enten man bor i egen leilighet eller i bolig med
base.
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Li eraturliste
Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere:
IS-1948, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer
med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser. Sammensatte tjenester - samtidig
behandling.
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.
Pårørendeveileder.
IS-2076 “Sammen om mestring”, veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for
voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten.
Prop. 15S, Opptrappingsplan for rusfeltet
Prop. 121S, Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Ne sider:
https://rvtssor.no/aktuelt/294/de-tre-pilarene-i-traumebevisst-omsorg/
https://www.mentalisering.no/
https://nwi.pdx.edu/NWI-book/index.php (Resource Guide to Wraparound)

Bøker:
Miljøterapiboken, Mentalisering som holdning og handling (Finn Skårderud og Bente
Sommerfeldt 2013)

Trondheim kommunes rapporter:
Brukerplan 2017
Ung i Trondheim, felles ansvar 2017
Boliger til rusavhengige
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Bak fasaden. En kjønnsspesifikk tilnærming til kvinner i aktiv rus, 2018
Temaplan psykisk helse og rus
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