
Sentrumsarbeidet 

Oppfølging siden forrige seminar 



• Rusmiljøet har flyttet seg til Oslo øst: 

• Brugata/Storgata 

• Vaterland 

• Antall som oppholder seg i rusmiljøet er økende (Oslo øst), men fortsatt lavere 

enn ved oppstart 

• Blir Vaterland og de unge i dette området mer utsatt gjennom at det tunge 

rusmiljøet har forflyttet seg til Brugata/Storgata? 

• Flere med alvorlig psykiske lidelser synlige i bybildet – er det en trend? 

• Flere utenlandske med få rettigheter i Norge som har utfordringer knyttet til rus og 

psykisk helse.  

• Flere selgere med rombakgrunn i Brugata og omegn. 

• Få som bryter bortvisningsvedtak 

 

 

ÅPNE RUSMILJØER – trender/utviklingstrekk 



• Kartlegginger: 

• HKH Vaterland 

• Brukerkartlegging Prindsen: flere unge i alderen 

18-25 år (ca. 50) 

• Desentralisering: 

• Midler til sentrumsavlastende tiltak i bydelene (12 

mill.)  

• Arbeider aktivt inn mot bydeler for å se nærmere på 

tjenester som kan desentraliseres. 

• Samarbeidsprosjekt Uteseksjonen/SKBO: Radius. 

Økning i antall deltakere. 

• Mer etablert samarbeid mellom 24SJU, LASSO og 

LAR. 

• Jevnlige møter og daglig samarbeid om felles 

brukere 

 

 

HVA ER GJORT SISTE ÅRET? 

Helsefaglige tiltak 

Sosialfaglige tiltak 

Kontrolltiltak 



• Mer bruk av erfaringskonsulenter og 

brukerrepresentanter – mer medvirkning i 

tjenestene.  

• Utvidet mandagsmøtene med aktuelle temaer 

• Desentralisering av brukerutstyr – i gang 

• Hjemreiser 

• Mer oppfølging etter overdoser på 

Legevakten 

 

• Pågående: kunnskapsgrunnlaget til 

rusmeldingen 

 

 

HVA ER GJORT SISTE ÅRET? 

Helsefaglige tiltak 

Sosialfaglige tiltak 

Kontrolltiltak 



• Flere FACT-team (sentrumsavlastende tiltak) 

• Bydel Gamle Oslo: FACT-team utvides, mer fokus på bolig.  

• Oppstart av «Helsehus» Bydel Sagene/VEL på Villa MAR Sagene – søker blant annet 

midler til FACT-team 

• Kunnskapsgrunnlaget til rusmeldingen: 

• Kartlegging av tiltakene i sentrum – overlappende tjenester – utfyllende tjenester 

• Desentralisering: hva bør være byomfattende/i bydel? 

• Overdoseforebyggende arbeid: 

• Overdoseprosjektet og nalokson 

• Mye samarbeid med sentrumsaktørene 

• Væresteder/aktiviteter i bydel: 

• Regnbuen 405 i Bydel Grorud 

 

 

Hva er gjort siste året av andre? 



• Rus/alvorlige psykiske lidelser 

• Bolig 

• Opphopning/åpne rusmiljøer flytter på seg og gir utfordringer i nye 

områder 

• Vold/trusler/overgrep i rusmiljøene 

• For få desentraliserte tiltak 

• For få jobb- og aktiviseringstiltak 

• Utenlandske med få rettigheter 

• (Følge opp temaene fra de årlige seminarene…) 

 

GJENTAGENDE UTFORDRINGER 



GJENTAGENDE SUKSESSFAKTORER 

Fra seminaret siste årene: 

• Samarbeidet utvikles hele tiden og fungerer godt.  

• Forståelse av hverandres roller og økende bruk av hverandres tjenester 

• Økt bruk av kartlegginger 

• Faste samarbeidsmøter 

 

Til ettertanke: 

• Er det for stort fokus på samarbeid og mindre på konkrete tiltak? 

• Hva kan sentrumsaktørene gjøre selv (og ikke foreslå tiltak som andre har ansvaret 

for, eks. bydelene)? 

 

 

 



• Opplæring/kompetanseheving: 

• Rus og traumer  

• Personer med alvorlige psykiske lidelser 

• Aktivisering 

• Radius: flere deltakere 

• =Kaffe 

• Statusrapport: ferdigstilles og skal behandles i direktørmøtet i VEL i 

løpet av våren.  

• Deltakelse fra sp.h.tj. og brukerrepresentanter/erfaringskonsulenter 

 

HVA ER TATT TAK I? 


