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Litt historikk:

 Invitert våren 2013 for å styrke arbeidet opp mot eldre med 

rusproblemer

 Samarbeid med Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Fylkesmannen i 

Møre & Romsdal gjennom 2014 

 Kommunenettverk: Molde, Averøy og Misund 

 Arbeidsgruppe: 2 kompetansepersoner hjemmetjenesten, 

ruskonsulent, Korus og Fylkesmannen. 



«Mål om å øke innsatsen på kartlegging og 

oppfølging av eldre med skadelige 

rusmiddelvaner»

 Arbeidsseminar

 Utarbeide rutiner for kartlegging og oppfølging av målgruppen 

 Informasjonsmateriell til pasienter (65 +) som mottar tjenester i 

kommunen

 Kompetanseheving i hjemmetjenesten 

- Forenklet bruk av AUDIT - C og DUDIT – C 



Kartleggingsverktøy (www.rop.no)





Rutinebeskrivelsen: «Samarbeid mellom 

hjemmetjenesten og NAV for eldre med 

skadelig rusmiddelmisbruk i Averøy 

Kommune» (2014)

 Ansatte i hjemmetjenesten, ansvarlig for å avdekke forhold

 Ansatte formidler forhold til leder / kontaktpersoner i enheten

 Leder tar samtale med bruker

 Innhenter samtykke for videre henvisning

 Ruskonsulent tar videre kartlegging og vurderer hjelpebehov/bistår 

hjemmetjenesten 

 Pårørende er en viktig faktor 



Rutinebeskrivelse forts. 

 Inneholder lovbestemmelser (taushetsplikt, forvaltningsloven, HOL 

kap 10)

 Søknads- og samtykkeskjema 

 Skjema og info om individuell plan 

 Skjermbilder av AUDIT C, DUDIT C 

 Evaluering 



 Hvordan har det gått?

 Brukerplan



Brukerplan:

 2013: 55+       0 prosent 

 2018: 60+       14,2 prosent

 2019: 60+        30,8 prosent (10,3 prosent 70+ )  



Erfaringer 

- Bra observering, men vanskelig å ta opp rusbruk med brukerne

- Fornekter misbruk når det blir tatt opp, veien videre?  

- Mange «fanges opp» gjennom Mestringssenteret (dagsentertilbud) 

- Psykisk helsetjeneste (omorganisering)

- Ressurspersoner/lederforankring 



Hvordan jobber vi? 

 Mestringssenteret 

- Godt tiltak. Misbruket går ned. Synlig , Medisindispensere 

 Egen dag for yngre opp til 35 år

 Tett oppfølging 

 Oppfølging hjemme 



Spørsmål? 

Mob: 90 71 53 87

morten.sivertsen@nav.no 


