
   

Regional kompetanseplan 2010   
Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. 

Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved Rogaland A-senter og Fylkesmannen i 
Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra 
Helsedirektoratet. Satsningen tar utgangspunkt i oppdragsbrev fra direktoratet og skal ses 
i sammenheng med  

• Opptrappingsplanen for rusfeltet 

• Veileder for rusmiddelpolitiske handlingsplaner 

• Veileder for tidlig intervensjon ”Fra bekymring til handling” IS-1742 

• Rundskriv 1455 – tidlig intervensjon på rusområdet 

Kompetansesenteret og Fylkesmannen har hatt samarbeid med representanter fra kommunene ved 
utforming av kompetanseplanen i forhold til behov og fokus. Planen gir et oversiktsbilde på 
kompetansetiltak fra Fylkesmannen og Kompetansesenteret som er tilgjengelige for målgruppene. I 
tillegg finnes kompetansetiltak, prosjekter og nettverk som er målrettet til enkelte virksomheter/ 
kommuner. Andre kompetansetiltak kan skreddersys og tilpasses etter behov. Planen vil være et 
levende verktøy og nye innsatser fylles på i løpet av året. Som vedlegg til planen finnes oversikt over 
andre kompetansemiljøers aktuelle innsatser og tilbud i 2010. 

 

 

• Rusforebygging 

• Tidlig intervensjon 

• Innsats i arbeidet overfor rusmiddelavhengige 

 

 

• Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv 

• Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet 

• Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester, herunder tidlig intervensjon 

• Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen 

• Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre 
ivaretatt 

 

 

Personell i kommunale tjenester, i spesialisthelsetjenesten og andre.  

STRATEGISKE MÅL 

MÅLGRUPPE 
 

HOVEDOMRÅDER 
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Forebygging Målgruppe Hyppighet Arrangør 
    

”Ansvarlig vertskap”-kurs 
Bistå kommunen i 
opplæring av personell i 
fht alkoholloven i salgs- 
og skjenkenæringen 

• Kommuner 
• Ansatte i salgs- og 

skjenkenæring 

Ved forespørsel Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger 

Ruspolitiske 
handlingsplaner 
Bistå kommuner i fht 
prosess og kunnskap ved 
utarbeiding/rullering av 
ruspolitiske 
handlingsplaner 
 

• Kommuner 
 
 
 
 
 
 

Ved forespørsel 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger og 
Fylkesmannen 

Seminar om ruspolitiske 
planer 

• Kommunale ledere og 
planarbeidere/ rådgivere 
oa. 

August 2010 ? Fylkesmannen 
og 
Kompetanse-
senter rus 

Ungdomsundersøkelser 
”Ungdata” 
Bistå kommuner i 
gjennomføring av 
kartlegging, samt 
formidling og etterbruk 
av kunnskapsgrunnlaget 

• Kommunalt ansatte som 
arbeider med ungdom og 
forebygging 

• Kommunal administrasjon 

Ved forespørsel Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger 

Forebyggende innsatser i 
skolen 
Formidling av 
forebyggingsstrategier 

• Skoleansatte 
• Foreldre og ungdommer 
• FAU 

Ved forespørsel Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger 

Ruspolitiske planer i 
arbeidslivet. 
Bistand i utvikling og 
implementering 

• Bedrifter 
• Private og offentlige 

virksomheter 

Ved forespørsel Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger 

Alor-nettverk 
Nettverkstreff for 
kunnskapsutvikling innen 
arbeidsliv og rus  

• Ledere, personal-
konsulenter, 
bedrftshelsetjenster, AKAN-
kontakter i private og 
offentlige virksomheter 

1 dag 2 ganger pr 
år i februar og 
september 

Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger 
 
 

Utstein refleksjonsforum 
”Om autonomi i 
helsefaglig arbeid” 

• Ansatte i rusfeltet, ansatte 
innen somatisk og psykisk 
helse, helseadministrasjon 
oa. 

29. april Kompetanse-
senter rus 
 
 
 
 
 
 

KOMPETANSETILTAK 
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Tidlig 
intervensjon 

 
Målgruppe 

 
Hyppighet 

 
Arrangør 

Metodekurs 
Samtalemetodikk med 
tanke på tidlig 
oppdagelse og innsats 

• Ansatte i kommunale 
virksomheter f eks 
helsesøstre, miljøarbeidere i 
skole, barnevern, 
barnehage, NAV 

Prosessamlinger 
etter forespørsel 

Kompetanse-
senter rus – 
Region vest 
Stavanger 
 
 
 

”Tidleg ute” 
Tidlig 
intervensjonskonferanse 

• Administrativ og politisk 
ledelse i kommunene 

• Ansatte i kommuner og 
spesialisthelsetjenester 

1 dag høst 2010 for 
kommunal ledelse 
1 fagkonferanse 
vår 2011 

Fylkesmannen / 
Kompetanse-
senteret og KS 
 

”Mot til å se – evne til å 
handle” 
Konferanse med tema 
barn som pårørende 

• Ansatte i kommunale 
virksomheter, 
spesialisthelsetjenesten 

2 dager årlig i 
januar, uke 3 2011 

Kompetanse-
senteret og 
Fylkesmannen 
 
 

 
Regional konferanse 
”Fra bekymring til 
handling - 
Gjør noe med det!” 

• Kommunal admn. og 
politisk ledelse 

• Ansatte som jobber med 
risikoutsatte barn, unge og 
familier i 1. og 2. linje 

10., 11. november 
2010 

Kompetanse-
senteret i 
samarbeid med 
Barns Beste, KS, 
R-bup, RVTS og 
bufetat 

”Rusproblematikk i 
familier med barn” 
Temadag med kino, 
foredrag og refleksjon 

• Studenter i grunn og 
videreutdanning ved HSH, 
ansatte i 1. og 2. linje som 
arbeider med barn, ansatte 
i barnehage og skole 

9. desember 2010 i 
Nordfylket 

Kompetansesen
ter rus og 
Høgskolen 
Stord/ 
Haugesund 

Opplæringsprogram for 
lærlinger og veiledere 
”Forebygging av risikofylt 
rusbruk” 

• Lærlinger og 
lærlingveiledere 

Ved forespørsel Kompetanse-
senteret 
 

Innsats rus-
middelavhengige 

Målgruppe Hyppighet 
 

Arrangør 

Grunnkurs i 
rusproblematikk 

• Ansatte i kommunale 
tjenester, NAV, 
spesialisthelsetjenester 

1 dag pr år 
Vekselsvis i nord- 
og sør-fylket 
10. november i sør 
Vår 2011 i nord 

Fylkesmannen 
og 
Kompetanse-
senteret 

Grunnkurs i 
rusproblematikk for 
helsepersonell med fokus 
på LAR 

• Ansatte i hjemmebaserte 
tjenester innen omsorg og 
psykisk helse 

1 dag i 2011 Fylkesmannen 
og 
Kompetanse-
senteret 
 

Grunnkurs i 
rusproblematikk med 
fokus på alkohol 

• Ansatte i arbeids-
markedsbedrifter, 
Kvalifiseringsprogrammet 
oa 

1 dag Kompetanse-
senteret 
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Individuell Plan 
Workshops med fokus på 
bruk av IP for 
rusmisbrukere 

• Ansatte innen rusfeltet, 
helse- og sosiale tjenester, 
NAV mv 

26. og 27. januar Fylkesmannen 

Metodeseminar 
Samtalemetodikk 
inspirert av LØFT og MI 

• Kommunalt ansatte i ulike 
virksomheter som arbeider 
med rusavhengige  

Ved forespørsel 
Kan ”skreddersys” 
utfra behov 

Kompetanse-
senteret 
 

StaRus-konferanse 
”Rusavhengighet- 
forbrytelse og straff eller 
lidelse og behandling” 

• Alle som interesserer seg 
for kunnskapsutvikling 
innen rusfeltet (brukere, 
pårørende, fagfolk) 

7.04. og 08.04.2010  StaRus-gruppen 
inkl Rogaland A-
senter 
 
 

LAR-nettverk • Spesialisthelsetjenesten 
• Kommunal rustjeneste 

25. og 26. mars Fylkesmannen 
og Helse 
Stavanger 

Boligsosial konferanse • Kommunale rus- og 
boligtjenester 

1. dag høst 2010 Fylkesmannen 
og Husbanken 

Boligsosialt nettverk • Kommuner med boligsosialt 
tilskudd 

1. dag høst 2010 Fylkesmannen 
og Husbanken 

Kh 28.04.2010 
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