
Fellesmøte med styret, sosialpolitisk utvalg og FoU 23.05.2011
 

Møtested: Klokkergården, Økernveien 99, Oslo kl.13.00-17.00.

Til stede:         Reidun og Rune fra styret
                        Knut, Dan og Gisle fra sos.pol. utv.
                        Fredrik og Finn fra FoU
Gjest:               Trond Danielsen fra Tyrili FoU
 

Saksliste

 
1. Forskerstilling -  eller hva tenker vi egentlig?

Det vises til diskusjon i forrige fellesmøte og på årsmøtet, der ønske om en forskerstilling og henstilling av 9.4.2010
fra Bufdir ble behandlet. Bufdir har bedt om en ”utfyllende beskrivelse av de terapeutiske virkemidler som er felles
for ruskollektivene for mindreårige”.
Trond fra Tyrili FoU var med i møtet for å hjelpe oss med en utforming av hva et oppdrag består i, og om vårt
behov er en forsker eller en ”faglig informasjonssamler.”
Vi har i diskusjonene beveget oss mer bort fra ideen om et treårig forskeroppdrag, til en grundig beskrivelse av
kollektivenes faglige fundament, metoder og ideologi.
 
Det hevdes fra noen hold, bl.a. fra professor Terje Ogden i dagens møte i Bufdir,  at kollektivene nok har en god
praksis, men er dårlige på dokumentasjon og til å beskrive innholdet i behandlingen i hht forskningsstandard.
 
Vedtak: Vi engasjerer en dyktig fagperson til utfyllende å beskrive terapeutiske virkemidler, behandlingsinnhold,

endringsmodeller, metoder og annet som er felles for ruskollektivene. Det tas utgangspunkt i historisk

verdigrunnlag og ideologiDet legges til grunn at arbeidet kan utføres i løpet av 2-4 mndr. (kostnadsramme kr

100-200’) og presenteres på Guriset i november.

Kostnadene søkes delt mellom Samarbeidsforum (kr 50’) og Hiimsmoen, Klokkergården, Skjerfheimkollektivet,

Fossumkollektivet og Tyrili.

Trond og Fredrik (FoU) sender oss forslag til oppdragsbeskrivelse/kravspec.

 
2. Referat fra sist

 Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

 

3. Innkommende saker

·     Bufdir sin lansering av rapporten om modeller i rusbehandling for unge
Rapporten er offentlig på nettet f.o.m. i dag.
Terje Ogden og Tore Andreassen inviteres til Guriset-samlingen i november (Knut).

·      Invitasjon fra HOD til dialogmøte om fremtidens rusmiddelpolitikk
Møtet avholdes 26. mai kl 17-20. Reidun sender ut invitasjon.

·     Program på TV 2
En serie nyhetsinnslag vedr. ventelister/køer og samtidig ledig kapasitet er sendt de siste dagene.

 
4. Oppfølgingssaker fra forrige møte

·      Dialogkonferanse Bufdir
14 konferanser er gjennomført, og vi avventer sammenfatning. Finn/Rune sender innspill om

målgrupper/differensiering til høring.

·      Prosedyrekoder og kollektivenes deltagelse i høringsarbeidet fra Helsedirektoratet
Gisle og Solbjørg deltar i høringsmøte/dialogkonferanse 20. og 21. juni.

·     Gjennomgang av Samarbeidsforums regnskap/økonomi mer detaljert enn i fremlagt regnskap for å se på
mulige tiltak for økt inntjening/reduserte kostnader
Utsettes til neste møte.
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·     Oppfølging av innspillene som skal lages angående barnevern og voksenrus
Gjelder anbudskriterier, forutsigbarhet for de ideelle aktører etc.

Barnevern: Brev sendt, svar ikke mottatt.

Voksenrus: Ikke utført.

Div. initiativ fra Fossumkollektivet ble referert vedr. medikamentell behandling, LAR, behandlingstid etc,

og spørsmål fra Hiimsmoen i Stortingets spørretime vedr. rammevilkår ble referert.

IB/HSH har bedt om møte med Bufdir.

Tore Andreassen har uttalt at dagens betalings-/samarbeidmodell ikke er hensiktsmessig.

·     Oppfølging av nye retningslinjer for:
o       Behandling av ruslidelse
o       Avrusning/avgiftning
o       Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse

Følges opp av sosialpolitisk utvalg.

·     Oppfølging av barnevernskollektivenes deltagelse i effektstudien ”Multifunc”
Vi venter på avklaringer og invitasjon. Det vil være teknisk mulig å hente ut resultater fra de enkelte

institusjoner. Følges opp av Dan og Fredrik.

·     Følge med på arbeidet med rusplan innenfor barnevern
Det kommer ikke noe mer fra Bufdir, bortsett fra kurspakke etc som kom i vinter.

·     1.Mai
Solliakollektivet deltok i Oslo. Noen deltok også i Trondheim.

 
 
5. Eventuelt

Fredrik holdt foredrag om kollektivmetodikk på norrdnorsk ruskonferanse i Bufetats regi.

Bufetat region sør har tatt initiativ til en ”sentermodell”.

 

6. Neste møte

Vedtak: Neste fellesmøte avholdes fredag 24. juni kl 1130 i Økernveien 99. Sosialpolitisk utvalg møtes kl

0900.
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