
 

Samarbeidsforum for norske kollektiv 
 

Årsmelding 2014  
 
Samarbeidsforum har nå 8 medlemskollektiv. 
 
Styret og sosialpolitisk utvalg. 
 
Styret har denne perioden bestått av følgende personer: 
 
Leder:   Reidun Wilhelmsen   Kvinnekollektivet Arken 
Sekretær:   Rune Sundt    Stiftelsen Fossumkollektivet 
Kasserer:   Hilde Bianca Midtbø  Stiftelsen Solliakollektivet 
Ansv. sos.pol. arb.:  Knut Bakke    Hiimsmoenkollektivet 
Styremedlem: Tore Martin Helgesen  Stiftelsen Solliakollektivet 
Styremedlem: Dan Brovold/Kristin Holmemo Stiftelsen Klokkegården 
Styremedlem:  Trude Rød    Finnmarkskollektivet 
       
Valgkomite: 

Edvard Tidemann     Stiftelsen Solliakollektivet 
Ine Gangdal    Hiimsmoenkollektivet 

 
Følgende personer har utgjort FOU-utvalget: 
   Ikke aktivt i 2014. 
 
Guriset-samlingene 
 
Følgende innledere bidro på våre konferanser i 2014. 
 
Guriset uke 12: 
 Magne Raundalen - barnepsykolog: 

Innlegg med utgangspunkt i artikkelen «Generasjonsoverføring av 
Barnevernstjenester» 
http://www.bufetat.no/PageFiles/9263/1/Web_Oppvekstrapporten_2013_es.pdf 
artikkel 2, side 154 

 «Barnevakten» v/Jan Erik Kråglund http://barnevakten.no 
Nettvett – tips og råd til ungdom/voksne om hvordan forholde seg på internett, 
feller å gå i, hva du skal være obs på osv. – tips og triks. 

 Narve Kallevik - Kriminalomsorgen region sør-vest 
legger fram informasjon om §12-soning 

- Nye regler og rutiner for soning i institusjon 
 Merete Askim - ærnæringsfysiolog – Norsk Proteinintoleranse Forening: 

Askim holder sitt innlegg «ernæring, matens opioide peptider - og rus» 
For mer informasjon se artikkelen: 
«FOR RUSAVHENGIGE KAN DENNE MATEN GJØRE ALT VERRE» 

 Innkommet sak til åpen post: 
Anita Vårvik – ansatt på Fossumkollektivet: 
«Et innblikk i 12-trinn, hvordan det praktiseres i NA og hvordan Fossum 
overfører dette til behandlingspraksis.» 
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Guriset uke 45: 
 Erik Torjussen – A-larm:  

Skal presentere sin undersøkelse om Brukermedvirkning innenfor TSB. 
En nasjonal kartlegging om hvordan brukermedvirkning i praksis ivaretas i 
helseforetak og hos private samarbeidspartnere som driver tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB).  
http://litteraturhuset.no/program/2014/05/brukermedvirkning.html 

 Kim Edgar Karlsen - Diakonhjemmet : Drop-out-team 
Kim Edgar Karlsen er psykologspesialist og leder for «Enhet for rus og 
psykiatri» ved Diakonhjemmet Sykehus. Jobber også som psykoterapiveileder 
ved psykologisk institutt, UIO og ved Institutt for Aktiv psykoterapi (IAP).  
Enhet for rus og psykiatri har jobbet aktivt med forebygging av dropout blant 
unge voksne siden 2007 og etablerer i år "dropout -team" i oslo i samarbeid 
med Oslo Universitetssykehus 
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/hindre-drop-out-
fra-rusbehandling 

 Ane Heiberg Simonsen fra – RVTS Øst 
Tirsdagen er satt av til «Traumesensitivt barnevern» – presentert av Ane 
Heiberg Simonsen fra RVTS Øst. 
Ane Heiberg Simonsen er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst 
der hun sammen med kolleger har utviklet "Traumesensitivt barnevern»; et 
praksisnært undervisningsprogram om traumeforståelse i miljøterapi.  
http://www.rvtsost.no/malgrupper/barne-og-familievern/traumesensitivt-
barnevern/ 

Møtevirksomhet i perioden 
 
Det har vært avholdt følgende møter i perioden: 
 
30.01.2014  Styremøte, Oslo 
17.03.2014  Årsmøte med «åpen post.» 
02.04.2014  Styremøte, Oslo  
19.05.2014  Styremøte, Oslo  
15.12.2014  Styremøte, Oslo  
 
Styremøtene i Samarbeidsforum har gjennom 2014 blitt avholdt i Retrettens lokaler i 
Oslo sentrum. Dette har vist seg å være en gunstig løsning på flere måter, og er vedtatt 
videreført. 
 
Årsplan 2014 – vedtatt på årsmøte  
 Stortingsmelding BV 
 Forhandlinger med BUFETAT 
 Oppfølging av rapport barnevern – skal vi satse på tilsvarende for 

voksenrus/helse? 
 Være aktiv høringsinstans 
 GURISET 
 Anskaffelser 
 Medlemmer i Samarbeidsforum - Hvor går Samarbeidsforum videre? 
 Rettighetsforskrift – barnevern  
 Rettighetsforskrift – voksen 
 Representant i HSØ’s fagråd –  påvirke fagrådet gjennom representanten 
 Støtte fra Helsedirektoratet 
 Familiearbeid 
 Anbudsrunder 
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Oppfølging av årsplan og andre viktige saker i 2014: 
 
Stortingsmelding BV 
Stortingsmelding om barnevern kom ikke i 2014. 
 
Forhandlinger med BUFETAT 
På grunn av anbudsrunde kunne vi ikke ta tak i denne saken i 2014, anbudsrunden 
foregikk i store deler av 2014.  Saken følges opp videre i 2015 når anbudsrundene er 
ferdige.  
 
Oppfølging av rapport barnevern – skal vi satse på tilsvarende for 
voksenrus/helse? 
Denne saken har det ikke vært jobbet med i 2014. 
 
Være aktiv høringsinstans 
Samarbeidsforum er nå med som høringsinstans på svært mange områder.  
Følgende høringer har vi vært invitert til: 
Ekstern høring på utkast til Veileder i lokalt psyksik helsearbeid og rusarbeid for 
voksne. 
Invitasjon til høring om endringer i alkoholregelverket. 
Prosedyrer for rusmiddeltesting 
Forslag til endringer av reklameforskriften for alkoholreklame 
Veileder for rusmestringsenhetene 
 
Det har ikke vært noen høringer vi har valgt å avgi høringsuttalelse til i 2014.  
 
I desember kom utkast til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering 
av rusmiddelproblemer og avhengighet, her er høringsfrist mars 2015 og vi jobber 
med den på nyåret. 
 
GURISET 
Organiseringen av Guriset fungerer fortsatt som i 2013 – hvor styret selv organiserer 
gjennomføring og forberedelser. Ledelse av Samarbeidsforum og forberedelse av 
Gurisetsamlinger krever nå mer arbeid av leder siden vi har valgt å redusere kostnadene 
det innebærer å få ekstern hjelp til dette. Det ble vedtatt på årsmøte å fortsatt sette av  
midler til adm. gjennomføring av Gurisetsamlingene, dette går til leder som 
lønnskompensasjon siden dette er arbeid som må gjøres på fritid. 
 
Styret hadde før samlingen i uke 12 - 2014 besluttet at det også for denne samlingen 
skulle subsidieres 3 deltakere fra medlemskollektiver. Tilskuddet fra Helsedirektoratet til 
kompetansehevende tiltak brukes til honorar, opphold og reiseutgifter til 
innledere/foredragsholdere/kursholdere o.l. 
 
Tilbakemeldingene fra deltakerne på Guriset 
Formen med fagkonferanse og kursrekke, form og tempo, samvær og utveksling av 
erfaring viser seg å være en modell som deltakerne er svært fornøyd med. Dette kom 
fram ved evaluering både i uke 12 og uke 45. 
 
Av innledere på Guriset i 2014 har vi klart å holde god kvalitet både på aktualitet i 
tema og på foredragsholdere/innledere. Innledere og foredragsholdere er beskrevet i 
foregående pkt. «Guriset-samlingene.» 
 
 
 
 



Innspill fra «Åpen post.»  
o Mer tid til problemstillinger på trinn 1 
o NB gode foredragsholdere med vinkling mot vårt felt!! 
o Dele oss? Flere tema? 
o Onsdagen – ha godt rom for åpen post 
o Bra m deltagerliste 

 
Anskaffelser 
Anskaffelser i HSØ og HN har vært et tema gjennom hele 2014. Langtidsbehandling, 
antall døgnbehandlingsplasser, nedleggelser og frafall av gode kollektiver. 
 
Medlemmer i Samarbeidsforum – Hvor går Samarbeidsforum videre? 
Samarbeidsforum gleder seg over at Finnmarkskollektivet igjen er i gang, og fortsatt er 
medlem hos oss  
Vi har ved flere anledninger diskutert mulighet for nye medlemmer i Samarbeidsforum – 
noe som resulterte i at Floenkollektivet ble invitert til Guriset i uke 45 i 2013 for å 
presentere sitt behandlingstilbud. Floenkollektivet ble tilbudt medlemsskap i 
Samarbeidsforum, og har også blitt invitert til Samarbeidsforum sine samlinger på 
Guriset. De har ikke gitt svar ang medlemskap ved utgangen av 2014.  
Muligheten for å utvide Samarbeidsforum til å kunne være en organisasjon for flere enn 
de som selv definerer seg som kollektiv – f. eks. terapeutiske samfunn – har også vært 
diskutert men ikke endelig realitetsbehandlet.  Som en del av denne tenkningen har 
Terje Turøy fra Phønix House Haga blitt invitert til Samarbeidsforum sine samlinger på 
Guriset. 
Kvamsgrindkollektivet har ikke aktivt meldt seg ut av Samarbeidsforum, men har vært 
passive i de siste årene. 
Et tema som opptar Samarbeidsforum mye, er hvor går Samarbeidsforum videre? 
Spørsmålet er naturlig nok sterkt knyttet til det faktum at antallet medlemskollektiv 
synker – og det reiser flere spørsmål om vi bør invitere flere ideelle eller statlige 
heldøgns behandlingsinstitusjoner med i en type utvidet Samarbeidsforum? Blir vi 
redusert som påvirker i samfunns- og fagdebatter når vi blir færre kollektiv og utgjør 
færre pasientplasser? Vil vi klare å drifte Gurisetsamlingene som er den mest sentrale 
virksomheten i Samarbeidsforum?  
Ingen vedtak er fattet på disse områdene gjennom 2014, men her må diskusjonene og 
veivalgene videreføres inn i 2015. 
Det svært positive i alt dette er at antallet deltakere på Gurisetsamlingene har vært 
stabilt, bl.a. pga støtte fra Helsedirektoratet (til innledere på Guriset) som gjør at vi har 
hatt mulighet for å sponse 3 deltagere fra hvert medlemskollektiv. 
 
Rettighetsforskrift – voksen (TSB) - barnevern 
Det er i 2014 ikke kommet noen ny rettighetsforskrift for hverken TSB eller barnevern. Vi 
er gjort kjent med at det blir lagt ut en rettighetsforskrift for TSB på nyåret 2015, og vi er 
høringsinstans. 
 
Representant i HSØ’s fagråd –  påvirke fagrådet gjennom representanten 
Vår representant i HSØ’s fagråd, Tore Martin Helgesen fra Stiftelsen Solliakollektivet, 
har vært på 6 møter i 2014. Fagrådet består av ca. 15 faste medlemmer pluss 
representanter fra HSØ og OUS men det inviteres også andre fagpersoner til de 
forskjellige møtene. Saker som har vært oppe er blant annet Inntektsmodellen, 
rapporten fra Kunnskapsenteret, fritt behandlingsvalg og mye mer. Fagrådet 
produsere mange saker, mye dokumenter og er krevende råd å delta i. de 15 faste 
representantene er toppledere i de offentlige tiltakene og 2 brukerrepresentanter. 1 
fra RIO (Jon Storaas) og en fra Alarm (Erik Torjussen). Vi fikk muntlig beskjed om at 
Fagrådet vil bestå i 2015 med de personene som nå sitter der. 
 



Støtte fra Helsedirektoratet 
Samarbeidsforum har igjen fått støtte fra Helsedirektoratet til arbeidet med 
kompetanseheving i medlemskollektivene med kr. 145 000.- Denne støtten gjør at vi kan 
opprettholde kvalitet, hyppighet og form på Gurisetsamlingene. 
 
Familiearbeid 
Vi har fulgt opp dette gjennom å jobbe for å få tak i foredragsholder om temaet, dette blir 
i uke 12 – 2015. 
 
Anbudsrunder 
Samarbeidsforum har vært en engasjert deltager i debatten rundt anbudsrunden i Helse 
Nord (HN). Vi har støttet Finnmarkskollektivet, og vært med å belyse hvordan HN har 
sett bort fra politiske føringer for anbudet. 
 
Når det gjelder anbudsrunde for barnevern se punktet om forhandlinger med BUF-etat. 
 
Styrets organisering 
Vi så i starten av året at det viste seg at fellesmøter med sos.pol. utv. og styre var 
mest hensiktsmessig for Samarbeidsforum, skille mellom utvalg og styre ble slik mer 
utvisket og uhensiktsmessig. Styre med sos.pol. utvalg vedtok følgelig å foreslå for 
årsmøte å slå sammen disse, slik at vi ikke lenger har et sos.pol. utvalg men et større 
styre som består av 7 medlemmer og 1 vara.  
Medlemmene i styre fortsetter i sine funksjoner (leder, ref og kasserer) og tidligere 
repr. i sos. pol. utvalg skal fortsatt ha sine funksjoner i sosialpolitisk arbeid. 
Forslaget ble vedtatt. 
FoU beholdes sovende. 
 
Medleverforskriften 
Den midlertidige medleverforskriften fra 2005 skal evalueres og i Mai 2014 ble 8 
barnevernsinstistusjoner dybdeintervjuet i forbindelse med dette. FAFO og AFI har 
dette oppdraget gitt av arbeidsdep og BLD. Fossumkollektivet har hatt besøk av 
forsker som intervjuet ledere, medlevere og ungdommer.  
Vi undrer oss over at ikke medleverforskriften - som også gjelder for ruskollektiv for 
voksne – skal vurderes på bakgrunn av både barnevern og helse. 
Medleverforskriften ser ikke ut til å bli et tema i tarifforhandlingene i 2015, og vi vil 
ikke lage noen bølger rundt den  
 
 
 
 
 
Reidun Wilhelmsen     Knut Bakke 
Leder styret      Leder sosialpolitisk utvalg 

 


