
 
      Årsmelding 2018  

 
Samarbeidsforum har nå 8 medlemmer. 
 
Styret. 
 
Styret har denne perioden bestått av følgende personer: 
 
Leder:     Reidun Wilhelmsen  Kvinnekollektivet Arken 
Sekretær:     Kristin Holmemo  Klokkergården  
Kasserer:     Tore Martin Helgesen Solliakollektivet 
Nestleder/Ansv. sos.pol. arb.:  Knut Bakke   Hiimsmoenkollektivet 
Styremedlem:    Trude Rød   Finnmarkskollektivet 
Styremedlem:   Rune Sundt   Fossumkollektivet 
Styremedlem:   Terje Turøy   Phoenix Haga 
Styremedlem:   Anders V Norstrand/ Skjerfheimkollektivet 
     Grunde Halvorsen 
 
Valgkomite:    Bjørnar Elstad  Fossumkollektivet 

Christian Ekrem  Solliakollektivet 
 
Trude stilte i utgangspunktet ikke til gjenvalg, men Finnmarkskollektivet skulle finne 
en representant etter årsmøtet. Det har allikevel blitt Trude som representerer 
Finnmarkskollektivet i styret. 
Skjerfheim byttet styremeldem helt på tampen av perioden da Anders har ett års 
permisjon fra kollektivet. 

 

Guriset-samlingene 

 

Følgende innledere bidro på våre konferanser i 2017. 

 

UKE 12 
Mandag 19/3 
Kl.09.10 

          
Erfaringer fra revisjon som har vært på Phoenix Haga og Fossum 
(på oppdrag fra Helse SørØst) v/Terje Turøy og Mona Spakmo: 

o Formål, mening 
o Hvordan det foregikk 
o Resultat 
o Hva har vi lært? 

   
      



Kl.10.30 

 
Ronny Renè Nielsen – A-larm (RIO) 
Fokus på: 

• Hvordan A-larm jobber og hva som skiller dem fra andre 
brukerorganisasjoner? 

• Hvordan de utdanner/kurser likemenn osv?  
• Den nye fagforeningen  
• Aktuelle politiske saker de jobber med/er involvert i 

Kl.14.00   

  
Stig Erik Sørheim – ACTIS  
Vil ha fokus på den politiske situasjonen i Norge og ny rusreform 

- hva det vil innebære i Norge 
- internasjonal situasjon  
- USA, Portugal o.a. Hva kan vi lære av det vi ser der? 

 
Tirsdag 20/3 
     Kl.09.00    

  
Tema: Fysisk fostring i kollektiv 
- Vi starter dagen med et par aktuelle filminnslag 
- hvert kollektiv bruker 15-20 min på å fortelle om hvordan de jobber 

med fysisk fostring/aktivitet. 
- Tid til spørsmål/erfaringsutveksling osv.. 

 
     Kl.14.00    

   
Forskning på Phoenix Haga 
Sylvia Koffeld-Hamidane på Phoenix Haga har forsket på de som har 
gjennomført behandling, og spurt om hva som er viktigste årsak til det. 
 Dette foredraget hadde hun i fjor høst på EFTC konferansen i Dublin.  

       



Kl.15.00 

       
YATEP (Youth Addiction Treatment Evaluation Project) på OUS 
Forskning rus- og avhengighetsbehandling ung 
v Espen Walderhaug  
YATEP har fokus på klinikknær rusmiddelforskning, og satser på 
prospektive longitudinelle studier. Hvordan går det under og etter 
rusbehandling? Hva mener pasientene kan være årsaker til drop-out fra 
behandling? Hvilke nevropsykologiske funksjoner blir bedre av seg selv 
hvis man stopper å ruse seg? Hvorfor virker hesteassistert terapi for 
unge rusavhengige? 

 
UKE 45  
Mandag 5/11 

Kl.09.10 

          
«Har kollektivene sviktet sitt oppdrag?» v/Tommy Huseby fra 
KoRus øst 
Tommy er gammel venn av bl.a. kollektivene og vil ha litt historisk 
perspektiv, se på dagens behandlingssyn og komme med noen 
betraktninger, betenkeligheter og stikk til kollektivene. 
 
Refleksjon og diskusjon rundt «Kollektivenes sitt oppdrag» med fokus 
på bl.a. rusfrihet som mål, langtidsbehandling, politiske føringer, rammer 
og regelverk osv….. 

 
Kl.14.00   

          
 
Tema: Ettervern i Kollektiv  
- Hvert kollektiv legger frem deres ettervern 15-20 minutter på hver. 

▪ Punkter som vil være greie å ha med er: Innhold, 
rammebetingelse, jobb og økonomi. 

- Tid til spørsmål/erfaringsutveksling osv.. 
 
     
 
 
 



 Kl.09.00  

 
Tommy Sjåfjell fra A-larm - Oslo 

- «Et bedre liv», et prosjekt som er ledet av A-larm og er et 
samarbeidsprosjekt mellom A-larm,  Barn av rusavhengige 
(BAR) og LMS. Alle tre er bruker- og pårørendeorganisasjoner. 
Gjennom prosjektet gjennomfører vi temadager på 
behandlingsinstitusjoner, hvor både pasienter og brukere deltar 
på like premisser. Målet er å bidra med håp til pasientene som er 
inne til behandling, og vise at bruker- og 
pårørendeorganisasjoner er et naturlig samarbeidspartner i 
pasientopplæring og ved implementering av kunnskap i 
helsetjenesten. 

- Aktuelle saker fra feltet  
 

     Kl.14.00       

   
 
  «Terapeuters forklaring på mislykket innsats»  

v/Trude Rød, leder Finnmarkskollektivet 
  Trude legger fram sin masteroppgave 
 
Møtevirksomhet i perioden 

 

Det har vært avholdt følgende møter i perioden: 

15.01.2018  Styremøte, Oslo 

19.02.2018  Styremøte, Oslo 

19.03.2018  Styremøte, Guriset 

12.04.2018  Styremøte, Oslo  

15.06.2018  Styremøte, Oslo  

12.10.2018  Styremøte, Oslo  

05.11.2018  Styremøte, Guriset 

07.12.2018  Styremøte, Oslo 

 

Styremøtene har gjennom 2018 stort sett blitt avholdt i Retrettens lokaler i Oslo sentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-larm.no/
http://a-larm.no/
http://www.barweb.no/
http://www.barweb.no/
http://www.barweb.no/
http://www.barweb.no/


Årsplan 2018  
– vedtatt på årsmøte uke 12 2018 og komplementert underveis   
 

➢ Ønsker å fortsette dialogen med BUFETAT 
Ønsker å fortsette dialogen med BUFETAT, og holder den ved like både som 
enkeltkollektiv, gjennom Virke og gjennom Samarbeidsforum. 
 

➢ Følge opp anskaffelser i samarbeid med Ideelt Barnevern (IB) 
Kristin har vært på Arbeiderpartiets høring vedr. kommersielt barnevern, og 

argumentert for å prioritere det ideelle.  

Punktet om anskaffelser følges opp videre i 2019. 

 
➢ Være aktiv høringsinstans  

Høringssvar i 2018: 
- Rusreformutvalget – både muntlig og skriftlig fra barnevern- og 

voksen-kollektiv 
- Rusreformutvalget – deltatt i jobbing med ACTIS sitt høringssvar 
- Representantforslag om bedre oppfølging etter behandling – flere 

av voksenkollektivene m.fl. leverte felles høringssvar i regi av 
ACTIS 

 
➢ Jobbe med/prioritere rettighetsforskriftene  

Gjennomføringsforskriften/rettighetsforskriften jobbes det med på kollektivene. 
Det er ofte erfaringsutveksling rundt dette temaet på styremøtene. 
 

➢ GURISET - få flere med på trinnrekka. 
Guriset-samlingene har det vært jobbet med kontinuerlig gjennom hele året. Det 
har vært 2 gode samlinger i 2018, med aktuelle tema, gode innledere og 
fornøyde deltakere. På begge samlingene hadde vi en bolk hvor vi hadde fokus 
på kollektivene’s egne tilbud (skole og ettervern), dette har vært svært positivt og 
er noe vi fortsetter med. 
Det var sak på årsmøte i 2018 et forslag om endring av lokasjon for våre 
samlinger, fra Guriset (Gol) til Sanner (Hadeland).  
Forslaget blir nedstemt av årsmøtet, men styret tok saken med videre. 
Konkret har vi jobbet for å få det mer allergivennlig på Guriset (hundeforbud). 
Vi har også sett på organiseringen av trinnrekka, og velger å fortsette med den 
modellen vi har. 

➢ Informasjonsskriv om hva Samarbeidsforum gjør/tilbyr. 

Dette har ikke blitt gjort, og blir med til 2019 

 

➢ Utfordringene anbud gir oss som organisasjon, lojalitet, informasjon o.l. 
Drøftes på styremøtene, og temaene er stadig aktuelle! Vi starter alltid 
styremøtene med en runde hvor hvert kollektiv sier noe om hva som rører seg, 
dette fører ofte til gode diskusjoner, deling av informasjon og fellesskap. 

 
➢ Representant i HSØ’s fagråd –  påvirke fagrådet gjennom representanten 

Tore Martin gjør en god jobb på vegne av oss her. 
 

➢ Støtte fra Helsedirektoratet - se på muligheter   
Vi følger med på tilskuddsmulighetene fra Helsedirektoratet. Vi søkte på to 
tilskudd høsten 2018, svarene kommer i mars 2019.. 
 

➢ Arbeide for å få inn en representant i styret til Fagrådet for rusfeltet  
Vi prøvde igjen i 2018 men fikk ikke gjennomslag på årsmøtet til Fagrådet. Vi gir 



oss ikke og satser på å få det til i 2019.  

➢ ACTIS – fortsette et aktivt samarbeid og utveksling av kompetanse (fokus 

på ettervern) 
Vi har bidratt i ACTIS sin jobbing med å lage nye spill-, narkotika- og alkohol-

politiske plattformer. 

 
➢ Delta i arrangeringen av konferanse med tema: «Ny samarbeidsmodell» 

Sammen med IB og Fagrådet (BUFDIR?). 

Det har vært jobbet for å få det til, men vi ser at det ikke blir noe av i denne 

formen.  

Vi ønsker å ha inn i planen for 2019 å jobbe med «Ny samarbeidsmodell». 

 
➢ Ha en aktiv facebookside 

Administreres av leder med resten av styret som redaktører. 

Her legges kun ut info fra Samarbeidsforum og annet relevant stoff.  

 

➢ Vi jobber mot deltagelse på Arendalsuka i 2018 – vi kobler oss på ACTIS 

sin stand og eventuelle arrangement. 

Vi deltok på Arendalsuka 2017 og 2018.  

Vi brukte ACTIS sin stand som utgangspunkt begge år, og deltok på mange 

arrangementer. Dette vil vi gjenta i 2019. 

 

➢ Politisk påvirkning, vårt hovedfokus skal være samarbeidsformer med 

BUFDIR, ettervern, rusfrihet og langtids døgnbehandling. Søke etter 

andre allianser…………… 

Vi har vært aktivt deltagende gjennom ACTIS når det gjelder ettervern og 

pårørendearbeid.  

«Det nytter – fremdeles»   

Vi har vært på flere møter med Tommy Huseby og Kenneth Arctander som har 

tatt initiativ til å sette fokus på de som blir rusfrie. Det er planer både om 

fagdager og en større markering, men dette er på planleggingsstadiet enda.  

 

➢ Rekruttere nye medlemmer 

Vi jobber for å få med flere kollektiv og har i perioden diskutert mulige andre 

medlemmer, men ikke kommet fram til noe konkret.  

De andre Terapeutiske samfunnene (utenom Phønix Haga som er blitt 

medlem) er invitert inn, men de er for tiden ikke interessert. 

 

➢ Følge opp skoletilbudet i kollektivene politisk 
Skoletilbud for ungdom og voksne i kollektiv. Terje og Kristin var på møte med dep. Vi 

ble anbefalt å ta det videre med politisk ledelse. Det er ikke gjort noe mer i saken. 

 

➢ Andre aktuelle saker: 

Medleverforskriften 
«Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å oppheve 
medleverforskriften for å sikre bedre arbeidsforhold i barnevernet og andre 
omsorgstjenester» 
Forslaget fallt med 47 mot 52 stemmer.  
 

Revisjon og tilsyn 



HSØ har valgt å ha revisjon på Fossumkollektivet og Phønix Haga samt 4 

utredningsenheter. Fossum og Haga la fram jobbingen med revisjonen på 

Guriset. Det var både omfattende og læringsrikt. 

Arbeidstilsynet har vært på flere av voksenkollektivene, fokuset var på vold og 

trusler om vold. Vi har delt kunnskap og gitt hverandre tips om hva som trengs 

for å følge opp tilsynet. 

 

Strategitenkning.  

Hvor blir beslutningene tatt, hvor og hvordan lobber vi osv.. 

Vi benytter oss av ACTIS sin kompetanse på området.  

Terje fra Haga, Tore Martin fra Sollia og Lars fra Fossum var på møte med Jan 

Gunnar i Fagrådet før sommeren -18. Tema var å få til en felles strategi. Det 

kom ikke så mye ut av møtet. 

På høsten hadde vi en ny runde og så på forskjellige veier inn til styret i HSØ 

eller andre ressurspersoner. Vi synes det er vanskelig å vite hvor 

beslutningsveiene går. Vi jobber stadig med å utvide vårt kontaktnett. 
 

Henvisninger/pågang av pasienter/ungdom 

Sakset fra artikkelen «Store ulikheter i behandlingstilbudet» 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-
behandlingstilbudet/ 

"Tall fra Helsedirektoratet viser stor variasjon i spesialistenes vurderinger 
av ruspasienters behov. Fagrådet har laget en oversikt over henviste 
pasienter som innvilges direkte til døgnbehandling og utredning i perioden 
fra 2016 til og med andre tertial 2017. I Helse Nord er det i denne perioden 
innvilget rett til døgnbehandling i 55 prosent av tilfellene. I Helse Vest er 
tallet på 7,5 prosent. Er det virkelig så stor forskjell på 
pasientpopulasjonene? Vi ser også store forskjeller innen de enkelte 
foretak. Helse Midt har en henvisning på 16,2 prosent som gjennomsnitt. 
Ser vi på de enkelte aktørene innen helseforetaket, ligger Helse Møre og 
Romsdal på 30 prosent, mens St. Olavs hospital er på 1,3 prosent. Det er 
vanskelig å tro på at disse forskjellene kan forklares bare på bakgrunn av 
pasientenes behov." 

Terje/Phønix Haga har vært på stortinget og snakket med Høyre og FrP om 

bl.a. dette, med historier fra egen helseregion om konsekvensene for 

pasientene osv.. 

Flere av medlemskollektivene i helsefeltet sliter med beleggskravet! 

 

I barnevernet ser man en annen utvikling. Der er det et stort «trøkk» 

på kollektivenes plasser, og BUFDIR ønsker å få inn flere ungdommer enn de 

kan ta imot.  

 

Samarbeid med Virke m.fl. med fokus på ivaretagelse av de ideelle 

Sollia, Phønix Haga og Fossum er medlem i Virke. Det gjøres et arbeid hvor 

fokuset er ivaretagelse av de ideelle tiltakene, dette gjøres sammen med 

Terje, Rune, Blå Kors, Fagrådet og mange fler. Terje har fokus på voksne 

ideelle tiltak og Rune har fokus på barnevern, dette følges opp videre i 2019. 

 

Sivilombudsmannens tolkning av rettighetsforskriftens § 22 

Barnevernskollektivene - Sivilombudsmannens tolkning av 
rettighetsforskriftens §22 (om utluftingstur/motivasjonstur). 
Kollektivene har hver for seg gitt innspill til BUFDIR, Fossum har i samarbeid 

med VIRKE gitt sitt innspill. 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-behandlingstilbudet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-behandlingstilbudet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-behandlingstilbudet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-behandlingstilbudet/


Denne saken jobbes det videre med i 2019. 

 
 
 
Reidun Wilhelmsen     Knut Bakke 
Leder styret      Nestleder/Ansv. sos.pol.arb. 

 


