
 
KoRus vest Stavanger 

•  KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter  
innen rus, finansiert av Helsedirektoratet 

 
•  KoRus vest Stavanger sin vertsinstitusjon er Rogaland A-senter. 

Rogaland A-senter, eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland.  

 
•  Vårt kjerneoppdrag er; 

      Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid 
  Tidlig intervensjon 

              Rusbehandling 
 



Tema 
•  Litt generelt om rus i arbeidslivet 
•  Inkludering av rusavhengige i arbeidslivet 



Et eksempel fra en arbeidsplass 
Nordmann anholdt for fyllebråk - sendes hjem av 
Olympiatoppen 
En person i den norske OL-troppen ble natt til tirsdag anholdt av 
politiet i Pyeongchang for å ha gjort skadeverk i beruset tilstand. 
Personen har hatt en støttefunksjon i troppen 
«Vi vil ivareta ham så lenge han er i Sør-Korea, og følge ham 
opp når han kommer hjem til Norge, sier han i 
pressemeldingen».  
 
Toppidrettssjef Tore Øvrebø 
(nrk 14.2 2018) 



Tre nivåer 
•  Hvordan skal vi ha det hos oss? Generelt som 

gjelder alle ansatte 
•  De ansatte som kan være i en risiko 
•  På individnivå 



Individnivå 
•  Erfaringer fra BHT og akan-kontrakter 
•  Gode ledere, ønske om å beholde vedkommende 
•  Evalueres jevnlig 
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Risiko for langtidsvirkninger  
•  Dårlig ernæring 
•  Risiko for psykoser 
•  Hepatitt B 
•  Depresjoner, angst 
•  Søvnløshet, vrangforestillinger 
•  Likegyldighet, apati,  
•  Nedsatt konsentrasjon og terskel for skuffelser 



Fort. 
•  Påvirker kjønnshormonene 
•  Lungesykdommer 
•  Tretthet og mindre utholdende 
•  Hjerneskader(?) 
•  Lever og nyreskader 
•  Overdosefaren 



Hva sier forskning innenfor feltet for 
rusmiddelavhengighet og tilfriskningen 

 
1. Samhørighet, relasjon og tilknytting. Være en del at et 
fellesskap 
2. Håp og optimisme. Ha tro på mulighetene til bedring 
3. Identitet. Positiv selvforståelse 
4. Mening og formål 
5. Selvstendighet  
(Leamy m.fl. 2011)  



Viktige elementer/dimensjoner å ha fokus på når 
mennesker med en rusmiddelproblematikk skal 
reintegreres i arbeidsliv 
 
•  Tidligere positive erfaringer med arbeidsliv? 
•  Samtale om hverdagsrutiner og søvn 
•  Samtale med personen om tidligere 

arbeidslivserfaring både fra faser hvor rus-bruk ikke 
har vært problematisk og fra faser med rus-bruk 



Fort. 
•  Behov for støtt underveis – underveis-erfaringer, 

suksess og utfordringer, endringer av målsettinger, 
endringer av støtten 

•  Annerkjennelse, selvrealisering og 
identitetsutvikling 

•  Når våre gjøremål oppleves som meningsfulle er 
det fordi det finnes en verden som anerkjenner 
disse som det. 
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•  Lang tid utenfor arbeidsliv betyr lang tid innenfor 
andre former for felleskaper 

•  Flere må kanskje lære alt på nytt 
•  Arbeidsliv som moderne samfunns viktigste sosiale 

arena for anerkjennelse, som dermed muliggjør 
enkeltmennesker å erfare tilhørighet. 



Samtalen 



Mann  28 år 
•  Har fagbrev som rørlegger 
•  Mistet jobben for 6 måneder siden 
•  To barn, gift 
•  Brukt en del illegale stoffer, ca. 10 år 
•  Opplevd selv å ha kontroll 
•  Mest sentralstimulerende 
•  Bruker en del alkohol på kveldene for å slappe av 



Hva tenker du om han? 
•  ---------------------------------------- 

•  ---------------------------------------- 

•  ---------------------------------------- 
 



28 år og tobarnsfar som: 
•  Ønsker å få jobben tilbake 
•  Ønsker å være en god far 
•  Ønsker å få til hverdagen med konen 



•  Hvordan skape opplevelsen av å bli inkludert i 
møtet? 



Kilder: 
Alkohol + arbeidsliv = sant 
(Vitenskapelig antologi 
Helsedirektoratet; Fakta om narkotiske stoffer 




