
Rusmiddelpolitisk handlingsplan



Prosjekt aldring og rus

- Nasjonale og lokale trender

- Risikofaktorer



Drikkemønstre eldre

- De som debuterer tidlig: Eldre mennesker som trekker med seg et alkoholproblem fra yngre dager 

over i alderdommen.

- De som debuterer sent: Personer som begynner å drikke senere i livet, gjerne pga en traumatisk 

opplevelse. Lindring av emosjonell og eller fysisk smerte.

- Periodedrikkere eller de som drikker mye: drikker så store mengder at det forårsaker problemer

(Frydenlund, 2011)



Legemidler og alkohol

- Bruken av legemidler øker med alderen og høyest blant kvinner. Eldre kvinner 64+ bruker flest 

legemidler med ruspotensiale i tillegg til vanlige legemidler.

- Kombinasjonen av legemidler og alkohol øker risikoen for sosiale og helsemessige problemer 

(trafikk, fall)

- De skadelige effekter som eldre opplever av alkohol handler ofte om virkningene mellom 

alkohol og medisinering og ikke om et stort alkoholforbruk (Finland, 2008)
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Opprettet styringsgruppe

Navn Rolle i styringsgruppa Stilling

Hilde Rosenlund Prosjekteier Seksjonsleder HESO seksjon psykisk helse og rus

Mariann Iversen Medlem i styringsgruppa Seksjonsleder hjemmebaserte tjenester PLO

Camilla Rønning Medlem i styringsgruppa Avdelingssjef BDPS

Merete Larsen Huseby Medlem i styringsgruppa Folkehelsekoordinator ved folkehelsekontoret

Marita F. Johansen og
Siri Ditlev-Simonsen

Medlem i styringsgruppa Tjenesteleder Henvendelser - bolig, psykisk helse og rus
Avdelingsleder - Rådgivning rus og psykisk helse

Bente Øfsti og Borghild Ree Strand Sekretær Rådgivere ved Rådgivning rus og psykisk helse



Definisjon og avgrensing

To målgrupper:

- Risikobrukerne 65+

- Overforbrukerne 45+



Mål

- Levere en kartlegging av omfanget av eldre personer med rusutfordringer

- Identifisere behovene innbyggeren har for tjenester

- Identifisere utfordringene tjenesteapparatet erfarer i forhold til målgruppen

- Utarbeide en plan for opplæring til ansatte



Gevinst

- Brukerne og pårørende får riktig hjelp- mer effektivt og samordnet

- De ulike tjenestene opplever tettere samarbeid der det er nødvendig

- Tjenestene opplever å ha tilstrekkelig kompetanse



Kartlegging

Målet med prosjektet er å kartlegge omfang og behov i kommunen

- En nasjonal utfordring, er Bærum kommune forberedt?



Fremdriftsplan
Oppstart styringsgruppe Forslag til prosjektforslag aug/sept 2020

Oppstart arbeidsgrupper september 2020

Arbeidsgrupper Beskrivelse av tjenester og erfaringer- høst 2020 
(herunder sjekk om Helse og alkohol er implementert i 
tjenesten)

Styringsgruppe Avgjøre type kartlegging: høst 2020

Arbeidsgrupper Planlegge og oppstart kartlegging høst 2020/ vår 2021

Gjennomført kartlegging 
omfang og behov

Ferdig med sluttrapport sommer 2021

Utarbeide 
kommunikasjonsplan

Høsten 2020


