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problem som meg – og å kunne
snakke åpent og ærlig med dem
om problemet. Da forstod jeg at
det er håp og at jeg kunne vinne
selvrespekten tilbake, sa hun.
Hasle Løchen kommenterte dette
med at skammen først forsvinner
når et menneske aksepterer problemet overfor seg selv: – Skam og
aksept henger sammen – akkurat
som skyld og tilgivelse gjør!
HELENE HAAVIK HJELBAK SA at skam

er knyttet til hvem vi er og skyld
til hva vi gjør: – Derfor er skam så
sårbart. Folk tenker ofte hva er det
ved meg som ikke klarer å håndtere
alkohol slik alle andre gjør, sa hun.
Torhild Kielland mente samfunnet ofte er ambivalent i sin
tilnærming til rusavhengighet og
personer med rusproblemer. – På
den ene siden er det definert som
sykdom i diagnoselistene og avhengighet har blitt en legespesialitet.
På den andre siden ser vi holdninger om «ansvarsløshet og dumhet»
med påfølgende stigmatisering, sa
Torhild Kielland, og fortsatte:

13.-18.
AUGUST 2018

Blå Kors på
stand i Arendalsuka

Presentasjon av Blå Kors Barnas
Stasjon og Blå Kors Kompasset
er i gang på Blå Kors-standen.

Midt i august var Blå Kors på plass i Arendalsuka for fjerde
år på rad – til nok et møte med aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv. Samtidig var ønsket stort om at folk
flest også skulle la seg engasjere i dagens politiske utfordringer.

– AMBIVALENSEN PÅVIRKER VÅRE
HOLDNINGER, men også konkrete

hjelpetiltak, systematikk, vedtak
og internkontroll. Har vi fortsatt
en verdighetsskala i samfunnet der
fysisk helse regjerer på toppen over
psykisk helse og rusavhengighet,
og er dette med på å opprettholde
skam og moralisme? Skam blomstrer under moralisme og umyndiggjøring. Så lenge vi beholder
praksis der vi i rusbehandling

– Velkommen til vår stand, sier (fra v) Janka Holstad (Blå Kors Divisjon Behandling), Kari B. Gunnarshaug (Blå
Kors Haugaland A-senter), Brith Sjøvold (Blå Kors Øst) og Frode Dunsæd (Blå Kors Loland Behandlingssenter).

krever at pasienter må kvalifisere
seg til behandling har vi et problem. Mange krever at pasientene
må være motiverte for endring
før de får et behandlingstilbud,
i motsetning til de fleste andre
helsetjenester. Vi kan anbefale
endringer og trening og kosthold,
men en krever ikke av kreftpasienter eller diabetespasienter at de
må endre dårlige vaner for å motta
helsehjelp, sa Kielland.
(Takk til Fagrådets hjemmeside,
Rusfeltet.no, for innholdet til mye av
denne artikkelen.)
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På tirsdagen i Arendalsuka arrangerte Blå Kors Divisjon Behandling og Fagrådet – Rusfeltets
hovedorganisasjon et debattmøte
med tema «Når voksnes fyll blir
barns ubehag». Innbydelsen satte
dagsorden: «Vi drikker oftere
enn før og i flere anledninger
enn tidligere. Å drikke alkohol
med mindreårige barn tilstede
ser ut til å ha en økende aksept
i befolkningen. Når barn opplever ubehag ved voksnes fyll
– hvem skal beskytte dem?»
Direktør i Blå Kors Divisjon
Behandling, Janka Holstad, ønsket
velkommen og fagsjef på Blå Kors
Borgestadklinikken, Guro Brekke,
holdt en faglig innledning. Deltakere i debatten var politikerne
Olaug Bollestad (KrF), Torill
Eidsheim (H), Sveinung Rotevatn
(V), Tellef Mørland (Ap) og
Marianne Borgen (SV).
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– HVER DAG ER UTRYGG OG UFORUTSIGBAR – selv når de voksne har

rusfrie perioder. En gutt med mor
i behandling sa det slik: «Det er
akkurat som jeg har en bombe
i lommen som jeg ikke vet når
vil gå av», fortalte Guro Brekke.
– Utrygghet og uforutsigbarhet
bremser utvikling og overskudd
til læring. Rollene blir snudd når
de voksne har rusproblemer og
barna må ta ansvar. Å være en
liten voksen som alltid er litt redd
er veldig slitsomt, sa Brekke.
Guro Brekke holdt fram at pårørende må beholde egne rettigheter til behandling, noe som fikk
god politisk oppbacking.
ONSDAGEN I ARENDALSUKA startet

friskt med frokostseminar på morgenkvisten arrangert av Blå Kors
i samarbeid med Akan kompetansesenter og Fagrådet. «Skam og rus»

var temaet, og problemstillingene
var disse: «Hvorfor er rus- og
spillproblematikk så skambelagt?
Hvordan går vi egentlig frem når
vi skal snakke med mennesker
om det de skammer seg aller
mest over?»
Paneldeltakere var Hasle
Løchen, seniorrådgiver i Akan
kompetansesenter, Helene Haavik
Hjelbak, psykologspesialist ved
Blå Kors Poliklinikk Oslo, Torhild
Kielland, rådgiver i Fagrådet og
Bente Karlsen Røstad, kjent fra
NRK-serien «Forført av spriten».
BENTE KARLSEN RØSTAD HOLDT FRAM

at hun ikke lenger kjenner skam
for sin tidligere alkoholavhengighet, men veien har vært lang og
selvforakten stor.
– Det forløsende var å møte
andre kvinner og menn som levde
vanlige liv, men som hadde samme

Regjeringen vil forsøke
heroinassistert behandling
Regjeringen sier i en pressemelding at de vil utvide tilbudet til
mennesker med omfattende rusavhengighet og psykiske lidelser.
– Mange lever et uverdig liv og har vært vanskelige å nå med
dagens hjelpeapparat. Derfor starter vi nå arbeidet med etablering
av et forsøk med heroinassistert behandling i Norge, sier helseminister Bent Høie. – Vi har iverksatt en rekke tiltak for mennesker med
rusavhengighet, men vi har ikke gjort nok for rusavhengige med
omfattende hjelpebehov. Bruk av heroin i behandling er omdiskutert, men vi kan ikke la dette være uprøvd, sier Høie.
Høie framholder at heroinassistert behandling vil være aktuelt for
en liten gruppe mennesker med omfattende rusavhengighet og som
det har vist seg vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.
Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling vil ventelig
kunne foregå i Oslo og Bergen, og vil tidligst kunne starte opp
i starten av 2020. (Rusfri)

Manifestsenteret
har åpnet ny
avdeling
Manifestsenteret markerte 29. august
åpning av ny avdeling. Den nye avdelingen er et resultat av siste anbud i Helse
Sør-Øst. Der fikk Manifestsenteret 13
nye plasser, hvorav én plass er «brukerstyrt seng».
Manifestsenteret ligger i Røyken kommune i Buskerud og har 40 avtaleplasser
med Helse Sør-Øst. Den nye avdelingen
er for pasienter med spiseforstyrrelser,
traumer, psykoser og rusproblemer,
i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). Institusjonssjef Bjørn Andreas
Spæren sa i sin tale ved åpningen at
den nye avdelingen gir behandlingstilbud til pasientgrupper som i dag
mangler tilbud, pasienter som ofte blir
avvist i psykiatrien.
Den nye avdelingen er satt opp
i rekordfart. Kun drøye fem måneder er
brukt på å få bygget på plass. De første
pasientene flyttet inn 3. september.
Tjue nye ansatte er rekruttert. Flere som
mistet jobben ved Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Bragernes, i forbindelse med anbudet i regi av Helse SørØst, har fått jobb på Manifestsenteret,
skriver Rusfeltet.no. (Rusfri)
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