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Utgangspunkt for prosjektet 24SJU 

 

 

• Mange mennesker i Oslo lever med store rusproblemer og 

psykisk lidelse uten å kunne nyttiggjøre seg eksisterende tilbud 

om hjelp 

 

• Nødvendig å komme til med hjelp til de som er ”hard to reach -  

hard to treat” 
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Prosjektsøknaden  

 

• Utgangspunkt i opptrappingsplanen for rusmiddelfeltet og behov 

for bedre koordinering 

 

• Søknad om midler til etablering av tiltak for de mest utsatte og 

hjelpetrengende rusmiddelmisbrukerne i Oslo 

 

• Helse- og omsorgsdepartementet ga Stiftelsen Kirkens 

Bymisjon 60 mill på 2 år  

 

• Oppstart av 24SJU og Optra (Bergen) aug. 2009 
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Oppdraget til 24SJU 

 

• Bidra til bedre helse og sosial inkludering for særlig utsatte 

rusmiddelavhengige  

– Yte hjelp og øyeblikksomsorg 

– Bidra til bedret fysisk og psykisk helsetilstand 

– Bidra til å fremme egen mestring 

– Bedre samhandling mellom ulike deler av 

tjenesteapparatet 

– Bedre kunnskap og utvikle gode arbeidsmåter med 

hensyn til denne målgruppa 
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Om 24SJU 

 

• I Dronningens gate i Oslo sentrum 

• Et tilbud til de «dårligste», de som faller utenfor, de som har 

dobbeltdiagnose, som ikke nås i tilstrekkelig grad 

• Gir tilbud om mat, kaffe, dusj, internet, telefon,  

• Gir tilbud om spesialisthelsetjenester i en lavterskel setting 

• Ansatte med ulik kompetanse  

• Frivillige  

• Stort miljørom 
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Evalueringen 

 

• Vurdere hvorvidt tiltaket bidrar til bedre helse og sosial 

inkludering for de mest hjelpetrengende rusmiddelmisbrukerne 

 

• Evalueringa tar for seg: 

– Selve virksomheten på 24SJU; det daglige arbeidet 

– Forhold som angår systemnivå (samarbeid med andre 

aktører)  

– Brukerperspektivet 
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Rapporten 
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Metode og data 

 

• Evaluering som følgeforskning med feltarbeid og deltakende 

observasjon og intervjuer (avsluttet i sept. 2011) 

– Ca.170 feltøkter á ulik lengde (2-15 timer) 

– Intervju med brukere, ansatte og samarbeidspartnere 

• Brukerundersøkelse (avsluttet i sept. 2011) 

– 45 feltøkter 

– 55 intervjuer (menn, kvinner) 

– To fokusgruppeintervjuer (11 deltakere) 

• Deltakelse i referansegruppa, intervjuer med andre aktører på 

feltet  

• Dokumentanalyse  
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Data 

 

• Feltnotater fra den daglige virksomheten som: 

– Dag-, kvelds-, og nattevakter, med hovedvekt på dagtid og 

oppmerksomheten rettet mot samhandling i miljørommet 

– Strukturmøter (leder-, personal-, miljø-, bruker-, og 

prosessmøte, fagdager o.l.) 

• Transkriberte lydopptak og notater fra intervjuer og samtaler  

– med ansatte, brukere og samarbeidspartnere, studenter, 

pårørende og frivillige 

• Statistisk materiale/opplysninger om brukere 
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Om brukerundersøkelsen 

 

• Utført fra mars 2010 

• Feltarbeid 

• Samtaler/intervjuer 

• Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
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Hovedfunn 

 

• Åpenbart behov for særskilte tiltak for denne gruppa 

• Lite byråkratisk, kort vei fra tanke til handling, mulighet for 

improvisasjon og ad hoc-løsninger 

• Navnet gir ulike assosiasjoner 

• Stor grad av tilgjengelighet, men det kan være utydelig hvem 

stedet er til for 

• Ulik måte å jobbe med ulike brukere på 

• Terskler i lavterskeltilbud 

 

Marit Edland-Gryt, 18.10.12 



   24SJU 

(mennesker 

som jobber) 

HOD  

OPPDRAGET 

Div. offentlige  samarbeids-

partnere; RME, private aktører, 

presse, pårørende, forskere 

Brukere; i målgruppa, utenfor målgruppa 

i gråsonen, de unge, asylsøkere. MAT 

Ulike kulturer 

Ulik målforståelse og situasjonsoppfatning 

Ulik rangering av mål 

 

 

Ulik forståelse av hvordan 

arbeidsoppgaver skal fordeles 

Uformell rangering av arbeids-

oppgaver 

 

Alle de ulike teamene 

Personlig og faglig 

handlingsrom 



Kontekst: eksterne rammebetingelser 

 

•Andre aktørers holdninger til 24SJU  

•Delte meninger  

•Koordineringsansvar  

•Større rom for fleksibilitet  

•Urealistiske forventninger til endring?  
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Kontekst: interne rammebetingelser 

 

•Beliggenhet 

•Miljørommet  

•Bistand fra frivillige 

•Rom for fleksibilitet  

•Endring og utvikling av personalgruppa 

•Vekting av arbeidsoppgaver  

•Sikkerhet – hvordan romme de sinte brukerne, eller de som er 

tungt rusa?  

•Terskler som hindrer  
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Ulike verktøy og arbeidsmetoder 

 

 

• Jobbe ulikt med målgruppa (1000 kaffekopper) 

• Tilgjengelighet – lav terskel, åpen dør 

• Matservering – fra himmelsk restemat til havregrøt fra 

helvete  

• Utadrettet virksomhet  

• Tid, tillit og hverdagslighet  

• En arena for brukerstemmer  
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5 grupper av brukere 

 

 

– Ikke-til-å-unngå-gruppa 

– Ligge-på-været-gruppa 

– Tilbakeholden-men-ønsker-hjelp-gruppa 

– Lar-seg-hjelpe-gruppa 

– Av-og-til-gruppa 

 

Marit Edland-Gryt, 18.10.12 



Oppsummerende diskusjonspunkter  

 

• Øyeblikksomsorg som terapeutisk verktøy  

• «De små skritts metode» vs. «behandling» 

• Forholdet mellom bedring, kompetanse og uformelt 

samvær  

• Gode relasjoner, tålmodighet og lett tilgjengelighet på ulik 

fagkompetanse er viktige verktøy for å trigge positive 

bedringsprosesser for folk i denne gruppa 

• Hva er «tilstrekkelig» hjelp? 
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Veien videre 

 

 

• Behov for lett tilgjengelige spesialisthelsetjenester  

• Tverrfaglig vennskap 

• Mange kokker - mye søl, eller flere muligheter?  

• Bruk av ressurser, organisering av samarbeid 

• «De små skritts metode» versus «behandling» 

 

 

 

 

 

 E-postadresser ved spørsmål: meg@sirus.no, 

 astrid.helene.skatvedt@hibu.no, as@sirus.no  
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«Nei, det som er viktig er jo at det er ulike tjenester av tiltak for de 

som vi er til for. Og at det er en mulighet for brukerne også å kunne 

velge mellom en del – om det er sånn eller sånn. (…) Det som er 

det aller, aller viktigste uansett, er at det skal være et mangfold i 

tjenester, at de kan fange opp ulike grupper eller enkeltpersoner 

som har en rusavhengighet; det er det som er det aller viktigste. 

Fordi at alle… hvert enkelt tiltak er jo ikke like gode på alt og alle.» 
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