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Handlingsplan for sentrum kort oppsummert 

«Redusere de åpne rusmiljøene og bidra til et trygt 

og inkluderende Oslo sentrum for alle» 

 
SUKSESSFAKTORER: 

• Tverrpolitisk enighet 

• Langsiktig fokus 

• Forpliktende og systematisk samarbeid – også med 

brukerorganisasjoner. 

• Samordning av hjelpetilbudet 

• Tydelig dialog - krav til atferd 

• Systematisk innsats for å forebygge utvikling og spredning i 

sentrum 

• God tilgjengelighet av lavterskeltilbud 

• Samlingen av ulike helsetiltak under ett tak – bidratt til en mer 

samordnet innsats 
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Handlingsplan for sentrum kort oppsummert 

«Redusere de åpne rusmiljøene og bidra til et trygt 

og inkluderende Oslo sentrum for alle» 
STATUS: 

• Færre oppholder seg i åpne rusmiljøer 

• Myk tilnærming fra politiet er oppnådd, brukerne signaliserer at 

dette fungerer OK 

• Områdene rundt Oslo S betydelig endret 

• Innsats overfor gjengangere – flere får «riktig» tilbud 

• Tverrfaglig og systematisk samarbeid på flere nivåer 

• Enighet om målsetting – uenighet om virkemidler 

• Færre utenbys, redusert akuttovernatting 

• Nyrekrutteringen er redusert 

• God oversikt over sentrumssituasjonen 

• Oppblomstring av mindre grupper andre steder 

• Større utfordringer utenfor sentrumskjernen 
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Viktige satsinger og fokusområder videre 

 

• Følge endringene i sentrum tett – langsiktig fokus avgjørende for 

gode resultater 

• Involvering av bydelene i enda større grad, videre arbeid med 

samordning av tjenester overfor den enkelte 

• Klientpopulasjonen: nye rusmidler, mer psykiske lidelser, 

tyngre/vanskeligere problematikk. Kommunen ansvar for brukere 

som tidligere var i spesialisthelsetjenesten. Hva gjør vi i 

kommunene? 

 

• «Never change av winning team»: 
Samarbeidet med brukerorganisasjonene videreføres 

Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, politiet og ideelle 

videreføres 
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Overdosearbeidet i Oslo 

• Sentrumsarbeid og overdoseforebygging 

 

• Desentralisering – bra eller dårlig? 

 

• Sprøyterommets rolle i det overdoseforebyggende arbeidet 

 

• Øke brukernes kompetanse for å forebygge 

 

• Bydelenes rolle 

 

• Pårørendeorganisasjon inn i styringsgruppe for overdoseprosjektet i 

Oslo. 

 

• Forbedret oppfølging og samarbeid rundt den enkelte som en følge 

av handlingsplan for sentrum 
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Til slutt: muligheter – og utfordringer – som følge av 

offentlighetens store engasjementet for saken 
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