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Hørings-utkast til rusmelding
Rådet for psykisk helse stiller seg positive til utkastet til rusmeldingen. Gjennom reformen ønsker
kommunen å flytte fokus fra reparasjon til forebygging, en endring Rådet ønsker velkomment. Vi
stiller oss positive til de konkrete tiltakene som er nevnt for å redusere og utjevne de sosiale og
økonomiske forskjellene i Oslo, blant annet ved å innføre utvidede ordninger for gratis kjernetid i
barnehagen, gratis deltakelse i AKS, utvidet fritidstilbud, gratis helge-aktiviteter for ungdom i
bydelene osv.
Vårt høringssvar har derfor bare innsigelse til to, for oss svært viktige områder. Tjenester til
mennesker med psykiske lidelser i fengsel og samhandling i tjenestene, hvor vi ønsker en
tydeligere konkretisering av Rusmeldingens gode intensjoner:
1) Vi ønsker spesielt velkomment diskusjonen rundt mennesker i fengsel med psykiske
lidelser som nevnes i første delen av utkastet (s. 13), men kan ikke se at det er nevnt noen
konkrete tiltak som adresserer dette (dvs. tiltak for å sikre bedre helsetjenester i fengslene
for de som sliter med sin psykiske helse). Den siste tidens reportasjer i Bergens tidene og
Brennpunktdokumentaren om psykiater Randi Rosenquist og hennes arbeid på Ila viser at
dette er et område som er så forsømt at det er foreligger brudd på menneskerettighene.
2) Videre fokuserer rusmeldingen på at det skal være én dør inn i tjenestene, dvs. godt

koordinerte tjenester og god samhandling. Vi ønsker tydeligere tiltak som sikrer
samhandling.
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Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hvite Ørn, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk
helse – LPP, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Norsk Tourette Forening, Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Norges Røde Kors, Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet,
Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Oslo kommune byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
Olav Vs gate 4
0161 Oslo

