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Bakgrunnen for URO- Ung RusOppdagelse

Opplevelsen av at hjelpen kommer for seint med tanke på 
gjennomsnittlig alder for rusdebut (ca 15 år)

Ønske om å snu en negativ utvikling før problemene 
vokser seg for store

Tilbakemelding fra tjenester i kommunene om at man 
opplever behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten

En tanke om at veien inn til hjelpeapparatet kan være
for lang og kronglete for ungdommen



Den vanlige henvisningsveien til 
Avdeling for rusmedisin

Ungdommen må 
vente på behandling 
– i snitt 11 dager

Henvisning sendes 
til AFR og vurderes 
innen 10 virkedager

Ungdommen må 
bestilles time hos 

henviser

Ungdommen må møte 
til time hos henviser 
og legge frem sin sak

Ungdommen må 
møte til time på 

poliklinikken



URO – Ung rusoppdagelse etableres

• Forprosjektfase 01.01.20- 01.12.20

• Oppstart 01.12.20

• Et avklaringstilbud

• Målgruppe: Ungdom og unge voksne i alderen 15-25 år, 

hvor det er tegn til bekymringsfull bruk av rusmidler 

• Ikke krav til at man oppfyller diagnostiske kriterier

• Ikke krav til at man er sikker på om man har et problem eller vil ha hjelp



Prinsippene i URO

Direkte kontakt- det trengs ingen henvisning
Alle kan ta kontakt
Anonym drøfting
Veiledning til pårørende

Rask respons- time 1 -2 dager etter henvendelsen

Fleksibelt møtested- ungdommen velger selv hvor 
vi skal treffes, og ungdommen kan ta med seg en venn 
eller voksenperson



Om metodikk og ideologi i URO

Eklektisk 
Ikke-dømmende, ikke-vitende- men undrende og 
utforskende

Inspirert av MI (motiverende intervju): Utforskning av 
ambivalens, fokus på rusens funksjon

Elementer fra kognitiv atferdsterapi (KAT): utforskning av 
handlings- og tankemønstre

Faglig fundamentert i MBT (mentaliseringsbasert terapi)



Hvem henvender seg til URO?

• Ungdommer, pårørende og 

• samarbeidspartnere ringer inn til URO. 

• Henvendelsene kan være både fra eller 

om navngitte ungdommer, 

• men de kan også være anonymisert. 

Henvendelser

Henvendelser fra førstelinjen:

Henvendelser fra spesialisthelsetjenesten utenfor TSB:

Hevendelser fra pårørende:

Hevendelser fra ungdom selv:



Hvem er ungdommene?
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Hvem vil ha hjelp fra URO? 

• Av 305 henvendelser URO har fått, har 135 ungdommer 

• hatt avklaringssamtaler og som regel også videre 

• avklaringsforløp. 

• 7 jenter og 13 gutter er i prosjektet nå.

• Den yngste er 14 år, den eldste 25 år gammel. 

• De fleste bor i Bergen kommune, 

• noen ungdommer bor i omegnskommuner



Hvor går veien videre for ungdommene?
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Hvem samarbeider vi med?

• Utekontakten – jevnlige møter

• Ung Arena

• Helsesykepleiere

• Miljøterapeuter /skole

• Akuttposten

• Psykisk helsevern



Hva sier ungdommene? - noen utdrag:

- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre dette. Jeg er kjempetakknemlig for all hjelp. 

- Du er ikke dømmende. Det er lett å være ærlig.

- Jeg kom hit i rett tid av egen vilje.

- De rundt meg merker en stor forandring hos meg. 

- Jeg er selv ansvarlig for eget liv- det tok bare litt tid før jeg skjønte det.

- Det er godt å bli tilbudt samtaler utenfor kontoret.

- Jeg følte meg sett, hørt og forstått i URO.

- Jeg tenker mer gjennom om jeg skal røyke eller ikke- og flere ganger har jeg latt være.

- Jeg har trappet ned, har innsett at dette ikke er bra for meg. 



Sånn når dere oss:

• Telefon 415 24 141 fra 08:00 til 15:30 alle hverdager

• Nettside: https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-ambulant-seksjon/uro

• Facebook: URO - Ung rusoppdagelse | Facebook

• Instagram: uro_ung_rusoppdagelse

• Snapchat: URO Ung_rusoppdagelse

https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-ambulant-seksjon/uro
https://www.facebook.com/URO-Ung-rusoppdagelse-108622341048498

