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Innledning. 
Tema for dagen var: Erfaringer fra ”a til å” med deltakelse i Premis – 
rusforebyggende samhandling. Hensikten med dagen var å gi deltakerne 
mulighet til å melde inn aktuelle emner/problemstillinger knyttet til temaet, og 
skape rom for erfaringsutveksling og deling av kompetanse. Det er et viktig 
poeng med erfaringssamlingene at kommuner med ulikt ståsted i prosessen skal 
møtes. 
 
Etter introduksjon av metoden skulle den øvrige dagsplan settes. Deltakerne 
ble invitert til å melde sine emner/problemstillinger de ville prate om denne 
dagen. Totalt 10 ulike emner ble meldt. Hver enkelt deltaker valgte så hvilke 
emner de ønsket å diskutere under de to arbeidsøktene som var fra kl. 10.30 – 
11.30 og 12.30 – 13.30.  
 
10 referat ble skrevet, og er gjengitt fra s. 3 - 9. 
 
 
De fire prinsippene og hovedreglen var styrende for dagen og tydeliggjorde hver 
enkelts ansvar, - om å følge sitt eget engasjement og bruke tiden til eget beste. 
 
 

De fire prinsippene: 
 
1. Dere som er her er de rette personene 
2. Når det starter – er det rett tid 
3. Det som skjer er det som kunne skje     
4. Når det er over – er det over 
 
Loven: BRUK FØTTENE 
 
 
 

 
 
 
Hva skjer videre? 
Dokumentasjonen inneholder mange ideer, tanker og forslag som kan være 
nyttig i videre arbeid. I materialet fremkommer det hvem som meldte tema, og 
hvem som deltok i de ulike gruppene under de to arbeidsøktene. 
Kompetansesenteret (KoRus) ønsker gjennom Premis å bidra til 
nettverksbygging mellom kommuner. Det anbefales å benytte nettverket i det 
daglig arbeid hvis det oppstår problemstillinger der dere tenker at de andre 
kommunene kan ha gjort seg nyttige erfaringer.  
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Følgende emner ble meldt: 
1. Hvordan komme seg fra brannslukking til systematisk forebygging? 

v/Camilla Bøkestad 
2. Hvordan forankre Premis-kursene best mulig nedover, slik at vi skaper et 

bredt engasjement og får de riktige personene til å melde seg på de 
forskjellige kursene? v/ Elin Bjørnstad 

3. Vi ønsker å høre erfaringer med programmet ”Kjærlighet og grenser”. 
Hvordan få med foreldregruppa? Lokale tilpasninger? v/Mari 

4. Hvordan få ledere i de forskjellige etater med på å prioritere bruk av 
penger og ressurser til vedtatte redskaper/kurs? v/Marit fra Hemne 

5. Hvordan nyttiggjøre seg besteforeldregenerasjonen i 
Premisarbeid/forebyggende arbeid? v/Elin Bjørnstad 

6. Hvordan nyttiggjøre seg godt kartleggingsverktøy i det lokalt 
forebyggende arbeidet? v/Anne Lise Valle 

7. Kommuner uten videregående skole(v.g.s): hvordan jobbe med v.g.s.-
ungdom i faresone for rus/drop-out? v/Camilla Bøkestad 

8. Hvordan sikre framdrift og kontinuitet i en liten kommune med relativt 
stor ”gjennomtrekk”? v/ Eli Ann 

9. Hvordan engasjere foreldre/foresatte? v/Line Raustein 
10. Hvilke tverrfaglige modeller fungerer bra i de ulike kommunene, med 

tanke på tidlig intervensjon og enkeltbarn? v/Camilla Bøkestad 
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1. Hvordan komme seg fra brannslukking til systematisk forebygging? 

 
2. Hvordan forankre Premis-kursene best mulig nedover, slik at vi skaper er 
bredt engasjement og får de riktige personene til å melde seg på de forskjellige 
kursene? 
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3. Vi ønsker å høre erfaringer med programmet ”Kjærlighet og grenser”. 
Hvordan få med foreldregruppa? Lokale tilpasninger? 
 

 
 
4. Hvordan få ledere i de forskjellige etater med på å prioritere bruk av penger 
og ressurser til vedtatte redskaper/kurs? 
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5. Hvordan nyttiggjøre seg besteforeldregenerasjonen i 
Premisarbeid/forebyggende arbeid? 
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6. Hvordan nyttiggjøre seg godt kartleggingsverktøy i det lokalt forebyggende 
arbeidet? 

 
 
 
7. Kommuner uten videregående skole(v.g.s): hvordan jobbe med v.g.s.-ungdom 
i faresone for rus/drop-out?  
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8. Hvordan sikre framdrift og kontinuitet i en liten kommune med relativt stor 
”gjennomtrekk”?  

 
 
9. Hvordan engasjere foreldre/foresatte?  
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10. Hvilke tverrfaglige modeller fungerer bra i de ulike kommunene, med tanke 
på tidlig intervensjon og enkeltbarn?  

 
 
 
Etter at referatene var skrevet og hengt opp på ”Markedsplassen”, samlet vi oss i 
ringen. Det ble produsert mye i Open-space møtet, og det skriftlige arbeidet er 
nå samlet i denne rapporten. Totalt 14 kommuner var representert, med til 
sammen 59 deltakere. 
 
Siste del av Erfaringssamlingen var viet til Tydal, Malvik og Selbu kommuner 
som nå avslutter det formelle samarbeidet i Premis. Kommunene er selvfølgelig 
velkommen til videre samarbeid med kompetansesenter rus – Midt Norge, og vi 
ønsker Lykke til!  
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