
HVEM KAN TA KONTAKT? 

Alle som føler behov for å snakke med noen om 
avhengighet, risiko for å utvikle avhengighet, eller 
som ønsker hjelp til å komme ut av avhengighet -
ring, send epost eller SMS. 

 

ANSATTE: 

NAVN TLF. EPOST 
Karin Johansen, 
arbeidsleder 

78977503 
98226110 

kjo@svk.no 

Ingvill Falle, 
ruskonsulent 

78977504 
92482444 

infa@svk.no 

Grete H. Ulvang, 
ruskonsulent 

78977502 
46474450 

ghu@svk.no 

Geir-Ove Kristensen, 
miljøarbeider 

93008198 gok@svk.no 

Judith Hagerupsen, 
miljøarbeider 

90680640 jhp@svk.no 

Britt Rist, 
miljøarbeider 

90680640 brri@svk.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER: 

Rustjenesten har kontorer i 2. etg. på 
Sparelandbygget i Prestøyveien, Kirkenes. 

  

 

 

Åpningstider: Hverdager kl. 08:00 – 15:30 

 

Ved akuttbehov, ta kontakt med din fastlege eller 
legevakt, tlf. 116117. 
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FORMÅL MED TJENESTEN 

Rustjenesten er kommunens forebyggings- og 
oppfølgingstilbud til personer/familier med rus- og 
avhengighetsproblematikk, og deres pårørende. 

Den overordnede målsettingen for tjenesten er  

- Rehabilitering 
- Forebygging av rus, og omsorg til personer 

og familier med rus- og 
avhengighetsproblemer, samt sosiale og 
helsemessige problemer på individ- og 
samfunnsnivå. 

 

HVEM KAN MOTTA TJENESTER? 

Personer med risiko for utvikling av, eller med 
etablerte rus- og/eller avhengighetsproblemer. 

Personer med spilleavhengighet 

Pårørende 

 

KOSTER DETTE NOE? 

Tjenesten er gratis. 

 

 

 

 

 

 

HVA OMFATTER TJENESTENE? 

Råd og veiledning til personer (og pårørende) med 
avhengighetsproblematikk. 

Utredning av vedtak, igangsettelse av tiltak og 
oppfølging. 

Innsøking til rusbehandling i samarbeid med bruker. 

Oppfølging før/under/etter rusbehandling. 

Helse- og rusforebyggende hjelpetiltak, eks. 
støttekontakt, fritidstilbud, rusmiddeltesting, 
relasjons-/nettverksarbeid, miljøarbeid, oppsøkende 
virksomhet, botrening/strukturering av hverdagen, 
oppfølging, ledsaging, sosialt samvær, råd/ 
veiledning til hverdagslige gjøremål osv. 

Boligtilbud til personer i aktiv rus, med krav om 
oppfølging, samt boligtilbud til personer som er på 
vei ut av rusbruk, med krav om rusmiddeltesting. 

Koordineringsansvar i forbindelse med oppfølging 
av gravide rusmisbrukere. 

Samhandling med andre tjenester og instanser etter 
brukers ønsker og behov. 

Koordinering og oppfølging av personer som er 
innvilget individuell plan, er under rusrehabilitering 
eller LAR-tiltak (legemiddelassistert rehabilitering) 

 

 

 

 

 

HVA KAN DU SOM BRUKER FORVENTE AV 
OSS? 

Du trenger ingen henvisning for å komme i kontakt 
med oss. 

Du kan møte oss til en uforpliktende samtale, hvor 
du får informasjon om tjenestene, før du bestemmer 
deg for om dette er riktig sted for deg. 

Å bli tatt godt imot – og bli møtt med respekt. 

En samtalepartner som har god kjennskap til og 
kunnskap om tiltak, behandling, avrusning, 
spilleavhengighet osv. 

At informasjonen du gir oss, blir behandlet med 
fortrolighet. Vi har taushetsplikt. 
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