RASK OG NYTTIG
KARTLEGGING
MED HKH
VERKTØY

Av: Else Kristin Utne, KoRus - vest Bergen

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet
av Verdens helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. I
et samarbeid med Bergen kommune v/Utekontakten har KoRus - vest Bergen
utviklet og tilpasset metoden til norske forhold.

HKH som metode er oversatt og tilpasset for bruk av
praktikere under veiledning av forskere/kompetansemiljøer. HKH er en metode som gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder eller problemgrupper, for så å legge til rette
for og foreslå formålstjenlige intervensjoner og tiltak.
Det er utarbeidet en manual for bruk av metoden.
Metoden har vist seg å være særlig nyttig i kommuner
når det gjelder å utforske tendenser og utviklingstrekk
knyttet til tidlig intervensjon og rusmiddelbruk.
HKH-metodikkens kjennetegn:
–– HKH-metoden er hurtig.
–– HKH-metoden kartlegger både problemområdet
og de ulike instansenes pågående innsats.
–– HKH-metoden resulterer i en rapport med handlingsplan.
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–– HKH-metoden bruker metodetriangulering, og
validitet sikres gjennom kryssjekk av funn på tvers
av ulike datakilder og metoder.
–– HKH-metoden identifiserer og styrker pågående
lokal innsats.
–– HKH-prosessen skjer under veiledning av kompetansemiljøer.

Det er ikke satt noen absolutt nedre eller øvre grense
når det gjelder tidsperspektivet mht. bruk av HKH,
men hensikten med metoden er at den skal være rask,
slik at tiltakene som foreslås er relevante ift. problemet som kartlegges. Veiledende er at det ikke bør gå
vesentlig mer enn 6–8 måneder fra start i form av innledende konsultasjon til slutt i form av HKH-rapport
og handlingsplan.

“

– Metoden har vist seg å være særlig nyttig i kommuner
når det gjelder å utforske tendenser og utviklingstrekk knyttet til
tidlig intervensjon og rusmiddelbruk.

En visuell framstilling av HKH-prosessen ser slik ut:

Kartlegge pågående
innsats

Behov/
forespørsel

Gjennomføre
innledende
konsultasjon

Etablere styrings- eller
referansegruppe

Utvikle
prosjektplan

Analyse –
finne «hull»

Gjennomføre
avsluttende
konsultasjon

Skrive
rapport og
handlingsplan

Kartlegge problemet

En nærmere beskrivelse av de ulike leddene i kartleggingsprosessen er presentert grundig i artikkelen
HKH-kartlegging på samfunnsnivå (Berg og Johannessen, Rusfag nr. 1/2012).

Kontakt KoRus - vest Bergen eller
ditt regionale KoRus for ytterligere
informasjon om bruk av metoden.
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