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LEDER

Nordnorske kommuner 
bygger rusfaglig 
kompetanse

Årets første SPOR er klar, og i dette nummeret får du innblikk 
i hele spekteret av hva som rører seg på rusfeltet i nordnorske 
kommuner.

Her kan du lese om Harstad som over år har arbeidet  
systematisk og faglig med å gjøre kommunen til en god 
oppvekstkommune for barn og unge. Arbeidet startet for 
over 12 år siden da kommunen opplevde en del adferds- 
utfordringer i ungdomsmiljøet i byen. Ved å ha fokus på 
tidlig innsats og å satse på de yngste gjennom blant annet 
lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferds- 
problemer, har kommunene oppnådd resultater. Andre  
kommuner som arbeidet med å øke den rusfaglige  
kompetansen er Nordreisa. De er den første kommunen 
i Nord-Norge som har gjennomført opplæringsprogram-
met «Barn i rusfamilier», som har pågått de siste par 
årene. Programmet som Nordreisa har arbeidet med de 
siste to årene, omhandler tidlig hjelp og begrensning av 
skadevirkninger over for barn som vokser opp i hjem med 
rusproblemer. I dette SPOR kan du lese om hvordan den 
lokale ressursgruppen har forankret arbeidet i kommunen, 
og planlegger opplæring av ansatte for å ivareta «Barn i 
rusfamilier» fremover.

SPOR har denne gangen gitt plass til «Program for 
Folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027». Dette er en 
satsning som er etablert av Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og KS for å fremme barn og unges psykiske helse 
og livskvalitet, og godt rusforebyggende arbeid. Programmet 
skal fremme praksisnær og kommunebasert forskning. 
Fylkeskommunene administrerer programmet, mens kom-
munene selv sitter i førersetet når det gjelder hvilke tiltak 
de ønsker å utvikle, med utgangspunkt i lokale utfordringer. 

Hvordan denne satsningen vil arte seg for de nordnorske 
kommunene er ennå for tidlig å si. En tydeliggjøring av de 
rusforebyggende virkemidler kommunene allerede rår over, 
og kompetanse om rusutfordringer blant utsatte ungdoms-
grupper, vil være et bidrag KoRus kan bistå med i et slikt 
samarbeid.

I dette nummeret kan du også lese om satsingen mot 
selvmord i Nordland der alle ansatte ved de 17 videregående 
skolene i Nordland kurses i selvmordsforebygging. Arbeidet 
kom i gang på bakgrunn av at Fylkestinget i 2015 vedtok 
«Handlingsplan nullvisjon selvmord». Det er en rekke tiltak 
som igangsettes, men særlig bruk av kunst og kultur har vist 
seg som døråpner for å formidle åpenhet om psykisk helse 
overfor ungdom, ifølge Trude Veiåker, rådgiver i Nordland 
fylkeskommune. 

Du får også et innblikk i arbeidet til Drop-out –teamet 
ved UNN, som arbeider med å redusere frafall i rus- 
behandling. Gjennom systematisk samarbeid med brukere, 
kommune og klinikk er målet at brukerne skal ha mulighet 
til å påvirke egen behandling så langt det er faglig og 
medisinsk forsvarlig. Denne økte brukermedvirkningen 
vil være et viktig bidrag til å minske risikoen for drop-
out i rusbehandling, uttaler spesialkonsulent Ola Sollie i 
UNN. Brukerorganisasjonene Rio og Marborg er positive til  
arbeidet, men mener også at behandlingsinstitusjoner må 
ansette folk med brukererfaring for å bøte på problemet.    

I tillegg inneholder denne SPOR utgaven mye annet rus- 
faglig lesestoff og aktuelle satsninger for praksisfeltet i  
Nord-Norge. God lesning! 
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For tolv år siden opplevde Harstad kommune store atferds-utfordringer blant elevene 
i skolen, og det var mye uro i ungdomsmiljøet i byen. Da kommunen ønsket å ta grep, 
oppdaget ledelsen at de manglet et helhetlig system for å kunne jobbe forebyggende.

AV CARINA KALJORD Samtidig som kommuneledelsen var på jakt 
etter gode forebyggende innsatser, ble de 
kontaktet av Atferdssenteret sin «forlengede 
arm», Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat). Bufetat skal gi barn, unge og familier 
med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet 
i hele landet. Gjennom Atferdssenteret og 
Bufetat ble Harstad kommune for første gang 
introdusert for Parent Management Training 
– Oregon (PMTO). Kommunen bestemte seg 
raskt for å bli med på utprøvingen av pro-
grammet i Norge.
- Harstad kommune ønsket å ha fokus på 
tidlig innsats og satse på de yngste. Ved å 
jobbe forebyggende med de miste barna, 
tenkte vi at dette kom til å få en overslags- 
effekt når ungene etter hvert begynte på 
skolen, forteller kommunalsjef Henry 
Andersen.

FORSKNING VIKTIGST
- Vi fant fort ut at PMTO var akkurat det  
programmet kommunen var på jakt etter, og 
vi undertegnet avtale med Atferdssenteret 
allerede i 2004.

- Hva var det med programmet som gjorde at 
valget ble så enkelt for kommunen?
- For oss er det viktigste at metoden er  
fundamentert i forskning. Teorien som ligger 
til grunn for forståelsen av atferdsvansker hos 
barn, og utformingen av behandlingsmetoden 
Parent Management Training – Oregon 
(PMTO), handler om at vi mennesker lærer 
gjennom det sosiale samspillet vi har med 
hverandre. I tillegg var det viktig at vi fikk syste- 
matisk opplæring av PMTO-terapeuter, og at 
vi hele veien har fått påfyll av ny kunnskap. 
Vi deltar i følgeforskningen, og får dermed 
hele tiden tilgang til de ferskeste forsknings-
resultatene. Dette gir oss mulighet å kunne 
forsterke eller korrigere utfra hva forskningen 
viser, forteller Andersen.

FLERE TILTAK
Atferdssenteret utviklet i denne tiden også 
skoleprogrammet Positiv atferd, støttende 
læringsmiljø og samhandling (PALS), som 
kommunen også innførte. Programmet har 
fokus på at et trygt læringsmiljø kjennetegnes 
av tydelige forventninger til sosiale og 

Rett satsing til rett tid
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skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. 
PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø 
for alle skolens elever, ansatte, ledelse og 
foreldre gjennom positiv handling og del-
takelse. Både PMTO og PALS inngår i dag 
som en del av Tidlig innsats for barn i risiko 
(TIBIR), som er et program for forebygging 
og behandling av atferdsproblemer hos barn 
tilpasset det kommunale tjenestenivået.

UTDANNING GIR TRYGGHET
- For å lykkes med å implementere såpass 
omfattende programmer i en kommune, er det 
avgjørende med den støtten og utdanningen 
våre PMTO-terapeuter og PALS-veiledere har 
fått fra Atferdssenteret, mener kommunalsjefen.   
- Vi er nå inne i driftsfasen i implementeringen, 
noe som innebærer at vi framover må 
fortsette med å holde trykket oppe. Vi må 
utdanne flere innenfor de ulike intervens-
jonene, drive vedlikeholdsveiledning, fort-
sette å informere ledere, politikere, ansatte 
og befolkningen om tilbudene vi har. Vi må 
også følge med på den fagutviklingen som 
kommer fra Atferdssenteret.
Kommunen har også hatt en bevisst strategi 
om å tilføre en felles kompetanse for alle som 
jobber med barn og unge i Harstad.
 - Det handler rett og slett om at når vi 
snakker om PALS, PMTO og TIBIR, så skal 
alle som jobber i oppvekstfeltet vite hva vi 
snakker om. Vi har gjennom årene bygget  
opp en kultur, kunnskap og terminologi som 
er forankret i de programmene vi har valgt å 
bruke.

FORSTERKER SATSINGEN
Kommunen har i tillegg gjort et grep til som 
forsterker innsatsen. Samtidig med at kom-
munen inngikk avtalen med Atferdssenteret, 
ble det opprettet et felles faglig Forebyggende 
lederforum som møtes annenhver måned. 
Deltakerne i forumet har det systemiske 
arbeidet med barn og unge i fokus. Her møter 
både oppvekstleder, barne- og ungdoms- 
tjenesten, kommuneoverlege, ledende 

helse-søster, BUP, PPT, politiets forebyg-
gende avdeling, kommunalsjef med ansvar 
for helse og omsorg og tannlege. Forumet har 
blant annet laget en egen handbok; «Hva gjør 
du når du er bekymret for et barn?». 

Andersen er opptatt av at kommunen må 
være i forkant:
 - Utfordringsbildet endrer seg hele tiden. Det 
er andre typer utfordringer i dag enn for fem 
år siden. Vi må derfor ha en organisasjon som 
raskt er i stand til å skifte fokus etter behov i 
de ulike gruppene. Dette fikk vi underbygget 
gjennom Ungdataundersøkelsen vi deltok i for 
halvannet år siden. Her ble det avdekket en 
del utfordringer i ungdomsgruppa som vi ikke 
var klar over. Disse korrigeringene er viktige, 
for da kan fagfolkene rette sin innsats mot 
den gruppen som trenger det mest.

Vårt mål er at Harstad kommune skal være 
en god oppvekstkommune for barn og unge. 
Da vi startet opp med disse ulike program-
mene, var det riktig tidspunkt å satse, og vi 
satset på det rette, avslutter kommunalsjef 
Henry Andersen.

 Harstad kommune har 
hatt en bevisst strategi 
om å tilføre felles 
kompetanse til alle 
som jobber med barn 
og unge i Harstad, sier 
kommunalsjef Henry 
Andersen.

�
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Alle barn liker å få ros. Ros styrker selvfølelsen og gjør at barnet føler seg sett. Nettopp 
anerkjennelse, ros og gode beskjeder er en viktig del av TIBIR-programmet i Harstad 
kommune. - Du kan gjerne si at vi jobber i tråd med «Bestemors Lov»: Du skal hver dag 
gripe et barn på fersk gjerning i å gjøre noe fint, og fortelle barnet at du har sett det. Det 
sier TIBIR-koordinator Marion Børgesdatter.

AV CARINA KALJORD Harstad kommune har valgt å satse på «Tidlig 
innsats for barn i risiko» (TIBIR), fordi det er 
et dokumentert virksomt program for fore-
bygging og behandling av atferdsvansker hos 
barn i alderen 3-12 år. Programmet, utviklet 
av Atferdssenteret, er tilpasset det kommu-
nale tjenestenivået og består av seks ulike 
intervensjoner som integreres i eksisterende 
kommunale hjelpetjenester. Til sammen 
utgjør disse intervensjonene en helhetlig 
innsats, som skal føre til at familier i mål-
gruppen får et skreddersydd tilbud tidligst 
mulig og på lavest mulig nivå.

VIKTIG FOR LIVET VIDERE
- Moderate til alvorlige atferdsvansker hos 
barn representerer en stor utfordring for 
foreldre, barnehage, skole, nærmiljø og hjel-
petjenester. Tidlig innsats, både i forhold til 
barnets alder og symptomutvikling, er derfor 
av stor betydning for hvordan det går med 
barna senere. TIBIR er utviklet for å ivareta 
disse behovene, sier Børgesdatter. Om lag 
40 familier får årlig et tilbud gjennom TIBIR.

Allerede i 2004 tegnet Harstad kommune 
intensjonsavtale med Atferdssenteret om å 
implementere PMTO i kommunen, og den 
første PMTO-terapeuten var på plass i 2006. 

Selv har Marion jobbet som TIBIR- koordinator 
siden i 2009. En av de seks intervensjonene 
i TIBIR er Parent Management Training – 
Oregonmodellen, PMTO. Dette er  er en  
evidensbasert behandlingsmetode for  
familier med barn med atferdsvansker.

- Kommunen har et tett samarbeid med 
Atferdssenteret. Vi er fem PMTO-terapeuter 
og ti foreldrerådgivere i kommunen. Vi har i 
løpet av disse 12 årene utdannet fagpersonell 
innenfor alle TIBIR-intervensjonene. Vi har 
også klart å skape et svært godt grunnlag 
og en forståelse for hva TIBIR inneholder og 
hva atferdsproblemer er innenfor tjenestene 
som er i kontakt med barn og familier. Vi har 
de siste årene også knyttet til oss Kvæfjord 
kommune og Skånland kommune ved å 
utdanne TIBIR foreldrerådgivere.

BARNEHAGER ER FOKUSOMRÅDE
 - Hvordan kommer dere i kontakt med  
familiene som trenger veiledning?
 - Vi har i mange år jobbet for å komme 
tidligst mulig inn, og har derfor hatt fokus 
på barnehager. Alle barnehager i Harstad 
kommune har en egen PMTO-kontakt for 
å kunne drøfte saker og gi informasjon til 
familier. I tillegg kommer vi på foreldremøter 

JOBBER ETTER «BESTEMORS LOV»
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for å orientere om tilbudet. I det siste har 
vi erfart at etter slike informasjonsrunder, 
tar foreldre selv kontakt med oss.Det 
syns jeg er utrolig bra; at foreldrene tør 
å ta kontakt selv, siden dette er et frivillig 
tilbud. Det er tøft av foreldrene å si fra at 
de trenger hjelp, og at det er situasjoner i 
dagliglivet som oppleves som vanskelig. 
I tillegg får vi henvisning fra barneverns- 
tjenesten og fra helsesøstertjenesten. Mange 
av helsesøstrene våre er PMTO-rådgivere, 
og de møter jo alle småbarnsfamilier i kom-
munen. De har kompetanse til å kartlegge 
familien og gi råd om hvilket tilbud som kan 
være aktuelt.

FRA FOREBYGGING TIL BEHANDLING
I PMTO jobber fagfolkene på flere nivåer. 
Innenfor «grønn sone» finner vi alle foreldre. 
Her gis generell informasjon om TIBIR og 
PMTO. Innenfor «gul sone» jobber foreldre- 
rådgiverne med forebygging, der barnet stå i 
fare for å utvikle atferdsvansker, eller trenger 
å trenes i sosiale ferdigheter. Her er det enten 
foreldrene selv som tar kontakt, eller sier fra 
til helsesøster om at de trenger veiledning. 
Innenfor «rød sone» finner vi barn med uttalte 
atferdsvansker, diagnoser innenfor ADHD-
spekteret, eller barn som har det vanskelig 
på grunn av ulike utfordringer i familien.
- Denne siste gruppen jobber vi sammen med 
over lang tid, mellom ½ til 1 år. Da møter vi 
foreldrene en gang i uka. Siden prosessen er 
såpass langvarig, er det viktig at foreldrene 
ikke føler seg presset til å motta hjelp, slik at 
det blir for mye motstand når vi skal forsøke 
å hjelpe dem.

FOKUS PÅ DET POSITIVE
- Hvordan jobber dere konkret med foreldrene? 
- Vi går rett og slett gjennom de situasjonene 
der det blir vanskelig i forhold til barnet. Vi 
tar oss tid til å se på hva som skjedde, og hva 
som kunne vært gjort for å unngå at situas-
jonen oppstod. 
Det er mye stress i hverdagen for familiene 

og det stilles utrolig mange krav til dagens 
foreldre: De skal stille opp på aktiviteter, kjøre 
ungene hit og dit, følge opp skolearbeidet, 
ivareta egen jobb og ivareta familien. Derfor 
berømmer jeg de som tar kontakt. Det er tøft 
å si at man trenger hjelp, når «alle andre» er 
så vellykket. Jeg blir helt fascinert over alt 
folk rekker på ei helg når det gjelder fjellturer 
og kos.

Når vi møter familiene vektlegger vi å ha 
fokus på det positive: Når har dere det godt 
sammen? Når funker det for dere? Hva gjorde 
dere da? Hva fikk dette til å bli en god dag?, 
og så bygge videre på disse positive opp- 
levelsene sammen. Å sitte i pyjamas på 
søndag og drikke kakao er helt fint, så lenge 
dere har det fint sammen som familie. Det 
må ikke være topptur i timevis for at helga 
skal bli bra. Målet er å skape minst èn god 
situasjon hver dag, slik at vi kan vite når vi 
legger oss at i alle fall dette fikk vi til i dag.

VERKTØYKASSA VENTER
- Men når foreldrene først kommer, så har de 
sikkert forventninger til å få ei verktøykasse 
med seg hjem?

 Marion Børgesdatter 
er koordinator for 
Tidlig Innsats for barn i 
risiko (TIBIR) i Harstad 
kommune.

�
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- Ja, og det er det som er det fine med PMTO- 
at metoden har et sett verktøy. Et av verk-
tøyene vi fokuserer mye på, særlig i starten, 
er hvordan gi gode beskjeder. At foreldre gir 
gode beskjeder er første skritt på veien mot 
å få til et godt samarbeid med barnet. Når 
foreldre gir gode og tydelige beskjeder, er det 
mer sannsynlig at barna gjør som foreldrene 
sier. Her viser vi forskjellen på f.eks. å rope 
fra kjøkkenet, eller mase og bli irritert, til 
heller å gå bort til barnet, få blikk-kontakt, 
gi en kort beskjed. Her er det viktig å tenke 
på kroppsspråket og at tonefallet er vennlig, 

men bestemt.  Deretter må forelderen følge 
opp, bli værende til barnet gjennomfører 
beskjeden, og gi ros nå barnet er ferdig. Da 
har man plutselig skapt en god situasjon, 
der barnet blir løftet gjennom å få ros. Dette 
bidrar igjen til å styrke selvbildet til barnet, og 
styrker ønsket om å fortsette å samarbeide 
med mor eller far. 

Og det tar oss rett over til neste verktøy, som er 
ros og oppmuntring. Ros er å se barnet, ikke 
bare positive ting barnet gjør. For eksempel: 
«Du er min fine gutt. Takk skal du ha for at du 
hjalp meg å dekke bordet!», eller: «Fint at du 
hørte på beskjeden min, takk for at du hengte 
opp jakken din». Dette gir barnet følelsen av 
å bli sett, at du er viktig for meg.

For min del er jeg veldig glad i «Bestemors 
lov» – Du skal hver dag knipe et barn på 
fersk gjerning i å gjøre noe godt eller riktig, 
og la barnet vite at du har sett det. Eller 5 
til 1-regelen, om du vil: For hver negative 
beskjed som blir gitt, må det fylles på med 
fem positive kommentarer. Gjennom dagen 
skal det alltid være en overvekt av det positive.

FORVENTER MYE AV BARNA
- Har foreldre for store forventninger til 
ungene sine?
- Ja, jeg syns i grunnen det. Vi kan ikke for-
vente at unger høre etter 100 prosent hele 
tida. Kanskje er det nok at de hører etter 70% 
av tida? Og foreldre har også en tendens til 
å stille krav som barnet ikke klarer, hverken 
aldersmessig eller kognitivt. Da blir det viktig 
å forklare foreldrene hva man kan forvente av 
barnet på de ulike alderstrinn.

I andre tilfeller ser vi at barnet bestemmer 
for mye, og nærmest styrer familien. Da er 
det nødvendig at foreldrene klarer å hente 
tilbake foreldreautoriteten på en god måte, 
og klarer å stå i de beskjedene som er gitt, 
på tross av protester fra barnet.

 � FAKTA PMTO: 

PMTO står for Parent Management Training – 
Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som 
har barn med atferdsproblemer. PMTO tilbys i 
statlige og kommunale tjenester for barn og unge 
over hele Norge.

Hvem er tilbudet for?
Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 
år, hvor barnet har atferdsproblemer.

Hva er målet med behandlingen?
Målet med behandlingen er at foreldrene og 
barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. 
Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv 
utvikling skal fremmes.

Hvordan arbeider vi?
PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid 
mellom en terapeut og en familie.

 � Det er ukentlige møter mellom terapeuten 
og foreldrene

 � Begge foreldre bør delta om de bor  
sammen. Eventuelle steforeldre, som bor 
sammen med barnet, bør alternativt delta

 � Barnet deltar på møtene ved behov

 � Foreldrene får trening i hvordan de på en 
konstruktiv måte kan samhandle med 
barnet

 � Det er fokus på hva som går bra i sam- 
handlingen

 � Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid 
mål og delmål for behandlingen

 � Målene blir i fellesskap evaluert gjennom 
hele behandlingsforløpet

 � Vanlig behandlingstid er 6–9 måneder.
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INKONSEKVENT GRENSESETTING
- Grensesetting er ofte vanskelig. Hvilket råd 
har dere her?
- Vi erfarer at når foreldrene kommer til 
oss, er de ofte inkonsekvente når det gjelder 
grensesetting. Hvor grensen går, avhenger 
av hvor sliten foreldrene er. Det betyr at 
grensene for barnet blir uklare og uforutsig-
bare. Da jobber vi med å bevisstgjøre forel-
drene på å være i forkant av situasjoner. Et 
annet verktøy er «pausetid» - eller time out: 
Dersom barnet ikke følger beskjed har forel-
drene nå et verktøy til å bevare roen i situas-
jonen, og både foreldre og barn vet at neste 
trinn er å miste et gode. Ved å være i forkant, 
bevare roen og bruke pausetid, blir man som 
regel ferdig med konflikten på et mye tidligere 
tidspunkt, og kan finne tilbake til den gode 
samhandlingen, forteller Børgesdatter.

TRYGGERE FORELDRE
Hvilke tilbakemeldinger får dere fra forel- 
drene som har mottatt rådgivning fra dere?
- Når vi snakker med foreldrene er det sjelden 
de fokuserer på de konkrete verktøyene og 
hvordan de bruker disse i hverdagen. Det de 
sier noe om i stedet, er at PMTO har hjulpet 
dem til å tenke annerledes om seg selv som 
foreldre, at foreldrene er blitt mer sam- 
kjørte i oppdragelsen. De er blitt tryggere i 
foreldrerollen og har fått mer selvtillit som 
forelder. I tillegg tenker de annerledes og mer 
positivt om barnet sitt, og det er blitt mer ro 
og harmoni i familien. Da blir jeg kjempe- 
glad, for det er nettopp denne endringen 
vi ønsker. Jeg tenker da at dette er en utrolig 
 takknemlig jobb å ha, sier TIBIR-koordinator 
Marion Børgesdatter.

«Å sitte i pyjamas på søndag og drikke kakao er 
helt fint, så lenge dere har det fint som familie.»



10    SPOR 1  |  17

TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», 
og er et program for forebygging og behandling 
av atferdsproblemer hos barn.

Hvem er tilbudet for?
TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 
3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare 
for å utvikle, atferdsproblemer. Tilbudet gis 
gjennom kommunale tjenester, som for eksempel 
helsestasjoner, pedagogisk-psykologiske 
tjenester, barneverntjenester, barnehager og 
skoler. I dag finnes TIBIR i 104 av landets 428 
kommuner.

Hva er målet for tilbudet?
Målsettingen med TIBIR er å forebygge og 
avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, 
samt å bidra til å utvikle barns positive og pro- 
sosiale atferd. Videre er det et mål å gi fagpersonell 
en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer 
oppstår, og hvordan problemene kan forebygges 
eller behandles.

TIBIR består av følgende intervensjoner:

 � Foreldrerådgivning

 � Forebyggende foreldreveiledning for familier 
som strever i hverdagen

 � Konsultasjon

 � Forebyggende veiledning til ansatte i barne-
hager og skoler som jobber direkte med barn

 � Foreldregrupper

 � Forebyggende foreldreveiledning i grupper, 
for familier med barn med begynnende 
atferdsproblemer

 � Kartlegging

 � Kurs som hjelper fagpersonale å tilpasse 
tiltak til barn og familier ut fra individuell 
vurdering

 � Sosial ferdighetstrening

 � Direkte intervensjon til barn som har  
begynnende eller utviklede atferdsvansker

 � PMTO-terapi

 � Behandlende foreldreveiledning for familier 
med barn som har utviklet atferdsvansker

FAKTA TIBIR 

1. Ros er presis og spesifikk 
«Fint at du satte skoene dine på hylla og hengte 
opp jakken» istedenfor «Nå var du flink».

2. Ros gis for ny og forbedret oppførsel 
«Fint at du klarte å komme av gårde så tidlig at du rakk 
første time» istedenfor «Fint at du gikk på skolen».

3. Ros er entydig positiv og etterfølges ikke av 
negative kommentarer 
«Så flott at du gjorde ferdig alle leksene dine før 
middag» istedenfor «Så flott at du gjorde ferdig 
alle leksene før middag, hvorfor gjør du ikke det 
hver dag, slik som søsteren din?»

4. Ros er kort og oppriktig 
«Du var hjelpsom som tok av bordet – takk skal 
du ha» istedenfor «Du er den beste hjelperen i 
verden. I morges gjorde du en super jobb med å 
hente alle tallerkenene og ta dem ut på kjøkkenet 
og sette dem i vasken og fjerne restene, og…»

5. Ros må gis på en måte som barnet forstår 
«Takk for at du gjorde som jeg ba deg om og 
var stille når jeg snakket i telefonen» istedenfor 
«Jeg setter stor pris på din omtenksomme og 
passende reaksjon på mitt ønske om minimal 
distraksjon mens jeg konverserte i telefonen».

Kilde: Atferdssenteret

KJENNETEGN VED 
GOD ROS:

 � sikre deg barnets oppmerksomhet før du gir 
beskjeden

 � prøv å få blikkontakt

 � vær fysisk nær barnet

 � si nøyaktig hva barnet skal gjøre

 � vær tydelig og bruk enkle ord

 � vær vennlig og bestemt

 � gi én beskjed av gangen

 � vent til barnet følger opp beskjeden

 � unngå argumentering og diskusjon

 � ros barnet når det følger beskjeden

 � Navneendring

Fra 1. mars 2017 skifter 
Atferdssenteret navn til NUBU 
– Nasjonalt utviklingssenter for 
barn og unge.
 
Navneendringen skjer etter 
en vurdering av hvorvidt 
eksisterende navn er hensikts- 
messig og dekkende. Det full-
stendige navnet, Norsk senter 
for studier av problematferd 
og innovativ praksis, har 
vist seg å være for langt i 
dagligtale, og forkortelsen 
Atferdssenteret synes å skape 
utilsiktede assosiasjoner om 
at senteret kun forholder seg 
til barn og unges atferd. Det 
nye navnet, NUBU – Nasjonalt 
utviklingssenter for barn 
og unge, er mer dekkende 
for samfunnsoppdraget, og 
dermed også for bredden i 
de problemer og utfordringer 
som målgruppen, og dermed 
senterets fagmiljø, står 
overfor.

I forbindelse med navnebyttet 
vil også nettstedet atferds-
senteret.no skifte navn til 
nubu.no. Der vil du også finne 
nye e-postadresser til alle 
ansatte via vår ansattoversikt.

KJENNETEGN VED 
GODE BESKJEDER SOM 
FREMMER SAMARBEID:

http://senteret.no/
http://nubu.no/
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Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggings- 
verktøy og samtalemetodikk i møte med gravide 
og småbarnsforeldre på områdene psykisk 
helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.
Det viser seg ofte at helsepersonell synes 
det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i 
forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i 
nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet 
og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet 
gått sammen om å utarbeide et helhetlig 
opplæringstilbud til kommunene.

Tidlig Inn er opplæring i gode verktøy og 
metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig 
intervensjon menes arbeidet med å iden-
tifisere og håndtere et problem på et så 
tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg 
eller blir redusert med begrenset innsats.
Målet med opplæringen er at deltakerne skal få:
• Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse  
 og vold
• Mot til å handle på grunnlag av svar fra den  
 enkelte
• Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem  
 man kan henvende seg til, og hvilke  
 instanser som er de riktige til å følge opp  
 den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det 
daglige møter småbarnsforeldre, gravide og 
deres partnere. Primærmålgruppen er jord-
mødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør 
fagpersonell som jobber med barn og familier 
i andre etater delta på hele eller deler av  
programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  
PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, 
ansatte i oppfølgingstjenester for rus og 
psykisk helse, familievoldskoordinator i 

politiet og eventuelt andre. Kommunen kan 
også invitere med seg samarbeidspartnere i 
spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert 
og går over seks dager. Det er forskjellige 
kursledere/forelesere på de ulike dagene. 
Kurslederne kommer fra:
• KoRus-nord (Kompetansesenter rus  
 Nord-Norge)
• RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for  
 barn og unge)
• RVTS nord (Regionalt ressurssenter 
  om vold og traumatisk stress og selv- 
 mordsforebygging)
• Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familie- 
 etaten/Inntak Nordland)
 
Følgende elementer står sentralt i opp- 
læringen:
• Dialog om sårbare tema
• Bruk av MI (motiverende samtale) og støtte- 
 samtale
• Kartlegging av og samtaler om alkohol og  
 graviditet
• Kartlegging av og samtaler om psykiske 
 vansker under graviditet og i småbarns- 
 perioden
• Kartlegging av og samtaler om vold i nære  
 relasjoner
• Samarbeid om alvorlig og kompleks  
 problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger 
lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverk-
tøyene og samtalemetodikken vil opplæringen 
etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år.

Harstad kommune og Kvæfjord kommune er nå godt i gang med å gjennomføre 
opplæringsprogrammet Tidlig inn.

NY SATSING FOR DE MINSTE
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Nordreisa kommune er den første kommunen i Nord-Norge som har gjennomført 
opplæringsprogrammet «Barn i rusfamilier».  Deltakelsen har ført til at kommunen i 
etterkant har utarbeidet en handlingsveileder som beskriver hva ansatte skal gjøre, og 
hvem de skal kontakte hvis de er bekymret for et barn.  

Nordreisa: 
Økt kompetanse om barn i 
rusfamilier 

Nordreisa kommune har utarbeidet en 
handlingsveileder som beskriver hva ansatte 
skal gjøre og hvem de skal kontakte hvis de er 
bekymret for et barn.

AV LIV SALEN
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Barn i rusfamilier (BIR) er et undervisnings- 
og veiledningsprogram med 4 opplærings-
dager som setter fokus på hvor viktig det er 
at barn som vokser opp i hjem med rusprob-
lemer får tidlig hjelp. Dette for å forebygge og 
begrense skadevirkninger. Programmet er 
utviklet av KoRus-Sør ved Borgestadklinikken, 

ØKT SAMARBEID
Hovedmålgruppen for opplæringen er ansatte 
i barnehager, barneskoler og SFO. For å 
stimulere til økt samarbeid rundt de mest 
sårbare barna forutsettes det at de andre 
tjenestene som jobber med barn og fam-
ilier deltar i opplæringa. De som deltar på 
opplæringen kalles nøkkelpersoner, og har 

som oppgave å formidle kunnskapen videre 
på egen arbeidsplass. Hver kommune som 
starter opp med BIR nedsetter en ressurs-
gruppe som får ansvar for kommunal spred-
ning i etterkant. Ressursgruppen er tverre-
tatlig sammensatt. Ressursgruppelederne i 
Nordreisa, Line Løvoll og Siv Høgtun har vært 
med siden oppstarten i 2015. De trekker frem 
stabiliteten i ressursgruppen som viktige 
momenter for fremdriften. Det siste året har 
også barneverntjenesten vært representert 
i ressursgruppen, noe som har vært svært 
nyttig og har tilført gruppen annen type 
kunnskap og faglighet, sier Løvoll og Høgtun. 
I ettertid tenker de at denne kompetansen 
klart bør være med helt i fra starten. 

RUS PÅ DAGSORDENEN
Utover høsten 2016 ble temaet barn i rusfam-
ilier satt på dagsordenen på foreldremøter 
i flere skoler og barnehager i kommunen. 
Fagpersonene i ressursgruppen fordelte 
seg på de ulike foreldremøtene og hjalp de 
ansatte med å informere om BIR.  
- Foreldre og ansatte har tatt godt imot infor-
masjon om BIR på foreldremøtene.  Å sette 
fokus på hvordan alkoholbruk hos voksne 
virker inn på barn, setter i gang refleksjoner 
i etterkant både hos foreldre og ansatte. 
Ettersom alkoholbruk kan være et vanskelig 
tema for noen, var det en støtte for personalet 
at det deltok noen fra ressursgruppen, sier 
Løvoll og Høgtun. 

Moan skole, Sonjatun barnehage og Kirke-
bakken barnehagen er de enhetene som 
har kommet lengst med BIR- arbeidet i 
Nordreisa.

EGEN HANDLINGSVEILEDER
Ressursgruppen har utviklet en handlings- 
veileder og en oversikt over hjelpe- 
tilbudet i kommunen fra 0-18 år. Denne 
oversikten er nyttig for å kunne orientere 
seg om hvilke tilbud som faktisk eksisterer i 
Nordreisa kommune.
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- Handlingsveilederen beskriver hvordan  
personale som er bekymret for et barn skal 
gå fram for å skaffe hjelp til barnet og familien. 
Veilederen gir bl.a. en oversikt over tegn og 
symptomer de ansatte skal holde øynene 
åpne for, gode råd om samtale med barn 
og foreldre, og skisserer ulike handlings- 
alternativer ved en konkret bekymring for et 
barn. Handlingsveilederen trekkes frem som 
et viktig felles og trygghetsskapende verktøy 
for virksomhetene. Tiltaksoversikten viser hva 
kommunen kan tilby av hjelp. Blant annet har 
personalet på Moan skole gitt tilbakemelding 
om nytten av å bruke handlingsveilederen i 
virksomheten, sier Line Løvoll. 

- Moan skole har også vært den skolen som 
andre utenfra har ringt til for å drøfte og få 
råd/veiledning i forhold til tematikken. Skolen 
har også hatt ansatte fra en annen skole på 
besøk for å få tips, ideer og kunnskap om 
hvordan de kan jobbe med BIR på sin skole. 
Moan skole syns dette er en fin måte å 
arbeide på, og anser det som verdifullt og 
nyttig at man kan dra veksler på andres erfa-
ring for å komme videre.  Det har hele veien 
vært viktig at nøkkelpersoner kan lære av 
hverandre for å utvikle BIR-arbeidet videre.  

OPPSTARTSAMTALER MED FORELDRE
Moan skole gjennomførte sist høst oppstart- 
samtaler med alle foreldre som hadde barn 
som begynte i 1.klassen. 
- I disse samtalene ble foreldrene blant 
annet spurt om alkohol og psykisk helse. 
Kontaktlærerne ble spurt i forkant om de var 
klar for det. Ansvarlige lærere «brettet opp 
ermene» og gikk i gang. Lærerne har stort 
sett bare fått positive tilbakemeldinger fra 
foreldrene, og noen foreldre uttrykte at de var 
glade for å bli spurt om hvordan de egentlig 
har det i familien.. Lærerne mener at det 
er viktig å ha fokus på hvordan utfordringer 
med rus og psykisk helse hos foreldrene kan 
påvirke barna.  Ressursgruppa, nøkkelper-
sonene og sektorleder for opp-vekst og kultur 

skal drøfte hvilken form oppstartsamtalen 
for barnehage og skole skal ha i fremtiden. 

- Jeg ser at lærere som tidligere var skeptiske 
til å ta «den nødvendige samtalen» føler seg 
tryggere, sier Line Løvoll. – Vi har brukt 
tid på refleksjon og veiledning i kollegiet. 
Temaet er satt på dagsorden i foreldremøter 
og gjennom skriftlig informasjon. BIR 
har bidratt til å tilføre ny kunnskap og ny 
forståelse blant ansatte. Foreldre har også 
reflektert over temaet i etterkant av foreldre- 
møter. - Vi har fått en bedre oversikt over 
hvem som innehar enkeltkompetanse vi kan 
støtte oss på og hvem vi kan spørre. I fort-
settelsen må kommunen fortsette å tilføre 
ny kunnskap og forståelse på området. Vi må 
fortsette å prate om rus og psykisk helse, og 
temaet må bringes til torgs.

FORANKRING I LEDELSEN
- Vi har også erfart hvor viktig det er at BIR-
arbeidet er forankret i ledelsen, sier Siv 
Høgtun. 
- Det har hatt stor betydning at sektorleder 
for oppvekst og kultur og rådmann var med 
fra starten av. Vi ser likevel at samarbeidet 
mellom ledelsen og ressursgruppen kunne ha 
hatt enda tydeligere føringer for hvordan de 
ulike virksomhetene skulle jobbet med pro-
grammet, slik at ledere i virksomhetene har 
forståelse for tematikken og støtter nøkkel- 
personer i arbeidet. 

LETTERE Å JOBBE PÅ TVERS
- Hva har skjedd av positive ting i lys av BIR 
i Nordreisa?
- Vi har fått de ansatte til å ta BIR brillene 
på, og gjennom BIR har vi fått en oppmerk-
somhet på hva vi skal se etter og hvordan 
vi kan hjelpe. Det tverretatlige samarbeidet 
er også styrket, og det oppleves lettere å 
jobbe på tvers, fordi vi nå vet om hverandre og 
hva de ulike gjør. Ressursgruppen har syn-
liggjort BIR på en interkommunal fagdag 
hvor nabokommunene var samlet, og 
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legevaktsykepleierne har også tatt kontakt 
med ønske om samarbeid.

STOR FAGDAG
Ressursgruppen er fornøyd med den store 
fagdagen om Barn i rusfamilier som de 
arrangerte i høst, der alle som jobber i barne-
hagene og skole ble invitert til å delta. 
- Å sende noen på kurs er vel og bra, men 
her fikk vi samlet alle som jobber med barn 
i vår i egen kommune. Vi opplevde at vi fikk 
gitt mye til veldig mange. 

FAVNER ALLE BARN
BIR startet med å hete BIR i Nordreisa, men 
har nå fått sitt lokale navn: «Til barnets beste 
- fra bekymring til handling». Kommunen 
ønsker med dette navnet å vise at de favner 
alle barn i kommunen som det er knyttet 
bekymring til, ikke bare barn som lever med 
rus i familien. Likevel er både Line Løvoll og 
Siv Høgtun enige om at BIR har vært nød-
vendig for å fokusere på barn som lever med 
denne type utfordringer i familien. 

- Hvilke tanker har dere for BIR fremover i 
Nordreisa?
 - Ressursgruppen synes oppfølgingen fra 
KoRus-Nord har vært nyttig og verdifull. Å ha 
en støttespiller som har kunnskap og erfaring 
er viktig for at satsingen utvikler seg videre. 
Oppfølgingen fra KoRus-Nord avsluttes til 
våren, og målsettingen videre er at ressurs-
gruppen skal bestå. Vi mener det er viktig å 
fortsette fokuset innen tematikken og være 
en støtte for virksomhetene i egen kommune. 
Til høsten planlegger vi opplæring for nye 
ansatte, samt deltakelse på foreldremøter. 
Samtidig mener vi at hver virksomhet må lage 
en plan for hvordan arbeidet skal videreføres. 
BIR må også inn i de overordnede kommune-
planene. Ressursgruppen ønsker å fortsette 
å  formidle kunnskap om barn og unge. Når 
fagpersoner får mer kunnskap om temaet 
og blir tryggere, blir også barna i større grad 
sett.

 Ressursgruppelederne 
Line Løvoll og Siv Høgtun 
har vært med siden opp- 
start og trekker frem 
stabiliteten i ressurs- 
gruppensom et viktig 
moment for fremdriften.
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Kommunene i Norge skal selv sitte i førersetet når det tiårige "Program for folkehelse- 
arbeid" i kommunene nå rulles ut.

AV CARINA KALJORD

Folkehelseprogrammet 
RULLES UT

Det er kommunenes ansvar å fremme 
barn og unges psykiske helse og 
livskvalitet. Folkehelseprogrammet 
skal blant annet bidra til å fremme 
praksisnær og kommunebasert 
forskning.
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Programmet skal bidra til å fremme praksis- 
nær og kommunebasert forskning, og til en 
langsiktig styrking av kommunenes arbeid 
med å fremme befolkningens helse og 
livskvalitet. Barn og unge er en prioritert 
målgruppe, psykisk helse og livskvalitet og 
rusforebygging er viktige stikkord.

Det er Staten ved Helse- omsorgsdeparte-
mentet og Kommunesektoren ved KS som 
har gått sammen om å etablere programmet, 
mens Helsedirektoratet leder selve gjennom-
føringen av satsingen. Folkehelseprogrammet 
har en ramme på 56 millioner kroner for 
2017. Finansieringen skjer gjennom om- 
disponering av ulike tilskuddsordninger.

MANGLER SYSTEMATISK KUNNSKAP
Kommunene har i en rapport fra Riks-
revisjonen løftet barn og unges psykiske 
helse frem som en folkehelseutfordring.
- Å fremme barn og unges psykiske helse 
og livskvalitet er kommunenes ansvar. Mye 
godt arbeid gjøres allerede for barn og unge 
i kommunene, men de rapporterer selv at 
de mangler kunnskap om effektive virke-
midler. Derfor skal det legges bedre til rette 
for å utvikle tiltak, arbeidsmåter og verktøy. 
Kunnskap og erfaringer skal deles i nettverk 
og gjennom samarbeid, slik at det blir lettere 
å lære av hverandre. Det sier prosjektleder 
Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet.

SAMORDNES AV FYLKESKOMMUNEN
Det er Fylkeskommunene som skal adminis-
trere programmet i sine fylker, etter søknad 
om å bli programfylke. De gis det overordnede 
ansvaret for å samordne programarbeidet 
regionalt, og vil være ansvarlige for å til- 
dele midler til tiltak i kommunene. Fylkes- 
kommunene må inngå samarbeid med  
kommuner, forsknings- og kompetanse- 
miljøer og andre relevante aktører gjennom 
programarbeidet. Tilskuddsordningen til  
fylkeskommunene vil offentliggjøres i slutten 
av januar, med søknadsfrist 24 april 2017.

 - Vi ser for oss en utrulling av programmet 
i tre faser, der vi starter opp med 5-8 fylkes- 
kommuner. Intensjonen er at alle fylkene skal 
med i løpet av de tre kommende årene sier 
Brattvåg.

- Fylkeskommunene er positive og ser det 
som helt naturlig at de skal ha en sentral 
rolle i å støtte kommunene, fordi dette er en 
oppgave som ligger i rollen til fylkeskom-
munene når det gjelder folkehelsearbeid.

UTVIKLING SKJER I KOMMUNEN 
Kommunene selv sitter i førersetet når det 
gjelder hvilke tiltak de ønsker penger til 
å utvikle, poengterer Brattvåg. 
- Utviklingsarbeidet skal skje i kommunene, 
med utgangspunkt i lokale utfordringer. - I 
tillegg til å fremme god psykisk helse, livs-
kvalitet og godt rusforebyggende arbeid, skal  
programmet bidra til å fremme praksisnær 
og kommunebasert forskning. Fordi kom-
munene etterlyser mer kunnskap om effek-
tive tiltak, skal nye tiltak kobles til evaluering, 
enten forskningsbasert effektevaluering 
eller egenevaluering. Gjennomføringen skal 
ta utgangspunkt i kommunens planer, og 
styrke det systematiske folkehelsearbeidet i 
kommunene. Fokus skal være på det helse-
fremmende, og på universelle tiltak. 

Kommunene sitter 
selv i førersetet når 
det gjelder hvilke tiltak 
de ønsker penger til å 
utvikle,sier prosjektleder 
Hildegunn Brattvåg i 
Helsedirektoratet.
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- Det skjer mye godt arbeid i kommunene, men vi vet for lite om effekten av tiltak som settes 
inn. Dette håper vi at Folkehelseprogrammet kan hjelpe oss med. Det sier fagdirektør i 
Folkehelseinstituttet Ole Trygve Stigen.

AV: CARINA KALJORD 
FOTO: HELSEDIREKTORATET

- Kommunene er også selv tydelig opptatt av 
kunnskapsutvikling, og politikere spør hva 
ulike innsatser fører til av endringer. Derfor 
er evaluering av effekter av tiltak et sentralt 
element i de innsatser og tiltak som kom-
munene kommer i gang med i løpet at pro-
grammet. Her er det snakk om å bygge stein 
på stein, for til slutt å stå igjen med tiltak som 
vi vet virker, sier Stigen.

OGSÅ RUSFOREBYGGING
Folkehelseinstituttet sin rolle er nettopp å bistå 
når det gjelder evaluering av tiltak. Dette skal 
skje gjennom veiledning på nett, kompetanse-
bygging og gjennom å gå inn i enkeltprosjekter.

- Det kan se ut som om det er et hovedfokus 
på psykisk helse hos barn og unge, og at det 
rusforebyggende perspektivet tones noe ned, 
stemmer det?

- Det er riktig at psykisk helse løftes, men 
Folkehelseprogrammet har også en helt 
klar rusforebyggende profil. Ved Folkehelse-
instituttet er vi klare på at også når rusbruk 
går ned blant ungdom, er det viktig å gjennom- 
føre tiltak for å opprettholde situasjonen. 
Rus/alkohol er en av de viktigste årsakene 
til redusert livskvalitet, helse og sosial trygg-
het i flere kommuner. Gjennom deltakelse 
i folkehelseprogrammer kan kommunen få 
utviklet tiltak som kan fremme en positiv 
lokalsamfunnsutvikling. Siden 1998 har det 
vært en økende andel kommuner som har 
gitt adgang til å bruke maksimaltidene for 
salg og skjenking. Dette er et paradoks, 
fordi vi vet at de virkemidlene som virker, 
er å redusere tilgjengelighet av alkohol og  
styrke kontrollfunksjonene.  

MULIGHETSROM
Stigen er opptatt av at kommunene nå 
kjenner sin besøkelsestid, og utnytter dette 
mulighetsrommet som folkehelseprogram-
met gir:
- For å bedre barn og unges psykiske helse, 
kan man i en kommune blant annet se på 
tiltak for å heve debutalder, jobbe opp mot 
foreldre og holdning til rus, eller ha fokus 
på et trygt og rusfritt nærmiljø. Dette ser vi 
først når kommunene selv har svart på hva 
de ønsker å vite mer om.
- Vær kreative; se muligheter for å prøve 
nye tiltak gjennom programmet. Vi trenger å 
bygge ny kunnskap, og nå finnes det penger 
til å gjennomføre ulike satsinger som kom-
munen kanskje allerede har planlagt.

KUNNSKAP BYGGES STEIN PÅ STEIN

 Fagdirektør Ole Trygve 
Stigen i Folkehelse-
instituttet  er opptatt 
av at kommunene må 
kjenne sin besøkelses- 
tid, og utnytte mulighets- 
rommet som folkehelse-
programmet gir.

�
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- Program for folkehelsearbeid i kommunene 
innebærer en ny rolle for både kommunene, 
fylkeskommunene og KoRus. Landets syv 
kompetansesenter innen rus samarbeider 
nå for å finne vår rolle i dette programmet, 
og hvordan vi kan jobbe sammen for å støtte 
opp under utviklingsarbeidet som skal skje 
i kommunene, sier virksomhetsleder Marit 
Andreassen.
 - Vår styrke er nærheten til kommunene, 
oversiktsbildet som kartleggingsverktøy som 
Ungdata og Brukerplan gir, samt kompetanse 
på rusforebyggende arbeid understreker, 
nestleder Øystein Gravrok.  

Programmet er blant annet begrunnet i 
at kommunene etterspør effektive virke- 
midler, og hovedfokuset er på utvikling av nye 
metoder, arbeidsmåter og tiltak. 
- Her er det viktig at vi ikke glemmer at dette 
fins det allerede mye kunnskap om, og at 
denne kunnskapen må legges til grunn for 
utviklingsarbeidet, poengterer Andreassen. 
Hun fortsetter:
- Kommunene gjør allerede mye godt arbeid. 
Når ungdom i dag stort sett klarer seg bra, 
handler det om mange virkemidler som virker 
sammen, og som allerede er tatt i bruk: 
Regulatoriske virkemidler som reduserer 
tilgjengeligheten av alkohol, holdningss-
kapende arbeid som blant annet kan bidra 
til å støtte opp om de regulatoriske virkemid-
lene, ulike helsefremmende tiltak som bidrar 

til sosial integrering, samt ulike strukturelle 
virkemidler. 

- Alle tiltak og metoder som utvikles/utprøves 
innen rammen av tilskuddsordningen skal 
evalueres, og effektevaluering er løftet frem 
som sentralt element. Vi tenker at det er 
summen av mange innsatser som er fork-
laringen på at ungdom drikker mindre alkohol 
i dag, og at det er vanskelig å peke på ett 
enkelt tiltak og si at det er akkurat dette tilt-
aket som virker, avslutter lederteamet. 

Det er positivt at det rusforebyggende arbeidet også er løftet eksplisitt inn i programmet som 
en del av folkehelsearbeidet, sier lederteamet ved KoRus-Nord, Marit Andreassen og Øystein 
Gravrok.

Rusforebygging  
som bidrag til god folkehelse

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD

Nestleder Øystein Gravrok og virksomhets- 
leder Marit Andreassen ved KoRus-Nord mener 
at kommunene allerede gjør mye godt arbeid.
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Presentasjon av lokale Ungdata-resultater kan gi et innpass til også å belyse medvirknings-
prosesser og rusforebygging som en del av kommunenes folkehelsearbeid. Dette var 
erfaringen da ansatte fra fire Finnmark-kommuner var samlet i Kongsfjord i høst.

AV: CARINA KALJORD

Ungdata gir innpass for  
rusforebyggende arbeid 
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- Gjennom Ungdata har vi lokale tall for både 
trivsel i skolen, skulking og mobbing. I tillegg 
har vi resultater som viser alkoholbruken 
blant ungdom, og hvordan de blir påvirket 
av deres venner og foreldre. Ungdata-
kartleggingen kan derfor være en viktig del 
kommunes oversikt- og utfordringsbilde som 
kan inngå i det lokale rus- og folkehelse- 
arbeidet, sier Bente Evensen, rådgiver ved 
KoRus-Nord. Sammen med seniorråd- 
giver Trude Aalmen, KoRus-Nord, var hun 
ansvarlig for gjennomføring av temadagen.

BELYSE RUSFOREBYGGING
Til sammen 14 deltakere fra kommunene 
Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Karasjok og en 
representant fra Fylkesmannen i Finnmark 
deltok på samlingen i Kongsfjord. Erfaringen 
var at presentasjonen av Ungdata-tallene 
ga innpass til å belyse rusforebygging i 
kommunene. 
- Man trenger nødvendigvis ikke en kart- 
legging for å arbeide forebyggende, men 
Ungdata ga oss en møteplass for å fortelle 
om hva kommunal rusforebygging kan være, 
sier Evensen. 

 FOKUS PÅ 
RUSFOREBYGGING:   
Ansatte fra Berlevåg, 
Båtsfjord, Tana og 
Karasjok var samlet i 
Kongsfjord i høst, for å 
diskutere hvordan en i 
større grad kan jobbe med 
rusforebygging i skolen. 
KoRus-Nord, ved Bente 
Evensen (t.v.) og Trude 
Aalmen var arrangør av 
temadagen. Til stede var 
også Tom Olav Stavseth, 
Fylkesmannen i Finnmark.
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- På samlingen ble både kommunens regu-
latoriske virkemidler og holdningsskapende 
innsatser diskutert. «Støttemateriell og 
forslag til læringsaktiviteter» var et rusfore-
byggende undervisningsopplegg som vakte 
interesse da det ble presentert, særlig blant 
de skoleansatte og folkehelsekoordinatoren 
som deltok på samlingen. For å imøtekomme 
denne interessen, tilbyr KoRus-Nord en egen 
temadag i tilknytning til undervisningsopp- 
legget, føyer Evensen til.

INVOLVERING AV UNGDOM
- KoRus-Nord har erfart at mange kom-
muner trekker inn ungdommene når de skal 
diskutere lokale oppvekstforhold og utfor-
dringer knyttet til rus og alkoholbruk. Det er 
derfor viktig å involvere ungdom i kommunes 
folkehelsesatsning som angår dem, eksem-
pelvis Ungdata-arbeidet, sier Trude Aalmen.
- Det bør være en selvfølge at de unge deltar i 

diskusjonen om hvordan en skal utforme poli-
tikken som har betydning for deres levekår 
og oppvekstforhold.  Det er imidlertid viktig 
at kommunene tenker igjennom hvordan 
medvirkningsarbeidet skal organiseres slik 
at innspill ivaretas og drøftes på en ordentlig 
måte. Vi ser at medvirkning av ungdom i 
Ungdata ofte vil bidra til å skape et større 
lokalt engasjement, sier Aalmen. Lignende 
seminarer med kommuner har tidligere vært 
arrangert blant annet med ansatte tilknyttet 
Alta ungdomsskole. 

TILBUD TIL NYE KOMMUNER
KoRus-Nord ønsker også i 2017 å ha fokus 
på medvirkningsprosesser og rusforebygging 
som en del av kommunenes folkehelsearbeid. 
Vi ser at presentasjon av lokale Ungdata-
resultater kan gi oss innpass til dette arbeidet, 
avslutter Evensen.

 UNGDATA I FINNMARK 
I tillegg til Berlevåg 
gjennomførte også disse 
Finnmarks-kommunene 
Ungdata i 2016:Karasjok, 
Kautokeino, Lakselv, 
Tana, Sør-Varanger og 
Båtsfjord. I 2017 skal Alta 
og Vadsø kommune gjen-
nomføre undersøkelsen 
for andre gang, mens 
Lebesby kommune skal 
delta for første gang.

 UNGDATA I BERLEVÅG: 
Berlevåg kommune var en av hele sju Finnmarks-
kommuner som gjennomførte Ungdata i 2016. Til stede 
da resultatene ble presentert var rektor Ingvild Sehl (t.v.), 
folkehelsekoordinator Kenneth Hammari, i tillegg til Bente 
Evenes, rådgiver i KoRus-Nord.(Foto: Trude Aalmen)
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Studien bygger på en spørreundersøkelse 
av rundt 18.000 ungdommer i alderen 13-18 
år. Deltakerne var elever ved 82 forskjellige 
skoler, fordelt på 16 norske kommuner i ulike 
landsdeler. Hilde Pape og Ingeborg Rossow 
fra Folkehelseinstituttet har utført studien 
sammen med Thor Norström fra Stockholms 
universitet/Folkehelseinstituttet. Studien er 
publisert i tidsskriftet Addiction.

I studien ble foreldrenes sosioøkonomiske 
status målt på to måter. Den ene handlet 
om utdanning, hvor lavt utdanningsnivå ble  
definert som ni-åring obligatorisk skolegang 
eller lavere. Det andre målet handlet om 
sosial ulikhet i helse. Forskerne kartla også 
kjennetegn ved foreldre i ulike sosiale lag, 
med den hensikt å finne mulige forklaringer 
på de sosiale forskjellene i ungdommenes 
drikkevaner. Studien har fokusert på for- 
eldrenes generelle og alkoholrelaterte 
oppdragelsesstil, og på det å være beruset 
i nærvær av egne tenåringsbarn.

Resultatene viste at sammenlignet med 
ungdom ellers, opplevde ungdom i lavere 
sosiale lag at foreldrene deres var noe 
mindre omsorgsfulle og støttende. De 
hadde også en slappere oppdrager- 
stil. Lav sosial status var også forbundet 
med større aksept for tenåringsdrikking fra  
foreldrenes side, og det å få alkohol hjemme. 
Blant ungdom i lavstatus-grupper var det 

også langt flere som hadde sett foreldrene 
sine beruset.

Forskerne fant et tydelig mønster. Ten-
åringer med lavt utdannede foreldre drakk 
alkohol hyppigere og var langt oftere fulle 
enn andre. De hadde også en tidligere  
alkoholdebut. Det samme gjaldt tenåringer 
med arbeidsledige eller trygdede foreldre.

Det er mulig at effektive tiltak rettet mot for- 
eldres generelle og alkoholrelaterte opp- 
dragelses¬stil, kan bidra til å dempe de  
sosiale klasseforskjellene i tenårings- 
drikking. Mer forskning må til for å kunne 
trekke sikre konklusjoner, ifølge forskerne.

En norsk studie viser at ungdom som vokser opp i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. 
Mulige forklaringer kan være forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner.

Tenåringer i lavere sosiale lag 
drikker mer

AV: BEATE STEINKJER
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Arbeidet med handlingsplanen «Nullvisjon selvmord» har bidratt til å løfte temaet psykisk 
helse i Nordland fylke. Økt kompetanse om selvmordsforebygging og god oppfølging av 
etterlatte står sentralt i satsingen. Nå skal alle ansatte ved de 17 videregående skolene i 
Nordland kurses i selvmordsforebygging.

TEKST OG FOTO: 
TRUDE AALMEN 

Det var bred politisk enighet da fylkestinget i
Nordland i juni 2015 vedtok handlings- 
planen «Nullvisjon selvmord», som i 
første omgang gjelder ut 2017.

Ungdataundersøkelsen i Nordland to år 
tidligere hadde bidratt til mer kunnskap om 
ungdom og psykiske helse, og viste at svært 
mange unge opplevde depressive plager. 

Stor satsing mot  
selvmord i Nordland 
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LETTERE Å SØKE HJELP
Ungdata-resultatene viste at mange hadde 
skadet seg selv eller forsøkt å ta sitt eget liv. 
Spørsmål om selvskading og selvmord var 
med i undersøkelsene også våren 2016, der 
totalt 4000 elever deltok. Her rapporterte 8 
prosent gutter og 15 prosent av jentene at de 
noen gang har forsøkt å ta sitt eget liv.

Et av målene i handlingsplanen er å skape 
større åpenhet rundt psykisk helse. 
- Vi må tørre å snakke om det som er vanskelig. 
Mange ungdommer sliter med depressive 
plager og ensomhet, og vi vet at noen av dem 
også har relativt alvorlige psykiske plager. Vi 
må i mye større grad fange opp og se disse 
unge menneskene. Vår ambisjon er at det 
skal bli lettere å søke hjelp for unge som 

sliter, sier Trude Veiåker, rådgiver innen 
psykisk helse i Nordland fylkeskommune.

Veiåker har ansvar for å følge opp handlings- 
planen tilknyttet Nullvisjon for selvmord. Det 
ble bevilget 3,4 millioner kroner til arbeidet. 
Tre delmål står sentralt i satsingen:
- Vi jobber for å skape god psykisk helse i 
hele Nordlands-befolkningen. Å redusere 
forekomsten av selvmord i risikogrupper 
er et sentralt mål, for eksempel blant 
unge voksne og mennesker med annen  
seksuell legning. I tillegg forsøker vi å gi god 
oppfølging til etterlatte og pårørende etter 
selvmord, fortsetter Veiåker.

KURS TIL ALLE ANSATTE 
Ungdom og unge voksne, spesielt gutter, 
dominerer selvmord-statistikken og satsingen 
retter seg derfor i stor grad mot denne gruppen. 
Økt kompetanse blant alle ansatte ved de  
videregående skolene i fylket, er et av hoved- 
målene i satsingen rundt nullvisjonen. 

 � FAKTA om selvmord: 

 � Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker av selvmord i Norge. 70 prosent av 
disse er menn. Tallene er stabile og ikke nedadgående. 

 � Ifølge nyere statistikk var det 590 selvmord i 2015. Av disse var 400 menn og 
190 kvinner. Selvmord er årsaken til ca. 31 prosent av alle dødsfall blant unge  
mennesker i aldersgruppen 15–24 år. Det betyr at selvmord var den nest  
hyppigste dødsårsaken i den aldersgruppen i 2015.

 � Det er langt flere menn enn kvinner som begår selvmord. Blant mennene er de 
unge overrepresentert. Hver uke er det i snitt 1-2 unge menn som tar livet sitt i 
Norge.

 � Selvmord er årsaken til ca. 31 prosent av alle dødsfall blant unge mennesker i 
aldersgruppen 15–24 år. Det betyr at selvmord var den nest hyppigste dødsår-
saken i den aldersgruppen i 2015. 

 � 313 personer døde av selvmord i aldersgruppen 35–64 år. Det var også 19 
selvmord blant unge under 20 år, og 33 selvmord blant de over 80 år og eldre.

 � Til sammenligning var det 135 personer som døde i trafikken i 2016. I 2015 var 
statistikken for antall trafikk-døde rekordlav med «kun» 117 døde.

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nasjonalt senter 
for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF), VIVAT selvmordsforebygging.
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Kursene «Førstehjelp ved selvmordsfare» 
og «safeTalk» i regi av Vivat Selvmords-
forebygging, rulles nå ut på alle de 17 skolene 
i Nordland. Førstehjelpskurset går over to 
dager, men nesten alle skolene har deltatt 
med tre-fire ansatte. «safeTALK» går over fire 
timer, og er derfor enklere å kunne tilby alle 
ansatte ved skolene. 

 
- Alle som jobber med ungdom bør i prin- 
sippet ha kunnskap om selvmord og selv- 
mordsforebygging. Vi ønsker at flere kan 
oppfatte og være årvåkne i forhold til selv-
mord. Derfor tilbyr vi «safeTALK» til alle 
ansatte ved skolene, ikke bare lærerne. 
Her lærer en å se signaler hos de unge, og 
hvordan en kan møte disse. Noen trenger å 
få snakke litt, eller bare bli lyttet til, mens 
andre må sendes videre til «ekspertisen», 
understreker Veiåker. Hun legger til at til-
bakemeldingene fra de videregående skolene 
som allerede har kjørt kurset er svært gode.

KUNST SKAPER ÅPENHET
Hun legger til at en i prosjektet har forsøkt å 
nå ut til ungdom i fylket gjennom ulike kunst- 
og kulturprosjekt. 

SELVMORDSTANKER AVDEKKET I UNGDATA
Ungdata ble gjennomført blant videregående elever i Nordland både i 2013 og i 2016. Selvmord var 
inkludert som tema i begge undersøkelsene, gjennom spørsmålet «har du noen gang forsøkt å ta ditt 
eget liv». I 2013 var det hele 14 prosent jenter og 8 prosent gutter som svarte ja på dette spørsmålet. I 
2016 var det 15 prosent av jentene og 8 prosent av guttene som rapporterte om det samme. Siden 2013 
har det med andre ord ikke vært noen nedgang i tallene for selvmord.

Første gang deltok 6000 elever fra alle videregående klassetrinn i Nordland i Ungdata-undersøkelsen.
I fjor deltok totalt 4000 elever fra videregående skole, nå kun elever fra første og andre klassetrinn. 

Resultatene fra første undersøkelse ble samlet i rapporten «Ung i Nordland», utgitt i 2014. Resultatene 
herfra viser at mange unge sliter psykisk i hverdagen, og har typiske symptomer på depressive plager 
og stress. 

I begge undersøkelsene ble det også stilt tilleggsspørsmål om selvskading. I 2013 var det 38 prosent 
jenter og 16 prosent gutter i Nordland som oppga å ha gjort forsøk på å skade seg selv. Dette var høyere 
enn for landsgjennomsnittet. I 2016-undersøkelsen var det 43 prosent jenter og 16 prosent gutter som 
svarte at de hadde forsøkt å skade seg.

 - Alle som jobber med ungdom bør i prinsippet ha 
kunnskap om selvmord og selvmordsforebygging. 
Det sier Trude Veiåker, rådgiver innen psykisk 
helse i Nordland fylkeskommune.
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HAR MISTET  
FOR MANGE
Ingelin Noresjø, fylkes-
råd for kultur, miljø og 
folkehelse, ønsker å løfte 
og alminneliggjøre psykisk 
helse som en del av vårt 
totale helsebilde. Nullvisjon 
for selvmord er en nødvendig 
visjon som trenger et solid  
fundament og bred støtte. I inn- 
ledning til handlingsplanen heter det:

 � Det haster å komme i gang, for vi har 
allerede mistet for mange. Handlingsplanen 
anses som Nordland Fylkeskommunes grunnstein   
i et arbeid som krever langsiktighet, bredt samarbeid og medmenneskelig 
innsats. 

 � Det finnes flere definerte grupper hvor selvmordsrisikoen er forhøyet. 
Disse trenger et spesifikt fokus. Dette handler om noens  
datter eller sønn, det er en god venn, en klassekamerat eller en 
storesøster. Og de er urovekkende mange, påpeker fylkesråd Ingelin 
Noresjø.

NULLVISJON FOR SELVMORD 
Arbeidet med selvmordsforebygging ble konkretisert gjennom en "Nullvisjon 
selvmord - Handlingsplan Nordland 2015-2017", som ble vedtatt av 
Fylkestinget 8. juni 2015. I innledning heter det: «Fylkestinget i Nordland ser 
på selvmord som dypt alvorlig og tragisk for de som blir berørt. I tillegg er 
omfanget av selvmord en stor utfordring for lokalsamfunnene og for sam-
funnet som helhet». Handlingsplanen slår videre fast at selvmord er en av 
verdens fremste dødsårsaker, spesielt blant ungdom: 

«Mennesker som har selvmordstanker behøver beskyttelse og hjelp. Det 
er et samfunnsansvar å legge til rette for å utruste hjelpere til å fange opp 
utsatte enkeltmennesker. Å skape omgivelser som forebygger årsakene til 
selvmord, er et stort og omfattende oppdrag som krever langsiktig jobbing.»  
Prosjektet med å følge opp handlingsplanen varer i første omgang ut 2017. 

Kilde: Nordland fylkeskommune: https://www.nfk.no/tjenester/
folkehelse/tiltak-og-levevaner/psykisk-helse/nullvisjon/

- Vi har tro på at kunst og kultur er en god 
måte å formidle åpenhet om psykisk helse 
og snakke om vanskelige følelser, og at det 
er helt normalt at livet svinger, sier Veiåker.
- Vi har hatt et samarbeid med søstrene Anna 
og Kristin Holand som har laget en fore- 
stilling om psykisk helse. Den er vist på  
videregående skoler og noen ungdomsskoler. 
Her brukes musikk, teater, sang, formidling, 
humor og alvor. Det handler om å tørre å være 
seg selv, på godt og vondt. Forestillingen er 
blitt godt mottatt av ungdom rundt om i fylket. 
- Vi tror at formidling gjennom kunst treffer 
mange unge, og bidrar til at de tør å åpne 
seg. Vi jobber for å skape større åpenhet 
rundt homofili og transseksualitet. Her har 
vi samarbeidet med KUN(senter for kunnskap 
og likestilling), Rosa kompetanse skole og 
skeiv ungdom. De fleste homofile, lesbiske 
og transepersoner lever gode liv, men de 
er i en risikogruppe i forhold til mobbing,  
psykiske plager og selvmord. Vi har tatt denne 
gruppen på alvor, og prøvd ut workshop for 
elever, foredrag for lærere og såkalt «skeiv 
kafe» for elevene. Dette har vært en suksess, 
fortsetter Veiåker.

Et annet satsingsområde tilknyttet Null-
visjonen har vært å skape et tettere samar-
beid med foreningen LEVE. Målsetningen er å 
ivareta de etterlatte etter selvmord på en god 
måte, gjennom ulike aktiviteter, sorggrupper 
og forskjellige arrangement. 
- Nullvisjon-prosjektet har også gitt økono-
misk støtte til foreningen LEVE, noe som gjør 
at vi i Nordland nå har en regional ansatt i 
deltidsstilling. Vi har også utviklet en egen 
tilskuddsordning i fylket, og har bidratt med 
økonomisk støtte til ulike lag og foreninger 
som jobber aktivt med selvmordsfore- 
bygging, sier Trude Veiåker. 

https://www.nfk.no/tjenester/
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Dette fører til økt helserisiko, i verste fall 
overdose, mer bekymringer og belast-
ninger for pårørende, og store utgifter 
på helsebudsjettet i form av ubenyttete 
behandlingsressurser. 

FOREBYGGE DROP-OUT
I Statsbudsjettet for 2014 ble det satt av 

midler til å etablere egne drop-outteam i alle 
helseregioner, for å utvikle metoder og tiltak 
som kan hindre frafall fra rusbehandling. 
Nasjonal kompetansetjeneste TSB koordi-
nerer teamenes arbeid med å dele kunnskap 
og erfaringer. Gjennom prosjektet «Hindre 
drop-out fra rusbehandling» som ble avslut-
tet i august 2016, har team i hele landet delt 

Andelen drop-out fra rusbehandling er mye høyere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) enn på mange andre helseområder. Internasjonal forskning viser at rundt halvparten 
av pasienter som søkes til rusbehandling dropper ut. Enten ved at de ikke møter opp til, eller 
de avslutter sin behandling før planlagt tidspunkt. 

AV CARINA KALJORD

PASIENTENE DROPPER UT 
HALVPARTEN AV
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kunnskap og erfaringer, og utviklet metoder 
for å forebygge drop-out i Norge. De lokale 
prosjektene har utviklet oppsøkende team av 
likepersoner, arbeidsmetodikk i forbindelse 
med overganger i forløp, milepælsmøter, 
mestringssamtaler, bruk av feedbackverk-
tøy og mye mer. Prosjektet har hatt fem 
målsetninger: 
• Bidra til at oppbyggingen av drop-out- 
 team baserer seg på eksisterende  
 kunnskap fra forskning, kliniske erfaringer  
 og brukerkunnskap.
 • Oppdatere og spre kunnskapen om drop- 
 out gjennom å lage en sjekkliste basert  
 på tilgjengelig evidens (forskning, kliniske  
 erfaringer og brukererfaringer). 
• Bidra til at feedbackverktøy tas i bruk i ulike  
 behandlingstilbud på en systematisk måte.
• Bidra til en felles faglig forståelse for  
 fenomenet drop-out. 
• Systematisere og evaluere erfaringene fra  
 de ulike lokale intervensjonene for å fore- 
 bygge frafall i behandlingsforløp. 

RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING
Ikke minst laget drop-out-prosjektet en  
sjekkliste og et eget e-læringsverktøy om 
drop-out. Tiltakene har støtte i flere an- 
befalinger i den første nasjonale retnings- 
linjen for behandling og rehabilitering 
av rusmiddelproblemer og avhengighet. 
Målet med retningslinjen er å etablere en 
kvalitativ standard for klinisk virksomhet i 
rusbehandling. 

LES OM ERFARINGENE HER:
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/
nasjonal-kompetansetjeneste-for-tver-
rfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/
Documents/Skriftserie_web_print.pdf

Se sjekkliste og e-læringsprogram på 
www.tsb.no

 � FAKTA Nasjonal faglig retningslinje 

De mest relevante anbefalingene i Nasjonal faglig 
retningslinje 
for behandling og rehabilitering av rusmiddel- 
problemer og avhengighet er:

 � Pasienten/brukeren skal kunne medvirke 
ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige 
undersøkelses- og behandlingsmetoder. 

 � For å sikre individuell tilpasning og ønsket 
behandlingsutbytte, bør det gjennomføres 
systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/ 
evaluering av behandlingen fra bruker/pa-
sient.

 � Første del av behandling og oppfølging bør 
fokusere på allianseetablering, kartlegging 
og utredning. 

 � Dersom pasienten/brukeren vurderer at be-
handlingsalliansen ikke er hensiktsmessig, 
bør det gis anledning til å bytte behandler.

 � Behandlingsmål bør settes av pasienten/
brukeren i samråd med behandlere tidlig i 
behandling- og oppfølgingsforløpet og  
evalueres jevnlig. 

 � Det bør jevnlig fastsettes konkrete bedrings- 
mål som grunnlag for løpende evaluering av 
behandlingen/ oppfølgingen. 

 � Det anbefales at risiko for drop-out og tiltak 
for å forebygge kartlegges tidlig i behandlings- 
forløpet.

 � Kartlegging og utredning bør omfatte psykisk 
helse, kognisjon, somatisk helse – inkludert 
tannhelse og ernæring – samt sosial situasjon 
og fungering, som til sammen vil danne  
grunnlag for en behandlingsplan. 

 � Ved manglende oppmøte og fare for be- 
handlingsavbrudd, bør det vurderes å endre 
behandlingsrammer og/eller tjenestenivå.

 � Det foreslås å tilby ambulante tjenester på lik 
linje med stedfaste tjenester (dag, døgn og 
poliklinikk), særlig ved sammensatte problemer 
og ved behandlingsavbrudd. Familie og nett- 
verk bør involveres i behandlingen i samråd 
med pasient/bruker.

 � Ambulerende tilnærming foreslås for å nå 
unge med rusmiddelproblemer.

Kilde: Helsedirektoratet; https://helsedirek-
toratet.no/retningslinjer/behandling-og-reha-
bilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhen-
gighet)

 � FAKTA Nasjonal  
kompetansetjeneste TSB  

 � Er en kompetansetjeneste 
i spesialisthelsetjenesten 
som skal sørge for å 
gi kunnskapsstøtte til 
tjenesteytere, pasienter 
og brukere i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 
(TSB). 

 � Tjenesten drives av Oslo 
universitetssykehus på 
oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, 
og er organisert i Avdeling 
rus og avhengighets- 
behandling. 

 � Tjenesten koordinerer 
fagutviklingsprosjekter 
med deltakelse fra hele 
landet.

 � Resultater  fra prosjekter 
dokumenteres gjennom 
tjenestens skriftserie.

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/
http://www.tsb.no/
http://toratet.no/retningslinjer/behandling-og-reha-
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- Hovedoppdraget er å hjelpe enhetene i 
UNN med implementering av nasjonal faglig 
behandlingsretningslinje. I tråd med sam-
handlingsreformen håper jeg dette kan spre 
seg «som ringer i vann», i tillegg til at vi også 

møter kommunene i flere sammenhenger.
Drop-out teamet ble opprettet i september 
2016, og består av kun to personer; en i 
Narvik og en i Tromsø. Geografisk skal disse 
to dekke hele Nord-Norge.

-  Siden vi har hele Nord-Norge som geografisk 
område, må vi ha fokus på å jobbe med fag- 
utvikling i kommunene og på systemnivå i 
spesialisthelsetjenesten. Vi vil ha begrenset 
tid til å veilede i enkeltsaker.

KOMMUNEN SENTRAL I BEHANDLINGEN
Sollie har imidlertid stor tro på tettere samar-
beid med kommunene når det gjelder å 
hindre drop-out fra behandling. 
- Den nye behandlingsretningslinjen er 
et verktøy også for kommunene. Den under-
streker at kommunene har et viktig og bredt 
ansvar på områder av stor betydning for pasi-
entens/brukerens behandling og rehabiliter-
ing. Det gjelder både i forkant, underveis og 
etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Kommunen sikrer kontinuiteten, fordi de 
ofte følger opp brukere gjennom mange år. 
Derfor er det så viktig å raskt få til et sys-
tematisk samarbeid. Drop-out teamet kan 
hjelpe til med å implementere behandlings-
retningslinjen i kommunene. Målet er å få 
èn sammenhengende behandlingskjede 
bestående av kommune, psykisk helse/rus 
og tverrfaglig spesialisert behandling. Å tilby 
pasienten behandling på lavest mulig nivå, 

Drop-out –teamet i UNN er «bare barnet», men har voksne mål: Gjennom best mulig 
tilpasset behandling, skal frafall i rusbehandling reduseres i UNN. - Dette kan vi kun få til 
gjennom å jobbe med fagutvikling på systemnivå, sier spesialkonsulent Ola Sollie.

TEKST OG FOTO:  
CARINA KALJORD

«HÅRETE» MÅL FOR NYSTARTET TEAM
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tidligst mulig er viktig, og da snakker vi om 
behandling i kommunene. Slik det er i dag er 
det mange pasienter som må vente for lenge, 
og får tilbud for seint. Dette bidrar til noe at 
de kommer til behandling på uønsket høyt 
nivå, altså i spesialisthelsetjenesten, i stedet 
for å få behandling der de bor.

DROP-OUT-TEAMETS ROLLE
 - Hva er det konkret drop-out-teamet kan 
hjelpe hjelpe kommuner og institusjoner med, 
innen tverrfaglig spesialisert behandling?
- Når det gjelder Rusavdelingen i UNN HF 
har vi fokus på fagutvikling, og vi kan hjelpe til 
med å utvikle tiltak, metoder eller systemer 
sammen med enhetene. Målet er å styrke 
kontinuiteten og redusere drop-out i TSB. 
Vi er opptatt av at den nasjonale sjekklisten 
skal brukes aktivt av alle som jobber med 
brukeren. Målet er at brukeren skal få best 
mulig tilpasset behandling uavhengig om det 
skjer i kommunen, i TSB eller om brukeren 
oppholder seg på en behandlingsinstitusjon. 
Brukeren skal ha mulighet til å påvirke egen 
behandling så langt det er faglig og medis-
insk forsvarlig. Vi mener at dette vil bidra til å 
minske risikoen for drop-out i rusbehandling, 
sier Sollie.

SJEKKE RISIKO TIDLIG
- Hva er det ifølge sjekklisten som bør få 
alarmklokker til å ringe når vi snakker om 
faren for å droppe ut av behandling?
- Sjekklisten har fire momenter som er svært 
viktige å ta hensyn til:
• Er pasienten under 30 år? 
• Har vedkommende personlighets- 
 problemer? 
• Hvordan jobbe med alliansen til pasienten?
• Hvordan er den kognitive fungeringen?
 
I forkant av oppstart i behandling, anbefaler 
retningslinjen at man ringer pasienten både 
en og to ganger, for å gi informasjon, bygge 
allianse og sjekke ut andre problemstillinger. 

Dette har Russeksjon Narvik prøvd ut i et år 
nå. Her har de egne forløpskoordinatorer som 
er ansvarlig for å følge opp henvisningen, ta 
kontakt med pasienten og forberede vedkom-
mende på inntak og hva som kan forventes av 
tiltak i behandlingen, i tillegg til annen infor-
masjon om oppholdet. Jeg registrerer at flere 
av pasientene er mer tilfreds, og et par har 
sågar sagt at den eneste grunnen til at de 
møtte opp var at de ble kontaktet i forkant. 
Tidlig kontaktetablering, det å vite hvem man 
har å forholde seg til under behandlingen, 
jevnlige behandlingssamtaler og opplev-
elsen av å gå overens med behandler, kan 
øke sjansen for at bruker møter til behandling 
og gjennomfører, poengterer Sollie.

«Brukeren skal ha mulighet 
til å påvirke egen behandling 
så langt det er faglig og 
medisinsk forsvarlig. Vi 
mener at dette vil bidra til å 
minske risikoen for drop-out i 
rusbehandling.»

 � FAKTA 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har tatt initiativ til et forskningssamarbeid mellom 
UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Helse Stavanger, Tyrili Forskning og 
Utvikling samt Oslo universitetssykehus. Hensikten er å validere screeningverktøyet 
Montreal Cognitive Assessment, forkortet MoCa.

Dette er et screeningverktøy som avdekker mild kognitiv reduksjon, det er tilgjengelig 
på norsk og tar ca ti minutter å gjennomføre.

Les mer på www.mocatest.org

Se også youtube:
https://www.youtube.com/results?search_query=faglige+retningslinjer

http://www.mocatest.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=faglige+retningslinjer
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Brukerorganisasjonene er positive til at det 
nå er opprettet et drop-out-team i nord, men 
mener at to ansatte er altfor få:

- Det skulle vært minst ti ganger så mange, 
slik at det hadde vært mulig å oppsøke kom-
munene. I tillegg burde det vært erfarings- 
konsulenter som kunne jobbe sammen med 
fagfolkene ute i kommunene. Vi er redd at 
drop-out teamet ikke vil klare å nå den ende-
lige målgruppen, altså rusmisbrukere som er 
søkt inn til behandling.

Siv Elin Reitan påpeker at det er like mange 
grunner til at folk dropper ut av behandling, 
som det var til at de begynte å ruse seg. Men 
det er ingen tvil om at frykten for å bli fratatt 
førerkortet ved innleggelse på institusjon, er 
én grunn til at pasienter ikke møter opp.
- Akkurat denne problemstillingen er det 
mulig å gjøre noe med. Det er bare å inn- 
føre obligatoriske urinprøvekontroller  
etter utskriving fra institusjon, så får 
man sertifikatet tilbake, mener Reitan og 
Haldorsen.

Fastlegene har ofte en nøkkelrolle i å henvise 
rusmisbrukere til behandling. Men valg av 
behandlingssted og innholdet i behandlingen 
blir ofte tilfeldig, ut fra kunnskapen fastlegen 
har om de ulike tilbudene.
 

Bedre informasjon om innhold i behandlingen, og hva som forventes av rusmisbrukeren i 
forkant og under behandlingen, er viktige monenter for å forhindre at pasienten dropper ut. 
Det mener Siv-Elin Reitan og Esben Haldorsen fra brukerorganisasjonene Rio og Marborg.

Informere 
OG MOTIVERE

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD
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 � FAKTA RUSBEHANDLING: 

Helse Nord RHF har ansvaret for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i Nordland, 
Troms, Finnmark og Svalbard. Behandlingstilbudet gis både av helseforetakene og av private avtaleparter.

Behandlingstilbudet omfatter:

 � Akuttbehandling og avrusing som krever tett medisinsk oppfølging

 � Vurdering, utredning og kartlegging av behandlingsbehov

 � Spesialisert behandling; døgnbasert, poliklinisk eller ambulant 

 � Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Vurdering av henvisninger er i TSB en spesialistvurdering
Vurderingsenheter innenfor TSB må i tillegg være tverrfaglig sammensatt slik at sosialfaglig, psykologfaglig 
og medisinskfaglig kompetanse er ivaretatt. Vurderingsinstansene har ansvar for å vurdere pasienter med 
hensyn til all behandling som tilbys innenfor TSB.

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan komme fra: 

 � Sosialtjenesten/NAV

 � Barneverntjenesten

 � Fastlege/allmennpraktiserende lege

 � Privatpraktiserende legespesialist

 � Lege fra spesialisthelsetjenesten

 � Lege i fengselshelsetjenesten

 � Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Hvor sendes henvisningen?
Henvisningen skal sendes til en av Helse Nords vurderingsinstanser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Det finnes vurderingsinstanser ved hvert av våre fire helseforetak.

Nærhet til behandlingssted er viktig i forhold til pårørende og samhandling med andre relevante tjenesteytere 
(for eksempel kommune og NAV). Det er derfor ønskelig at henvisningen sendes til nærmeste vurderingsinstans. 
Pasienten har dog rett til å velge vurderingsinstans, jamfør bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Søknader om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal også sendes til de respektive vurderingsinstansene 
i helseforetakene.
 
kilde: https://helse-nord.no

- Det er viktig at behandlingsinstitusjonene 
er raske med å ta kontakt så snart de har 
mottatt en henvisning fra legen. I denne 
første kontakten må man forklare hva be- 
handling ved den aktuelle institusjonen går 
ut på, og hva som forventes av pasienten. Det 
er også viktig at man ringer flere ganger før 
innleggelse, for å motivere til å komme til 
behandling, og for at pasienten er best mulig 
forberedt før han eller hun kommer, sier de 
to brukerrepresentantene.

Esben Haldorsen fra Marborg mener at flere 
behandlingsinstitusjoner, må ansette folk 
med brukererfaring.
 - Erfaringskonsulenter kan mye om å være i 
behandlingssystemer og hva som skal til for 
ikke å skal droppe ut av behandling. Vi kan 
både motivere og informere, sier Haldorsen.

https://helse-nord.no/
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NYTTIG OG VIKTIG: mener arrangørene om 
det planlagte fagseminaret om helseproblemer 
og overdoser som arrangeres i Tromsø i mai. 
F.v Elisabeth Nordmo KoRus-Nord, Esben 
Haldorsen, Marborg og Siv-Elin Reitan, RIO. 
Elin Fredheim,Inger Hilde Trandem og Ingunn 
Langseth Olsen ved Sosialmedisinsk senter, 
Tromsø kommune, var ikke tilstede da bildet 
ble tatt. Det samme gjelder Ann-Heidi Nebb, 
KoRus-Nord.

Samarbeider om 
FAGSEMINAR

Helseproblemer og overdoser er temaet for fagseminaret i Tromsø i mai.  
Seminaret vil ikke minst være nyttig for små kommuner der det ikke er  

etablert et lavterskeltilbud i dag, sier Elisabeth Nordmo ved KoRus-Nord.

TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD
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Det er første gang KoRus-Nord samarbeider 
med  brukerorganisasjoner og kommuner om 
et slikt seminar. Narvik kommune gjennom 
å ha brukerrepresentantene ansatt i kom-
munen, og Tromsø kommune med represen-
tanter fra praksisfeltet.Seminaret er et ledd i 
den nasjonale overdosestrategien.

- Vi ønsker imidlertid å sette dette inn i et 
større perspektiv, nemlig helseperspek-
tivet. Det er viktig at fagfolk har kunnskap 
om helserisikoen ved langvarig og/eller 
omfattende bruk av illegale rusmidler, sier 
Nordmo.

- Men hva med alkohol, det er jo kjent at 
også alkoholmisbruk, særlig kombinert 
med medikamenter, utgjør en betydelig 
helserisiko?
- Det er helt riktig. Men akkurat denne gang, 
i dette fagseminaret, ønsker vi å ha fokus på 
risiko ved bruk av illegale rusmidler, sier 
Nordmo.

- Med dette seminaret ønsker vi også å nå 
de mindre kommunene.  Til tross for at de 
sjelden opplever overdosedødsfall, har også 
små kommuner brukere i risiko for helse- 
problemer og overdoser knyttet til bruk av 
rusmidler. Det er nødvendig å ha strate-
gier for forebygging og oppfølging av denne 
type problematikk i alle kommuner. Tanken 
er at fagseminaret skal gi kommunene en 
arena der de kan innhente informasjon og 
kunnskap, utveksle erfaringer og lære av 
hverandre.

- Når vi snakker om overdoser, tenker 
de fleste på overdosedødsfall, sier Esben 
Haldorsen fra brukerorganisasjonen Marborg.
- Men det er mange som overlever en 

overdose, noen av disse får skader. I tillegg 
øker risikoen for å dø av en overdose senere, 
sier Haldorsen.

- Vi er opptatt av at alle kommuner må ha en 
beredskap i forhold til overdoser, sier Siv-Elin 
Reitan i brukerorganisasjonen RIO.

Begge brukerrepresentantene understreker 
viktigheten av at kommunen særlig har en 
beredskap i forhold til rusmisbrukere som 
kommer tilbake etter rusbehandling.
 - Vi vet at risikoen for overdose er størst rett 
etter utskriving. Da er det viktig at kommunen 
vet at vedkommende er utskrevet, og kan 
følge litt ekstra opp.

For å få til dette er det viktig at taushetsplik-
ten ikke blir et hinder. I fagseminaret kommer 
vi derfor til å fokusere på samtykke til at 
informasjon deles, som et verktøy i arbeidet 
med å forhindre overdoser, sier Haldorsen. 

Fagseminaret holdes i Tromsø i mai. Seminaret 
retter seg mot fagfolk i kommunene som 
er i kontakt med personer med rusproblemer, 
for eksempel leger, ansatte i kommunale 
rus-og psykiske helsetjenester, eller 
omsorgstjenester.

Mer informasjon finnes på korusnord.no.

«Risikoen for overdose er størst rett etter utskriving 
fra behandlingsinstitusjon. Derfor er det viktig at 
kommunene har oversikt og en beredskap overfor 
rusmisbrukere som kommer tilbake etter endt 
behandlingsopphold.»

http://korusnord.no/
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NYTT OM NETT

DRIKKEVETT – EN APP  
FOR BEDRE KONTROLL  
PÅ ALKOHOLINNTAKET
RUStelefonen har fått utviklet applikasjonen Drikkevett, som kan lastes 

ned på smarttelefoner. Den gir blant annet mulighet til å ha bedre kontroll på eget alkoholinntak på kort og 

lang sikt, har en «planlegg kvelden-funksjon» og promillekalkulator.

RUStelefonen får årlig over 2000 henvendelser vedrørende 
alkoholforbruk, fra folk som ønsker råd om hvordan man kan 
moderere alkoholbruken. Det er bakgrunnen for at de har 
utviklet appen Drikkevett. Den er et hjelpemiddel til å plan-
legge kveldens alkoholinntak og beregner promille underveis 
mens man drikker alkohol. I appen kan man bestemme seg 
for en makspromille, og ved å registrere hver enhet man 
drikker, vil promillen kalkuleres og oppdateres i løpet av 
hele kvelden. Slik får man hint om når det kan være på tide 
å stoppe å drikke. Dagen derpå får man en oversikt over 
kveldens inntak, den høyeste promillen i løpet av kvelden 
og den nåværende promillen.

Drikkevett kan også være til hjelp dersom man ønsker å 
redusere alkoholinntaket over tid, og har en egen funksjon for 
«Langsiktige mål». I appen kan man også registrere snittpris 
på alkoholenheter, og få en oversikt over totale kostnader 
man har brukt på alkohol i løpet av en kveld.

Basert på Drikkevett-appen har RUStelefonen følgende fem 
råd for en vellykket kveld på byen;
1. Planlegg før du går ut hvor mye - og hva - du har tenkt til 
  å drikke. Bruk Drikkevett-appen!
2. Spis godt før du drikker - kke drikk på tom mage. Det  
 er også lurt å drikke et glass vann, juice, brus, eller annen  
 alkoholfri drikke mellom hver alkoholenhet.
3. Det er ingen skam å tåle minst. Er du syk, stresset, sover  
 dårlig eller bruker medisiner, vil du tåle mindre alkohol  
 enn når du er frisk og uthvilt.

4. Begrens inntaket av brennevin, og dropp shotting!  
 Drikkekonkurranser gjør at promillen kan stige raskt,  
 noe som kan få veldig ubehagelige, og i verste fall, farlige  
 utfall.
5. Alliér deg på forhånd med én eller flere venner eller  
 kollegaer, slik at dere kan følge hverandre trygt hjem hvis  
 noen blir sterkt beruset og ikke klarer å ta vare på seg  
 selv.
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FOREBYGGING.NO/TIDLIG INNSATS 
– NYTT TILRETTELAGT OMRÅDE PÅ 
FOREBYGGING.NO
Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre, og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan fore- 

bygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. - Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser 

av aktuelle tiltak for tidlig innsats, sier redaktør Beate Steinkjer.

AV CARINA KALJORD

Forebygging.no er som kjent en nasjonal kunnskapsbase 
for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid. 
Nå tilbyr forebygging.no et tilrettelagt område for alle 
som er opptatt av tidlig forebyggende arbeid. Målgruppen 
er fagfolk som skal iverksette rusmiddelforebyggende 
og helsefremmende arbeid. En annen målgruppe er be- 
slutningstakere innen politikk og forvaltning. Nettressursen 
vil også være aktuell for forskere og studenter.

På forebygging.no/tidlig innsats finnes fagstoff som  
artikler, kronikker, rapporter og bokomtaler. Du finner 
også relevante nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt 
over statlige føringer. Redaksjonen i forebygging.no vil 
fortløpende beskrive og publisere aktuelle tiltak og tjenester, 
rettet mot tidlig forebyggende innsats. Utfordringene kan 
handle om begynnende rusproblem, atferdsvansker, krim-
inalitet eller psykiske helseproblemer. Det kan også være 
bistand til pårørende.

Forebygging.no/tidlig innsats omfatter hele livsløpet fra 
graviditet til alderdom. Arenaer som lokalsamfunn, barne-
hage, skole, helsetjenester og barnevern er sentrale.

Det har vært en hektisk tid for redaksjonen til nettressursen: 
Ikke bare kan de nå tilby fagstoff innen tidlig innsats, 
men redaksjonen har også på kort tid utviklet tjenesten  

forebygging.no/handling. Fra før har forebygging.no/skole  
vært et tilrettelagt område for ansatte i skoleverket.
- Til sammen gir disse tre tjenestene praksisrettede  
ressurser for universelle og selektive innsatser, forteller 
redaktør Steinkjer.

De overordnede målsettingene til forebygging.no er:
• Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rus- 
 middelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert  
 tidlig innsats
• Formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap, og  
 anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av  
 nettstedet
• Være en arena for aktuelle og viktige debatter innen  
 fagfeltet
• Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksis- 
 terende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen  
 fagfeltet
• Være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter,  
 offentlige dokumenter, samt kurs og konferanser knyttet  
 til fagfeltet
 
Forebygging.no er en nasjonale tjeneste, initiert av 
Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av 
Kompetansesenter rus Nord – Norge (KoRus-Nord).

http://forebygging.no/TIDLIG
http://forebygging.no/
http://bygging.no/tidlig
http://forebygging.no/
http://forebygging.no/
http://forebygging.no/tidlig
http://forebygging.no/
http://forebygging.no/tidlig
http://forebygging.no/handling
http://forebygging.no/skole
http://forebygging.no/
http://forebygging.no/
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NYTT NETTSTED 
FOR PÅRØRENDE 
Pårørendesenteret.no er et nettsted for pårørende i 

Norge. Her finner man kunnskap, tips og råd, 

kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt 

over rettigheter. Det er også mulig å lese om andre 

pårørendes erfaringer.

Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de 
befinner seg i landet, eller hvor nær de står den som har 
funksjonsnedsettelse og/ eller sliter med rus, psykiske 
lidelser eller kroppslige plager.

PÅRØRENDESENTERET.NO TILBYR: 
Kunnskap:
Her finner du samlet kvalitetssikret informasjon om ivare-
takelse av egen helse, familiens og barnas situasjon samt 
informasjon om rettigheter og muligheter du/ dere har i 
møte med helsetjenesten.

Råd og veiledning: 
Du vil finne tips til god kommunikasjon og samhandling, 
gode verktøy samt spørsmålslister du kan ta med deg i 
møtet med helsepersonell.

Lokale hjelpetilbud: 
Du vil finne en digital oversikt over lokale, regionale og  
nasjonale hjelpetiltak. Oversikten er utviklet i samarbeid 
med BarnsBeste, et nasjonalt kompetansenettverk for barn 
som pårørende.

Pårørendes erfaringer: 
Du vil finne en rekke historier om andres erfaringer i 
pårørenderollen. Ingen kan formidle erfaringer, håp og 
muligheter bedre enn andre som er eller har vært i samme 
situasjon.

Aktuelle nyheter: 
Du vil finne aktuelt nyhetsstoff rettet mot pårørende.

Individuell veiledning: 
Du kan ta kontakt med Pårørendelinjen for veiledning via 
chat, mail og telefon. Her får du sosialfaglig veiledning. Alle 
veilederne har taushetsplikt.

På nettsiden http://www.parorendesenteret.no/ finnes også 
egne tekster rettet mot fagfolk. Det er viktig at fagfolk har 
kunnskap om hvordan de kan møte pårørende i alle aldre 
på en best mulig måte.

Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen 
Pårørendesenteret. Stiftelsen Pårørendesenteret ble eta-
blert i Stavanger i 1998, og finansieres av offentlige tilskudd.

http://p�r�rendesenteret.no/
http://p�r�rendesenteret.no/
http://www.parorendesenteret.no/
http://p�r�rendesenteret.no/
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NORDNORSK FAGNETTVERK SETTER 
FOKUS PÅ DEN NYBAKTE FAMILIEN
http://deminste.helsekompetanse.no/ er en ny nettressurs som deler informasjon om graviditet, føde/barsel, 

spedbarnsalder og småbarnsalder.

Nettverket "DeMinste" ble opprettet i 2011, og samme 
året ble det arrangert en workshop hvor fagfolk fra alle 
HF'ene var invitert. Konklusjonen fra denne workshopen 
var at det var et behov for et nettsted som kunne bidra med 
kvalitetssikret kunnskap om dette feltet. Siden 2011 har en 
"utviklergruppe" arbeidet sammen med e-læringsportalen 
Helsekompetanse.no om å utvikle et nord-norsk nettsted 
for faglig informasjons- og kunnskapsutveksling på tvers 
av helsetjenestenivå og profesjonsgrenser. Helse Nord har 
støttet fagnettverket i dette arbeidet.

Målsettingen med nettsidene er at helsearbeidere i Helse 
Nord skal ha en arena hvor de kan dele, utforme og  
publisere kunnskap om utfordringene knyttet til oppfølging 
av nyfødte barn og deres foreldre.

Kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode opp- 
vekstmiljø er viktig for alle som hjelper barn med familier 
gjennom sped- og småbarnsalder. Dette nettstedet skal 
bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig 
oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.

http://deminste.helsekompetanse.no/
http://helsekompetanse.no/
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WEB-APP:  
«AKAN PÅ 1-2-3»
www.akanapp.no er en web-app som kan lastes ned på mobil, og egner 
seg godt for alle typer bransjer, små og store bedrifter. Web-appen skal 
gi konkrete svar om/når en leder står midt i en vanskelig situasjon, f.eks. 
en påvirket ansatt på jobb. I kort tekst gis også informasjon om hvordan 
man kan følge opp enkeltpersoner til endring, slik at vedkommende har 
mulighet til å beholde jobben. Web-appen gir også gode innspill til hvordan 
bedriften med enkle grep kan forebygge at slike situasjoner oppstår.

OBS: Verktøyet åpnes best i nettleseren på telefon og nettbrett. Du kan 
lese mer om appen og se en introduksjonsfilm på akan.no http://akan.
no/vi-tilbyr/web-app-akan-pa-1-2-3/ 

http://www.akanapp.no/
http://akan.no/
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DINUTVEI.NO
dinutvei.no er en veiviser til hjelp og informasjon ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle  

overgrep. Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og 

organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme 
mennesker uansett alder, kjønn og hvor man bor. Ikke 
alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. 
Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep. 
Nettportalen dinutvei.no er utviklet for å gi en oversikt over 
ulike hjelpetilbud over hele landet, også lokalt. I tillegg til 
informasjon og fagstoff, inneholder dinutvei.no en spørsmål- 
og svartjeneste, hvor det er mulig å stille spørsmål og få  
svar anonymt. Det er også lagt til rette for at besøk i portalen 
ikke kan spores.

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å fore- 
bygge vold i nære relasjoner. Nettportalen driftes av  
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS), på oppdrag fra Justis- og beredskaps- 
departementet. Portalen ble etablert av NKVTS i 
samarbeid med de Regionale ressurssentrene om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
(RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners 
Sanitetsforening (N.K.S.).

Gå til nettportalen > dinutvei.no

http://dinutvei.no/
http://dinutvei.no/
http://dinutvei.no/
http://dinutvei.no/
http://dinutvei.no/
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RUSFAG  
– TEMA BRUKERMEDVIRKNING
Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). I denne utgaven 

settes det fokus på brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

KoRus jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. En av  
hovedoppgavene er å sikre ivaretakelse, oppbygging og  
formidling av rusfaglig kompetanse. Magasinet Rusfag, som 
blir gitt ut to ganger i året, er et ledd i dette arbeidet.

Rusfag 2/2016 inneholder artikler, intervjuer, rusforskning,  
kronikker og  nyttige verktøy  rundt tema brukermedvirkning.
De syv KoRusene står sammen bak Rusfag, som sendes 

ut gratis på etterspørsel. Ønsker du å abonnere på Rusfag, 
kan du fylle ut skjemaet på nettsiden til KoRusene > 
kompetansesenterrus.no

Rusfag nr 1/17 kommer i april med tema Folkehelse. Her 
kan du også lese mer om Folkehelseprogrammet, og om 
arbeidsliv og rus.

http://kompetansesenterrus.no/


SPOR 1 |  17    43

KORT OM NYTT

ALT Å VINNE – EN ANSVARLIG OG AKTIV 
PENGESPILLPOLITIKK
Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding som formidler regjeringens politikk på pengespillmarkedet. Et 

sentralt punkt er at regjeringen ikke kommer til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge. Det inne- 

bærer at Norsk Tipping og Norsk Rikstotto fortsatt vil ha enerett til å markedsføre og selge pengespill i Norge.

I følge meldingen har regjeringen sett behov for en ny hel-
hetlig gjennomgang av pengespillpolitikken i Norge. Dette på 
bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, 
hvor man blant annet har sett et sterkere press mot det 
norske folk fra utenlandske spillselskaper.

Det sentrale spørsmålet, som søkes besvart i meldingen, er 
hvordan man skal utforme en ansvarlig pengespillpolitikk 
for framtiden.  Regjeringen har landet på at spillmonopolet 
skal bestå. Begrunnelsen er både at Norsk Tipping har en 
viktig rolle i forhold til veldedighet, samt at de er med å 
finansiere kultur, idrett og frivillighet i Norge. Hensynet til 
de spillavhengige er også en viktig årsak til at regjeringen 
mener utenlandske spillselskaper ikke har noe i Norge å 
gjøre.

Meldingen gir en beskrivelse av dagens pengespillmarked, 
reguleringen av pengespillfeltet og drøfter aktuelle tiltak for 
å utforme en helhetlig og ansvarlig pengespillpolitikk, som 

ivaretar de sosialpolitiske hensyn på området. I en presse-
melding sier Linda Hofstad Helleland at Stortingsmeldingen 
legger opp til en helhetlig og robust modell for regulering av 
pengespill, som vil stå sterkt i møte med den teknologiske 
utviklingen. Hun poengterer at det viktigste i pengespill- 
politikken i Norge, er å forebygge og ivareta de spilleavhen-
gige og deres pårørende.

Stortingsmeldingen varsler også at reguleringen av 
pengespillpolitikken skal samles i en lov som skal gjelde 
for pengespill, lotteri og totalisatorspill. I forbindelse med 
lovarbeidet vil de viktigste tiltakene for ansvarlig spill bli 
fastsatt i forskrift. Kulturdepartementet skal ha ansvar for 
hele pengespillfeltet, slik at man kan sikre en helhetlig og 
forutsigbar regulering. 

Les Meld. St. 12 (2016–2017):
Alt å vinne — Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk
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Nasjonal retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsedirektoratet ga nylig ut en ny nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 

helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

RETNINGSLINJEN HAR FIRE DELER:
• Fellesdeler som omhandler virksomhetens drift og  
 berører alle deltjenestene
• Helsestasjon 0–5 år
• Skolehelsetjenesten 5–20 år (publiseres sommeren 2017)
• Helsestasjon for ungdom (HFU) (publiseres sommeren  
 2017)

Del 2, 3 og 4 inneholder konkrete anbefalinger for hver av 
deltjenestene.

Denne retningslinjen inneholder krav til hvordan tjenesten 
 skal eller må være, samt anbefalinger om hvordan inn- 
holdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og 
forsvarlighet.

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å 
fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og 
miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. 
Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, 
gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i  
tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal  
både være individuell og befolkningsrettet. Tilbudet i  
helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for 
ungdom skal være kultursensitivt og tilpasset den enkeltes 
behov og livssituasjon.

MÅLGRUPPEN FOR RETNINGSLINJEN ER:
• ansatte i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helse- 
 stasjon for ungdom
• politisk og administrativt ansvarlige i kommunen
• utdanningsinstitusjoner som utdanner personell til  
 tjenestene (høyskoler/universitet)
• samarbeidspartnere i kommunen, fylkeskommunen og  
 spesialisthelsetjenesten
• barn, unge og deres foreldre
• andre relevante aktører

Denne retningslinjen erstatter IS-1154 «Veileder til forskrift 
om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten».

Les retningslinjen: 
Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og helsestasjon for ungdom. 
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Rusmiddelforebygging blant studenter

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har tatt en gjennomgang av Helsedirektoratets satsing på rusmiddel-

forebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016. I tillegg til å oppsummere og belyse tiltakene som er 

iverksatt, peker studien på fremtidige behov og utviklingsmuligheter.

Kristin Buvik, Bergljot Baklien og Skule Wigenstad står bak 
denne studien, hvor resultatene er oppsummert i rapporten 
Forebygging, fyll og fellesskap: Evaluering av Helsedirektoratets 
satsing på rusmiddelforebygging blant studenter.

Analysen er gjennomført ved å studere hvordan satsingen ble 
til, hvilke aktører som har vært involvert og hvordan arbeidet 
har vært organisert. Datamaterialet bygger på kvalitative 
data, nærmere bestemt dokumentanalyse, intervjuer med 
sentrale aktører og observasjon.

Helsedirektoratets satsing på rusmiddelforebygging blant 
studenter har involvert aktører på ulike nivå, som Akan  
kompetansesenter (Akan) og de syv regionale kompetanse- 
sentrene på rusmiddelfeltet (Koruser) som jobber på 
oppdrag fra direktoratet. På lokalt nivå nevnes studiesteder, 
studentsamskipnader, studentforeninger, samt studenter 
som viktige aktører i satsningen.

I følge rapporten kan Helsedirektoratets satsing på rus- 
middelforebygging blant studentene deles inn i tre faser;
1. Fra 2007-2009 fikk Akan støtte til et treårig prosjekt  
 som hadde som mål å utvikle gode måter å arbeide med  
 forebygging av rusmiddelproblemer blant studenter på.  
 Prosjektet besto av en kunnskapsutviklingsdel og en  
 praktisk forebyggingsdel.
2. Fra 2010 til 2014 fikk Akan støtte til å drifte et student 
 nettverk, samt tilskudd til lokale forebyggende tiltak.  
 Bergen og Trondheim fikk etter hvert hver sin lokale  
 prosjektleder knyttet til studentsamskipnadene.  
 De utviklet de såkalte Lykkepromilleprosjektene som  
 har vært en viktig del av det forebyggende arbeidet i  
 studentpopulasjonen.
3. Fra 2014 har Korusene hatt ansvaret for samarbeidet  
 og tilskuddene på lokalt nivå. Det har en dreining bort fra  

 Akan-perspektivet som er mer knyttet til rusmiddelfore- 
 bygging i arbeidslivet, og gitt et økt fokus på programmer  
 som Ansvarlig alkoholhåndtering.

Studien viser at målsetningen om måtehold og ikke avhold, 
har holdt seg stabil fra oppstarten av prosjektet og frem til 
i dag. Denne målsetningen gjenspeiler seg også i hvilke 
lokale tiltak som har fått økonomisk støtte. Analysene 
viser at valg av strategi og tiltak i blant kan virke tilfeldig og  
personavhengig, samtidig som den aktuelle kunnskapen 
bygget seg opp underveis.

Aktører på ulike nivå, fra Akan og Korusene til de lokale 
prosjektlederne, har hatt stort handlingsrom. Samtidig 
etterlyser aktørene en sterkere forankring og styring fra 
Helsedirektoratet, og kanskje også fra Helse- og omsorgs-
departementet. Deler av satsingen har vært lite kunnskaps-
basert, hatt liten kontinuitet og i liten grad vært knyttet til 
konkrete mål. I følge forskerne bak rapporten kan det være 
en styrke at lokale aktører har handlingsrom til å tilpasse 
tiltak, men de anbefaler at det skjer ut fra noen rammer 
som er definert på sentralt nivå.

Forskerne anbefaler at videre satsing på rusmiddelfore- 
bygging blant studenter bør starte med en tydelig definering 
av hva problemet består i og hvordan dette kan forebygges, 
altså hvilke tiltak som skal til for å oppnå målsetningene. 
Virkemidlene må tilpasses både til målene og til den  
konteksten de skal iverksettes i. Satsingen bør være tydelig 
forankret i HOD og Helsedirektoratet, og det nasjonale koor-
dineringsansvaret bør ha et tydelig mandat og ikke drives 
som prosjektarbeid, slik det har vært til nå. Videre arbeid 
krever god forankring, tydelige mål, samsvar mellom mål 
og tiltak, et balansert forhold mellom styring og lokalt  
handlingsrom, samt et langsiktig tidsperspektiv.

KORT OM NYTT
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Økende psykiske helseproblemer hos unge i Norden 
Nordens välfärdscenter avslutter et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer 

med psykiske helseproblemer. For å bedre velferden for de unge, presenteres 

fire konkrete anbefalinger til politikerne i Norden.

Nordens välfärdscenter er en institusjon under Nordisk 
ministerråd. De avslutter i disse dager prosjektet Unge inn 
i Norden- psykisk helse, arbeid og utdanning, som har hatt 
fokus på unge i Norden i aldersgruppen 16-29 år. Formålet 
har vært å inspirere og konkretisere, for beslutningstakere, 
hva man bør investere i for å forbedre velferden til de unge 
i de nordiske landene.

I følge forskerne er mellom 6-12 prosent av unge mellom 16 
og 24 år i Europa i risiko for langvarig utenforskap. Denne 
heterogene gruppen omtales i EU-sammenheng for NEET 
(Not in Employment, Education or Training). Unge som havner 
i NEET-statistikken har ofte sammensatte utfordringer. Det 
kan handle om ikke fullført skole, depresjoner, rusmisbruk, 
problematiske hjemmeforhold og mye annet. I tillegg til 
denne gruppen, er det en økende andel unge mennesker 
som havner i trygdesystemet på grunn av psykiske helse- 
problemer.

I følge prosjektet representerer de økende psykiske helse- 
problemene blant unge en av de største folkehelseut- 
fordringene i våre nordiske samfunn. De mener det er nødvendig 
med generelle ungdomspolitiske investeringer innen alle 
sektorer i samfunnet i alle de nordiske landene. Prosjektet 
understreker behovet for spesifikke satsinger, for individer 
og grupper, som risikerer langvarig utenforskap eller dårlig 
psykisk helse. Vi har aldri hatt så velutdannede og kompetente 
unge som vi har i Norden i dag. Samtidig oppgir stadig flere 
unge at de har dårlig psykisk helse. Det er altfor mange 
unge som på grunn av ulike faktorer, risikerer å havne i 
sårbare situasjoner.

De fire konkrete anbefalingene til politikerne i Norden er;
1. Skape bedre forutsetninger for tverrfaglig samarbeid. I  
 dag havner mange mellom stolene når samfunnet og  
 organisasjoner skal samarbeide. En løsning er å gi  
 myndigheter felles oppdrag.

2. Skape forutsetninger for virksomheter som kan tilby tidlig  
 og lett tilgjengelig innsats. Støtten bør fokuseres utfra  
 individets behov. Det er nødvendig med støttevirksomhet  
 for unge som sliter psykisk, men som ikke er tilstrekkelig  
 syke for å få hjelp innen helsevesenet.

3. Styrke og bygge ut førstelinjevirksomhet. Flere virksom- 
 heter, for eksempel skole og sosialtjeneste, trenger  
 en førstelinjefunksjon. I førstelinjeoppdraget inngår  
 identifisering av ulike former for problematikk, gjøre enkle  
 utredninger og gi støtte ved enklere former for problemer  
 og tilstander.

4. Investere i helsefremmende innsats i grunnskolen og  
 på videregående skole. Avsluttet skolegang er den  
 enkeltstående sterkeste beskyttelsesfaktoren for alle  
 unge – derfor må alternativ utdanning sikres på alle  
 nivåer. Alle grunnskoler og videregående skoler bør også  
 kunne tilby en åpen og utvidet skolehelsetjeneste.

Les rapporten:
Anbefalinger: Unge inn i Norden - psykisk helse, arbeid, 
utdanning

1

Unge inn i norden  
– psykisk helse, arbeid, Utdanning  

 anbefalinger 
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Alle røykpakker og snusbokser blir reklamefrie og nøytrale

Nylig vedtok Stortinget flere endringer i tobakkskadeloven. Et av tiltakene i løpet av 2017 vil vil være at 

røykpakker og snusbokser bli standardiserte, uten logo og farge. 

Tobakkskadeloven har som formål å begrense helseskader 
gjennom å redusere tobakksforbruket, forebygge at barn 
og unge bruker tobakk, beskytte befolkningen mot passiv 
røyking og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. 
Loven regulerer mange områder som blant annet salg 
og utlevering, aldersgrenser, reklameforbud, innhold og 
merking av hvor det er forbudt å røyke.

Norge er blant de første landene i verden som innfører en 
lov der alle snus- og røyktyper skal selges i helt lik inn- 
pakning. Australia var det første landet i verden som innførte 
standardiserte pakninger i 2012. Erfaringene herfra tyder 
på at det er et effektivt tiltak for å hindre rekruttering av 
unge røykere. Flere andre land, som Storbritannia, Irland, 
New Zealand, Finland og Frankrike, er i ferd med å innføre 
standardiserte tobakkspakninger.
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Kompetansesenter rus, Nord-Norge 
(KoRus-Nord)   
KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og 
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet 
Psykisk helse - og rusklinikken i UNN, og er lokalisert i Narvik.

korusnord.no

KoRus-Nord skal sikre ivaretakelse, opp- 
bygging og formidling av rusfaglig kompetanse, 
og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale 
mål på rusfeltet i Nordland, Troms og Finnmark.
 
KoRus-Nord skal være «en tjeneste for  
tjenestene» og for den forebyggende  
virksomheten i kommunene.

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å 
bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i 
tjenestene.

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanse- 
utvikling innenfor tre kjerneområder:
´Rusforebygging som en del av folkehelse- 
arbeidet, tidlig innsats og rusbehandling. Som 
et ledd i dette har vi også som nasjonal funksjon 
å drifte og videreutvikle nettressursene 
forebygging.no og kommunetorget.no
 
Vi samarbeider blant annet med sentrale fag- 
og forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt, 
landets øvrige KoRus`er, Helse Nord, fylkes- 
mannsembetene, regionale fora og fylkes- 
kommunene.

http://korusnord.no/
http://forebygging.no/
http://kommunetorget.no/

