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LEDER

Lokale tilpasninger 
og kommunenært 
rusarbeid

Det er langt dette landet – det meste er nord, skriver dikteren 
Rolf Jacobsen. Og han har helt rett: Fra Bindal sør i Nordland 
fylke til Vardø øst i Finnmark er det en avstand på 1545 km. 
Det tar noe slikt som 20 timer å kjøre, og da passerer man 
mange av de 87 kommunene som finnes i dag i de tre nord- 
ligste fylkene. Mange av disse er små kommuner. I Nordland 
har bare fem kommuner mer enn 10.000 innbyggere, i 
Finnmark er det15 kommuner med mellom 1000 og 4000 
innbyggere. Også i Troms fylke har flertallet av kommunene 
under 10.000 innbyggere.

Hvorfor er slik Nord-Norge-kunnskap viktig? Jo, fordi det er 
i denne regionen KoRus-Nord har sitt oppdrag, og det er i 
disse lokalsamfunnene vi møter folk og er i kontakt med ulike 
tjenester. Vi snakker her om et møte mellom ulike kommunale 
praksiser, statlig politikk og forskning.  Et slikt møte trenger 
nødvendigvis ikke å gå smertefritt, for her er det mange ulike 
forståelser som brynes mot hverandre. Men etter over 20 års 
virke i Nord-Norge har KoRus-Nord erfart at å både lytte til, og 
være tilstede i tjenestene i kommunene, gir oss bedre grunnlag 
for å gi faglige råd og bistand. 

Det er derfor vi i dette nummeret av nummeret av Spor har 
løftet frem rusarbeid i nordnorske kommuner, og da med 
særlig fokus på erfaringer fra de mange små kommunene. 
Dette for å vise at det gjøres mye godt faglig arbeid her, men 
også for å få frem at statlige satsninger kan få ulike utrykk i 
mange av disse lokalsamfunnene.

En artikkel handler om Ballangen kommune. Der har 
Helsesøstertjenesten, med utgangspunkt i egne erfaringer 
og Ungdata-undersøkelsen, arbeidet rusforebyggende over 
lengre tid gjennom å følge opp ungdom og foreldresamarbeid. 

De har i tillegg hatt fokus på lokal drikkekultur og helsefrem-
mende innsatser. Det samme lokale engasjementet er å finne 
i artikkelen om de Troms- og Vesterålkommunene, der du 
får innblikk i hvordan ungdom kan engasjeres i forebyggende 
arbeid i sitt lokalmiljø.

Sør i Nordland har flere kommuner også vært opptatt av å 
involvere ungdom. I dette nummeret av Spor kan du lese om 
Brønnøy kommune, der rusrådgiver Kåre Raabakk mener 
at det er avgjørende at unge involveres i lokale beslutnings- 
prosesser. Resultatene fra Ungdata kan være en fin innfalls-
vinkel til et slikt engasjement, mener han. 

Gatejuristen Nina Walthinsens oppsøkende arbeid og gratis 
rettshjelp for rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddel- 
avhengige i nordnorske kommuner, er et annet eksempel 
på rusarbeid i en lokal kontekst. Walthinsens påpeker at til- 
gjengelighet og nærhet til brukerne er avgjørende.

I artikkelen om folkehelsearbeidets frontsoldater får du et 
innblikk i hvordan saksbehandlerne av salg- og skjenkesaker 
i små Finnmarks kommuner håndterer arbeidet med forvalt-
ning av alkoholloven. I kommuner med store avstander og 
tøft vinterklima, kombinerer saksbehandlerne lov- og lokal- 
kunnskap i det rusforebyggende arbeidet. Dette krevende 
og noe anonyme arbeidsområdet kan sies å representere 
velferdsstatens frontlinje, går det frem av artikkelen. 

Det er langt dette landet, og KoRus-Nord skal være en tjeneste 
for kommunene i nord. 

God lesning!
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Å gi barn en trygg barndom, er det mest forebyggende voksne kan gjøre.  
Negative opplevelser i barndommen, kan føre til helseproblemer senere i livet.

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD

- Barn som vokser opp under utrygge forhold 
med stress, trusler eller vold over tid, får 
et svekket immunsystem. En tøff barndom 
setter hjernen i overlevelsesmodus. Det 
innebærer et svakere apparat til å beskytte 
seg mot senere belastninger og sykdommer. 
Negative barndomsopplevelser har sterk 
effekt på helsen vår. Ikke bare gjelder det den 
psykiske helsen, men også den somatiske 
helsen, og sykdommer som for eksempel 
kreft, hjerte-karsykdommer og diabetes. 
Det forteller psykolog og forsker Dag Øystein 

Nordanger ved RKBU vest.  Nordangers  
spesialfelt er utviklingstraumer. Sammen 
med sin kollega Hanne Cecilie Braarud har 
han nettopp gitt ut boka «Utviklingstraumer 
– Regulering som nøkkelbegrep i ny traume-
psykologi» (se egen sak). Utviklingstraumer 
er hvis et barn utsettes for traumatisk stress 
over tid, samtidig som omsorgspersonen 
svikter i å hjelpe barnet med å regulere sine 
følelser.

TAPTE ERFARINGER
- I den tradisjonelle truameforståelsen 
har man hatt fokus på det nedbrytende og 
ødeleggende når noe blir for mye for barnet. 
Innen fagfeltet utviklingstraumer er det i 
tillegg fokus på at mer kroniske traumatiske 
belast-ninger innebærer tap av erfaringer 
som er viktige for en god utvikling. Hvis vi 
tenker behandling, betyr dette at vi ikke bare 

En trygg barndom 
VARER LIVET UT

«En tøff barndom setter hjernen i 
overlevelsesmodus. Det innebærer et 

svakere apparat til å beskytte seg mot senere 
belastninger og sykdommer.»
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skal være opptatt av å reparere, men også  
fokusere på å fylle på de tapte erfaringene.

- Hvilke erfaringer er det barn får tidlig i livet, 
som er særlig alvorlig å tape?
- Regulering av følelser er spesielt viktig. 
Å hjelpe barnet å regulere følelser er den 
kanskje mest sentrale oppgaven omsorgs- 
personer har. Hos de aller fleste foreldre 
er dette noe som skjer intuitivt, uten at vi 
tenker over det. Hvis spedbarnet er sulten, 
trett, varm, blir redd – er foreldrene der 
med en gang og trøster, roer, eller skjermer 
babyen fra inntrykkene. Dette kalles reguler-
ingsstøtte, og hjelper barnet til å holde seg 
i «flyt-sonen». Når barnet er trygg og ellers 
har fått stilt de grunnleggende behovene, er 
barnet klar for å lære, og befinner seg da i 
det vi kaller toleransevinduet: I denne sonen 
lærer man lettest og er mest oppmerksom, 
både overfor andre mennesker og i situas-
jonen. Det er her vi helst vil at barnet skal 
være. Hvis barnet blir redd, er det da i en 
hyperaktivert tilstand, med hjertebank, rask 
pust og spente muskler. Det motsatte kalles 
hypoaktivert; da trekker barnet seg inn i seg 
selv, og har lavere hjertefrekvens, langsom 
pust og er slapp i kroppen. Grensene for når 
man blir hyper- eller hypoaktivert varierer fra 
person til person, og de vil også variere hos 
den enkelte.

BRUKSAVHENGIG HJERNE 
Hjernen er bruksavhengig, og utvikler seg 
først og fremst gjennom stimulering, ikke 
gjennom modning, og ikke gjennom aha- 
opplevelser. Den utvikles gjennom gjentatte 
mønstre av samspillserfaringer. Regulerende 
samspillserfaringer tidlig i livet er trolig den 
viktigste drivkraften i hjernens utvikling. De 
første leveårene foregår det en eksplosiv 

 Det er ikke a-ha opplevelser, som former barne-
hjernen. Først og fremst formes den av gjentatte 
mønstre av samspillserfaringer, enten de er gode 
eller vonde. La oss se til at de blir gode, sier 
psykolog Dag Øystein Nordanger. 
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utvikling, som bygger grunnmuren for barnet 
senere i livet. 
- Betyr dette at hvis et barn har vært utsatt 
for vold eller annen omsorgssvikt, kan man 
kan kompensere på noe vis?

- Ja, fordi de nyeste delene i det som heter 
logikkhjernen, har kapasitet til påvirke de 
delene av hjernen som styrer følelser. Det 
betyr at kunnskap og forståelse kan «vinne» 
over tidligere erfaringer. Dermed kan man 
fylle på med nye, gode erfaringer som kan 
kompensere for de som er lagret fra før av. 
Det er viktig at alle som jobber med barn har 
denne kunnskapen, for da vil de forstå hvor 

viktige de er i livet til et barn som lever i en 
dårlig omsorgssituasjon.

BARNEHAGEN EN NØKKELARENA
- På hvilken måte da, tenker du?
- Barnehager er en nøkkelarena for å skape 
trygghet for disse barna, om så bare de 
timene på dagen som barnet er i barnehagen. 
De fleste som jobber i barnehager opplever 
barn som er urolige, eller som har en atferd 
som er uakseptabel overfor andre barn, med 
slåssing, spytting og dytting. Da er det viktig 
å se bak atferden til dette barnet, og tenke på 
om den atferden man ser egentlig er reguler-
ingsvansker. Jeg syns ikke barnehageansatte 



 Å hjelpe barnet å regulere 
følelser er den kanskje 
mest sentrale oppgaven 
omsorgspersoner har. Et 
barn som føler seg trygg, 
er både oppmerksom og 
klar for å lære.
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NY FAGBOK OM UTVIKLINGSTRAUMER
Utviklingstraumer - Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som 
beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn 
og unge best kan hjelpes.

Boka er skrevet av Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud, som begge er psykologer og 
forskere. De to har sammen, og hver for seg, vært sentrale bidragsytere til at stadig flere tjenester 
jobber «traumebevisst», gjennom en prisbelønnet artikkel om komplekse traumer og mange anerkjente 
publikasjoner, foredrag og pedagogiske filmer.

Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk 
kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper.

Del I av boken redegjør enkelt og pedagogisk for teori og forskning, som har ledet frem til den nye  
traumeforståelsen, mens Del II demonstrerer hva forståelsen betyr i det praktiske arbeidet. Boken gir 
nye perspektiver på hvordan man kan jobbe regulerende, og inneholder en rekke pedagogiske ressurser 
og hjelpemidler man umiddelbart kan ta i bruk.

Boken er relevant for alle som jobber med barn og unge, for eksempel innenfor skole, barnehage, 
helsestasjon, barnevern, fosterhjem, tjenester for flyktninger og psykisk helsevern. Den er egnet som 
pensumlitteratur innenfor et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger.

eller lærere er flinke nok til å lese barns sig-
naler. Hva er tegn på at barn er utsatt for vold, 
eller foreldre som misbruker rusmidler eller 
ikke gir god nok omsorg fordi de er psykisk 
syke? 

- Er det fordi man ikke tør å se, eller ikke 
vil se?
- Unnfallenhet kan ha mange årsaker; enten 
kan det handle om mangel på kompetanse, 
eller det kan handle om egen usikkerhet. 
Man tør ikke spørre, fordi man er redd for 
svaret og ikke helt vet hva man skal gjøre i en 
situasjon der et barn ikke har det bra. Da er 
det desto viktigere å løfte temaet internt og 
skape trygghet i personalgruppa. Personalet 
bør rett og slett øve på hvordan de snakker 
om vanskelige temaer, både med hverandre 
og med barn. At noen griper inn, og fyller 
barnet med trygghet, slik at det kan utvikle 
seg og lære, er avgjørende for hvordan frem- 
tiden blir for dette barnet. Hvis du slipper 
å bruke hjernekapasitet på å beskytte deg 

selv i barndommen, har du de best tenke-
lige betingelsene for god helse. Vi er gode på 
behandling, både av fysisk og psykisk helse 
her i landet. Men vi har fortsatt mye å gå på 
når det gjelder å sikre at barn har det trygt i 
oppveksten sin, sier Nordanger.

Les mer om traumefeltet:
http://www.cactusnettverk.no

http://www.cactusnettverk.no/
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Det sier Nina Finn, ledende helsesøster i 
Ballangen. Sammen med Mona Uppheim 
og Helene Myklevold har hun vært ansvarlig 
for Ungdata-undersøkelsen, som i vår ble 
gjennomført blant kommunens elever fra 
8. til og med 10. trinn. Hele 90 prosent av 

ungdommene på ungdomstrinnet deltok i 
undersøkelsen.

FÆRRE DRIKKER – FLERE ER ENSOMME
Den samme undersøkelsen ble gjennomført 
for første gang i 2014. Kommunen kan derfor 

Ballangen er blant de 26 kommunene i Nord-Norge som i vår får ny og oppdatert 
informasjon om «ståa» blant lokal ungdom. - Heldigvis er det positive utviklingstrekk i 
ungdomsgruppa vår. Kanskje ser vi nå resultatene av at vi de siste årene har rettet en 
større forebyggende innsats mot sårbare unge.

TEKST: TRUDE AALMEN 
FOTO: ANN KVANMO, 
FREMOVER

Ferske Ungdata-tall for Ballangen

- Mye hyggelig lesning, men nye  
utfordringer å ta tak i
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studere hva som har endret seg i ungdoms-
gruppa de siste tre årene.

Andelen unge som har vært tydelig beruset 
har falt fra hele 36 prosent i 2014, til 21 
prosent nå. Dette er likevel en god del høyere 
enn landsgjennomsnittet på 14 prosent. Det 
er også betydelig færre ungdommer som 
snuser. Nå er det åtte prosent som snuser 
minimum en gang i uken, mot hele 26 prosent 
for tre år siden.
- Vi ser en veldig gledelig utvikling når det 
gjelder alkoholbruk. Nå er det færre som 
drikker seg tydelig beruset, og andelen som 
opplever mobbing har også falt litt. Men vi har 
fortsatt en hel del utfordringer å ta tak i. Det 
er for eksempel bekymringsfullt at så mange 
unge, spesielt jentene, opplever ensomhet, 
sier Mona Uppheim, helsesøster og hoved- 
ansvarlig for Ungdata-undersøkelsen i 
kommunen.

De ferske resultatene viser at 29 prosent av 
ungdommene i Ballangen opplever ensom-
het i stor grad, mot 18 prosent av de unge i 
landet ellers. For tre år siden var det «kun» 
16 prosent av Ballangen-ungdommene 
som rapporterte om dette. Helsesøsteren 
oppsummerer resultatene slik:
- Det er positivt å registrere at færre unge 
drikker, mens tallene for psykisk helse og 
ensomhet ikke er spesielt hyggelig lesning. 
Dette er noe vi helt klart må ta tak i, påpeker 
Uppheim.

FOREBYGGING AV FRAFALL
De siste årene har helsesøstertjenesten, i sam- 
arbeid med skolen, prioritert forebyggende 
innsats, spesielt rettet mot ungdommer som 
står i fare for å droppe ut av skolen. Dette har 

resultert i en positiv utvikling når det gjelder 
frafall i videregående skole, noe som også 
kommer fram på kommunens folkehelseprofil. 
- Når vi sammenligner vår frafalls-prosent 
med andre kommuner i fylket, så har 
Ballangen i perioden 2014-2017 vært godt 
under snittet. Årets folkehelseprofiler viser 
en frafalls-prosent hos oss på 25 prosent, 
mot 27 prosent for Nordland, og 23 prosent 
ellers i landet. Dette er et godt resultat 
som viser at vi har jobbet målrettet og fore- 
byggende med sårbare ungdommer, helt  
fra ungdomsskole-trinnet. En del av VGS-
elevene som går på skole i nabokommuner, 
fortsetter dessuten å motta helsesøster- 
tjenester hos oss, understreker Nina Finn.

Det siste halvåret har de ansatte i helse- 
søstertjenesten og i skolen jobbet med å 
forberede arbeidet med Ungdata. Kommunen 
har lagt stor vekt på å la de unge medvirke 
i prosessen, også knyttet til spørsmålet 
om hvordan kommunen best bør følge opp 
resultatene. Da kommunen fikk presentert 
resultatene av KoRus-Nord, var det hele 25 
ungdommer til stede, som alle deltok i gruppe- 
arbeid omkring resultatene.
- Vi har engasjert ungdomsrådet, og hatt 
flere møter der vi har diskutert resultatene og 
reflektert sammen med ungdommene. Våre 
unge har bidratt med mange gode forslag til 
løsninger på forskjellige utfordringer i kom-
munen. Blant annet har de spilt inn at de 
ønsker flere møteplasser og flere aktivitets- 
tilbud for de unge, slik at færre blir sittende 
hjemme. Vi er fornøyde med at rådmannen, 
som var til stede da Ungdata-resultatene ble 
presentert i kommunen, sa han ville møte 
ungdommene på nettopp dette, sier Mona 
Uppheim.

 - UNGDATA-RESULTATENE viser en fin utvikling over tid i Ballangen, blant annet i forhold til alkoholbruk 
blant de unge. Dette viser at det nytter å jobbe forebyggende rettet mot ungdom. Det sier ledende helse-
søster Nina Finn (t.h), som sammen med helsesøstrene Helene Myklevold (t.v) og Mona Uppheim har hatt 
ansvaret for undersøkelsen. Bak står Øystein Gravrok og Kent Ronny Karoliussen, begge fra KoRus-Nord, som 
presenterte Ungdata-resultatene tidligere i vår.

�
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- Det er når kommunene har tall fra to  
perioder at Ungdata virkelig blir et nyttig 
verktøy. Da kan en for eksempel se om det 
er endring i andelen som opplever mobbing, 
psykiske plager og ensomhet, og om andelen 
som har vært tydelig beruset er økt eller 
redusert de siste tre årene. En vil også kunne 
se resultatene opp mot eventuelle fore- 
byggende tiltak, og vurdere om og hvordan 
disse har virket. 

Det sier Bente Evensen, rådgiver ved KoRus-
Nord, og en av tre ansatte som jobber med 
veiledning og oppfølging av kommunenes 
Ungdata-arbeid.

KOMMUNEBESØK I VESTERÅLEN
De fleste av kommunene som gjennomførte 
undersøkelsen denne vårterminen har alle-
rede fått sine resultater. KoRus-Nord er i 
dialog med flere av kommunene om presen-
tasjon og drøfting av de lokale resultatene. 
Denne våren blir kommuner i Vesterålen 
prioritert, spesielt de som gjennomfører 
Ungdata for første gang.

Til høsten vil KoRus-Nord arrangere to erfa-
ringssamlinger knyttet til kommunenes 
Ungdata-arbeid. Her vil fokuset være opp- 
følging og bruk av resultatene. 
- Vi har valgt ut Vesterålen og Nord-Troms 
som sted for disse samlingene, i og med at vi 
her har så mange kommuner som har gjen-
nomført Ungdata i år. Målgruppen for disse 
samlingene er koordinatorer, helsesøstre, 
ettatsledere, rektorer, kommunepsykologer 
og andre som jobber med oppfølging av 
Ungdata-resultatene, fortsetter Evensen. 
Hun understreker at også politikere ønskes 
velkommen.

Erfaringssamlingene i høst blir mest sann-
synlig lagt til Sortland, for kommunene i 
nordre Nordland, mens samlingen for Troms-
kommunene blir lagt til Skjervøy. Andre 
kommuner i regionen, som gjennomførte 
undersøkelsen for ett-to år siden, vil også 
bli invitert til disse samlingene.

HØSTER ERFARINGER FRA ANDRE
KoRus-Nord ønsker at kommunene skal 

I Nord-Norge har 26 kommuner gjennomført Ungdata våren 2017. Av disse er 14 kommuner i 
Nordland, ni i Troms og tre i Finnmark. 11 av kommunene gjennomførte undersøkelsen for 
andre gang, noe som gjør at de nå kan studere ulike utviklingstrekk i ungdomsgruppa. 

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD

ERFARINGSSAMLING 
OM UNGDATA
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hente inspirasjon og lære av hverandre, 
spesielt hvordan dette tallmaterialet kan 
utnyttes videre.
- Vi vet at mange kommuner bruker Ungdata-
resultatene aktivt i ulike planprosesser, som 
grunnlag for politiske beslutninger og tiltak. 
Det overordnede målet er å sette inn fore- 
byggende tiltak der det er behov. På erfarings- 
samlingene kan kommunene komme 
sammen og diskutere hvordan en best kan 
gjøre slike «grep» på lokalt nivå. Her vil vi 
fokusere på hvordan en best kan se Ungdata-
materiale opp mot lokale forhold, i møtet med 
lokale utfordringer, sier seniorrådgiver Trude 
Aalmen.

Nesten samtlige av de 88 kommunene i 
landsdelen har nå gjennomført Ungdata, 
foruten 11 småkommuner som har for lavt 
elevtall. Det «nye» i arbeidet er medvirkning.

MEDVIRKNING AV UNGDOM 
- Vi ser at stadig flere kommuner tilrette- 
legger for at ungdom skal medvirke i Ungdata- 
arbeidet. Mange jobber systematisk med 
de kommunale ungdomsrådene, og engas-
jerer dem i hele prosessen. De som lykkes 
best med dette, har som regel en fast 
ansatt ungdomskonsulent, som sørger 
for kontinuitet i arbeidet. Gevinsten for 
kommunene er at de unge bidrar med 
helt nye, konstruktive ideer og forslag til 
løsninger, sier Kent Ronny Karoliussen, 
seniorrådgiver ved KoRus-Nord. Han  
anbefaler MED-metoden, brukt av kom-
munene i Salten, når kommunene ønsker å 
få opp engasjementet blant lokal ungdom.  
(Se sak side 12). Kommunene gis mulighet til 
å gjennomføre Ungdata hvert tredje år. Neste 
runde med gjennomføring starter i februar 
2018 for de  nordnorske kommunene.

 UNGDATA:  
Kent Ronny Karoliussen, 
Bente Evensen og Trude 
Aalmen i KoRus-Nord 
jobber for at kommunene i 
enda større grad skal 
utnytte Ungdataresultatene 
i kommunale plan- 
prosesser. - Målet er å 
sette inn forebyggende 
tiltak så tidlig som mulig, 
sier Karoliussen.
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TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

Prosjektet «Med ungdom i fokus» skal få fram de unges stemme i kommunene. På «fokus-
dager», i et helt voksenfritt miljø, jobber ungdom systematisk med løsninger på ulike lokale 
spørsmål som berører de unge i kommunen. 

MED UNGDOM I FOKUS
– løftes de unges stemme fram..

 MEDarbeidere:  Oscar Ovid og Svanhild Larsen 
fra Brønnøy kommune er begge opplært som 
MEDarbeidere, og kan nå lede Fokusdager. Under 
oppvekstkonferansen i Bodø i mars, holdt de innlegg 
om MED-prosjektet.
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Metoden er hentet fra Durham i England, der 
prosjektet er kalt «Investing In Children». 
Sentralt i dette er å arrangere «Agenda 
day», oversatt til «fokusdag» i Norge, der 
en forsøker å skape et engasjement blant 
ungdom angående lokale spørsmål. 

TØR SI HVA DE MENER
Fokusdagen skal gi ungdom en arena for å 
diskutere og utvikle ideer i en dialog, fri fra 
voksne. Litt eldre ungdommer som har fått 
opplæring i metoden, såkalte MEDarbeidere, 
leder og arrangerer denne dagen. Kafèdialog 
blir ofte benyttet når ulike spørsmål skal 
debatteres. 
- Å arrangere fokusdager er morsomt! Her 
tør ungdommene å si hva de mener. Gjennom 
gruppearbeid og kafedialog forsøker vi å 
engasjere alle i diskusjonen. Spørsmålene vi 
tar opp kan være alt fra hvordan kommunen 
bør møte behovet for ulike fritidsaktiviteter, 
til hvordan en best kan hjelpe ungdom som 
sliter med psykiske plager. Det forteller Oscar 
Ovid, som sammen med Svanhild Larsen  
fortalte om MED-prosjektet under oppvekst-
konferansen i Bodø i mars i år. 

Ovid deltok da en delegasjon fra Salten dro 
på studietur til England i 2015. De ønsket å 
ta med prosjektideen hjem til Nord-Norge. 
«MED ungdom i fokus» ble formelt etablert 
som prosjekt i 2016, og er i dag et samar-
beid mellom kommunene Vefsn, Brønnøy 

og Hemnes, og Nordland fylkeskommune. 
Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i 
Nordland. 

LA UNGE FINNE LØSNINGER
Kåre Raabakk, rusrådgiver i Brønnøy  
kommune, er blant de som jobber i MED-
prosjektet. Han mener metoden er godt egnet 
når kommunene vil at ungdomsbefolkningen 
skal medvirke i lokale beslutningsprosesser, 
ikke minst når en ønsker å trekke ungdom 
mer aktivt inn i Ungdata-arbeidet.
- MED-metoden åpner for å lytte til ung-
dom. På fokusdagene kan en for eksempel 
ta utgangspunkt i de lokale Ungdata-
resultatene, og la de unge selv diskutere det 
som berører deres fritid, helse eller trivsel på 
skolen. Ungdom er godt rustet til å diskutere 
seg fram til gode løsninger på utfordringer og 
problemer som måtte være i lokalsamfunnet, 
sier Raabakk.

Les mer om MED-prosjektet på:  
http://ungdom.com/

 � FAKTA 

Dette er FOKUSDAG:
En ansatt fra prosjektet er ansvarlig for Fokusdagen, og sørger for kommunikasjon med potensielle 
deltakere, skaffer passende lokale, arrangerer transport m.m. Den ansatte sørger for at all nødvendig 
informasjon er gitt alle parter, at alle nødvendige samtykker er innhentet og at arrangementet blir 
gjennomført på en trygg måte.

Les mer om fokusdag her:  http://ungdom.com/fokusdag 

«Ungdom er godt rustet til å 
diskutere seg fram til gode 
løsninger på utfordringer og 
problemer som måtte være i 
lokalsamfunnet.»

http://ungdom.com/
http://ungdom.com/fokusdag
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Ungdommene i Fauske ungdomsråd har hatt det travelt med å følge opp Ungdata det siste 
året. – Det har vært kjempemoro! Vi har klart å engasjere mange ungdommer både før og 
etter undersøkelsen, og det har også kommet opp konkrete forslag som har fått gjennom-
slag av kommunen.

TEKST OG FOTO: 
TRUDE AALMEN

Fauske Ungdomsråd på banen 

Det sier Embla Sofie Sørensen Kristensen 
(16), leder av Fauske ungdomsråd, som 
består av totalt 11 unge fra ungdomsskole 
og videregående trinn. I 2016 gjennomførte 
kommunen Ungdata for andre gang, og  
kommunen kunne derfor studere utviklingen 
blant de unge over tid. 

Fast ansatt ungdomssekretær, Gunn Lisbeth 
Pedersen, har sørget for å trekke ungdoms-
rådet aktivt inn i arbeidet. Sammen med 
folkehelsekoordinator i kommunen har hun 
hatt ansvar for koordinering og oppfølging av 
Ungdata-arbeidet.

– Vi har fått veldig god hjelp av Gunn Lisbeth. 
Hun har bidratt til at vi har brukt tid på dette 

og sørget for at vi har satt oss grundig inn 
i Ungdata-resultatene. Det har vært nyttig. 
Etter hvert valgte vi å ha mest fokus på tre 
tema, psykisk helse, familieøkonomi og fritid. 
Det har også kommet konkrete forslag fra 
oss, som politikerne skal jobbe videre med, 
sier nestleder Sivert Brekke.

I fjor høst var ungdomsrådet til stede for å 
diskutere lokale Ungdata-tall, både i kom-
munestyret, på flere fagsamlinger, pluss at 
de har presentert hvordan de jobber med 
Ungdata på flere konferanser. De har også 
bidratt til å informere elevrådene på skolene, 
og sto i bresjen da resultatene var tema på 
en Fokusdag for elever.

 ENGASJERT UNGDOM:  Ungdomssekretær Gunn Lisbeth Pedersen (t.v.) er glad for 
at ungdomsrådet har engasjerte seg også i Ungdata. På oppvekstkonferansen i Bodø 
i mars var Fauske ungdomsråd representert med: Elias Trones, Embla Sørensen 
Kristensen, Emma Granholm, Sivert Brekke og Ravn Olsen (t.h.).
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Hva er en god oppvekst? Hvordan vil vi ha det? 
Hva kan vi gjøre selv for å få det bedre? Dette 
var sentrale spørsmål som ble stilt, særlig til 
barn og unge, da Sortland kommune laget den 
nye oppvekstplanen STOLT, som står for sam-
spill, toleranse, omsorg, likeverd og trygghet. 

 KULTUR FOR MEDVIRKNING
 - Vi ville lage en annerledes oppvekstplan, 
der formålet var å sette i gang prosesser 
for medvirkning på en slik måte at spesielt 
barn og unge ble hørt i forkant av arbeidet, 
sier Lindbeck. Han fulgte prosessen med 

Etableringen av Ungdomsrådet i Sortland kommune er et konkret resultat av oppvekstplanen 
vår, der medvirkning fra barn og unge var helt sentralt for hvordan planen skulle bli. Det 
forteller Øystein Bjørstad Lindbeck, fritidsleder ved Kulturfabrikken Sortland KS og sekretær 
for Ungdomsrådet.

TEKST CARINA KALJORD 
FOTO: KENT RONNY 
KAROLIUSSEN

SIKRER MEDVIRKNING 

 Det skjer lite som angår ungdom uten at vi er involvert og 
er en del av beslutningene,sier ungdommene fra Sortland 
Ungdomsråd f.v Kim-Remi Kjesbu, Madeleine Amalie Kornbakk 
og Petter Hov Jacobsen.



16    SPOR 2  |  17

planen tett, og var også med på å etablere 
Ungdomsrådet i 2012. Det er Ungdomsrådet 
som har valgt verdibegrepene STOLT i 
oppvekstplanen. I arbeidet med oppvekst-
planen, ble prosessen viktigere enn selve 
planen. Medvirkningsprosessen har vært det 
viktigste, vi har beskrevet den som landets 
beste. Prosessen bidro til å skape en rotfestet 
kultur for ungdomsmedvirkning, og de hold-
ningene som ble etablert lever like sterkt i dag, 
både hos politikere og hos ungdommen selv. 
 
ER INKLUDERT I SMÅTT OG STORT
Dette bekrefter Kim-Remi Kjesbu, som er 
leder i Ungdomsrådet.
- Det skjer lite som angår ungdom uten at 
vi er involvert og er en del av beslutningene, 
sier Kjesbu.

- Vi blir inkludert og er med på beslutninger, 
enten det gjelder store, alvorlige saker som 
nedleggelse av skoler, eller saker som 
omhandler vår hverdag. I Ungdomsrådet 
jobber vi også aktivt for å sikre at også de 
mer tause ungdommene kommer frem med 
sin mening.

Hver høst arrangerer Ungdomsrådet en egen 
Ungdomshøring, der deltakerne blir spurt om 
hva de er opptatt av, og hva Ungdomsrådet 
skal jobbe videre med neste år.
- I Sortland har vi lyktes med å ha kontinuitet 
i Ungdomsrådet, noe som gjør at det fungerer 
svært godt, sier Lindbeck.

SPENT PÅ UNGDATA
Sortland er en av kommunene som har deltatt 
i kartlegging av ungdom gjennom Ungdata.
- Vi vet at Ungdata er et veldig godt verktøy, 
og vi er glad for at denne kartleggingen nå 
er gjennomført, også i vår kommune. Vi er 
selvsagt spente på resultatene, for selv om vi 
mener at ungdom i vår kommune stort sett 
har det bra, kan det likevel være at vi får noen 
overraskelser. 

- Hvordan skal ungdommene bidra i det 
videre arbeidet, etter at resultatene er klare?
 - Vi skal være med både når resultatene 
presenteres av KoRus-Nord, og vi kommer 
selvsagt til å bli involvert videre også, sier 
Kim –Remi Kjesbu.

TVERRFAGLIG SAMARBEID
Det bekrefter folkehelsekoordinator Kjersti 
Løkse.
- Ungdommene er selvsagt invitert til å 
være med når tallene presenteres, sammen 
med Forebyggende forum for barn og unge i 
Sortland (FORBUS).

Folkehelsekoordinatoren forteller at det 
er FORBUS som skal jobbe videre med 
Ungdata-resultatene.
- Her har vi nemlig en bred tverrfaglig rep-
resentasjon, som består av kommunalsjef 
oppvekst, kommunalsjef helse og omsorg, 
leder Vesterålen barnevern, Forebyggende 
politi, kommuneoverlege, kommunepsyko-
log, leder kultur, ledende helsesøster, leder 
PPD, representant fra videregående skole, 
grunnskole, barnehagene og frivillighets- 
sektoren, NAV, leder avdeling for rus og  
psykiatri, samt fagleder rus. 

- Vi skal følge opp eventuelle utfordringer på 
dette overordnede nivået først. Videre har vi 
tre samhandlingsforum: 1. Svangerskap og 
spedbarn 0-3 år. 2. Barn 0 – 13 år, 3. Ungdom 
13 – 25 år. I den siste vil Ungdata bli tema.

- Når det gjelder Ungdomsrådet vil de være 
representert under gjennomgangen. Ungdata 
vil videre bli tema på møte i Ungdomsrådet, 
med gjennomgang, diskusjon og innspill til 
videre arbeid, sier folkehelsekoordinator 
Kjersti Løkse i Sortland kommune.
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Om vi klarer å komme til før det blir for komplisert og sammensatt, kan vi kanskje klare å få 
flest mulig gjennom skoleløpet. Det sier Jo Magne Ingul, som både har forsket på og jobbet 
med elever som sliter med å fullføre skolen.

Forebygging av frafall: 
VIKTIG Å STARTE TIDLIG

AV BEATE STEINKJER 
FOTO: PRIVAT

Ingul har skrevet en doktorgrad om sam-
menhengen mellom skolefravær og psyko-
sosiale belastninger i livet til ungdommene. 
Han var en av flere foredragsholdere under 
«Skolevegringskonferansen 2017», som ble 
arrangert i slutten av mai. Ingul er psyko-
logspesialist, og jobber ved BUP Levanger, i 
tillegg til en bistilling ved RKBU, Universitetet 
i Trondheim.

BEKYMRING SOM IKKE FANGES OPP
I følge Ingul handler skolevegring om barn 
og ungdommer som i større eller mindre 
grad ikke kommer seg på skolen, fordi det 
er noe med det å være på skolen som vekker 
ubehagelige følelser i dem. Derfor ender de 
opp med å unngå det. De har et ønske om å 
klare skolen, men de opplever at det er for 
vanskelig. Det er et fraværsmønster som eta-
blerer seg, og som vokser seg større etter 
hvert som årene går. 
- For å komme tidligst mulig i posisjon til 
å fange opp elever som har mye fravær på 
skolen, handler det om å bli mer bevisst 
på det læreren faktisk ser, og at lærerne 
melder sin bekymring videre til et system 
som håndterer det. Å bygge støttesystemer 
rundt læreren som er tett på, er kjempe- 
viktig, og noe av det beste vi i hjelpetjenestene 
kan gjøre, sier en engasjert Jo Magne Ingul.

FRAVÆRSMØNSTER ETABLERES TIDLIG
- Hva er tidlige tegn eller risikofaktorer som 
man kan se etter for å oppdage skolevegring?
- Det første og mest åpenbare tidlige tegnet 
er jo fraværet, eller unngåelsen av skoleting. 
Enten i form av fravær av hele dager i til- 
knytning til helg eller ferie, eller unngåelse 
av fag eller spesielle dager på skolen. 
Forskning viser at dette er et mønster som 

 Jo Magne Ingul forsker 
på årsaker til frafall i 
skolen.
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etablerer seg tidlig, helt ned i 1.-2.klasse-
trinn. Da vil det kanskje først og fremst vise 
seg i form av vegring. Ungen som ikke vil 
svare på spørsmål i timen, ikke vil være med 
i gymmen, eller ikke vil være med på turda-
gen sammen med klassen, fordi dette blir for 
skummelt. Altså unngåelsesatferd i løpet av 
skoledagen. 

Ingul tror at lærerne ser disse tidlige tegnene, 
men han tror ikke det har vært gode nok 
systemer for å fange opp lærernes bekym-
ringer. Han mener det er viktig å få på plass 
gode systemer, slik at man får gjort noe med 
skolevegringen før elevene blir så gamle at de 
begynner i videregående opplæring. I tillegg 
til lærerne er også foreldrene sentrale i å 
oppdage skolevegring tidlig.
- Hjemme vil man kunne se dette på morra- 
kvisten når ungen skal på skolen. Barnet 

eller ungdommen vegrer seg, og trenger litt 
overtalelse for at han eller hun skal komme 
seg avgårde. Dette i tillegg til disse «vond-
tene» som dukker opp, som vondt i magen 
eller hodepine, som ungen bruker for å slippe 
unna ting. Dette er også noe lærere erfarer, 
at unger kommer og forteller at de har vondt 
et eller annet sted. Dette kan selvfølgelig skje 
alle, en gang eller to, men det er når det blir 
et mønster at dette kan være et tegn på noe 
mer alvorlig, som skolevegring, forklarer 
Ingul.

FRAVÆRSTEAM KAN HJELPE
- I ditt foredrag nevner du fraværsteam som 
et aktuelt tiltak. Hva går det ut på?
- De fleste kommuner har blant annet helse- 
søster, helsestasjon, leger, kommunepsyko- 
log, barnevern og PPT. Et Fraværsteam bør 
være sammensatt av de aktuelle instansene 



 Allerede fra 1.-2. klasse 
etableres det mønstre for 
fravær på skolen - som 
senere kan medføre at 
eleven faller helt ut av 
skolen.
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som finnes i en kommune, gjerne i samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten og representan-
ter fra den enkelte skole. 

Jobben til Fraværsteamet er å kartlegge 
eleven når de mottar en bekymring, med 
utgangspunkt i de risikofaktorene man vet 
kan være av betydning når det er snakk om 
skolevegring. Fraværsteamet møtes på den 
aktuelle skolen, diskuterer eleven det er 
knyttet bekymring til, og fordeler arbeids- 
oppgaver innad i teamet. «Hvis du snakker 
med eleven, så kan jeg ta en prat med forel-
drene. Så kan kanskje en tredje person ta en 
prat med læreren».  Til neste møte gjør man 
det man er blitt enige om. Det man oppnår 
da, er at man sitter med en felles forståelse 
av problemet, på tvers av de ulike instansene 
i kommunen. Når man i neste steg skal dis-
kutere hvilke grep man skal ta, blir det mye 
lettere å f.eks si at barnevernet setter inn 
tiltak rettet mot foreldrene for at de skal få 
litt hjelp med samspillet, og at helsesøster 
eller kommunepsykologen kan ta en prat med 
eleven som kanskje har litt angstproblema-
tikk, og skolen får veiledning på hvordan de 
kan tilrettelegge best mulig, f.eks av PPT. 

SAMMENHENGENDE PLAN
- Målet med et slikt team er å gjennomføre 
felles utredninger. Da sparer man mye tid, 
samtidig som man oppnår felles forståelse. 
På den måten er man bedre egnet til å koor-
dinere tiltakene og ha en sammenhengende 
plan, forklarer Ingul. 
- Jeg tror at et slikt tjenesteovergripende 
team er et godt tiltak. Et team som jobber 
over tid og etablerer tillit og kjennskap til 
hverandre. Mange tror det er det samme som 
ansvarsgruppe, men dette teamet skiller seg 
ut ved at det er de samme personene som 
deltar i alle tilfellene, og jobber i lag over 
tid. Ansvarsgruppe settes ofte sammen av 
forskjellige personer og hjelpetjenester fra 
gang til gang. 

Fraværsteamet bør være det teamet som 
lærerene kan gå til, når de ser tidlig tegn på 
skolevegring. Det er jo læreren og foreldrene 
som ser ungene hver eneste dag, og det er de 
som i første rekke må melde sin bekymring 
til fraværsteamet. For det er jo nettopp det 
lærerne har manglet; noen å si i fra til, og 
som gjør noe med bekymringen.

-Hva mener du må til for å forebygge skole- 
vegring? 
- Fraværsteamet må ha kompetanse på 
frafall. I tillegg må det være en tiltakspakke 
til skolen, familien og den enkelte elev. I de 
fleste tilfellene er det er på disse tre arenaene 
de sannsynligvis må jobbe. Det viktigste er 
å lage en helhetlig plan. Hovedpunktene 
i planen er hvordan man skal møte ut- 
fordringen med fraværet på skolen. For de 
som er totalt fraværende, blir målet å få dem 
på skolen, kanskje èn time i uka den første  
perioden. Hvilke tiltak man setter inn er 
avhengig av hvor alvorlig problemet har 
utviklet seg, avslutter Jo Magne Ingul.

Skolevegringskonferansen 2017 ble filmet, 
og du kan se foredraget til Jo Magne Ingul 
og de andre innleggene på forebygging.no 
http://www.forebygging.no/Film/Film/
Skolevegring-2017/

«Fraværsteamet gjennomfører 
felles utredninger. Da sparer 
man mye tid, samtidig som 

man oppnår felles forståelse. 
Dermed kan tiltakene 
koordineres bedre, og 

man kan lage en 
sammenhengende plan.»

http://forebygging.no/
http://www.forebygging.no/Film/Film/Skolevegring-2017/
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Gatejuristen gir tilbud om oppsøkende og 
gratis rettshjelp for rusmiddelavhengige og 
tidligere rusmiddelavhengige i hele Nord-
Norge. Kontoret i Tromsø var det andre 
kontoret som ble startet, etter etableringen 
i Oslo. Målet er å jobbe for større respekt, 
omsorg og rettferdighet for rusmiddel- 
avhengige, og for å styrke rettssikkerheten 
til klientene. 
- Vi sier gjerne at alle har grunnleggende 
rettigheter. Men det er stor forskjell på å ha 
rett og å få rett. Vi bistår dem som ikke selv 
er i stand til å hevde sin rett. Gatejuristen 
oppsøker, bistår og gir en stemme til men-
nesker som er vant til å møte stengte dører. 

GRUNNLEGGENDE VERDI
- Hvorfor trenger de rusmiddelavhengige et 
slikt tilbud som Gatejuristen?

- De trenger oss for å få hjelp til å sikre 
sine rettigheter. Rettssikkerhet er en grunn- 
leggende verdi, også for våre klienter. Det 
handler ikke bare om å beskytte våre brukere 
mot overgrep, men også sikre at de får de 
rettighetene de har krav på etter loven. Det 
kan for eksempel være rett til bolig, rett til 
helsehjelp, rett til ulike økonomiske ytelser.
- I tillegg skal Gatejuristen jobbe rettspolitisk, 
ha fokus på forskning og undervisning, samt 
gi informasjon til klienter, pårørende og andre 
som jobber med og for rusmiddelavhengige.

ANDRE UTFORDRINGER
Gatejuristen gir individuell juridisk bistand 
til sine klienter. Det er viktig at rettshjelpen 
holder høy kvalitet, noe Gatejuristen har stort 
fokus på.

- Jeg har hatt mange ulike jobber som jurist, men ingen har vært så meningsfull som å 
jobbe hos Gatejuristen. Det sier leder Nina Walthinsen som etablerte tilbudet i Tromsø for 
9 år siden.

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD

Omsorgsjuristen i  
STORGATA 102
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- Hva er annerledes med å jobbe som jurist 
for denne målgruppa, kontra andre jobber du 
har hatt som advokat?
- Å yte rettshjelp til rusmiddelavhengige 
byr på andre utfordringer: klientene har ofte 
ikke fast bolig, mange har ikke telefon og kan 
derfor bare nås ved oppsøkende virksomhet. 
I tillegg har klientene våre problemer med å 
forholde seg til avtaler. Flere lider også av 
psykiatriske og somatiske sykdommer. Dette 
gjør livene deres vanskelig, og innebærer at 
vi som jobber juridisk må finne andre til-
nærmingsmåter til de juridiske problem-
stillingene. Derfor jobber vi også over lengre 
tid med sakene, kanskje over år. Dermed får 
vi naturlig nok et mye tettere forhold til våre 
klienter.

- Hvilke saker er det dere behandler?
- Vi behandler alle typer saker innen  
familierett, arverett, avtaler/forbrukerrett, 
fast eiendom, boligrett, erstatnings- og 
forsikringsrett, trygd og pensjon, sosial- og 
helserett; kort sagt hele spekteret. Det er 
likevel ingen tvil om at vi får inn flest saker 
innen saksområdene sosial -og helserett, 
gjeld, samt straffe-, politi- og fengselsrett. 
Når det gjelder gjeldssaker handler det som 
regel om å skaffe oversikt over gjelden som 
finnes, og forsøke å avtale betalingsordninger. 
Når det gjelder straffe-, politi- og fengsels- 
rett har vi ganske mange saker som gjelder  
inndratt førerkort på grunn av rus. Ellers 
bistår vi klientene i saker om sosial stønad, 
midlertidig bolig og ikke minst økonomisk 
sosialhjelp når de ikke har penger til mat.

TILGJENGELIGHET AVGJØRENDE
Etter snart ni års drift, har Walthinsen erfart 
at tilgjengelighet er alfa og omega for  
klientene deres.
- Gatejuristen tar i mot saker på Kafe X 
103 og på Bymisjonen til faste tider hver 
uke. Men de aller fleste sakene tar vi i mot 
her på kontoret i Storgata. Dette skjer som 
regel uten at klienten på forhånd har avtale 

med saksbehandler. Men vi velger å ha en 
åpen dør-modell, og være tilgjengelig når  
klienten trenger oss. Dette vet klientene våre, 
og denne tilgjengeligheten er avgjørende for 
tillitsforholdet mellom oss.

- Men dere ønsker jo også å kunne gi et 
tilbud utover Tromsø. Hvordan går det?
- Det er selvsagt en stor utfordring å være 
mer tilgjengelig for våre klienter i Nordland 
og i Finnmark. På grunn av de store avstan-
dene, er det både dyrt og tidkrevende å reise. 
Men siden sist høst har vi innledet et samar-
beid med Narvik kommune. Her har vi faste 
saksmottak på værestedet Værftet, som er 
en lavterskel-kafè for rusavhengige. Vi har 
også samarbeid med brukerorganisasjonene 

 Sykkelen vår er et 
kjent syn i bybildet i 
Tromsø. Den tar oss ut 
dit klientene våre er, og 
tilgjengelighet er alfa og 
omega for dem, sier leder 
Nina Walthinsen ved 
Gatejuristen.
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Marborg og RIO om saksmottak på Platt-
form1, som er et værested for tidligere 
rusavhengige. Vi har også saksmottak i Bodø. 
Denne satsingen førte til en nesten dobling av 
antall klienter fra Nordland i fjor, fra 21 til 41, 
og vi hadde i tillegg 11 saker fra Finnmark.

VIKTIG PRAKSISSTED
Gatejuristen tok i fjor inn til sammen 472 
saker fra totalt 259 klienter, noe som er en 
økning fra de siste årene. Det er over dobbelt 
så mange menn som kvinner som benytter 
seg av tilbudet. Til å ivareta den store saks-
mengden har Gatejuristen 4 jusstudenter og 
en ferdig utdannet jurist, i 20 % stilling hver, 
i tillegg til Nina Walthinsen. 
- For jusstudentene er praksis hos Gate-
juristen viktig fordi det ikke er en hvilken 
som helst praksis. Hos oss får de innblikk 
i den delen av jussen som ikke er prioritert 
på jusstudiet. De får ansvar for egne saker, 
men følges tett av de ansatte. De får direkte 
klientkontakt og er med på oppsøkende 
saksmottak. Vi opplever et engasjement hos 
jusstudentene, som vi kanskje ikke opplever 
i like stor grad hos ferdig utdannet jurister. 
Vi har dessuten mulighet til å få ressurser på 
dagtid, noe som er vanskeligere med jurister i 
arbeid. Vi mener at det er viktig at kommende 
jurister får innblikk i en del av jussen som de 
vil møte i arbeidslivet som f.eks saksbehan-
dlere i forvaltningen eller som politijurister, 
men nå på motsatt side. 

- I tillegg har vi om lag 20 jurister eller jus-
studenter som er frivillige hos oss. Disse 
jobber primært med saksbehandling.

- Gatejuristen er organisert som en ideell 
forening med Årsmøtet som øverste myndig- 
het. Hva er fordelene og ulempene ved en slik 
organisering?
- Fordelen med å være organisert som 
en forening, er at man har stor frihet med 
hensyn til driften. Det er ingen lovverk som 
legger føringer for driften, i motsetning til 

for eksempel stiftelser. Det er heller ingen 
eierorganisasjon som setter rammer og 
legger føringer for driften, noe jeg vet har 
vært utfordrende for en del av de øvrige  
gatejuristkontorene som er underlagt 
Bymisjon. Hos oss er det vedtekter og still-
ingsbeskrivelser. Ulempene ved ikke å være 
underlagt for eksempel Bymisjon, er at man 
ikke har noen som garanterer for driftskost-
nader. Dette innebærer, blant annet at vi i 
perioder ikke har hatt midler til å betale ut 
lønn, og må være kreative når det gjelder å 
søke om støtte til driften fra private og fra 
ulike stiftelser. Vi har til og med registrer oss 
som Grasrotandelen i Norsk Tipping, for alle 
monner drar når det gjelder å få økonomien 
til å gå rundt.

På tross av trang økonomi – Walthinsen ville 
ikke ha byttet jobb:
- Da jeg begynte i Gatejuristen kom jeg fra 
Kommuneadvokatens kontor. Jeg ønsket meg 
da en jobb som ikke fantes, trodde jeg. Men 
så dukket stillingen hos Gatejuristen opp. 
Og det skulle vise seg å være akkurat den 
jobben jeg lette etter: Her får jeg gjøre en 
forskjell i folk sine liv, og dette er både den 
mest krevende, mest spennende og mest 
givende jobben jeg har hatt. Ikke minst fordi 
jeg mener vi jurister har et moralsk ansvar 
for å bistå dem som ikke selv er i stand til å 
hevde sin rett. 

 � FAKTA

 � Etablert i 2008 og er 
organisert som en ideell 
forening med Årsmøtet 
som øverste myndighet

 � En av 15 Gatejurister 
på landsbasis, eneste i 
Nord-Norge

 � Tok inn 472 saker fra 
totalt 259 klienter i 2016

 � Hovedkontor i Tromsø, 
med oppsøkende saks- 
inntak i Bodø og Narvik
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Disse erfaringene fra en kommunal saks- 
behandler av salg- og skjenkesaker i 
Finnmark, gir et bilde av både værmessige 
og lovmessige utfordringer, som er gjen- 
kjennbart i mange små kommuner i fylket. 
Utsagnet gir også et innblikk i avveiinger 
skjenkesteder må gjøre rundt salg av alko- 
hol. Denne artikkelen løfter frem hvordan 

små nordnorske kommuner håndterer salg 
av alkohol, en vare som har vært betegnet 
som ikke ordinær (Babor 2010).

NORSK ALKOHOLPOLITIKK OG LOKALE 
TILPASNINGER
Metaforen «bittersøtt» er brukt for å beskrive 
at rusmidler både har en «bitter» og en «søt» 

- Hvis en pub får problemer med en gjest vinterstid, er det ikke bare å avvise han og sende 
han ut i kulden. Vi kan ringe lensmannen, men fjellovergangene er ofte stengt på grunn av 
uvær. Da må kanskje innehaveren ta med seg gjesten hjem.

FAGARTIKKEL AV  
NESTLEDER/SENIOR- 
RÅDGIVER: ØYSTEIN 
GRAVROK

Folkehelsearbeidets 
frontsoldater 
-små kommuners ansvarlige alkoholhåndtering
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side. På den ene siden kan rusmidler knyttes 
til skader, sosiale konsekvenser og risiko- 
faktorer for misbruk. På den andre siden kan 
rusmidler knyttes til fellesskap og sosialitet 
(Pedersen 2015). 

Gjennom ulike virkemidler har norsk alko- 
holpolitikk hatt som mål å få ned totalfor- 
bruket i befolkningen, for å redusere både 
helseskader og sosiale skader av alkoholbruk 
(Rambøll 2016). Denne politikken bygger på 
den faglige erkjennelsen om en sammenheng 
mellom totalkonsumet av alkohol og antall 
stordrikkere, og også mellom totalkonsumet 
i en befolkning og alkoholrelaterte skader og 

problemer (Skog 1985). Dette kalles total-
konsumsteorien. Det er nettopp denne erk-
jennelsen som legges til grunn når staten 
pålegger kommunene, gjennom alkoholloven, 
å redusere det totale forbruket av alkohol i 
befolkningen. Dette ved hjelp av ulike virke-
midler, som reguleringer av skjenkebevil-
linger og salgs- og skjenketider. 

Hensikten med det betydelige selv-
styret som finnes i lovverket på dette 
området, er at alkoholpolitikken skal til-
passes lokale forhold (Buvik og Baklien 
2012). Lokale tilpasninger kan betraktes 
som avveininger mellom næringsinteresser 

 Et krevende klima og 
store avstander er blant 
forhold som er viktig å ta 
hensyn til i forvaltningen 
av alkoholloven i de små 
kommunene i Finnmark. 
Illustrasjonsfoto: Øystein 
Gravrok.
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og mulige helse- og sosiale skader. De 
siste årene har norske kommuner benyttet 
handlingsrommet i alkoholloven til en 
stad ig  mer  l ibera l  a lkoholpo l i t ikk 
(Helsedirektoratet 2016). Kommunale saks- 
behandlere av alkoholloven opplever dette 
som krevende (Gravrok og Myller 2015). 

Flere studier har beskrevet utfordringer i 
norske kommuners forvaltning av alkohol- 
loven (Rambøll 2016, Buvik og Baklien 2012). 
Det har vært påpekt at det ikke finnes en 
«gullstandard» for hvordan kommunene 
bør utføre arbeidet (Rambøll 2016). Det er 
heller ikke skrevet mye om små kommuners 

tilnærminger til dette arbeidet. For å få mer 
kunnskap om små kommuners håndter-
ing av alkoholspørsmål, har KoRus-Nord, i 
samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark, 
de siste tre årene gjennomført fem alkohol- 
lovssamlinger. Deltagere har vært saksbe-
handlere av alkoholloven, i alle Finnmarks 
19 kommuner. I tillegg har vi ønsket større 
fokus på lokalt folkehelsearbeid, blant 
annet med bakgrunn i rapporteringer fra 
politiet om utfordrende alkoholbruk i fylket. 
Konseptet Ansvarlig alkoholhåndtering 
(AAH) fra Helsedirektoratet, som blant annet 
har som mål å redusere overskjenking 
og minske rusrelatert vold, ble benyttet som 
utgangspunkt for dialogen med kommunene. 
Det er erfaringene fra disse dialogene som 
danner grunnlaget for å belyse finnmarks-
kommunenes utfordringer og tilpasninger i 
forvaltningen av alkoholloven.

GEOGRAFI OG ALKOHOLLOVEN  
Finnmark er landets største fylke i areal, men 
har med sine ca 75 000 innbyggere færrest 
innbyggere. I dette fylket, som er større enn 
Danmark, er det både geografiske, demo- 
grafiske og næringsmessige ulikheter. 
Antallet salgs- og skjenkesteder er også 
ulikt konsentrert i fylkets 19 kommuner. 
De fleste av fylkets kommuner, 15 stykker, 
har mellom 1000 og 4000 innbyggere. Tre 
kommuner har mellom 6000 og 10 000 
innbyggere, mens Alta skiller seg ut med  
20 000 innbyggere. En multikulturell  
befolkning, av samisk, kvensk, norsk 
og russisk opphav, samt mange syssel- 
satt i primær- og sekundærnæringer, er 
forhold som kjennetegner fylket. 

«De siste årene har norske kommuner benyttet 
handlingsrommet i alkoholloven til en stadig
mer liberal alkoholpolitikk.  For kommunale 

saksbehandlere av alkoholloven har dette blitt 
opplevd som krevende.»
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På alkohollovssamlingene har saksbe- 
handlerne fremhevet at det er mange likheter 
i alkoholtrender lokalt og nasjonalt. De har 
også diskutert kommunal innretning om- 
kring alkoholspørsmål. En av trendene er  
nedgangen i norske ungdommers alkohol- 
bruk, blant annet vist gjennom Ungdata-
undersøkelsene. Det er også mye lik praksis 
rundt kontroller av utesteder. Likevel er store 
avstander, til dels spredt og tynt befolkede 
lokalsamfunn, et krevende klima og muligens 
kulturelle særtrekk, forhold som er frem-
hevet som spesielle. Dette er viktig å hen-
synta i forvaltningen av alkoholloven i disse 
småkommunene.

LOKALE UTTRYKK 
De fleste saksbehandlerne har en liten 
stillingsprosent til arbeidet knyttet til for-
valtningen av alkoholloven. Noen under 10 
prosent av sin stilling. Liten stillingsprosent 
til dette arbeidet er også det generelle bildet 
for andre små kommuner i Norge (Rambøll 
2016). Liten stillingsprosent og få saker gjør 
at man kan få liten trening i forvaltningen av 
alkoholloven. Samtidig har saksbehandlerne 
påpekt at erfaringer fra andre områder i kom-
munen, som næring og kultur, også kan gi 
økt forståelse for alkohollovens intensjoner 
om tryggere uteliv o.l.  

Saksbehandling av alkoholspørsmål har lav 
status i kommunen, påpekte flere. At lokalt 
alkohol- og rusarbeid oppfattes å ha lavere 
status enn annet kommunalt arbeid er nok 
ikke spesielt for små kommuner (Gravrok, 
Andreassen og Myller 2008). Likevel frem- 
hevet saksbehandlerne at når kun èn ansatt i 
en deltidsstilling kjemper for tematikken, blir 
det ekstra sårbart. 

Når post og butikk er blitt sentralisert og 
forsvunnet fra mange lokalsamfunn, er puben 
eller kroa en av de få gjenværende sam-
lingssteder. Her utgjør alkoholserveringen 
ofte bare en liten del av virksomheten. Dette 

harmonerer med erfaringer fra andre små-
kommuner (Olsen 2015). Erfaringene fra 
Finnmark er at denne erkjennelsen gjør at 
kommunene også er mer varsom i kontrollen 
og påleggene til denne møteplassen, puben. 
Imidlertid ble langing av alkohol til mindre- 
årige oppfattet som et problem. Langingen 
skjer i privat regi, og er i mindre grad  
kontrollerbart for kommunen. Det å arbeide 
med foreldrenes holdninger på dette området 
ble nevnt som ett tiltak. 

NÅR SMÅKOMMUNER BLIR «STORBYER»
Flere av Finnmarks småkommuner opplever 
å bli «storby» for noen perioder i løpet av året. 
Storbymetaforen er brukt som beskrivelse på 
de mange festivalene som har vokst frem de 
siste årene. Det kan være tre, fire festivaler 
gjennom året som tiltrekker seg mange 
utflyttere, fastboende og turister. Alle saks-
behandlerne er enig i at det skjer mye  
positivt rundt festivalene, og det er hyggelig 
å være «litt storby». Samtidig er det ut- 
foringer knyttet til fyll og voldsepisoder, noe 
som er krevende for en liten kommune. De 
opplever blant annet festivalarrangører som 
har liten erfaring med å håndtere alkohol- 
utfordringer knyttet til store folkemengder, 
og bråk rundt festivalområdene. 

Saksbehandlerne er opptatt av økt kunnskap 
om forvaltning av alkoholloven. Kompetanse-
heving skjer i dag til en viss grad gjennom 
uformelle nettverk mellom kommunene i 
fylket, der man ringer hverandre etter behov. 
Dette oppleves som trygt og betydningsfullt 
fordi «vi» har en felles forståelse av utfor-
dringene. Videre blir Alta kommune henvist 
til som en kommune andre mindre kom-
muner søker råd hos i vanskelige saker. 
Saksbehandlere mener lokalkunnskap 
er avgjørende for å gjøre et godt arbeid. 
Kjennskap til personers rulleblad og ute- 
plassers historikk nevnes som eksempler på 
lokal viten som er nyttig. En annen side ved 
slik lokalkunnskap er tette bånd gjennom 
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at «alle kjenner alle» i små kommuner, noe 
som også har vært løftet frem av saksbe- 
handlerne. Flere har blitt utsatt for press 
av folk de kjenner i næringen, politikere og 
andre som stoppet dem på gaten fordi de vet 
at de er saksbehandlere i skjenkesaker.

HISTORISKE ERFARINGER MED STATLIG 
STYRING
Det noe sensitive spørsmålet, om det eksis-
terer lokale drikkekulturer som skiller seg 
ut fra nasjonale trender, er også noe saks-
behandlerne har diskutert på kommune- 
samlingene. Noen har for eksempel erfaring 
med at forståelsen at «åpenbart påvirket» 
kan være forskjellig på Østlandet og i 
Finnmark. Selv om det har vært fremhevet 
at Finnmark, med sine mangfoldige kulturer, 
er særegen (Finnmark Fylkeskommune 
2014), er det ikke grunnlag for å trekke 
konklusjoner om en egen alkoholkultur i 
Finnmark. Med henblikk på både kultur- 
elle, historiske og religiøse forskjeller, er 
det mer nærliggende å anta at det er mange 
ulike kulturer på dette området. (Spein, 
Steen og Hoxmark 2012). Et annet poeng, 
som ble nevnt i denne sammenheng, var at 
Helsedirektoratets alkoholkampanjer kan bli 
oppfattet som «nok et statlig pålegg sørfra» 
og Finnmark som «annerledesfylket». Dette 
er utsagn som kanskje sier noe om historiske 
erfaringer mange finnmarkinger har med en 
opplevd «ovenfra og ned-styring» fra staten 
på mange områder (Doktor i nord 2017). 

ETISKE VURDERINGER I SMÅ SAMFUNN
Som det ble nevnt innledningsvis, har den 
geografiske dimensjonen av arbeidet rundt  

alkoholloven betydning. Store avstander og 
spredt bosetning gjør at det er langt å kjøre. 
At lensmannen ikke kan bistå rundt pro- 
blemer med berusede gjester når veiene 
stenges vinterstid på grunn av dårlig vær, er 
gjenkjennbart for flere av saksbehandlerne. I 
tillegg kommer erkjennelsen om at berusede 
personer kan fryse i hjel ute i vinterkulda 
i Finnmark. Dette gjør at skjenkesteder 
også føler ansvar for å ivareta avviste beru-
sede kunder, ifølge saksbehandlerne. KoRus-
Nord har eksempler fra andre steder i Nord-
Norge, der taxisjåfører har et våkent øye på 
om berusede personer har satt seg i snø- 
skavler på vei hjem fra en uteplass. 

Samlet sett vitner erfaringene fra saks- 
behandlerne i Finnmark om stor forståelse 
av yrkesutøvelse og etiske vurderinger i 
lokalsamfunn der båndene er tette. De er 
ofte alene om avgjørelser knyttet til lokal 
velferd og utøver mye skjønn. En slik rolle 
har vært beskrevet som å stå i velferds- 
statens frontlinje (Vike mfl 2017). Erfaringene 
fra disse frontlinjekjemperne for den lokale 
folkehelsen bør derfor vektlegges i den lokale 
tilpasningen av alkohollovsarbeidet. 

Du kan lese mer om Ansvarlig alkohol- 
håndtering her:
http://www.kommunetorget.no/Tema- 
omrader/Ansvarlig-alkoholhandtering/

Last ned referanselisten her:
Klikk her

«Flere har blitt utsatt for press av folk de kjenner i 
næringen, politikere og andre som stoppet dem på gaten 

fordi de vet at de er saksbehandlere i skjenkesaker.»

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Ansvarlig-alkoholhandtering/
http://www.digiblad.no/kompetansesenter-rus/spor2-2017/referanseliste.pdf
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Fengselshelseprosjektet er et nordnorsk 
samhandlingsprosjekt for bedre helsetje-
nester for innsatte i fengsel. I prosjektet 
deltar Kriminalomsorgen Tromsø fengsel, 
Fengselshelsetjenesten Tromsø kommune, 
UNN med tre avdelinger: Ruspoliklinikken, 
Voksenpsykiatr isk pol ikl in ikk samt 
Kvalitets -og utviklingssenteret. I tillegg er 

brukerorganisasjonene Wayback og Barn av 
rusmisbrukere (BAR) sentrale aktører.

FIRE HOVEDOMRÅDER
 -  Poenget er å utnytte teknologiske 
muligheter på en helt ny måte for bedre 
utnyttelse av sektorenes samlede res-
surser. Dermed kan vi oppnå en mer effektiv 

Ved hjelp av videokonferanse skal innsatte i Tromsø fengsel få et bedre helsetilbud innenfor 
psykisk helse og rus. - Etter sommeren starter vi opp med de første konsultasjonene på 
Skype, forteller prosjektleder Eirin Rødseth ved Universitetssykehuset Nord Norge HF.

TEKST: CARINA KALJORD

MED NY TEKNOLOGI
BEDRE FENGSELSHELSE 
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oppgaveløsning og bedre helsetjenester 
innenfor psykisk helse og rus for innsatte i 
fengsel, forteller Rødseth.
- Vi har fire hovedområder der vi skal bruke 
videokonferanse: Til poliklinisk behandling 
og oppfølging av innsatte, møter med samar-
beidspartnere utenfor fengselet, til virtuelle 
besøk av barn og andre pårørende samt, til 
å styrke det faglige nettverket på tvers av  
fengslene i nord, forklarer prosjektlederen. 

- Hva er de største fordelene med å bruke 
videoteknologi?
-  Vi vil oppnå bedre tilgjengelighet og  
kontinuitet i helsetjenestetilbudet for inn- 
satte. For eksempel gjennom polikliniske 
samtaler med behandlere fra Psykisk helse- 
og rusklinikken. Ved å bruke teknologi kan vi 
gi helsehjelp raskere, når pasienten har behov 
for det. Vi tror også at vi kan gi behandlings- 
møter hyppigere. Dessuten får vi bedre og 
mer systematisk samhandling med kom-
munen og andre i tilbakeføringsarbeidet 
- noe som i seg selv fører til en bedre ut- 
nyttelse av ressursene. Målet er også 
at teknologien kan bidra til å gjøre små 
fagnettverk i fengslene mindre sårbare. 
Videokonferanse vil også bedre mulighet 
for kontakt mellom den innsatte og dens 
barn (pårørende). I prosjektet har bruker-
medvirkning vært sentralt fra dag 1, og vi 
er veldig glad for alle bidrag og innspill fra 
brukerorganisasjonene Wayback og Barn av 
Rusmisbrukere, sier Rødseth.

FRA FENGSEL TIL KOMMUNEN
-  Personer fra 11 ulike kommuner soner pr 
i dag i Tromsø Fengsel, de fleste kommer 
fra kommuner i Troms. I tillegg soner 
en stor andel utenlandske innsatte, som 
ikke skal tilbakeføres til Norge, forteller 
Tilbakeføringskoordinator Renate Holden. 
Hennes arbeidsoppgaver består i å ha fokus 
mot løslatelsesdato fra ankomst til fengslet. 
 -  I dette arbeidet er det viktig med et godt 
samarbeid med kommunene, med fastlege, 

NAV og andre samhandlingsparter. Det er 
umulig å reise til alle kommunene for å  
gjennomføre disse møtene. Ved å gjennom-
føre møter på Skype blir det enklere å få til 
tidspunkt som passer for alle parter, man kan 
ha flere møter, og planlegge løslatelse bedre, 
og man slipper reising. Bare det å gjennom-
føre ansvarsgruppemøter i Tromsø, er en 
utfordring å få til. På videomøter kan alle 
parter sitte på egne kontor, og bruker kun 
den tida selve møtet tar. Alt dette er gunstig 
for samhandlingspartene, men den vi håper 
først og fremst skal nyte godt av økt samar-
beid, er selvfølgelig den innsatte, sier Holden.

INNSATTE MED RUSMIDDELPROBLEMER
Også Rusmestringsenheten (RME) i  
fengselet ser stor nytte av å ta i bruk Skype i  
behandlingen.
- Ved Tromsø fengsel er RME en egen avdeling 
med 7 plasser. Det er stort fokus pået 
tverrfaglig, tilbud der innsatte får hjelp og 
veiledning mot en løslatelse uten rus eller 
endring av rusmønstret. Det jobbes aktivt med 
at innsatte skal ha bolig og noe meningsfylt å 
gjøre når de løslates fra fengslet. Her samar-
beider vi tett med både kommunehelsetje-
nesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens 
sosialhelsetjeneste og Kriminalomsorgen, 
sier Mona Nilsen, teamleder RME.

- Det er ofte en stor utfordring å få til møter 
med hjemkommunen, på grunn av reisetid og 
på grunn av ressurssituasjonen i kommunen. 
Der den innsatte har ansvarsgruppe rundt 
seg, innebærer dette flere møter før vedkom-
mende skal tilbake til kommunen. Dersom en 
slik gruppe ikke er opprettet, er det uansett 
snakk om minst ett møte før løslatelse. Dette 
krever tid og koster penger for kommunen. 
Med Skype kan de i stedet for å bruke en hel 
dag på å reise til et møte i Tromsø, bruke 
kun en time på eget kontor, koblet opp til det 
virtuelle møterommet. Det sier seg selv at 
samhandlingen blir enklere da, smiler Nilsen.
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VIRTUELLE BESØK
Mange av de innsatte har barn, men med 
lange avstander kan besøk være vanskelig å 
gjennomføre. Da kan videokonferanse være til 
hjelp, mener Cecilie Haugland som er organ-
isasjonsmedarbeider i brukerorganisasjonen 
Barn av rusmisbrukere (BAR).
- Bruk av Skype vil være positivt på flere 
områder. Barnet kan se og involvere forel-
deren i større grad, feks ved å spise middag 
sammen, gjøre lekser sammen, feire bursdag 
og lignende. Mange ganger kan forelderen 
være fengslet langt unna der øvrig familie 
bor, slik at fysiske besøk er vanskelig eller 
umulig. Da vil også virtuelle besøk kunne 
være et rikere tilbud enn telefonkontakt, 
mener Haugland.

- Andre fengsler som har prøvd ut dette, 
peker også på at de nå har kunnet gi et tilbud 
der barn eller foreldre har verbale kommu-
nikasjonsutfordringer. Skype har vært veldig 
viktig for innsatte med babyer/små barn, for 
at barnet fortsatt skal kunne kjenne igjen, og 
opprettholde kontakten. Som organisasjon 
tenker vi at non-verbal kommunikasjon er 
veldig viktig når både barn og foreldre er i en 
vanskelig situasjon på grunn av noe så inn-
gripende i livet som det en fengsling er. Det at 
barnet kan sanse, se og oppleve forelderen vil 
kunne gi en trygghet i en situasjon som ellers 
kan oppleves som utrygg. Vi mener derfor at 
virtuelle besøk vil kunne være med å opprett- 
holde relasjonen og samspillet mellom barn 
og foreldre. Men vi understreker at dette må 

 Fengselshelseprosjektet 
vil bidra til økt livskvalitet 
for de innsatte og bedre 
utnyttelse av ressursene 
for sektorene.Fh Stine 
Trondsen, Cecilie 
Haugland (BAR), John 
Berglund, avdelingsleder 
Helsetjenesten Tromsø 
fengsel, Gro Lind-Olsen, 
daglig leder og fadder i 
Wayback og prosjektleder 
Eirin Rødseth, UNN. 
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være et supplement til, og ikke en erstatning 
for annen fysisk kontakt, der dette er mulig 
og ønskelig.

ØKT LIVSKVALITET
- Vi i Wayback ønsker fengselshelseprosjektet 
veldig velkommen, og mener at prosjektet 
vil ha mange positive resultater, sier Gro 
Lind-Olsen. Hun er daglig leder og fadder i 
Stiftelsen Wayback som jobber med rehabili- 
tering av tidligere innsatte. Alle fadderne i 
Wayback, jobber etter likemannsprisippet, 
det vil si at de må ha soningsbakgrunn.
 - Som tidligere innsatt har jeg selv gjennom-
ført soning langt hjemmefra uten besøk fra 
familie. Hadde Skype vært tilgjengelig da, ville 
jeg hatt økt livskvalitet gjennom å kunne ha 

kontakt med mine pårørende. Den innsatte 
vil kunne ha tettere kontakt med sin ansvars-
gruppe ved bruk av utstyret, fordi det blir tids-
besparende og mer tilgjengelig når fastlege 
eller NAV kan «møte» opp uten å forlate sitt 
kontor. 

I tillegg vil virtuelle møterom gjøre min arbeids- 
dag enklere: Gjennom videoprosjektet kan 
Wayback gjennomføre samtaler med innsatte 
fra Tromsø som soner andre steder i landet, og 
starte arbeidet opp mot tiden for løslatelse. De 
innsatte i norske fengsler bestemmer ikke selv 
hvor de ender opp på straffegjennomføring, 
han eller hun kan fort ende opp på andre siden 
av landet. Dette er svært belastende og prob-
lematisk på flere områder. Eksempelvis er 
besøk av familie vanskelig, om ikke av og til 
helt umulig. Det er også problematisk i forhold 
til planlegging opp mot løslatelse, med tanke 
på ansvarsgruppemøter og bistand fra hjelpe-
apparatet i hjemkommunen. Og selv om en 
innsatt soner i sin hjemby, er alt svært nært, 
men likevel så alt for fjernt. Fra Wayback 
sitt ståsted er dette et lite Kinderegg: Bedre 
helse, bedre kontakt med pårørende og bedre 
kontakt med tjenestene i hjemkommunen vil 
til sammen gi økt livskvalitet for de innsatte. 
Derfor er fengselshelseprosjektet veldig gode 
nyheter, avslutter Gro Lind-Olsen i bruker- 
organisasjonen Wayback.

 � FAKTA 

 � Fengselshelseprosjektet skal gi bedre helsetjenester til innsatte. 

 � Prosjektet skal utvikle, prøve ut og implementere en ny samhandlingsmodell  
for bedre og koordinerte helsetjenester for kriminalomsorgen og deres  
samarbeidsparter i Region Nord. 

 � Samhandlingsmodellen skal utnytte teknologiske muligheter på en helt ny måte 
for bedre utnyttelse av sektorenes samlede ressurser, og gjennom dette  
realisere målsettingen om effektiv oppgaveløsning og bedre helsetjenester 
innenfor psykisk helse og rus for innsatte i fengsel. 

 � Gjennom fengselshelseprosjektet ønsker partene å gi innsatte i fengselet bedre, 
mer tilgjengelig og koordinerte helsetjenestetilbud. 
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Norge var ett av de siste landene i Europa som 
innførte legemiddelassistert rehabilitering for 
rusmiddelmisbrukere, så sent som i 1998. At 
mange gikk lenge ubehandlet for sin avhen-
gighet på 1980 og 1990-tallet, kan være en 
av årsakene til at mange eldre og syke opiat- 
misbrukere nå dør. Høy og økende alder, 
dårligere somatisk og psykisk helse, samt 
lavere toleranse for rusmidlene, er noen av 
forklaringene.

DYSTER VERDENSTOPP
Norge ligger fremdeles i verdenstoppen i 
antall overdosedødsfall, med om lag 250 
pr år. Antallet økte jevnt fra begynnelsen av 
1990-årene og var høyest i 2001-2002. Siden 
da har den årlige dødeligheten sunket, men 
er fortsatt høy. Omtrent 1/3 av de dødelige 
overdosedødsfallene i Norge skjer i Oslo. 
Overdoser er blant topp 3 av dødsårsaker 
i aldersgruppen 15-49 år, selvmord topper 
listen for menn.

- For hver person som havner i denne statis-
tikken, er det mange som berøres: Partner, 
barn, foreldre, søsken og venner. Hvert eneste 
overdosedødsfall etterlater altfor mange 

i sorg og fortvilelse. Og fortvilelsen er ber-
ettiget, for med bedre oppfølging og behan-
dling kunne flere av disse dødsfallene vært 
unngått! Risikoen for overdosedød redus-
eres betydelig, kanskje så mye som med 
80 prosent, dersom personen kommer inn i 
god nok medisinsk behandling, sier Clausen. 
I mai deltok han på et fagseminar om dette 
temaet i Tromsø. Seminaret samlet om lag 75 
deltakere fra flere nord-norske kommuner.

SAMMENSATT GRUPPE
- Hvem er det som havner i overdose- 
statistikken?
- Det er en sammensatt gruppe, både i alder 
og type rusmiddel. Særlig viktige faktorer 
er opioider og injeksjon: Hele 90 prosent av 
dødsfallene skjer ved sprøytebruk, som regel 
opioider kombinert med benzodiazepiner, 
eller andre medikamenter, samt alkohol. En 
gruppe som klart har forhøyet risiko er de 
som nettopp er blitt løslatt fra fengsel, har 
avsluttet opphold i døgnbehandling, eller har 
vært på avrusning. Her er risikoen ekstremt 
stor for overdose, fordi kroppen ikke tåler 
samme mengde som den gjorde, om så bare 
få dager tidligere, understreker Clausen. 

Siden 1977 har Norge passert 6000 døde av overdoser.  
- Vi ser av statistikken at det nå er en tendens til at det er de eldste rusmiddelavhengige som 
dør i overdose. Jeg tenker at dette delvis er et resultat av rusmiddelpolitikken som ble ført 
her i landet på 1980- tallet. Det sier professor Thomas Clausen, leder for SERAF, Senter for 
rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

AV CARINA KALJORD

Flere eldre 
DØR AV OVERDOSER
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En fersk undersøkelse av SERAF-forsker 
Anne Bukten, viser at overdoser utgjør hele 
85 prosent av dødsfallene som skjer innen 
en uke etter endt soning. Risikoen for over-
dosedød den første uken er mer enn fordoblet 
sammenlignet med den andre uken. Faren for 
å dø av overdose er høyest de første dagene 
etter endt soning. Undersøkelsen er basert på 
data over alle løslatelser fra norske fengsel 
gjennom 15 år (2000-2014).

LAR ER VIKTIGST
- Hva er det viktigste vi kan gjøre får å få ned 
tallet på overdosedødsfall?
- Det beste behandlingstiltaket rettet mot 
personer med heroinavhengighet er LAR, 
det vil si tilbud av legemidlene metadon 
eller buprenorfin, sammen med psyko- 
sosial oppfølging. Antallet som mottar LAR-
behandling for sin opioidavhengighet øker 
hvert år, og omfatter nå mer enn 7500 per-
soner. Vi trenger sammensatte og sammen-
hengende tiltak for å forebygge dødelige 
overdoser. Det er en utfordring at en stor 
andel av opioidavhengige fortsatt ikke mottar 
dekkende behandling for sin ruslidelse, sier 
Clausen. 

- Men på tross av at stadig flere får et tilbud 
innen LAR, er tallene på overdosedødsfall like 
høy. Hvordan forklarer du det?
- Det kan best forklares med at rekrutteringen 
til rusmiljøer stadig pågår, på ulike vis. Vi får 
nye risikopopulasjoner som også ruser seg på 
andre ting enn heroin, som smertestillende 
og nye psykoaktive stoffer. Fra å være et stor-
byfenomen, forekommer nå overdosedøds-
fall i alle landets fylker. I tillegg har analyse-
metodene blitt bedre, og vi avdekker derfor 
kanskje flere overdosedødsfall enn tidligere. 
Som nevnt tidligere har vi en høy alder på de 
opioidavhengige, de som begynte å ruse seg 
på 80-90 tallet, som innebærer økt risiko for 
overdose på grunn av stor sykdomsbyrde i 
gruppen.

ENDRING AV VANER REDDER LIV
- Hva kan gjøres for å få ned tallet på over- 
doser?
- Her er det viktig å understreke én ting: De 
aller fleste overdoser overlever man. Derfor 
er det viktig å satse på skadereduserende 
tiltak, som for eksempel kameratredning 
med Nalokson. Det er også viktig å få risiko- 
gruppen til å endre sine vaner – fra sprøyte 
til å røyke. Ved å gi mest mulig kunnskap til 
risikogruppen, kan vi bidra til å redde liv. I 
den nasjonale overdosestrategien er Switch-
kampanjen og Nalokson viktige virkemidler. Vi 
må også ha fokus på forskrivningspraksisen 
til legene, siden det har vært en stor økning i 
utskriving av sterke smertestillende medika-
menter de siste årene.

Viktigst av alt er likevel det å ha lett tilgang 
på LAR-behandling, fordi dette er den beste 
behandlingen vi har å tilby til opiatavhen-
gige. Folk i LAR blir bare sjelden en del av 
den dystre overdosestatistikken, avslutter 
professor Thomas Clausen.

 Det er viktig å understreke 
at de aller fleste over-
doser overlever man. 
Derfor er det viktig å 
satse på skadereduser- 
ende tiltak, som for 
eksempel kamerat- 
redning med Nalokson. 
Det sier professor 
Thomas Clausen ved 
SERAF. Foto: UiO.
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Siden mars i år har Feltpleien i Tromsø 
kommune vært en del av forsøkskommunene 
for utdeling av Nalokson nesespray, som en 
del av den nasjonale overdosestrategien. 
Feltpleien er en del av tilbudet ved Sosial- 
medisinsk senter (SMS) i Tromsø, og har 
to ansatte; Ingunn og hennes kollega Elin 
Fredheim, som er psykiatrisk sykepleier.

SYSTEMATISK ARBEID
Feltpleien ble etablert som en del av SMS for 
drøyt halvannet år siden, i august 2015.
- Hovedmålet med å systematisk drive 
oppsøkende arbeid, er å fange opp men-
nesker som har behov for helsehjelp, men 
som ikke oppsøker hjelpeapparatet. Gjennom 
vårt oppsøkende arbeid får vi tettere relasjon 

- Dette er et etterlengtet tiltak! Nalokson nesespray er en enkel måte å redde liv på, og vi i 
Feltpleien er veldig glad for at vi kan tilby våre brukere både opplæring og selve nesesprayen. 
Det sier miljøterapeut Ingunn Langseth Olsen.

AV CARINA KALJORD

FOTO: BENTE SCHULTZ

NESESPRAYEN SOM REDDER LIV
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til miljøet, vi kan gi råd og veiledning, og 
informere om hva vi kan tilby på SMS. På 
denne måten kan vi i større grad nå ut med 
ulik informasjon og gi helsehjelp.

- Hvordan får dere kjennskap til aktuelle 
brukere som ikke benytter seg av Sosial-
medisinsk senter?
- Vi ser dem av og til når de kommer til SMS 
for å hente nye sprøyter, eller vi får tips fra 
andre i miljøet, dersom de er bekymret for 
noen. Brukerne vet etterhvert at vi er å treffe 
på Bymisjonen på mandager og Kafè 103 på 
onsdager. I tillegg er vi på hjemmebesøk og  
i de midlertidige boligene.

FOKUS PÅ KVINNENE
- Hvem er det dere har et spesielt blikk for 
når dere er ute i miljøer?
- Vi har et spesielt fokus på kvinnene. I 
rusmiljøet er kjønnsfordelingen ca. 70 prosent 
menn mot 30 prosent kvinner. Kvinnene er få, 
de er sårbare og de lever i et miljø der de 
risikerer å bli utnyttet, og er utsatt for vold og 
overgrep. På Kvinnedagen i mars arrangerte 
vi selvforsvarskurs for kvinner. Da fikk vi også 
gitt informasjon om at hvis de kommer til oss 
på SMS, kan vi tilby både gratis prevensjon og 
tester for seksuelt overførte infeksjoner. Vi 
tilbyr test på hepatitt, vaksine for hepatitt A 

og B, og kan henvise til hepatitt C behandling 
i spesialisthelsetjenesten.

LIVREDDENDE TILTAK
- Hva sier brukerne om at dere nå kan tilby 
Nalokson nesespray?
- De har ventet lenge på dette livreddende til- 
taket og er glade for at vi nå har denne mulig- 
heten også i Tromsø. Når vi er ute i miljøet, har 
vi med oss et opplæringsskjema og selve 
nesesprayen. Med en 10-15 minutters opp- 
læringssesjon er tanken at brukere, familie, 
venner, og andre som har tilknytning til 
steder hvor overdoser forekommer, skal være 
rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på 
stedet. Opplæringen tar blant annet for seg 
blant annet hvordan kjenne til risikofaktorer 
for overdoser, lære å kunne gjenkjenne en 

 � FAKTA Sosialmedisinsk Senter 

Sosialmedisinsk Senter i Tromsø kommune 
består av tre avdelinger: 
Losen Lavterskelsenter (tidl. Sosialtjenesten), 
Helsetjenesten (Allmennlegetjenesten) og 
Fysioterapitjenesten (Rehabiliteringstjenesten). 
Alle tjenester er gratis.

Helsetjenesten:

 � Et lavterskel helsetilbud med rus- 
problematikk og seksuell helse som 
primære fokusområder.  Målgruppen for 
tjenestens virksomhet er hele Tromsøs 
befolkning, men særlig ungdom og unge 
voksne. 

 � Sosialmedisinsk oppfølging av LAR-brukere 

 � Rådgivningstjeneste/ kontrakter for 
rustesting

 � Oppsøkende tjeneste- Feltpleien

Losen Lavterskelsenter: 
Lavterskelsenteret yter tjenester til alle som 
berøres av rusmiddelmisbruk og konsekvenser 
av dette. De administrerer også innsøking til 
rusrelaterte behandlingsinstitusjoner og LAR 
(Legemiddelassistert Rehabilitering).

Fysioterapitjenesten: 
Fysioterapitilbud med spesialkompetanse på 
psykosomatisk fysioterapi. 

 Å jobbe oppsøkende gir oss tettere kontakt med 
miljøet og vi får særlig muligheten til å fange 
opp kvinnene, sier Ingunn Langseth Olsen (th) og 
Elin Fredheim fra Feltpleien ved Sosialmedisinsk 
Senter i Tromsø kommune.

�
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overdose og tegn på overdose hvordan de kan 
sette i gang kameratredning med Nalokson 
nesespray.

- Er det andre kommuner i Nord-Norge som 
har tatt i bruk Nalokson?
- Nei, ikke foreløpig. Men jeg vet at også  
Bodø kommune jobber med å få tiltaket på 

plass. Et annet tiltak i den nasjonale over-
dosestrategien er Switch-kampanjen. Også 
her er målet å redde liv: Ved å endre vaner 
fra å sette en sprøyte med heroin, til i stedet 
å røyke den, vil faren for overdose reduseres. 
Her kan SMS tilby røykefolie til brukerne, sier 
Ingunn Langseth Olsen i Feltpleien.

Nalokson-prosjektet
Utdeling av Nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid -overdose (heroin og morfin m.fl.) 
er en del av den nasjonale overdosestrategien der til sammen 11 kommuner nå har utlevering av 
Nalokson. 

Nalokson er et legemiddel som er i bruk i ambulansetjenesten, og som er standard i akuttbehandlingen 
mot opioid overdose, men da i injeksjonsform. 

Det nye med prosjektet er at det er brukerne selv, deres pårørende, eller ansatte på væresteder, som 
skal få opplæring i førstehjelp og bruk av Nalokson, nå i nesespray-form. Når de som oppdager en 
overdose, har Nalokson tilgjengelig, vil livreddende førstehjelp kunne iverksettes umiddelbart. Dette 
kan bidra til å redde liv. 

SERAF-prosjektet har to komponenter, der den ene består i selve utdelings- og opplæringsdelen. 
Utdelingene og opplæringskurs skal finne sted i kommunenes ordinære tiltaksapparat, der 
opioidbrukere ferdes.

Den andre delen av prosjektet er en forskningsmessig evaluering av tiltaket. 
SERAF skal parallelt med utdelingen av Nalokson nesespray kartlegge om antall ambulanse-
utrykninger for opioid-overdose endrer seg, eller om tilstanden til personen endrer seg som følge av 
at Nalokson nesespray brukes. 

SERAF skal også gjennomføre intervjuer med de som kommer på kurs for å få utdelt Nalokson 
nesespray, om deres kunnskap om risikofaktorer for overdose. De vil også gjennomføre intervjuer 
blant de som kommer for å få ny nesespray etter at de har brukt den i en overdosesituasjon. I tillegg 
vil SERAF følge med på overdosedødsfallssituasjonen i byene som prosjektet berører, og sammen-
ligne med andre byer der Nalokson nesespray foreløpig ikke deles ut. I sum vil kunnskapsinnhentingen 
munne ut i en rapport med anbefalinger basert på prosjekterfaringene. 

Mer informasjon:
www.helsedirektoratet.no/overdoser
www.stoppoverdoser.no

http://www.helsedirektoratet.no/overdoser
http://www.stoppoverdoser.no/
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NYTT OM NETT

VERKTØY FOR KOMMUNENE 
I OPPFØLGING AV UNGE MED 
BARNEVERNSERFARING
Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgan-

gen til voksenlivet? En ny nettside, utviklet av VID vitenskapelige høgskole på oppdrag fra KS, presenterer råd 

og tips basert på forskning og erfaring.

Både barneverntjenesten og NAV-kontoret kan gi ungdom 
mellom 18- og 23 år støtte og oppfølging. Når ungdom fyller 
18 år, må de og barneverntjenesten ta stilling til om det 
fortsatt skal være tiltak i barnevernet.

Nettsiden er tenkt som et verktøy for kommunene i utviklingen 
av barneverntjenesten og NAV-kontoret, slik at tjenestene 
sammen og hver for seg, best mulig kan ivareta barne- 
vernsungdommens behov for støtte i deres overgang til 
voksentilværelsen. Kommuner er ulike, og tjenestene er 
ulikt organisert. Likevel er noen temaer og områder aktuelle 
på tvers av disse forskjellene. Disse er utgangspunktet for 
nettsidens oppbygning. Til hvert tema er det korte intro-
duksjoner, lenker og spørsmål som skal bidra til refleksjon.  

I tillegg til regelverk, presenteres følgende hovedtema:
• Introduksjon av målgruppen og tjenestene
• Livsområder i overgangen til voksenlivet
• Ettervern i barnevernet og oppfølging fra NAV
• Organisering og oppgavefordeling

Nettsiden er ment som et fleksibelt verktøy.  Den kan brukes 
som inspirasjon til fagutvikling i barneverntjenesten og 

på NAV-kontoret hver for seg, og på tvers av tjenestene. 
Gjennom å få innblikk i andre kommuners praksis, tydeligg-
jøres egen praksis, samtidig som det kan gi ideer til videre-
utvikling. Nettsiden kan også være en hjelp for den enkelte 
saksbehandler i tilrettelegging og utforming av det konkrete 
tjenestetilbudet.

Lenke > http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-op-
pvekst/barneverntjenester-til-ungdom-mellom-barnev-
erntjenesten-og-nav/ 

http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/barnevern/tjenester-til-ungdom-mellom-barneverntjenesten-og-nav/
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E-LÆRINGSKURS OM 
VANEDANNENDE LEGEMIDLER
Nå er det kommet et nytt, gratis og interaktivt nettkurs rettet mot fastleger og andre helsearbeidere. Målet 

med kurset er å øke kunnskapen om når man skal starte, unngå og avslutte behandling med vanedannende 

legemidler.

NYTT OM NETT

Kurset bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig veileder 
om  vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet 
(IS- 2014), men lener seg også på andre veiledere, retnings- 
linjer og andre offentlig oppdaterte og godkjente fag- 
stoffsider. E-læringskurset består av syv enkeltkapitler, 
med tilhørende delprøver. Kurset tas via nettet, og kan 
følges når som helst, hvor som helst, sammenhengende 
eller i bolker. Det kan gjennomføres av enkeltpersoner eller 
brukes som undervisningsmateriell i gruppe. Det tar van-
ligvis 5-7 timer å gjennomføre, avhengig av hvor mye man 
diskuterer og reflekterer underveis. E-læringskurset er bygd 
opp rundt ulike pasienteksempler med videoer, tekst, bilder,  
animasjoner og lenker.

Pasienteksemplene skal gjøre undervisningsopplegget 
klinikknært og illustrere en del krevende situasjoner rundt 
forskrivning av disse legemidlene. Det gis rom for egen 
refleksjon, men kurset inneholder også refleksjonsvideoer av 
eksperter innen fagfeltene. På slutten avlegger deltakerne 
en kursprøve. Når prøven er bestått, utstedes kursbevis.

E-læringskurset er utviklet av Nasjonal kompetanse- 
tjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) 
og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), i 
samarbeid med Helsekompetanse.no

Lenke til kurset > http://vanedannende.helsekompetanse.no/   

http://vanedannende.helsekompetanse.no/
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BARN MÅ VITE  
– INFORMASJONSFILM OM OVERGREP
Seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, og altfor mange 
barn og unge blir utsatt for dette. Barna bærer på hem-
meligheten alene, de tør ikke å fortelle det til noen. Når 
barnet ikke forstår hva som skjer, og ikke har ord for å 
fortelle om overgrepet, kan overgrepene fortsette over lang 
tid. Det blir den eneste virkeligheten barnet kjenner til og 
konsekvensene er store for mange.

Psykologistudentene Silje Segadal Fluge og Trine Skeistrand 
Kjoberg har vært i praksis hos RVTS Vest denne våren, og 

det er de som har laget informasjonsfilmen om seksuelle 
overgrep mot barn. Målgruppen for filmen er barna selv. 
Budskapet i filmen er at det finnes gode hemmeligheter og 
at det finnes vonde hemmeligheter. Filmen forklarer hva en 
vond hemmelighet kan være. Og at de vonde hemmelighe-
tene er det ingen som skal behøve å bære på alene. 

Se filmen > http://www.rvtsvest.no/barn-ma-vite-infor- 
masjonsfilm-om-overgrep/ 

NYTT OM NETT

http://www.rvtsvest.no/barn-ma-vite-informasjonsfilm-om-overgrep/
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Tradisjonelt har det vært, og er til dels fortsatt, en godt etablert 
holdning at behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke 
foregår i helseforetakene, i psykisk helsevern og i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). Kommunen skal her bidra 
med forvern, ettervern, oppfølging, bolig, økonomi og andre 
tradisjonelle kommunale oppgaver. 

Denne holdningen finner vi både i hjelpeapparatet og hos 
brukere/pasienter. Men reflekterer dette de endringer som 

har skjedd i lovverk og arbeidsmåter de senere år på dette 
området? Det er spørsmål Kari Hjertholm Danielsen, råd- 
giver KoRus-Nord, belyser i en ny praksisartikkel. Her gjen-
nomgår Danielsen kommunenes ansvar og diskutere hva rus- 
behandling kan være i kommunal sammenheng.

Artikkelen kan du lese på kommunetorget.no 
http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og- 
debatt-2/Rusbehandling-i-kommunene/

RUSBEHANDLING I KOMMUNEN 
- HVA ER DET OG HVORDAN KAN
DEN FOREGÅ?

http://kommunetorget.no/
http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt-2/Rusbehandling-i-kommunene/
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Vegard A. Schancke, seniorrådgiver ved Korus-Nord har 
lest og skrevet en egen omtale for hver av de fire bøkene til  
forebygging.no. Alle bøkene tar for seg evidensbaserte  
metoder i et samfunnsperspektiv. Bøkene presenterer og 
drøfter ulike individ-, familie-, barnehage- og skolebaserte 
intervensjoner. Redaktører for bokserien er Sigrun K. Ertesvåg, 
John Kjøbli, Helene Eng og Ivar Frønes.

Her finner du de fire bokomtalene:
•  Risiko, intervensjon og evidens, les mer her
•  Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i  
 barnehage og skule, les mer her
• Den krevende foreldrerollen – familiestøttende 
 intervensjoner for barn og unge, les mer her
•  Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for  
 barn og unge, les mer her

BOKSERIE OM INTERVENSJONER 
RETTET MOT BARN OG UNGE
En ny bokserie som tar for seg ulike intervensjoner rettet mot barn og unge er nå tilgjengelig.

http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/Risiko-intervensjon-og-evidens/
http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/Inkludering-og-utvikling--forebyggande-intervensjonar-i-barnehage-og-skule/
http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/Inkludering-og-utvikling--forebyggande-intervensjonar-i-barnehage-og-skule/
http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/A-mestre-det-vanskelige--individrettede-intervensjoner-for-barn-og-unge/
http://forebygging.no/
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ÉN AV FIRE HAR MØTT OPP PÅ  
JOBB I BAKRUS
En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent fenomen i Norge. 

Samtidig kommer det frem at nærmere 25 prosent har vært på jobb i bakrus, eller vært ineffektive på grunn 

av alkoholinntak kvelden før. 

Studien er utført av forskere fra FHI på oppdrag, fra Helse-
direktoratet. Intensjonen med studien var å undersøke fore-
komsten av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant 
arbeidstakere i Norge. Det var også av interesse å vurdere 
hvordan slik bruk påvirker arbeidet, med tanke på sykefravær 
og nedsatt produktivitet.

Datamaterialet består av biologiske prøver i kombinasjon 
med selvrapporterte opplysninger gjennom spørreskjema. 
Det ble også undersøkt mulige forskjeller i utbredelse og 
konsekvenser av rusmiddel- og tobakksbruk mellom bran-
sjer, kjønn og aldersgrupper.

Totalt deltok 2 437 personer, fordelt på 22 ulike firma og åtte 
bransjer. Bransjene var; helsevesen, finans, industri, trans-
port/lager, restaurant/barer, forskning, offentlig administras-
jon og mediebransjen.

25 prosent svarer at de har vært på jobb i bakrus, eller vært 
ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før. Fem prosent 
har hatt sykefravær på grunn av bakrus det siste året. Det 
var under 0,5 prosent som oppga selvrapportert fravær og 
ineffektivitet grunnet illegale stoffer siste år. Fravær siste år 
på grunn av sløvende legemiddelbruk ble oppgitt av 1,3 %, 

mens ineffektivitet på jobb grunnet sløvende legemidler siste 
år ble rapportert av 0,8 %.

Resultatene viser at antallet personer som blir hjemme fra 
jobb etter en festlig anledning med inntak av alkohol, varierer 
sterkt mellom ulike bransjer i Norge. Bruk av illegale stoffer, 
stort alkoholinntak, alkoholrelatert fravær og ineffektivitet ble 
hyppigst rapportert blant restaurant- og bar- ansatte, og mest 
sjelden blant helsearbeidere. Bruk av beroligende og/eller 
sløvende legemidler forekom hyppigst hos helsepersonell, 
transportarbeidere og lagerarbeidere.

Andelen menn som rapporterte om alkoholrelatert fravær var 
om lag dobbelt så høy som blant kvinner. Illegale rusmidler 
ble hyppigst påvist hos personer under 30 år, mens beroli-
gende og/eller sløvende legemidler ble påvist i økende omfang 
med økende alder. Daglig røyking og/eller bruk av snus ble 
oppgitt av 22,7 %, daglig røyking 13,6 % og daglig snusbruk 
10,2 %. Det var flest tobakkbrukere blant ansatte i restau-
rant- og barbransjen. Blant snusbrukere var det flest menn.

Studien er presentert i rapporten > Bruk av rusmidler, 
sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte 
bransjer i Norge.

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Documents/norsk-rapport-yrkesliv.2016.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Documents/norsk-rapport-yrkesliv.2016.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Documents/norsk-rapport-yrkesliv.2016.pdf
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Oppvekstrapporten 2017: 
Økte forskjeller – gjør det noe?

Over 98 000 barn lever i relativ barnefattigdom i Norge. 

Hvilke familier vokser disse barna opp i, hvordan har de 

det, og hvilke framtidsutsikter har de? Dette er noen av 

spørsmålene som blir diskutert i Oppvekst-rapporten 2017.

Rapporten er utgitt av Barne- ungdoms og familiedirektoratet.
Den inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom 
og økte forskjeller i Norge. I følge Oppvekstrapporten 2017 lever 
i dag hvert 10. barn i Norge i relativ fattigdom. Andelen har 
tredoblet seg i løpet av 14 år, fra 3,3 % i 2001. Det vil si at det 
er over 98 000 barn som lever i relativ barnefattigdom i Norge. 
Inntektsulikheten har steget jevnt siden tidlig på 90-tallet.

Norge er et land preget av stor økonomisk velstand og gode 
materielle levekår for de aller fleste barn og unge. I tillegg 
har det vært et ønske å styrke andre viktige deler i barn og 
unges liv, som kognitiv og sosial utvikling, helse og familie- 
relasjoner. Har vi i Norge de senere årene hatt nok fokus 
på at materielle vilkår er et viktig fundament som gir rom 
for utvikling på de andre arenaene? Det er et spørsmål som 
tematiseres i Oppvekstrapporten 2017.

FAGARTIKLER OM MARGINALISERING
I tillegg til fakta og statistikk, inneholder Oppvekstrapporten 
ti frittstående fagartikler fra forskere med en bred faglig bak-
grunn. Richard Wilkinson & Kate Pickett, Anders Bakken, 
Elisabeth Staksrud, Mira Aaboen Sletten, Lars B. Kristofersen 
og Ivar Frønes drøfter hvordan marginalisering påvirker og 
inntreffer på ulike arenaer i samfunnet. Tone Fløtten, Anne 
Skevik Grødem, Kåre Hagen og Kjell G. Salvanes ser prob-
lemstillingene i lys av ulike strukturelle og økonomiske 
forhold. Bengt Lindstrøm gir avslutningsvis refleksjoner 
rundt livskvalitet hos barn og unge. Fellesnevneren er at 
artiklene beskriver hvordan marginalisering på bakgrunn av 
familiens dårlige økonomiske stilling, er et bakenforliggende 
kjennetegn som forbindes med økt risiko for at barn og unge 
får en vanskelig oppvekst.

UTSATT FOR NEGATIVE LIVSHENDELSER
Rapporten viser at barn som lever i relativ fattigdom, eller 
barn fra familier med lav sosioøkonomisk status, er mest 
utsatt for å oppleve negative livshendelser og marginalisering 
på en rekke livsarenaer. Bosituasjon, lokalmiljø, mulighet 
til deltakelse og aktiviteter, egen og foreldres helse, skole- 
prestasjoner og samspill i og utenfor familien, blir satt under 
press når ressurssituasjonen er knapp. Konsekvensene av 
negative barndomserfaringer er kumulative: sannsynlig- 
heten for å havne i en marginalisert posisjon er klart høyere 
hvis familien du vokser opp i, sliter med økonomi eller 
ressursknapphet.

Oppvekstrapporten 2017 viser at levekårssituasjonen er av 
stor betydning på mange arenaer i barn og unges liv. Lever 
man i en presset ressurssituasjon er det en betydelig risiko 
for opphopning av en rekke marginaliseringsmekanismer på 
områder der barn skal trives og utvikle seg. Andelen barn 
som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
øker, og det generelle ulikhetsnivået i Norge øker. Vi har 
et høyt velstandsnivå i Norge, men vi må ikke la det bli en 
sovepute for å la være å bedre barn og unges oppvekstvilkår,  
poengteres det i rapporten. Det konkluderes med at det 
fremover blir viktig å se sammenhenger mellom de ulike 
levekårsområdene, slik at vi kan se virkemidler og tiltak i 
sammenheng. Et viktig bidrag til dette er, bl.a. nettressursene, 
barnefattigdom.no og oppvekststatus.no.

Les > Oppvekstrapporten 2017 Økte forskjeller – gjør det noe?

https://www.bufdir.no/PageFiles/32639/Oppvekstrapporten_2017.pdf
http://barnefattigdom.no/
http://oppvekststatus.no/
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Barn og unge som blir mobbet får ikke god nok oppfølging

Innsatsen mot mobbing har til nå i hovedsak vært forebygging og stopping, men det er også behov for 

oppfølgingsarbeid etter at mobbingen er over. En rapport fra Læringsmiljøsenteret og Uni Research Helse 

viser at mange barn og unge som blir utsatt for mobbing, ikke få den oppfølgingen de trenger, eller at 

oppfølgingen avsluttes for tidlig.

Å bli utsatt for mobbing kan ha store negative konsekvenser for 
de det gjelder og omgivelsene, både i form av helserelaterte 
plager og skolerelaterte utfordringer. Dersom oppfølgingen av 
de som har vært utsatt for mobbing ikke er tilstrekkelig, kan 
mobbingen få negative konsekvenser for den det gjelder i lang 
tid etterpå, også inn i voksenlivet.

Den nye rapporten handler om barn og unge som tidligere 
har vært utsatt for mobbing. Det vil si at den aktive utøvelsen 
av mobbingen er avsluttet, og fokus er på oppfølgingsfasen. 
Å følge opp barn og unge som har vært utsatt for mobbing, 
er en viktig del av det systematiske arbeidet mot mobbing. 
Oppfølgingsarbeidet er viktig, blant annet for å kunne forebygge 
senskader hos dem det gjelder, og sikre at den som har blitt 
utsatt for mobbing blir sosialt inkludert. Formålet med studien, 
som rapporten baserer seg på, har vært å innhente erfarings-
basert kunnskap om utforming og organisering av tiltak for 
barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

Ifølge fokusgruppene avslutter skolene oppfølgingen av elevene 
som er utsatt for mobbing for tidlig, til tross for at opplæring-
sloven pålegger dem å følge opp elever helt til de ser at elevene 
har det bra igjen. De løfter frem fem mulige årsaker til hvorfor 
oppfølgingen ble avsluttet for tidlig:
• Mobbingen er avsluttet, men skolen er ikke klar over at de  
 har ansvar for å følge opp eleven til eleven har det bra.
• Skolen oppfatter ikke at eleven har behov for videre  
 oppfølging.
• Skolen vet ikke hvordan den skal ivareta eleven.
• Eleven ønsker ikke å ha noe med saken å gjøre.
• Eleven skifter skole og oppfølgingen blir ikke videreført.

Rapporten tydeliggjør at det er viktig med innsats for å bidra til 
at barn og unge i større grad sier ifra til voksne om mobbingen. 

De som opplever mobbing må følges opp systematisk og det 
må vare helt til han eller hun opplever å ha det bra igjen. Ikke 
bare til man anser mobbingen for å være avsluttet.

Les rapporten > Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt  
for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og 
organisering av tiltak.

http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8%20og%20psykisk%20helse/%C3%85%20ivareta%20barn%20og%20unge%20som%20har%20blitt%20utsatt%20for%20mobbing.pdf
http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8%20og%20psykisk%20helse/%C3%85%20ivareta%20barn%20og%20unge%20som%20har%20blitt%20utsatt%20for%20mobbing.pdf
http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8%20og%20psykisk%20helse/%C3%85%20ivareta%20barn%20og%20unge%20som%20har%20blitt%20utsatt%20for%20mobbing.pdf
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Økt bruk blant eldre utfordrer helsepersonellet

Alkoholbruken blant eldre øker, og en av utfordringene er kombinasjonen av alkohol og legemidler.

I en spørreundersøkelse blant helsearbeidere kommer det 
frem at mange har erfaring med problematisk alkoholbruk 
blant sine brukere/pasienter. Et viktig tiltak blir å øke kom-
petansen blant helsepersonell, slik at de har den kompetansen 
og tryggheten de trenger for å fange opp de som sliter med 
rusproblemer.  

859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har 
deltatt i spørreundersøkelsen, som er gjennomført av rus-
feltets samarbeidsorgan Actis. Resultatene viser at 72 prosent 
av helsepersonellet har erfaring med at brukere/pasienter 
drikker slik at det går ut over helse, funksjon eller relasjoner. 

Der alkohol var en faktor i møte med pasienten, sa omkring 
90 prosent at de svært ofte eller nokså ofte opplevde at bruker 
hadde redusert aktivitet, dårlig hygiene og helse. Blant dem 
som har opplevd pasienter med alkoholproblemer, rapport-
erer en tredjedel om aggressivitet og trusler og/eller vold. En 
fjerdedel av sykepleierne rapporterer om "tafsing" og uønskede 
fysiske tilnærmelser.

Tre av fire helsearbeidere nevner ensomhet som den viktigste 
årsaken til at eldre drikker. Andre årsaker som ble nevnt var 
sorg, kjedsomhet og smerter.
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Andelen gravide som drikker alkohol varierer fra land til land

En europeisk studie viser at andelen gravide kvinner som drikker alkohol varierer fra land til land. 

I europeisk sammenheng drikker norske kvinner mindre alkohol i svangerskapet, sammenlignet med 

andre land. Mulige årsaker kan være alkoholpolitikk, organisering av svangerskapsomsorg, eller 

holdninger til alkoholbruk i svangerskapet hos kvinner.

Studien er en spørreskjemaundersøkelse blant 7000 gravide 
og nybakte mødre fra 11 europeiske land. Landene inkluderte 
Kroatia, Finland, Frankrike, Italia, Norge, Polen, Russland, 
Serbia, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Resultatene viste at i snitt rapporterte 16 % av kvinnene i disse 
landene at de hadde drukket alkohol etter at de visste at de var 
gravide. Alkoholinntaket blant gravide var høyest i Storbritannia 
(28,5%), Russland (26,5%) og Sveits (20,9%). De landene  
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som kom best ut var Norge (4,1%), Sverige (7,2%) og Polen 
(9,7%).

Mulige årsaker til variasjonen kan være forskjeller i nas-
jonal retningslinjer og kampanjer om alkohol og gravid-
itet, organisering av svangerskapsomsorg og holdninger til  
alkoholbruk i svangerskapet, eller ved en kombinasjon av 
alle disse faktorene. Av de kvinnene som rapporterte inntak 
av alkohol under svangerskapet, drakk 39% minst én enhet 
av alkohol per måned. De som drakk mest (mer enn én til to 
enheter per uke) bor i Italia og i Storbritannia. De som drakk 
minst (1-2 enheter under hele svangerskapet) bor i Norge, 
Sverige, Frankrike, Polen, Finland og Russland.

I denne studien fant forskerne en del kjennetegn ved de  
kvinnene som rapporterte alkoholbruk under svangerskapet. 
De var eldre, høyere utdannet, i jobb og røykere før svanger-
skapet, sammenlignet med kvinner som ikke rapporterte  
alkoholbruk. Forskerne spekulerer på om eldre, mer 
utdannede kvinner kanskje er mer kritiske til absolutte råd 
om alkoholavholdenhet. Forfatterne lurer også på om disse  
kvinnene er mindre mottakelige for kampanjer som advarer  
mot bruk av alkohol under svangerskapet enn yngre 
kvinner, særlig hvis de har drukket alkohol i tidligere 
svangerskap og likevel fått friske barn. Forfatterne 
mener derfor det er viktig at nasjonale kampanjer mot  
drikking i svangerskapet er rettet mot alle kvinner i fertil  
alder.

Denne studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet  
og Universitetet i Oslo, i samarbeid med Universitetet i  
Gøteborg og Sahlgrenska universitetssykehus i Sverige.  
Studien er publisert i tidsskriftet Woman and birth, og du kan 
lese sammendrag og få tilgang til studien HER.
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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/

