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brukeren får hjelp som virker.
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Brukermedvirkning 
og bedringsprosesser 
I dette nummeret av Spor har vi valgt å blant annet fokusere 
på brukermedvirkning og bedringsprosesser. Begrepet bruker-
medvirkning dekker ulike grader og ulike nivåer av innflytelse 
over beslutninger og utforming av tilbud. Brukermedvirkning 
kan foregå på ulike nivåer: Individ-, tjeneste- og politisk nivå. 

Brukerne av KoRus-Nord sine tjenester er hovedsakelig 
kommunene. Men det kan likevel være nyttig å samarbeide 
med brukerorganisasjoner i ulike sammenhenger knyttet til 
ulike satsinger vi er inne i. KoRus-Nord mener det styrker 
arbeidet å bringe inn brukernes kompetanse og perspekti-
ver. Derfor er det helt naturlig å invitere Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon, RIO, til å bidra med innlegg under 
årets «Te ka slags nøtte?» når temaet er rusbehandling i 
kommunene.

Kommunene har både et ansvar og en forpliktelse til å drive 
behandling, noe som understøttes av ulike retningslinjer 
de siste årene. -I løpet av få år har vi fått en veileder og en 
retningslinje som løfter frem og tydeliggjør kommunens 
ansvar og forpliktelse til å drive behandling innen rus– og 
psykisk helsefeltet. Men de sier ingen ting om hva behan-
dling i kommune skal være, sier Kari Hjertholm Danielsen 
ved KoRus-Nord.
- Vi undres over om kommunene faktisk er klar over at de har 
dette ansvaret, sier brukerrepresentant i RIO, Asbjørn Larsen. 
- Behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten har blitt stadig 
kortere de siste årene. Dette betyr at ruspasientene skrives 
ut fra institusjonen og kommer tilbake til kommunen mens de 
stengt tatt fortsatt er i et behandlingsforløp. Da må kommunen 
være bevisst på hva disse pasientene trenger.

Et verktøy som stadig flere tjenester bruker i bedringsproses-
sen til ruspasientene, er Klient- og resultatstyrt praksis, KOR. 

I følge kommunepsykolog Tone Sedolfsen i Tromsø er KOR 
brukermedvirkning satt i system: Brukerne gir systematisk 
tilbakemelding på arbeidsalliansen og selvopplevd bedring. 
KOR er en tilnærming som kan brukes for å øke bruker- og 
mestringsperspektivet i rusfeltet.
- Vår erfaring er at KOR gjør brukerne mer delaktige, og flere 
er engasjert med tanker og meninger knyttet til egen bed-
ringsprosess. KOR hjelper oss til å måle resultater, og gir 
oss mulighet til å endre kurs underveis, sier Sedolfsen. KOR 
hjelper fagpersonen med å holde fokus på samarbeidet og 
relasjonen med brukeren, samtidig som det gir brukeren en 
mulighet til å si fra om hva som fungerer bra og hva som ikke 
fungerer godt nok.

Hva er det da som skal til for at ruspasienter skal lykkes med 
sosial reintegrering og samfunnsdeltakelse? Dette er spørsmål 
som opptar sosiolog og leder ved KoRus-Vest, Stavanger, Inger 
Eide Robertson. Som en del av sitt doktorgradsarbeid har hun 
gjennom to år fulgt 17 pasienter som selv definerte at de befant 
seg i en positiv endringsprosess. Robertson mener at svarene 
fra hennes informanter vil ha betydning for hvordan tjenestene 
organiseres i forhold til pasientene som er i bedringsprosesser. 
Studien belyser også sosiale forhold som enten hemmer eller 
forsterker vellykket samfunnsintegrering.

Professor Bengt Karlson mener at å jobbe med men-
nesker som er i bedringsprosesser, eller jobbe recovery-
orientert, innebærer å ha brukeren i sentrum hele veien. 
Recoveryprosesser foregår i hverdagslivet og i lokalmiljøet, 
og er dermed en sosial prosess, vel så mye som en personlig 
og individuell. Som ansatt i en tjeneste betyr det at du må gå 
ved siden av brukeren, ikke løpe foran. Du må ha tillit til at 
brukeren selv vet hva som skal til for å skape ønsket foran-
dring i eget liv.
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- Vi vet mye om hva som virker i arbeidet med å fremme en bedre folkehelse. Nå må vi 
styrke kompetansen hos de som jobber ute i kommunene, slik at flere kan utnytte den 
kunnskapen som allerede finnes. Vår viktigste oppgave er å hjelpe kommunene til å 
handle, og til å iverksette gode, kunnskapsbaserte tiltak.

TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

Tid for handling på 
FOLKEHELSEFELTET
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Uttalelsen kommer fra Knut-Inge Klepp, 
direktør for området psykisk og fysisk 
helse ved Folkehelseinstituttet (FHI). 
Åpningsforedraget hans på årets «Te ka  
slags nøtte?» har fått tittelen «Rusfore-
byggende virkemidler som en del av  
kommunenes folkehelsearbeid». Klepp vil 
blant annet stille disse spørsmålene: Hva 
er kommunenes viktigste virkemidler?  
Og hvordan legge til rette for bred folkelig 
deltagelse i folkehelsearbeidet?

TILRETTELEGGE FOR GODE VALG
I jobben ved FHI er han særlig opptatt av 
å finne løsninger som kan hjelpe kom-
munene til å handle på folkehelsefeltet. Med 
folkehelseloven som ble innført i 2012 fikk  
kommunene nye rammer for arbeidet. I følge 

Klepp han mange kommuner har prioritert 
å få bedre oversikt over lokalbefolkningens 
helse- og levekår, og tiden er derfor moden 
for handling. 
- Folkehelse handler om å tilrettelegge for 
gode valg, både for individet og grupper. FHI 
vil bidra i dette arbeidet. Vi må lytte til kom-
munene, finne ut hva som er deres behov, 
i tillegg til å bidra med økt kompetanse og 
tydeliggjøre hva som nytter, fortsetter Klepp. 

Han legger til at en også på nasjonalt nivå  
vet mye om helsetilstand og levekår i be- 
folkningen, blant annet gjennom forskning. 
Mange modeller og tiltak som er igangsatt 
på folkehelseområdet, både nasjonalt og 
internasjonalt, er systematisk fulgt opp og 
evaluert. I tillegg finnes det mye kunnskap 
både om negative og positive faktorer som 
påvirker folkehelsen. 

JAKTER PÅ TILTAK SOM VIRKER
Blant tiltakene som vi vet har en positiv effekt 
på folkehelsen lokalt, nevner Klepp:
- Vi vet at god arealutforming i kommunene, 
med tilrettelegging for fysisk aktivitet og 
friområder i nærmiljøet, spiller positivt 
inn. Tilgjengelighet er også viktig på mat- 
området. Å ta bort brusautomater og i stedet 
sørge for godt drikkevann, har bidratt sterkt 
til nedgang i sukkerinntaket blant de unge. 
Betydningen av tilgjengelighet vet vi også  
mye om fra arbeidet med å forebygge alkohol- 
og tobakksbruk. Det er også viktig å legge til 
rette for brukermedvirkning og deltakelse i 
kommunene.  Dette kan blant annet oppnås 
gjennom et tett samarbeid mellom frivillig 
sektor og kommunen, understreker Klepp.

Han har jobbet med folkehelse i mange år 
både i Helsedirektoratet og ved Universitetene 
i Bergen og Oslo, i tillegg til å ha arbeidet 
innenfor fagfeltet epidemiologi, ernæring og 
folkehelse i USA. Hans doktorgrad handlet 
om rus og promillekjøring blant amerikansk 
ungdom.

 ¼ Folkehelse: 
Befolkningens helse- 
tilstand og hvordan 
helsen fordeler seg i en 
befolkning.

 Folkehelsearbeid:  
 Samfunnets totale innsats  
 for å opprettholde, bedre  
 og fremme befolkningens  
 helse. Arbeidet tar sikte  
 på å svekke faktorer som  
 medfører helserisiko, og 
  styrke faktorer som bidrar 
  til bedring av helsen. 
 Folkehelsearbeid er en  
 samfunnsoppgave. Inn- 
 satsen er befolkningsrettet  
 og utøves gjennom påvirkning  
 av faktorer som har positive 
 eller negative effekter på  
 helsen.
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REDUSERE SOSIAL ULIKHET 
Å redusere de sosiale forskjellene i helse er et 
viktig politisk mål i folkehelsearbeidet. Klepp 
innrømmer at dette er en stor og vanskelig 
jobb, og legger til at utfordringen er behovet 
for «policy coherence», det vil si at politiske 
beslutninger bør ses i sammenheng. 
- Dette gjelder ikke minst i en kommune der 
politikken innenfor de ulike sektorene som 
skole, helse, vei og næring, ideelt bør henge 
sammen. Ifølge loven skal en tenke og til-
rettelegge for bedre folkehelse innenfor alle 
disse sektorene, for eksempel også når en 
bygger nye veier, fortsetter Klepp.

Han mener dessuten at mulige konsekvenser 
og gevinster av ulike tiltak som innføres på 
folkehelsefeltet, også må gjøres mer tydelig 
utad. Når en tilfører ressurser til forebyggende 
arbeid, for eksempel bevilger penger til flere 
helsesøstre i skolehelsetjenesten, vil dette på 
lang sikt gi en folkehelsegevinst.

- Røykeloven ble for eksempel møtt med 
mye motstand, ikke minst fra utelivsbransjen 
som fryktet økonomisk nedgang og færre 
besøkende. Men det motsatte skjedde, og 
mange utesteder opplevde å få flere gjester. 
Denne lovendringen har bidratt til en enorm 
helsegevinst, og slike erfaringer kan vi  
kommunisere tydeligere.

RUS - OGSÅ FOLKEHELSE?
- Hvordan kan en innlemme temaet rus og 
rusforebygging som en naturlig del av det 
lokale folkehelsearbeidet? 
- Kommunene er som regel en stor arbeids- 
giver. Gjennom å ha en god ruspolicy på  
arbeidsplassen kan kommunen gå foran som 
et godt eksempel. I tillegg kan kommunene 
i større grad benytte de virkemidlene som 
ligger innen skjenkepolitikken, som for 
eksempel redusert åpningstid og hyppige 
skjenkekontroller, sier Klepp.

ALKOHOLPOLITIKK OG TRYGGHET
Han legger til programmet «Ansvarlig  
alkoholhåndtering» som et nyttig tiltak for 
kommunene. Gjennom et tettere samarbeid 
mellom skjenkemyndighet i kommunen, 
politi og bransje kan de både redusere grad 
av overskjenking og alkoholrelatert vold, og 
omfanget av skjenking til mindreårige. Slik  
vil en kommune kunne skape større forutsig-
barhet og mer trygghet i et lokalsamfunn.   

Et hovedfokus innen folkehelse-forskningen 
er å finne hva som virker av tiltakene. Nylig 
fikk FHI et større oppdrag knyttet til å utvikle 
kompetanse i å evaluere folkehelsetiltak, 
inkludert lokale tiltak. Å forstå kommunenes 
behov, blir noe av det viktigste i dette arbeidet, 
påpeker Klepp.
- De neste årene blir hovedsatsningen å 
evaluere det arbeidet som gjøres innen lokalt 
folkehelsearbeid. I tillegg må vi nå ut med 
kunnskap og forskning, og spesielt vise fram 
de gode eksemplene fra kommunene, sier 
Klepp.

 Områdedirektør i Folke-
helseinstituttet (FHI), 
Knut-Inge Klepp, vil jobbe 
for at kommunene skal 
bli bedre kjent med den 
forskningen som foreligger 
på folkehelsefeltet, slik 
at de kan iverksette flere 
kunnskapsbaserte tiltak. 
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- Det verste er imidlertid at folk ikke ønsker 
denne liberaliseringen, sier Gerhardsen.
- I Actis er vi bekymret over at vi i de siste 
årene har sett en utvikling der fokuset flyttes 
fra helse over til næring.

En undersøkelse Actis har gjort, viser at 
hele 75 prosent ønsker flere alkoholfrie 
arenaer, som f.eks innen idrett og kultur. 
Hele ni av ti ønsker alkoholforbud på fly, og 
57 prosent mener det er for mye drikkepress 

De siste årene har det vært en tredobling i antall skjenkesteder, og skjenkebevillinger blir 
gitt til steder som kinoer, biblioteker, interiørbutikker, frisørsalonger og gårdsutsalg. 
- Slike bevillinger setter alkoholloven under press, sier generalsekretær Mina Gerhardsen 
i Actis. Actis er rusfeltets samarbeidsorgan, og jobber for å synliggjøre konsekvenser av 
alkoholpolitikken.

TEKST: CARINA KALJORD

UNDER PRESS
ALKOHOLLOVEN

 Skjenkebevilling som 
f.eks gis til frisører setter 
alkoholloven under press, 
mener Actis.
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i samfunnet. Dermed er både lokale og  
nasjonale politikere i utakt med befolkningen.

LOKALPOLITIKERNE HAR EN 
NØKKELROLLE 
Lokalpolitikerne og kommunestyrene rundt 
om i landet har en viktig rolle: Det er kom-
munene som skal utarbeide alkoholpolitiske 
handlingsplaner, og det er lokalpolitikerne 
som skal vedta prinsipper og hovedlinjer for 
den lokale alkoholpolitikken.
- Vår oppfordring til lokalpolitikerne er at de 
ikke skal være så rause med å gi nye skjenke- 
bevillinger. I dag er det få som får nei på en 
søknad, og mange kommuner legger nå til 
rette for forenklet vurdering av søknaden. 
Det innebærer blant annet at det ikke er 
gitt at det nye kommunestyret får anledning  
til å samlet vurdere både antall skjenke- 
bevillinger og hvor i kommunen disse er gitt. 
Det stemmer ikke lengre at bevilling skal 

være «lett å få, lett å miste»: Tvert i mot er 
det nå lett å få bevilling, og vanskelig å miste 
den, sier Gerhardsen.
- Det mest bekymringsfulle er at nye 
søknader om skjenkebevilling tildeles til-
feldig, og blir ikke sett i sammenheng med 
hvor mange – og hvor – andre bevillinger er 
gitt. Alkohol er ikke en vanlig vare, og salg av 
alkohol må ha et folkehelseperspektiv. Det er 
politikernes oppgave å legge til rette for et 
uteliv som begrenser fyll og bråk, gjennom 
klare og gode regler, kontroll og samarbeid 
med bransjen.

TRYGGHET OG TRIVSEL
- Trygghet og trivsel i lokalmiljøene bør være 
viktig for lokalpolitikerne. Mange skjenke- 
steder er ikke nødvendigvis synonymt med 
hverken trygghet eller trivsel. Vi ønsker jo 
at det skal være hyggelig å rusle i sentrum 
om kveldene, uansett om du bor i en storby 
eller på et mindre sted. En undersøkelse fra 
Helsedirektoratet viser imidlertid at over en 
tredjedel, 36 prosent, opplever at det er utrygt 
å ferdes i egen by om kveldene. Hele åtte av 
ti voldstilfeller er knyttet til alkoholbruk, og 
hvert år plages halvannen million nordmenn 
av andres drikking – fra støy og hærverk, til 
trusler og vold.
- Med enkle grep kan vi få et tryggere og 
triveligere sentrum på kveldstid: Små 
endringer i skjenketiden er forbundet med 
en signifikant nedgang i utelivsvolden. 
Innskrenkning av skjenketiden er derfor et 
svært effektivt tiltak for å redusere vold og 
utrygghet. Mange kommuner har valgt å  
gjøre dette, nettopp for å redusere utelivs- 
volden. Effekten har vært merkbar, påpeker 
Gerhardsen.

IDRETT SOM ALKOHOLFRI SONE
En annen stor og viktig arena som vi ser 
er under press, er idretten. Det pågår en 
debatt om servering av alkohol ved ulike 
større idrettsarrangementer, for å finansiere 
idretten. 

 Tygghet og trivsel i 
lokalmiljøene bør være 
viktig for lokalpolitikerne. 
Mange skjenkesteder 
er ikke nødvendigvis 
synonymt med hverken 
trygghet eller trivsel, sier 
Mina Gerhardsen i Actis.
Foto: Actis





SPOR 3 |  16    9

- Dette bryter fundamentalt med norsk 
kultur. Vi har en lang tradisjon med å ta 
med barna våre på ulike alkoholfrie idretts- 
arrangementer og lage en fin ramme for 
hele familien. Her skiller Norge seg fra andre 
land, og den alkoholfrie familieprofilen innen 
idretten er noe Norge hittil har vært stolt av. 
Det er jo ikke slik at prestasjonene på banen 
eller på arenaen blir bedre med alkohol, sier 
Gerhardsen ironisk.
- Det er fortsatt slik at nordmenn ikke har 
den beste drikkeatferden – vi snakker helst 
om god, gammeldags fyll. Det trenger vi ikke 
akkurat på disse arenaene. Joda, jeg vet at 
vi snakker om at nordmenn har fått konti-
nentale drikkevaner, men er ikke det bare 
et påskudd for å drikke midt i uka også? 
spør generalsekretæren.  – Det er akkurat 
det samme som på eldresentrene, der det 

flere steder ønskes en «Trivselstralle» med 
Cognac og likør til kaffen. Kanskje uten å 
være bevisst at seniorene våre har kropper 
som tåler mindre alkohol, og at de i tillegg 
også bruker medisiner som ikke går sammen 
med alkohol.

PRIKKTILDELING
Denne våren trådte nye regler om prikktil-
deling i kraft, og kommunene er nå forpliktet 
til å tildele prikker ved regelbrudd og inndra 
bevilling ved 12 tildelte prikker. Ett av målene 
med ordningen er at salgs- og skjenke- 
stedene skal arbeide bedre med å forebygge 
at lovbrudd skjer. Gerhardsen er skeptisk til 
om endringen vil fungere etter intensjonene:
- Dette er i og for seg en god idé, som dess- 
verre har blitt utvannet underveis. Vi ser 
igjen at hensynet til næringen vinner over 
helseperspektivet. Slik det nå er lagt opp, 
blir det et svakere system som gir rom 
for flere brudd på alkoholloven enn hva  
som var tilfelle tidligere. Dette kan jo umulig 
være intensjonen. Helseministeren har 
nok gode intensjoner, men dersom dette  
systemet ikke fungerer etter planen,  
forventer Actis at ordningen strammes inn, 
avslutter Gerhardsen.

Fakta Actis:
 � Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner 

som jobber med rusfeltet, og representerer 27 organisasjoner.

 � Medlemmene jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og  
oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighets- 
problemer, og flere driver med pårørendearbeid.

 � Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og 
pengespill. Actis sin rolle er å være en tydelig stemme og pådriver for 
en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk, der de jobber på vegne av 
organisasjonene. Målet er å være en premissleverandør for utformingen 
av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge. 

http://www.actis.no/

«Det er politikernes oppgave 
å legge til rette for et uteliv 
som begrenser fyll og bråk, 
gjennom klare og gode regler, 
kontroll og samarbeid med 
bransjen»

http://www.actis.no/
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Det sier Linda Rostad, servicekonsulent i 
Bodø kommune, som holder en av parallell- 
sesjonene under årets «Te ka slags nøtte». 
Siden januar 2014 har hun hatt ansvaret 
for satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering  
(AAH) i Bodø, som her har fått navnet 
«Tryggere uteliv». Arbeidet ble først etablert 
som et prosjekt i 2012, finansiert av midler 
fra Helsedirektoratet og KoRus-Nord. De 
siste årene har kommunen selv driftet en 
halv stilling, som utelukkende er satt av til 
«Tryggere uteliv».

TRYGGERE UTELIV
I innlegget på konferansen tar Rostad for seg 
hvordan AAH-satsingen først ble etablert i 
Bodø kommune, hva som fungerer godt i dag, 
samt mål og tanker for framtidig drift.

Den tverrfaglig arbeidsgruppen har stor 
betydning for at utelivet i Bodø er blitt tryggere 
og mer forutsigbart. I gruppa sitter repre-
sentanter fra NHO Reiseliv, politi, bransje, 

både utesteder og hoteller, i tillegg til 
Utekontakten, kommunens folkehelse- 
konsulent, og skjenke- og kontrollansvarlig. 
Rostad skryter av samarbeidet i gruppa.
- Arbeidsgruppa og det gode samarbeids- 
klimaet her, er selve drivkraften for det vi har 
fått til i Bodø. At alle i gruppa er villige til å 
se spørsmålene rundt alkohol og skjenketid 
i et litt større perspektiv, og fra de andres 
ståsted, har vært en forutsetning. De som 
sitter i gruppa ønsker selv å delta her, og 
er dermed motiverte til nettopp å bidra til et 
bedre og tryggere uteliv, sier Rostad. 

ØKT KUNNSKAP – EN TREND
Selv har hun ansvaret for å arrangere kurs i 
Ansvarlig Vertskap for servitører og de som 
skjenker alkohol. Pågangen til kursene fra 
ansatte og servitører på utestedene har vært 
enorm, og det har derfor vært avholdt minst 
fire kurs i året. De siste årene har til sammen 
585 mennesker fått høyere kompetanse på 
skjenkeområdet.

Det tverrfaglige samarbeidet rundt et «Tryggere Uteliv» i Bodø er nøkkelen til en helhetlig 
alkoholpolitikk. – Denne satsingen krever at de ulike representantene fra politi, næring og 
kommune virkelig viser vilje til å se arbeidet i et større folkehelseperspektiv.

TEKST: TRUDE AALMEN

Samarbeid nytter i   
ALKOHOLPOLITIKKEN
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- Vi ser at det å ha godt kvalifiserte servitører 
og bartendere har blitt en trend på utestedene. 
De som driver utestedene sender sine ansatte 
på kurs, noe vi er svært glade for. Vi vet at økt 
kunnskap om sammenhengen mellom alkohol 
og vold, faktisk bidrar til trygghet på utestedene.

Kommunen ønsker at alle som jobber med 
alkoholhåndtering på utestedene skal ha 
best mulig kompetanse, og tilbyr kurs også 
for skjenkekontrollørene. For eksempel er 
det viktig at de skriver grundige rapporter 
fra uteplassene. De siste årene har det 
vært svært få meldinger om overskjenking 
og skjenking til mindreårige i Bodø. Rostad 
påpeker at dette skal skjenkestedene  
berømmes for. 
- De er blitt kjempegod til å overholde alkohol- 
loven, noe som er en konsekvens av mer 
kompetanse og opplæring på området.

MAKSIMAL ÅPNINGSTID
Hun legger likevel ikke skjul på at deltakerne 
i arbeidsgruppen «Tryggere Uteliv» har 
ulikt fokus. Næringen og bransjefolkene er 
naturlig nok mest opptatt av å bevare en 
utvidet åpningstid, som igjen gir den beste 
omsetningen. På den andre siden sitter 
politiet og kommunen, som ønsker en mer 
restriktiv alkoholhåndtering. 

Politikerne i Bodø kommune har i stor grad 
støttet næringen, ifølge Rostad, men hun 
påpeker at de samtidig har vært opptatt 
av å etablere trygghet i sentrum. Da de før 
sommeren skulle fornye de lokale alkohol-
politiske retningslinjene i kommunestyret, 
argumenterte de for at Bodø skal være 
en mest mulig «åpen» by. Dermed valgte  
politikerne også denne gangen å beholde 
maksimal åpningstid, det vil si til klokken 
03, også på uteserveringene. 
- Vi som skjenkemyndighet hadde sammen 
med politiet foreslått å kutte skjenketida med 
en time, men dette ble nedstemt. Vår be- 
grunnelse var at hvis folk må stoppe å drikke 

litt tidligere, er de mer våkne, mindre irritable 
og har bedre kontroll. På denne måten ønsket 
vi å forebygge alkoholrelatert vold og uro i 
sentrum.

MER VOLD I SENTRUM
Graden av vold i sentrum av Bodø gikk ned 
med hele 13 prosent etter de første to årene 
med AAH-satsing. Nå viser den lokale stati- 
stikken for alkoholrelatert vold en oppgang. 
Dette bekymrer Rostad.
- Det er litt vanskelig å forklare, for vi trodde 
jo at de grepene vi har tatt var det som ga 
en tydelig effekt. Nå skal det også sies at 
det i det siste er registrert flere folk ute på 
byen natterstid, noe som trolig også påvirker 
voldsstatistikken. 

Rostad påpeker at problemene med vold og 
uro i sentrum hoper seg opp på de stedene 
som serverer mat i de små nattetimene.
- Det er når folk skal ha seg en matbit etter 
stengetid, at det blir uro. Politiet har derfor 
pålagt en av snack-barene å ha profesjonelt 
vakthold. Dette kravet kunne vi gjerne tenkt 
oss at alle nattåpne spisesteder, samt drosje- 
holdeplassen hadde vært underlagt. Politiet 
er mye til stede i sentrum men har dessverre 
ikke ressurser til å gå der permanent.

FOREBYGGE: Gjennom 
satsingen «Tryggere 
Uteliv» forsøker en å fore- 
bygge alkoholrelatert vold 
og uro i Bodø kommune. 
Servicekonsulent Linda 
Rostad har ledet arbeidet 
de siste årene. 
(Foto: Terje Myller)
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TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

«Du må huske at æ har vært mye ensom og har vært nødt til å klare mæ sjøl!» Uttalelsen 
kommer fra en av de unge som Aase Sundfær har møtt i sin forskning om barn som 
pårørende av rusmisbrukere.

BRENNER FOR DE SOM 
«måtte klare sæ sjøl»
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Sundfær er opptatt av at de som møter disse 
barna som vokser opp med rus og psykisk 
sykdom i nær familie, må være villige til å 
bruke tid med barnet. Under årets "Te ka 
slags nøtte"-konferanse snakker Sundfær 
om hvordan hun mener vi kan synliggjøre  
behovene til disse barna, og gi bedre hjelp.

MÅ BYGGE TILLIT
- Før vi kan hjelpe må vi bygge tillit til barnet 
og til hele familien rundt. Hjelperne er ofte 
veldig handlingsrettet, men vi bør i større 
grad bruke tid og bygge en relasjon til barnet 
og foreldrene. Vi må bli ordentlig kjent med 
barnet og kjenne den helhetlige situasjonen 
til familien. Først da kan vi tilby skikkelig 
hjelp, understreker hun.

Aase Sundfær har i mange år jobbet som 
klinisk sosionom ved Ullevål sykehus, til-
knyttet Barne -og Ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUP). Her har hun blant annet 
deltatt i oppbyggingen av egne spedbarn- og 
småbarnsteam, en modell som nå brukes av 
BUP-enhetene i alle bydeler i Oslo. 

Mellom 1985 og 2009 gjennomførte hun  
fem studier av barna til 31 kvinner med 
rusproblemer. Da barna var små intervjuet 
hun deres mødre, men så møtte hun de 
samme barna da de var 8, 15, 20 og 25 år 
gamle. Denne forskningen bidrar til å se 
rusproblemer i et livsløpsperspektiv, og 
gir økt forståelse for hvordan foreldrenes 
rusproblemer får konsekvenser også for 
barna. 

OMSORG FOR FORELDRENE
Det som kjennetegner barn av rusmisbrukere 
er ifølge Sundfær, at de tar et sterkt omsorgs- 
ansvar for foreldrene sine. De er sterkt 
knyttet til foreldrene sine og håper at mor 
og far skal slutte å ruse seg. Som andre barn 
er de også veldig lojale overfor mor og far.
- Disse barna blir ofte bedre til å tolke  
foreldrenes sinnsstemninger og følelser,  

enn sine egne. Mange av dem er villige til 
å våge sitt eget liv for foreldrene. Derfor er 
det så viktig å anerkjenne det sterke båndet 
mellom barnet og moren, og mellom barnet 
og faren, fortsetter hun. 

Hun mener fagfolk innen rus og psykiatri  
fortsatt opplever at de ikke når skikkelig fram 
til barn av rusmisbrukere. Barna gjør seg  
ofte «usynlige» for ikke å tiltrekke seg 
oppmerksomhet mot vanskene i familien. 
Sundfær mener hjelperne derfor må søke å 
bryte det hun kaller for «taushetens tyranni». 

MÅ VISE VARSOMHET
Barnet lærer fort at hvis de forteller for mye, 
så kan noen komme å ta foreldrene deres 
fra dem. 
- Mange av de unge voksne jeg møtte snakket 
ikke med noen da de var barn, ikke en gang 
egne søsken. Derfor må fagfolkene som 
møter barna vise varsomhet, og finne en link 
inn til barnet. Dette kan være å vise interesse 
for det barnet er opptatt av, for eksempel 
filmer, leker og venner, eller gjøre aktiviteter 
sammen med barnet. Gjennom å bygge tillit 
vil barnet etter hvert tørre å bryte tausheten, 
fortsetter hun. 

Sundfær legger samtidig til at denne tillits- 
personen som disse barna trenger, godt kan 
være noen utenfor selve hjelpeapparatet. Det 
viktigste er at de finner noen de kan snakke 
med.
- Det aller beste for disse barna er at de 
møter noen andre med liknende historier, 

«Det som kjennetegner barn av rusmisbrukere 
er at de tar et sterkt omsorgsansvar for 
foreldrene sine. De er sterkt knyttet til 
foreldrene, og håper at mor og far skal slutte 
å ruse seg.»
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helst andre barn som har opplevd noe av det 
samme. De beste «vitnene» til eget liv er jo de 
som virkelig forstår, som vi kan sammenligne 
oss med. For barnet er det livsnødvendig at de 
åpner seg til noen, men dette kan også være 
en lærer, en venn eller en av besteforeldrene, 
fortsetter hun. 

BARNEANSVARLIG 
Sundfær er glad for lovendringen som kom 
i 2010. Den pålegger helseforetakene å ha 

en egen barneansvarlig tilknyttet alle institu- 
sjoner der voksne rusavhengige eller psyki-
atriske pasienter får behandling.
- Heldigvis fikk vi denne loven med egen  
barneansvarlig, men fortsatt er det til en viss 
grad opp til institusjonene å definere inn-
holdet for den som er barneansvarlig. Det 
er stor variasjon i hvordan rollen blir utført. 
Utfordringen for de som er barneansvarlig er 
trolig å ha nok tid med disse barna, helst over 
en lengre periode, påpeker hun.
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 Fagfolkene som møter barna må vise varsomhet, 
og finne en link inn til barnet. Gjennom å bygge 
tillit vil barnet etter hvert tørre å bryte tausheten, 
sier Aase Sundfær. Hun har fulgt barn av rus- 
misbrukere i et livsløpsperspektiv.



Dette temaet behandler også Sundfær i boka 
«God dag jeg er et barn; Om barn som lever 
med rus eller psykisk sykdom i familien». 
Dette er en «metodebok» for arbeid som  
barneansvarlig og hjelp til barn på forskjellige 
alderstrinn.

BESKYTTELSESFAKTORER
Hvordan gikk det så med de barna som 
Sundfær intervjuet flere ganger, sist da de 
var rundt 25 år gamle?
- Disse barna var heldigvis velsignet med 
mange beskyttelsesfaktorer i seg selv. De 
var alle svært sosiale og tilpasningsdyktige, 
og de var vant til å være offensive og løsnings- 
orienterte. Det forklarer at de fleste av dem 

jeg fulgte har klart seg relativt godt. Flere av 
dem hadde en periode der de var utprøvende i 
forhold til rus, og alle bortsett fra en har hatt 
forsinket skoleløp, men så hentet de seg inn 
igjen. Å få egne barn var vesentlig for flere av 
dem, forteller hun.

DET HAR SIN PRIS
Men samtidig legger hun til at det å vokse opp 
med rusmisbrukere som foreldre, absolutt 
har sin pris.
- De fleste som opplever en slik urolig 
barndom der de periodevis har hatt et 
omsorgsansvar for egne foreldre, har opplevd 
vold og ofte mange flyttinger, bærer med 
seg mye smerte. Et tilleggsproblem er at de 
allerede som unge voksne igjen må passe på 
egne foreldre.  Rusmisbrukere som har levd 
hardt gjennom mange år, får gjerne fysiske 
helseproblemer allerede i 50-årene. Dette blir 
en ny belastning for barna som må ta seg av 
foreldrene «før tiden», påpeker Sundfær til 
slutt.

BARNEANSVARLIG 
1. januar 2010 kom det en endring i lov for Helsepersonell og lov for Spesialisthelsetjenesten. 
Nye paragrafer påla da alle Helseforetak og institusjoner som behandler voksne rusmisbrukere og 
psykiatriske pasienter om også å ivareta pasienters barn.

METODEBOK
Boka «God dag jeg er et barn». Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien», er 
skrevet av klinisk sosionom Aase Sundfær. Den brukes i undervisningen innenfor ulike sosialfaglige  
utdanninger, for eksempel bachelor og master i sosialt arbeid. Det er også en «metodebok» for arbeid 
som barneansvarlig, og hjelp til barn på forskjellige alderstrinn.
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Hvordan vi kan nå de unge og utsatte på en 
best mulig måte er noe som opptar Henning 
Pedersen. Han har i mange år arbeidet tett 
med de oppsøkende tjenestene i Norge, og 
er forfatter av rapporten som kom ut i vår: 
«Kartlegging av oppsøkende ungdoms- 
arbeid i kommunene 2015». Allerede i 1969 
ble Uteseksjonen i Oslo etablert, den første 
oppsøkende virksomheten. Fra 1969 og frem 
til i dag, har 102 kommuner eller bydeler sett 
nytten i slike tjenester.

SMÅ ENHETER, SÆREGEN METODIKK
- De oppsøkende tjenestene er ofte små 
enheter med en særegen metodikk, som 
skal samarbeide tett med mange større  
tjenester i kommunene. Det er viktig at disse 
gis anledninger til å utvikle sitt fag og sin 
praksis, samt ferdigheter som er nødven-
dig for å gjøre best mulig arbeid, sier han og 
fortsetter: -Jeg er bekymret for at de minste 
oppsøkende tjenestene kan bli oppslukt 
av andres tilnærminger som f.eks barne-
vern eller forebyggende politi. Jeg tror det 
er en styrke at mange kommuner kan tilby 

forebyggende tjenester som arbeider ulikt, og 
bruker ulike tilnærminger for å nå ungdom. 
Forebyggende politi, barnevern og utekontakt 
skal samarbeide, men jeg tror likevel at flest 
vil bli nådd hvis alle tre klarer å opprettholde 
sine særtrekk og sine tilnærmingsmåter. 

BEHOV FOR OVERSIKT 
I følge Pedersen startet forarbeidene til  
rapporten allerede i 2013/2014, mens KoRus-
Oslo hadde «oppsøkende sosialt arbeid» som 
et nasjonalt spisskompetanseområdet. 
- Vi var på den tiden flere ansatte som tok 
del i arbeidet med dette spisskompetanse- 
området. Vi hadde utarbeidet langsiktige 
planer for utviklingsarbeid på praksisfeltet. Vi 
drev en videreutdanning i oppsøkende sosialt 
arbeid, arbeidet med nasjonale og regionale 
opplæringstiltak, og vi hadde investert mye 
i å utvikle et fagsystem (dataregistrerings- 
verktøy) tilpasset oppsøkende tjenester. 
Gjennom arbeidet med spisskompetanse- 
området sto vi i tett kontakt med oppsøkende 
tjenester i de store byene og Landsforeningen 
for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid 

- Oppsøkende tjenester er en viktig brikke innenfor tidlig intervensjonsarbeid rettet 
mot ungdom. Det gjenspeiles imidlertid ikke i statlige myndigheters prioritering av fag- 
og kompetanseutvikling for fagfeltet. Bør det være helt og holdent opp til hver enkelt 
kommune hvordan denne viktige innsatsen overfor utsatte sikres og forvaltes? spør 
Henning Pedersen, spesialkonsulent ved KoRus-Oslo.

TEKST: BEATE STEINKJER     
FOTO: BJØRNAR 
BERGENGEN

Unge under radaren  

– oppsøkende tjenester 
som ressurs
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(LOSU). Rapporten ble laget på bakgrunn av 
ønsker fra LOSU, og fordi vi vurderte at det 
var behov for en ny statusoppdatering på bruk 
av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene. 
Videre ga dette oss anledning til å opp- 
summere våre erfaringer gjennom et snaut 
tiår. Det er tidligere gjort slike studier i 1981, 
1991, 2004. 

Intensjonen med oppsummeringen av status 
på dette feltet var både å kartlegge hvordan 
oppsøkende arbeid var organisert, samt å 
kartlegge hvordan oppsøkende arbeid ble 
benyttet i kommunenes tidlig intervensjons- 
arbeid rettet mot utsatte unge.

FRA SOSIALT ARBEID TIL HELSEARBEID
Undersøkelsen viser at praksis i det opp- 
søkende arbeidet varierer fra kommune 
til kommune og tilpasses lokale forhold. 
Tjenestene er lagt til ulike sektorer i kom-
munene, de fleste til helsesektoren, mange 
til barnevern og kultur/oppvekst. Likevel 
er hovedtrekk knyttet til målformuleringer, 
målgrupper og arbeidsmetodikk felles for 
de fleste oppsøkende ungdomstjenester i 
landet. Mange arbeider målrettet med tidlig  
intervensjonsarbeid og utsatte unge.
- Det mest overraskende for meg var at de 
fleste oppsøkende ungdomstjenester er lagt 
til helsesektoren i kommunene. Dette er helt 
nytt siden undersøkelsen i 2004. Hvordan 
dette vil prege utviklingen framover blir spen-
nende å følge. Oppsøkende arbeid benyttes 
derfor i økende grad i helsesektoren for å 
sikre at også de mest utsatte unge kommer 
i kontakt med og får relevante helsetjenester 
på et tidlig tidspunkt. Undersøkelsen peker 
ut tre nye trender fra 2004: For det første er 
mange oppsøkende virksomheter nå lagt 
til helsesektoren i kommunene, videre er 
det langt flere med helsefaglig bakgrunn 
i de oppsøkende tjenestene og for det 
tredje ser det ut til å være tettere koplinger 
mellom oppsøkende ungdomstjenester og  
helsesektor/-stasjon. Dette gjelder også blant 

de tjenestene som ikke er direkte organisert i 
kommunens helsesektor, forteller Pedersen.   

Rapporten peker på at det er behov for tyde- 
ligere føringer for arbeidet på dette feltet.  
De oppsøkende tjenestenes rolle i tidlig inter-
vensjonsarbeid bør beskrives ytterligere, og 
det er behov for å beskrive og dele eksempler 
på god lokal praksis. 

IKKE EN LOVPÅLAGT TJENESTE
Oppsøkende tjenester er ikke en lovpålagt 
virksomhet i Norge. Det er opp til hver 
kommune å vurdere om de skal ha en slik 
tjeneste, og hvordan den skal utformes. Det 
stilles heller ingen kvalitetskrav til arbeidet. 
Dette engasjerer Henning Pedersen:
- Nasjonale kartlegginger fra 2004 og 2015 
viser at oppsøkende sosialt arbeid overfor 
utsatte unge, utgjør en viktig del av det 
tidlige intervensjonsarbeidet i kommunen. 
Det gjenspeiles ikke i statlige myndigheters 
prioritering av fag- og kompetanseutvikling 
for fagfeltet. Bør det være helt og holdent 
opp til hver enkelt kommune hvordan denne 
viktige innsatsen overfor utsatte sikres og for-
valtes? Jeg mener at på lik linje med andre 
fagfelt bør det finnes statlige retningslinjer 
og føringer. Arbeidet bør sikres kvalitets- og 

 Det mest overraskende 
for meg var at de fleste 
oppsøkende ungdoms- 
tjenester er lagt til 
helsesektoren i  
kommunene. Dette 
er helt nytt siden 
undersøkelsen i 2004, 
sier Henning Pedersen 
ved KoRus-Oslo.
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metodeutvikling, gjennom eksisterende 
nasjonale kompetansemiljøer og utdannings- 
institusjonene.

I følge Pedersen prioriterer de enkelte kom-
munene dette arbeidet høyt, selv når deres 
innsats synes å være på kollisjonskurs med 
den tilsynelatende lunkne interessen for 
oppsøkende ungdomsarbeid i de statlige 
direktoratene, forsknings- og kompetan-
semiljøene. Arbeidsformen som benyttes 
av de oppsøkende tjenestene synes også å 
være i tråd med ønsker fra brukerne selv, 
som understreker behovet for fleksible, 
oppsøkende og ressursorienterte tjenester 
rettet mot utsatte unge.

- Vi trenger ikke gå lengre enn til den ferske 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016- 
2020) for å lese om at innsatsen skal rettes 
inn mot personer som er i ferd med å utvikle 
problemer, og at kommunesektoren sitter 
på mye av løsningen. Dèt i seg selv burde 
være grunn god nok for en fornyet statlig 
satsning på oppsøkende ungdomsarbeid. 
Nye føringer for arbeidet bør utarbeides, og 
det bør gjennomføres studier av oppsøkende 
arbeid i kommunene for å sikre at risikout-
satte unge får god hjelp så tidlig som mulig.  
Oppsøkende ungdomsarbeid bør bli en tydelig 
nasjonal satsning dersom vi skal lykkes 
med tidlig intervensjon overfor utsatte unge, 
mener Pedersen.

En av hovedkonklusjonene i rapporten 
handler om at det bør utarbeides nye stat-
lige føringer for oppsøkende ungdomsarbeid 
i kommunene. 

BEHOV FOR KUNNSKAPSUTVIKLING
Kartleggingen som beskrives i rapporten, 
viser en del utfordringer med tanke på det 
oppsøkende arbeidet. I tillegg til at det ikke 
er en lovpålagt tjeneste, etterlyses det nye 
studier som bør fokusere på de oppsøkende 
tjenestenes evne til å nå grupper som ikke 

ellers nås i tilstrekkelig grad av det ordinære 
apparatet. Videre bør nye studier fokusere på 
hvilke virksomme innsatser de oppsøkende 
tjenestene setter inn, eller kan sette inn.
- Oppsøkende tjenester bør være en ressurs i 
kommunenes folkehelse-kartleggingsarbeid. 
Kommunene har behov for å ha oppdatert 
kunnskap både om større utviklingstrender 
og om grupper som skiller seg ut, for å kunne 
utforme en hensiktsmessig lokal ruspolitikk 
og folkehelsestrategi, sier Pedersen. 

Rapporten konkluderer med at de opp- 
søkende tjenestene selv bør ta initiativ til 
å drøfte og videreutvikle kunnskapsgrunn- 
laget, og utveksle erfaringer og metodikk 
fra egen virksomhet. Særlig gjelder dette de 
oppsøkende tjenestenes oppfølgingsarbeid. 
Tidligere har Pedersen (2013) etterlyst en 
gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for 
utekontaktenes oppfølgingsarbeid. 

- Studien har vist at svært mange unge, 
kanskje så mange som 6.000 ungdom per 
år mottar hjelp fra landets utekontakter. 
Utekontaktene bruker i gjennomsnitt mer 
enn 1/3 av arbeidstiden til individuelt oppføl-
gingsarbeid. Hvilket kunnskapsgrunnlag 
denne innsatsen er tuftet på er sjelden blitt 
beskrevet, forteller Pedersen. 

Han sier videre at dette samsvarer med 
Helsedirektoratets konklusjoner fra deres 
utredning av tilbud til barn og unge med 
rusmiddelproblemer. De ønsker at kom- 
munene i større grad tar i bruk kunnskaps- 
baserte metoder, og anbefalte verktøy 
i sitt arbeid med denne målgruppen. Videre 
argumenteres det for at det bør utvikles og 
etableres systemer som både fanger opp 
og gir personer i risikosoner rask behan-
dling. De må også nå  brukere som allerede 
har utviklet rusmiddelproblematikk, men 
som selv ikke oppsøker tjenestene, eller 
ser behov for hjelp. Denne rapporten viser 
at disse tjenestene allerede finnes i mange 
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kommuner. Utfordringen er snarere knyttet til 
at det ikke stilles klare krav og forventninger 
til kvaliteten i tjenestene. Når det heller 
ikke forskes eller drives et systematisk fag- 
utviklingsarbeid på fagfeltet, er det lite sann-
synlig at praksis i hovedsak vil være foran- 
kret i kunnskapsbaserte tilnærminger. En ny 
satsning på tidlig intervensjon for ungdom bør 
derfor inneholde retningslinjer, kompetanse- 
tiltak og en plan for forskning og fagutvikling 
på feltet. 

Samtidig er det behov for å videreutvikle  
dokumentasjonspraksisen både når det 
gjelder personopplysninger og kartleggings- 
metodikk. 

«GLEMTE» TJENESTER
- Jeg mener at det er viktig at de pro- 
fesjonaliseringsprosessene som KoRus- 
Oslo var med å sette i gang i dette fagfeltet 
videreføres. De 102 oppsøkende ungdoms- 
tjenestene ser ut til å være «glemt» i de  
statlige satsningene. Dette på tross av at 
mange strategier for tidlig intervensjon 
forutsetter at noen tar et spesielt ansvar for 
tidlig identifikasjon av risikoutsatte unge,  
og motiverer disse til å komme i kontakt 
med aktiviteter eller tjenester som kan av- 
hjelpe deres situasjon. I kommuner med 
oppsøkende ungdomstjenester bør disse ha 
en aktiv rolle i kommunens psykiske helse- 
arbeid, satsninger på å forebygge skole- 
frafall og andre selektive folkehelse- 
satsninger som inkludere barn og ungdom. 
Fagsystemet SOMA som KoRus – Oslo har 
bidratt til å utvikle er tatt i bruk med gode 
resultat i 20 kommuner. Med relativt små 
ressurser kunne dette blitt implementert i 
langt flere tjenester, men når ingen lenger 
har ansvar for å drive frem fagutviklingsar-
beid stopper det opp, ansvaret pulveriseres. 
Fagsystem for oppsøkende tjenester er en 
vanskelig sak for en enkelt kommune å ta 
stilling til alene.   
  

- Hva slags kunnskap er det behov for?
- Jeg vil tro behovene varierer fra kommune 
til kommune, men jeg ville startet på bruker-
siden og tatt på alvor de innspillene ungdom 
har levert i en rekke høringer om hjelpe- 
tjenester for ungdom. De unge etterlyser 
fleksible, tilgjengelige tjenester der de møter 
fornuftige fagfolk. De er vanligvis opptatt av 
kontinuitet i kontakten mellom hjelper og 
ungdom, og de ønsker å få hjelp som virker 
når de har bruk for det. 

Utekontaktene kan være akkurat en slik  
tjeneste for de mest utsatte unge – men de 
kan også gjøre en masse andre saker. Lokalt 
blir de små oppsøkende ungdomstjenestene 
dratt i ulike retninger. Derfor er det etter mitt 
syn behov for klarere retningslinjer, fulgt opp 
med kompetansehevingstiltak. Det trengs en 
nasjonal styring av fagutviklingen i tjenestene. 
Dette vil på sikt kunne gjøre landets 102 
oppsøkende ungdomstjenester til spyd-
spisser som betyr en forskjell i tidlig inter-
vensjonsarbeidet med utsatte unge, avslutter 
Henning Pedersen.    

 ¼ FAKTA 

Oppsøkende arbeid har 7 hovedmål som danner basis for den faglige oppgaven:

 � Oppsøke enkelte og grupper av barn, unge og voksne som trenger støtte og 
hjelp, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad, nås av eksisterende  
organisasjoner og institusjoner

 � Etablere kontakt på et tidligst mulig tidspunkt

 � Motivere for alternative beskjeftigelse (skole, arbeid, fritid) og i nødvendig  
utstrekning for annen hjelp eller behandlingstilbud

 � Formidle alternative beskjeftigelsestilbud og i nødvendig utstrekning andre 
hjelpe- eller behandlingstilbud

 � Lære unge og voksne å nyttiggjøre seg det etablerte hjelpeapparatets tilbud, og 
medvirke til at de har et mest mulig tilpasset tilbud

 � Forebygge problemutvikling hos barn, unge og voksne enten indirekte via  
miljøfremmende tiltak, eller direkte via arbeid i utsatte miljøer

 � Samle viten om levekår, ta initiativ til tiltak som kan bedre disse, og arbeide  
systematisk for ansvarliggjøring av administrative og politiske myndigheter, 
dette med hensyn til de unge og voksnes situasjon og behov

Kilde: uteseksjonen.no

http://uteseksjonen.no/
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- Vi i Stangehjelpa ønsker hele tiden å bli 
bedre, og da trenger vi tilbakemelding fra 
dem det gjelder. Et nyttig hjelpemiddel i  
praksisen er bruken av KOR-verktøyene. 
Dette er to enkle verktøy som det tar to 
minutter å fylle ut og brukes etter hver 
samtale. Verktøyene gir systematiske til- 
bakemeldinger på om folk opplever hjelpen 
som nyttig. Den første skalaen tar for seg 
hvordan personen har hatt det den siste 
uken, mens den andre fokuserer på hvordan 
vedkommende opplevde samarbeidet med 
hjelperen under dagens treffpunkt. Dette 
verktøyet sikrer at timen inneholder det 
folk faktisk opplever som nyttig og ønsker å 
bruke tid på. Alle i Stangehjelpa bruker iPad 
for å registrere sine KOR-målinger, forklarer 
Sjåfjell.

SAMARBEID OG TILLIT
KOR vektlegger at positive endringer i terapi 
skjer når samarbeidsrelasjonen er preget  
av tillit og positive følelser, hvor en flytter 
søkelyset fra spørsmål om hvordan tera- 
peuten kurerer til hvordan personen kurerer 
seg selv. KOR ser på brukerne som aktive 

ressurspersoner, som sammen med tera- 
peuten kan finne løsninger på sine ut- 
fordringer.

- Hva liker du best med KOR-verktøyet?
- Det jeg liker best er at jeg som terapeut 
ikke trenger å være ekspert. Med KOR som 
utgangspunkt kan vi sammen finne frem til 
de løsningene som passer best for personen, 
uten at jeg skal ha svarene på forhånd. Det 
gjør at jeg som terapeut har større rom til å 
tenke utenfor boksen og kan prøve ut ulike 
tilnærminger, for så å få tilbakemelding på 
hvordan disse fungerer for de jeg snakker 
med. 

- Er det slik at du som terapeut må både tro 
på verktøyet og virkelig ønske egne endringer 
for å ha nytte av det?
- Definitivt! KOR er ikke et verktøy som bare 
kan innføres i en organisasjon uten at alle 
som skal bruke det er med. Hvis du ikke 
egentlig ønsker tilbakemeldinger, hvis du 
helst vil holde på slik du alltid har gjort, da er 
ikke KOR noe for deg. Dessuten merker folk 
det med én gang hvis du innerst inne bruker 

- Det er viktig for meg at folk opplever at det vi gjør sammen nytter. Jeg ønsker at folk skal 
kunne gi meg tilbakemeldinger slik at vi sammen kan skreddersy den hjelpen de trenger, 
og at de selv skal få til den endringen de ønsker i sine liv.  Derfor er bruken av verktøyet 
KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) en fast del av vårt tilbud. Det forteller psykolog og 
nestleder Lotta Sjåfjell ved Stangehjelpa.

TEKST OG FOTO:  
CARINA KALJORD

Terapi utenfor boksen 

 ¼ Fagmiljø i Norge går 
nå inn for å endre navn 
fra  Klient- og resultat-
styrt praksis (KOR) til  
Feedback-informerte 
tjenester (FIT). 

-Vi ønsker ikke å bruke be- 
tegnelsen klient, men heller 
bruker. Det er i tråd med bruker- 
organisasjonenes ønsker, og 
derfor et viktig argument for 
oss. Ordet resultatstyrt dekker 
heller ikke det vi vil fokusere 
på nå, nemlig endring. KOR 
har i Norge til nå vært forbun-
det isolert med skjemaene, 
mens vi ønsker å rette opp- 
merksomheten mot tera-
peutenes læring, og at tjenes-
tene overfor brukerne skal 
utvikles, sier Gretha Helen 
Evensen, faglig rådgiver i 
NAPHA. Les mer på:
https://www.napha.no/content/ 
20953/Du-trodde-det-het-KOR-
hvorfor-snakker-alle-om-FIT

https://www.napha.no/content/
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KOR bare fordi ledelsen har sagt du skal. Du 
må selv ønske å bruke tilbakemeldingene til 
å identifisere hva du må jobbe mer med for 
å bli en bedre terapeut. 

- Men blir det ikke lett slik at terapeuten blir 
så opptatt av å få gode tilbakemeldinger at 
de ikke tør konfrontere brukeren?
- Jo, det er en påstand jeg har hørt før; at 
man blir «feelgood-hjelpere» som bare 
lar det skure og gå for å få gode tilbake-
meldinger. Etter hvert som man blir kjent 
med verktøyene skjønner man at det ikke 
er slik det fungerer i praksis. Verktøyene gir 
terapeutene en trygghet nettopp til å kunne 
spørre om det som er utfordrende å snakke 
om. Tilbakemeldingene forteller meg om 
vi er på rett vei, og gjør meg mer kreativ i  
samtalen. Sammen med folk kan vi finne ut 
hva som skal til for at det skal bli litt tryggere 
å snakke om de vanskeligste tingene. 
Dette handler mest av alt om å skape en 
tilbakemeldingskultur.

Å MØTES PÅ LIKEFOT
- For meg er det viktig at de jeg snakker med 
og jeg møtes på likefot, og at vi kan sam- 
arbeide om å finne de beste løsningene for 
dem, sier Sjåfjell.

- Men som terapeut og klient vil jo tera- 
peuten alltid være i en maktposisjon – hvordan 
tenker du da at dere skal møtes på likefot?
- Når man møter noen i kraft av å være 
hjelper vil det alltid være en forskjell i makt-
balansen, noe det er viktig å være bevisst 
på. Når man ber om hjelp er man sårbar og 
legger livet sitt i hendene på den som skal 
hjelpe deg. For at jeg skal kunne bidra til å 
skape de endringene folk ønsker er jeg nødt 
til å være ydmyk. Jeg kan ikke vite hvilke 
løsninger som kommer til å fungere for 
dem, men jeg kan bruke de verktøyene og 
den kunnskapen jeg har om faget så godt 
jeg kan. Og så må vi i fellesskap finne ut av 

hvilket av verktøyene jeg har som kan passe 
for deg, der du er akkurat nå.

UT AV KONTORET
- Hva skal til for å bryte barrierene eller 
maktposisjonen?
- Rett og slett ved å gjøre noe annet sammen 
enn å bare samtale på et kontor, sier Lotta 
Sjåfjell engasjert. Hun forteller levende og 
ivrig om treningsgruppen som er opprettet 
etter forslag fra brukerne, der hun selvsagt 
er med. Det går visstnok til tider hardt for 
seg både på innebandy- og basketball- 
treningene, og folk får se en helt annen side 
av terapeuten sin i taklingene. Hun har visst-
nok et utpreget konkurranseinstinkt og liker 
ikke å tape!

 Med KOR som utgangs- 
punkt kan vi sammen 
finne frem til de løsningene 
som passer best for  
personen,uten at jeg skal 
ha svarene på forhånd, 
sier psykolog Lotta 
Sjåfjell ved Stangehjelpa.
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- Etter at vi begynte med disse treningene, fikk 
de jeg snakker med en mye mer avslappet 
og naturlig relasjon til meg. Mange av dem 
ble også mye tryggere, fordi vi var sammen 
på en helt annen arena enn mitt kontor. Jeg 
syns det er kjempeviktig at vi tør tenke litt 
utenfor boksen, og mener at vi skal ikke 
være så redde for å by på oss sjøl. Vi er bare  
mennesker, vi terapeuter også! smiler 
Sjåfjell.

LAVE TERSKLER, VARME ROM
Stangehjelpa ønsker å være et godt fore-
byggende helsetilbud for alle i kommunen. 
Dette er et lavterskeltilbud som ikke krever 
henvisning eller diagnoser for å få time. I 
Stangehjelpa møter du mange forskjellige 
faggrupper. Det er den enkelte medarbeider 
sin kompetanse og ferdigheter som avgjør 
hvilke oppgaver og ansvarsområder han 
eller hun har. Forskning viser at effekt av 
terapi ikke er avhengig av profesjon, type ut- 
dannelse eller bestemt metodikk, men har 
mer å gjøre med selve relasjonen.

- Vi ønsker at folk skal få rask hjelp når de 
selv mener at de trenger det og at det skal 
være kort vei inn. Det betyr at du kan ta 
kontakt med oss før problemene rekker å 
vokse seg store, forklarer Sjåfjell. Selv er hun 
fagleder for team forebygging voksne. I tillegg 
finnes seks andre team, inndelt etter alder 
på målgruppen; Førskole, Barn og unge,  
aktivitet og bistand, rus og avhengighet, eldre, 
samt aktivitetshuset.

I tillegg til KOR, er «7 gode vaner» platt- 
formen i det som utgjør Stangehjelpa. Dette 
er en tilnærming de ansatte bruker for  
å utvikle seg som mennesker og som  
organisasjon. De tre første vanene handler 
om å jobbe med seg selv: Det handler om 
å ta valg, vite hvor man skal og planlegge  
tiden sin slik at man faktisk kommer dit.  
Vane 4, 5 og 6 handler om å oppnå felles seier 
og samarbeid. Vane 7 dreier seg om å ivareta 
seg selv slik at man får mest mulig ut av de 
ressursene man har. 

HJERTEHOLDNING
- Hjerteholdningen hos alle som jobber her 
er vinn-vinn. Vi ønsker at alle som kommer 
til oss, enten det er brukere eller ansatte, 
skal føle seg sett og inkludert. Derfor har vi 
også en egen «Hjertelig-velkommen-vakt» 
som hilser folk med kaffe, te, et smil, levende 
lys og varm hverdagsprat mens de venter på 
å komme inn til avtalen sin. Visjonen vår er 
ganske enkel: 

Hjelp til alle
Vi tror på dine muligheter
Det er du som avgjør om vi lykkes

 Stangehjelpa har en egen «Hjertelig-velkommen-
vakt» som hilser folk med kaffe, te, et smil, 
levende lys og varm hverdagsprat. Det skal være 
hyggelig å vente. Foto: Are Stenfeldt-Nilsen
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Lotta Sjåfjell mener at det er visjonen, bruken 
av KOR og «7 gode vaner» som gjør Stange-
hjelpa unik. 
- Det er ikke slik at folk er mer psykisk syke 
i Stange enn andre deler av landet, eller 
at vi som jobber her er så mye bedre tera- 
peuter. Men vi har en felles visjon og en felles  

plattform som alle både tror på, brenner for 
og flagger høyt i hverdagen. Vi ønsker hele 
tiden å få tilbakemeldinger fra innbyggerne 
i Stange slik at vi kan fortsette å utvikle et 
tilbud som er i tråd med hva folk selv sier 
at de trenger, og det er det som er unikt for 
Stangehjelpa.

SLIP SAGEN®
Balanse er best

SKAP SYNERGI®
Sammen er vi bedre

SØK FØRST Å FORSTÅ®
DERETTER Å BLI FORSTÅTT®

Lytt før du snakker

TENK VINN-VINN®
Alle kan vinne

GJØR DET VIKTIGSTE FØRST®
Jobbe først, leke etterpå

BEGYNN MED SLUTTEN®
Ha en plan

VÆR PROAKTIV®
Du bestemmer

OG HUSK Å TA VARE
PÅ DEG SELV

Vane 7

DERETTER HA DET BRA
MED ANDRE

Vane 6

Vane 5

Vane 4

BEGYNN MED DEG SELV

Vane 3

Vane 2

Vane 1

De syv gode vaner®-treet FAKTA OM 
STANGEHJELPA

 � Stangehjelpa har «en dør inn», og er en 
tjeneste for alle (barn og voksne) med rus 
eller psykiske problemer i Stange, uavhen-
gig av alvorlighetsgrad. I tillegg jobbes det 
forebyggende. 

 � Alle innbyggere har selv anledning til å 
ta kontakt, det er ingen ventetid og alle 
blir invitert til en samtale. Basert på hva 
som kommer frem i den første og senere 
samtaler vil den ansatte og den som søker 
hjelp, i fellesskap komme frem til hva som 
vil være den beste og mest nyttige hjelpen 
for den enkelte. 

 � Stangehjelpa er delt opp i syv faggrupper 
med hver sine fagledere. 

 � Stangehjelpa benytter seg av tilbakemeld-
ingsverktøyet KOR (Klient- og resultatstyrt 
praksis) med nesten alle klienter i alle 
samtaler. 

 � Dette betyr at klientene gir oss tilbake-
melding på hvordan de har det, ved hjelp 
av et enkelt skåringsark, og man kan 
følge med på om de opplever bedring 
ved kontakten med oss. De gir oss også 
tilbakemelding på hvordan de opplever 
samarbeidet. 

 � I dialog med klientene vil vi dermed 
utforme hjelpen på en måte som er i tråd 
med hva som er viktig for dem og hva som 
er deres ønsker. 

 � Hvis den hjelpen vi gir ikke fører frem, 
tar vi dette opp med klientene og drøfter 
hvordan vi kan gjøre noe annerledes eller 
om hjelpen skal avsluttes. Vi ønsker ikke å 
fortsette med å gi hjelp som ikke er nyttig 
for folk, da dette kan gjøre folk verre og 
mer hjelpetrengende på sikt. 



24    SPOR 3  |  16

Betingelser  
FOR SUKSESS

Tromsø kommune er en av pilotkommunene 
til Helsedirektoratet, og kommunen har fått 
midler fra direktoratet for å innføre KOR i  
tjenesten. Sosialmedisinsk Senter (SMS) 
består av tre avdelinger; helsetjenesten, 
rehabiliteringstjenesten og Losen Lavterskel-
senter (tidligere sosialtjenesten). Nå er også  
helsetjenesten i ferd med å ta i bruk KOR.

I tre år har Tone Sedolfsen vært ansatt som 
kommunepsykolog på SMS. Dette er et nytt 
tilbud til voksne over 18 år med rusproblemer 
og lettere til moderate psykiske lidelser. Da 
kom hun rett fra jobb som psykolog i Tromsø 
kommunes oppsøkende team, ACT-teamet. 
- Som kommunepsykolog er jeg preget av 
disse tre årene og har tatt med meg sær-
trekkene ved å jobbe oppsøkende inn i denne 
stillingen, nemlig fleksibilitet, kjapp respons, 
kort ventetid, ingen henvising og tilbud om 
drop-in timer.

Første året stillingen eksisterte, i 2014, fikk 
totalt 142 brukere et tilbud. De aller fleste 
hadde et rusproblem i tillegg til psykiske 
lidelser av mild eller moderat art.

BRUKERMEDVIRKNING SATT I SYSTEM
-Måleverktøyet KOR gir mening og det gjør 
oss til bedre hjelpere. Ikke minst er KOR 
brukermedvirkning satt i system: Brukerne 
kan gi oss systematisk tilbakemelding på 
arbeidsalliansen og selvopplevd bedring. 
Vår erfaring er at KOR gjør brukerne mer 
delaktige, og flere er engasjert med tanker 
og meninger knyttet til egen bedringsprosess. 
KOR hjelper oss til å måle resultater, og gir 
oss mulighet til å endre kurs underveis, sier 
Sedolfsen.

FORANKRING OG VEILEDNING
- Hva skal til for å lykkes med å ta i bruk 
KOR?
- Uten tvil at implementeringen er forankret i 
ledelsen. I tillegg er det veldig, veldig viktig å 
ha veiledning over tid. Vi har hatt enten intern 
eller ekstern veiledning omtrent en gang i 
måneden helt siden oppstart, og fortsatt får 
jeg aha-opplevelser. I tillegg er det viktig å 
ha engasjerte ressurspersoner i organisa- 
sjonen som kan hjelpe til med å holde  
motivasjonen oppe  - og ikke minst øve, øve 
og atter øve for å gjøre redskapet til sitt eget. 

I underkant av 2 år har Losen lavterskelsenter ved Sosialmedisinsk Senter i Tromsø brukt 
Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) som verktøy. En god implementering er viktig for at 
verktøyet skal oppleves som nyttig for de ansatte.
 - Vi har noen erfaringer på hva som er suksesskriteriene for implementering, men det har 
selvsagt også vært hindringer underveis, sier kommunepsykolog Tone Sedolfsen.

TEKST: CARINA KALJORD
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Hos oss har det vært fokus på å motivere alle 
til å komme i gang, utforske hva eventuell 
motstand består i og finne løsninger.

- Hvorfor tror du at noen av de ansatte var 
motvillige til å ta KOR i bruk?
- Det er vel så enkelt at vi mennesker er ikke 
så glad i forandringer. Vanlige forklaringer 
var at det tar for mye tid, det går på bekost-
ning av andre ting, og at det er vanskelig å 
etablere nye rutiner. Ikke minst skaper egen 
usikkerhet knyttet til praktisk gjennomføring 
motstand, at man ikke føler at man får det 
til. Vi har også fått tilbakemelding på at det 
var uheldig at KOR ble innført samtidig som 
de ansatte skulle lære seg å bruke Sampro. 
Dette er en webbasert individuell plan som 
gjør det mulig for bruker å kommunisere 
direkte med medlemmer av ansvarsgruppen. I 
vår tjeneste har vi ofte en koordinatorfunksjon 
i gruppen.

PASSER IKKE FOR ALLE
- Er det noen du tenker KOR ikke passer for?

- Det er det definitivt. Når det gjelder de 
ansatte, er det avgjørende at du faktis har 
tro på KOR, både som verktøy for bruker- 
medvirkning og for å bli en endra bedre 
hjelper. Hvis du mener brukere, så tenker jeg 
at KOR ikke passer hvis brukeren er veldig 
rusa, er veldig psykisk syk eller oppsøker 
hjelp i en krisesituasjon. Vi har også brukere 
som ikke ønsker å forholde seg til KOR, noe 
vi selvfølgelig respekterer.

- Og du selv da, hva er det du liker ved KOR?
- Jeg liker de direkte tilbakemeldingene, og 
jeg liker at skjemaene gjør det så visuelt å 
følge utviklingen til  brukeren. Jeg opplever at 
jeg får mange spennende tilbakemeldinger, 
som forhåpentligvis gjør meg klokere og til 
en bedre hjelper. Nøkkelen til KOR ligger 
for meg i to enkle spørsmål: Hva tenker du 
skal til for at du skal få det bedre i livet ditt? 
Og hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg?, sier  
kommunepsykologen til slutt.

 Gjennom å bruke KOR 
får jeg mange spennende 
tilbakemeldinger, som 
forhåpentligvis gjør meg 
klokere og til en bedre 
hjelper, sier kommune- 
psykolog Tone Sedolfsen.
Foto:Ragnhild Krogvig 
Karlsen, NAPHA.
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For at behandling skal virke, må terapeuten ha en grunnleggende respekt for at pasienten 
selv kan få innsikt i egen situasjon, og kan finne verktøyene som trengs for å bli bedre. Hva 
er det som virker for deg? Hvordan kan jeg hjelpe deg å komme dit?, er sentrale spørsmål 
å stille, sier psykolog Bjørn Wormnes. - Min jobb er å hjelpe pasienten til å bli kaptein på 
livets skute; å bli bedre i stand til å takle både brottsjøer og smult farvann.

TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD

LIVETS SKUTE
KAPTEIN PÅ 
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Kontoret hans ligger midt i sentrum av 
Bergen. Her er det høyt under taket og plass 
til å puste. Det lukter svakt av skinn fra de 
to skinnstolene som står lent opp mot den 
ene veggen, i enden av rommet. På bordet 
plassert mellom stolene, troner en pakke 
Kleenex.

- Jeg trodde Kleenex på psykolog-kontorer 
bare var en klisjé?
- Nånei du, her tar vi både folk og behandling 
på alvor, humrer Wormnes.
- Det var som hun sa, damen som reiste seg 
etter en time for litt siden: «Dette var en god 
time!» På bordet lå det igjen en haug med 
brukte Kleenex. Hun hadde definitivt fått satt  
ord på følelsene.

RELASJONEN SOM VERKTØY
Å ta pasientens følelser på alvor, å gi tid og 
rom for trygghet og tillit – nettopp dette er 
kjernen i hvordan en terapeut kan lykkes med 
sin behandling.
-  Relasjonen mellom pasient og terapeut er 
avgjørende, understreker psykologen.
- Pasienten må like terapeuten sin og må 
ha tro på at han eller hun kan hjelpe videre 
i prosessen. Det er hele tiden pasienten – 
og ikke behandleren – som avgjør hvor god 
relasjonene er, og hvor empatisk behandleren 
er. Kvaliteten på relasjonen er avgjørende 
for hvor mottakelig pasienten er; dette er 
mye viktigere enn all verdens teknikker og 
metoder. Jeg kan ha så mye kunnskap om 
ulike metoder som bare det, men det hjelper 
lite hvis ikke pasienten stoler nok på meg til 
at jeg kan få lov til å anvende ulike behan-
dlingsmetoder. Min jobb er å forløse de 

verktøyene pasienten besitter.
- Jo sterkere pasienten tror på at han selv 
kan bidra i behandlingen, jo mer han tror 
på behandlingsmetodene – desto bedre blir 
resultatene.

MESTRINGSPERSPEKTIVET
Et annet moment som opptar Wormnes 
sterkt, er fokuset på diagnoser.
- Alle er så opptatte av å stille diagnoser for 
alt mulig hele tiden; altså ha fokuset «hva 
feiler det deg?». I endringsarbeid er det helt 
motsatt: Da er det viktigste å finne og bekrefte 
pasientens iboende ressurser, evner og 
ferdigheter. I god behandling må vi se etter 
ressurser hos pasientene og forsterke disse. 
Først når pasienten bevisst kjenner egne 
styrker og vet hvordan disse kan hentes frem 
i ulike situasjoner, eller kontekster, blir egne 
ressurser virksomme for pasienten.

Ett av redskapene Wormnes bruker, kaller 
han for «de 5 F` ene»
- Først må vi finne pasientens psykiske og 
sosiale ressurser, ferdigheter og funksjoner. 
Rett og slett finne ut «hva er du skikkelig 
god på?», og ikke minst hvordan pasienten 
tidligere har mestret vanskelige situasjoner. 
Disse funksjonene og ferdighetene må så  
formuleres og få et navn, slik at det er lettere 
for pasienten å minne seg selv på egne ferdig- 
heter i bestemte situasjoner. Neste skritt er 
å finne ut om disse ferdighetene kan formes 
og videreutvikles. Er dette noe man kan trene 
på og som er nyttig i dagliglivet? Å øve på 
det som er vanskelig er viktig, fordi trening 
og selvkontroll styrker pasienten i stressede 
situasjoner. Kan man for eksempel trene på 

«I endringsarbeid er det viktigste å finne og bekrefte 
pasientens iboende ressurser, evner og ferdigheter. I god 
behandling må vi se etter ressurser hos pasientene og 
forsterke disse.»
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å tåle ubehag i forkant av en avrusing? 
- Senere må vi jobbe med at pasienten selv 
kan frembringe disse ferdighetene etter 
behov. Det siste punktet er å vise pasienten 
hvordan de positive opplevelsene kan for-
lenges, noe pasienten må øve på og få egne 
erfaringer med. Slik bygges mestringstro. 
Hvis pasienten i tillegg er flink til å snakke 
seg selv god, på fagspråket kalt affirmas-
joner, bidrar dette også sterkt i bedrings-
prosessen. Å si til seg selv at «dette kan jeg, 
dette får jeg til» og tro på det, fordi man har 
bygd opp igjen tilliten til seg selv.

HJELPER NI AV TI PASIENTER
- Finnes det pasienter som er umulig å 
hjelpe? Som er «behandlingsresistente»?
- Det var da et forferdelig begrep! Be- 
handlingsresistent! Nei, etter 40 års virke, 

mener jeg at det er mulig å bidra til å gjøre 
livet bedre for nesten alle som ønsker det 
selv. Forskningen rundt psykoterapi viser 
at vi hjelper ni av ti pasienter. Hvis jeg som 
psykolog blir sittende med pasienter jeg ser 
at jeg ikke klarer å hjelpe, er det viktig både 
for pasienten og for min egen faglige selv- 
tillit, at jeg overfører pasienten til en annen 
terapeut. Det gjør det mulig for pasienten 
å bli møtt med nye øyne og på en ny og  
konstruktiv måte. Dermed hindrer vi at 
behandlingen stagnerer. Møtet med en ny 
person, gir en ny behandlingskontekst og 
dermed nye muligheter.
- For å lykkes er det viktig at pasienten innser 
at endring tar tid. I tillegg til en god relasjon, 
respekt, mestringstro og håp, er det også 
viktig at pasienten har sett at behandling 
virker gjennom gode eksempler. Troen på at 
når det virket for «Pål», så kan det hjelpe 
også meg, øker viljen til å be om hjelp, og til 
å tåle at ting tar tid.

BETYDNINGEN AV HÅP
- Det du sier er altså at behandling som 
virker er å hjelpe pasienten til å tro på seg 
selv, og tro på at endring er mulig?
- Ja. Og i denne sammenheng vil jeg også 
slå et slag for håpet. Håp er et undervurdert 
begrep i behandling, sier Wormnes engasjert.
- Se bare på «Snåsamannen», Joralf Gjerstad. 
Hva er det egentlig han gjør med alle de som 
kommer til ham? Han gir dem sitt oppmerk-
somme nærvær, han tar på dem og han virke-
lig ser dem. Dokumentarfilmskaper Margreth 
Olin har opplevd en fantastisk suksess med 
sin film om Gjerstad; «Mannen fra Snåsa». 
Hun har selv sagt at hun ønsket å lage en film 
om betydningen av håp i menneskelivet. Og 
jeg for min del tror det er nettopp dette som 
skjer; at Gjerstad gir menneskene håp igjen.
- I alle endringsprosesser trenger vi dette 
håpet – håpet om at vi skal få det til, om at 
morgendagen blir bedre, håp om at livet blir 
bedre etter hvert, avslutter Wormnes.
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Tradisjonelt har det vært, og er til dels  
fortsatt, en godt etablert holdning at be- 
handling på rus- og psykisk helsefeltet 
foregår i spesialisthelsetjenesten, mens 
kommunen skal bidra med forvern, etter-
vern, oppfølging og i noen tilfeller også  
habilitering og rehabilitering. Da ROP-
retningslinjen kom i 2012, ble det for første 

gang tydelig beskrevet at kommunene har 
ansvar for utredning og behandling av ROP-
lidelser, i tillegg til de andre tradisjonelle 
kommunale oppgavene. 

«Når man avdekker at en person har en 
ROP-lidelse, skal det henvises til riktig 
behandlingsnivå, enten i det kommunale 

Kommunene har både et ansvar og en forpliktelse til å drive behandling, noe som under-
støttes av ulike retningslinjer de siste årene. Det sier Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-
Nord og Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO.

I KOMMUNENE
RUSBEHANDLING

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD

 Asbjørn Larsen og Kari Hjertholm  Danielsen 
mener at  kommunene i Norge bør klare å bli 
enige om noen minimumsfaktorer som må  
til for at et opplegg kvalifiserer til å være  
behandling, til forskjell fra oppfølging,  
ettervern og liknende begreper. 
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tjenesteapparatet, psykisk helsevern eller 
Tverrfaglig spesialisert behandling, TSB.

I 2014 kom så en annen veileder; «Sammen 
om mestring». Denne veilederen har en 
bredere pasient/brukergruppe enn ROP-
retningslinjen, og her forsterkes føringene 
når det gjelder kommunens forpliktelse 
til å tilby behandling til pasientgruppene: 
«Lovverket gir kommunen et klart ansvar 
for utredning, diagnostisering og behandling 
av brukergruppene som er beskrevet i vei- 
lederen». 

TYDELIGGJØR ANSVARET
- Dette betyr at vi i løpet av få år har fått en 
veileder og ei retningslinje som løfter frem 
og tydeliggjør kommunens ansvar og for- 
pliktelse til å drive behandling på rus– og 
psykisk helsefeltet. Men de sier ingen 
ting om hva behandling i kommune skal  
være, sier Kari Hjertholm Danielsen.

- Vi i RIO undres over om kommunene faktisk 
er klar over at de har dette ansvaret, eller 
om de bare overser dette og de mener det er 
spesialisthelsetjeneste ansvar å drive behan-
dling, sier Asbjørn Larsen. Som brukerrepre-
sentant deltar Larsen ofte i ulike møter med 
kommunene om alt fra behandlingstilbud til 
rehabilitering og boligspørsmål.

- Behandlingstiden i spesialisthelsetjenesten 
har blitt stadig kortere de siste årene.  

Dette betyr at ruspasientene skrives ut 
fra institusjonen og kommer tilbake til  
kommunen mens de stengt tatt fortsatt er 
i et behandlingsforløp. Da må kommunen 
være bevisst på hva disse pasientene trenger. 
Behovene varierer selvsagt fra de som  
har både hus og jobb, til de som har mistet 
alt for mange år siden. Uansett kreves det 
mer av kommunen enn tidligere i forhold 
til oppfølging av ruspasienter, sier Asbjørn 
Larsen.

MINIMUMSFAKTORER
- Vi vet at kommunene i Norge er veldig  
forskjellig i forhold til størrelse, kompetanse 
og ressurser. Selv om det kanskje ikke er 
ønskelig eller mulig med en tydelig definisjon 
på behandlingsbegrepet i kommunen, bør 
det kanskje foreligge noen felles minimums- 
faktorer som må være tilstede for at et 
opplegg skal kunne kvalifisere til å være 
behandling, til forskjell fra oppfølging, etter-
vern eller andre lignende begreper.

- Hvilke elementer mener du minst må være 
tilstede for at et opplegg skal kunne kalles 
for behandling?
-  Det finnes ikke noe enkelt svar på det. 
Men én slik faktor kan være at det foreligge 
en behandlingsplan med definerte mål som 
sikrer målrettethet og helhet i tilbudet. En 
annen faktor kan være at tjenesten har en 
felles basiskompetanse om behandling. Som 
det fremgår av behandlingsretningslinja kan 
behandling bestå av mange ulike elementer. 
Det vil være en forskjell på innholdet i behan-
dling mellom kommune, distriktspsykiatriske 
sentra og tverrfaglig spesialisert behandling -  
og det skal det selvfølgelig også være, mener 
Danielsen.

UTFORDRER OM PLIKTEN
- Men hvorfor er det så viktig å fokusere på 
behandlingsbegrepet i kommunen? 
- Gjennom veiledere og retningslinjer har 
kommunen et ansvar og en forpliktelse til å 

«I løpet av få år har vi fått en veileder og ei 
retningslinje som løfter frem og tydeliggjør 
kommunens ansvar og forpliktelse til å drive 
behandling på rus – og psykisk helsefeltet. 
Men de sier ingen ting om hva behandling i 
kommunen skal være»
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drive behandling. Fokuset på at kommunen 
skal drive behandling på rus- og psykisk 
helselidelser er ganske nytt. Mange kom-
muner er derfor er usikker på egen rolle.
- En av utfordringene er utvilsomt at i Nord-
Norge har vi mange små kommuner, med 
få ressurser til å jobbe med ruspasienter, 
mener Asbjørn Larsen.
- Hvis du sitter som enslig ruskonsulent 
i en liten kommune, forstår jeg at det ikke 
er lett å vite hva man skal gjøre da. Vi i RIO 
mener at spesielt de små kommunene må 
bli flinkere til å be om hjelp fra spesialist- 
helsetjenesten, særlig når det gjelder rus 
og psykisk helse. Sykehusene har plikt til å 
supplere kommunene med den kompetanse 
som kommunen mangler for å gjøre sin jobb. 

KOMMUNENE EN DEL AV BEHANDLINGEN
- Det er helt riktig som Asbjørn sier, at 
behandlingstida i TSB er blitt kortere de siste 
årene, sier Danielsen. 
- Det er derfor viktig at kommunene bevisst-
gjøres på at de er en del av et behandlings-
forløp, selv om personen er skrevet ut fra 
TSB. Kommunene har en forpliktelse til å 
fortsette behandlingen, selv om personen 
ikke lengre er innlagt i institusjon. Dette kan 
bidra til å trygge brukeren på at selv om de 
ikke er innlagt, så fortsetter behandlinga. 
Med en helhetlig plan vil man kunne synlig- 
gjøre og tydeliggjøre for brukerne at de fort-
satt er i et behandlingsforløp, poengterer 
Danielsen.

-  En behandlingsprosess skal være sammen-
hengende for brukeren, understreker Larsen.

- Dette er kommunens ansvar å sikre 
gjennom Individuell plan og ansvarsgruppe, 
og på den måten ansvarliggjøre alle relevante 
aktører. Gjennom en behandlingsplan eller 
individuell plan, blir det også mye lettere å ha 
fokus på brukerperspektivet. Det er selvsagt 
slik at jeg skal kunne medvirke i egen 
behandling, gjennom hjelp fra min veileder i 

kommunen og spesialisthelsetjenesten, sier 
Larsen.

FAGFOLK MÅ OGSÅ MYNDIGGJØRES
- Slik vi i RIO ser det er problemet ikke bare 
myndiggjøring av brukere, men myndig- 
gjøring av fagpersoner. Det ene går ikke uten 
det andre. Altfor ofte sitter fagpersonell i  
ansvarsgrupper og kan ikke ta beslutninger 
på vegne av tjenesten de jobber for. Når de 
ikke kan fatte beslutninger direkte i møte 
med brukerener det vanskelig å se for seg 
at vi kan oppnå brukermedvirkning. Derfor 
ønsker vi at fagpersoner får utvidet mandat i 
arbeidet med brukerne.

Vi trenger å oppheve det fiktive skillet mellom 
behandling og rehabilitering. God behandling 
er rehabilitering. RIO sin største drøm er 
det en dag blir selvsagt for alle i fagfeltet at 
brukeren kun kan være i sentrum gjennom 
integrert behandling. Ved integrert behandling 
er kommunen et like viktig behandlings- 
sted som selve behandlingsinstitusjonen. 
For det er i kommunen rusmisbrukeren 
bor, og det er der brukeren må gå veien mot 
et bedre liv, avslutter Asbjørn Larsen fra 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.
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Recovery handler først og fremst om  
personens egen prosess og innsatser, og  
omgivelser som støtter den enkelte i arbei-
det med å komme seg videre og finne fram 
til måter å leve med ulike utfordringer. 
Recoveryprosesser foregår i hverdagslivet og i 
lokalmiljøet, og er dermed en sosial prosess, 
vel så mye som en personlig og individuell. 
Forhold som har betydning for og innvirkning 
på personers recoveryprosesser er levekår 
og livssituasjon, tilgjengelig hjelp, opplev-
else av håp og mening, fysisk helse, medis-
inbruk, tilgjengelige og tilpassede aktiviteter 
og arbeid, bolig, familie, sosialt nettverk og 
kulturforståelse.

LANG HISTORIE
Recovery som begrep, kunnskaps- og for- 
skningsfelt og praksiser har gradvis utviklet 
seg innen psykisk helse- og rusfeltet i 
Norge de siste tjue årene. Internasjonalt har  
recovery en betydelig lengre historie. Starten 
var i USA på 1960-tallet hvor fokus var knyttet 
til innbyggernes rettigheter og plikter som 
samfunnsborgere – ikke som pasienter eller 
brukere. Senere er recovery gått via Australia, 
New Zealand, Storbritannia til Norden og 

Norge, og har særlig fokusert på personer 
som erfarer psykisk helse- og rusvansker. 

- Det grunnleggende i recovery er personens 
egenopplevelse av sine vansker og livs- 
utfordringer, samt egenerfaring med hjelp 
og tiltak. Disse erfaringene må anerkjennes 
og legges til grunn for kunnskapsdannelse, 
samarbeid og ulike praksiser i tjeneste- 
tilbudene i psykisk helse og rus, hevder 
Karlsson.

- Personer som har egenerfaring med 
psykisk helse- og rusproblemer, og deres 
pårørende, har i en årrekke vist at de 
«kommer seg» – med eller uten behan-
dling. Forskning og forløpsstudier over mer 
enn 50 år har dokumentert at majoriteten av 
personer med psykisk helse og rusvansker 
opplever bedring. Kunnskap om recovery 
må ses i sammenheng med de senere års 
utvikling av lokalbaserte tjenester og ned- 
bygging av institusjonene. Recovery må 
forstås i lys av sterkere fokus på menneske- 
rettigheter innen psykisk helse og rus, og 
de senere års økende fokus på bruker- 
medvirkning.

Å jobbe recoveryorientert innebærer å ha brukeren i sentrum hele veien. Som ansatt i en 
tjeneste betyr det at du må gå ved siden av brukeren, ikke løpe foran. Du må ha tillit til 
at brukeren selv vet hva som skal til for å skape ønsket forandring i eget liv. Din jobb blir 
å legge til rette for at disse endringen kan skje. Det sier professor Bengt Karlsson ved 
Høgskolen i Sørøst –Norge.

TEKST OG FOTO: 
CARINA KALJORD

Ingen kan forandres 

UTENFRA
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TRADISJON OG FORNYELSE
- Men er «recovery» egentlig noe nytt? Er det 
ikke bare «Keiserens nye klær»?
- Jeg mener at recovery innebærer både 
tradisjon og fornyelse. Fornyelsen består 
i å ta utgangspunkt i brukerens erfaringer 
og kunnskap, og ikke minst anerkjenne at 
den erfaringsbaserte kunnskapen må ha en 
sentral plass i tjenestene. Å ha personer 
med brukererfaring er en nøkkel for å 
jobbe recoveryorientert. Og jeg kan ikke nok 
få understreket viktigheten av at rus- og 
psykisk helsetjenestene må ansette flere  
med brukererfaring! For det første fordi 
ansatte med brukererfaring bidrar til å ut- 
fordre eksisterende kunnskap, og hvordan  
tjenestene er «skrudd sammen» i kommunen. 
For det andre har erfaringskonsulentene helt 
andre perspektiver på hva som skal til for 
at brukeren opplever å kunne arbeide med 
ønskede forandringer. For fagfolk er det 
viktig å anerkjenne og ha respekt for at 
erfaringskonsulentene har vært steder 
vi selv ikke har vært, og har en annen type 
kunnskap enn det jeg som fagperson 
har. Dette er utrolig nyttig for tjenestene, 
for denne kompetansen bidrar t i l  å 
utfordre eksisterende systemer, og dermed 
også utfordre fagpersonene.
- Men kanskje ikke alle liker å bli utfordret?
- Da mener jeg det handler om respekt for 
brukeren, og man bør da også stille spørsmål 
om man egentlig jobber recovery-orientert. 
Brukerne må selv kunne velge om de ønsker 
å forholde seg til en som kun er fagperson 
eller om de ønsker en fagperson som 
også har brukererfaringer. Denne dobbelt- 

kompetansen er utrolig viktig. Dersom du 
som fagperson ikke anerkjenner verdien 
av erfaringskompetanse, er det for meg å 
underkjenne selve recoverybegrepet, sier en 
engasjert Karlsson.

RECOVERY ER EN PROSESS
- Fagfolk har lett for å tro at de fleste drømmer 
om et A4-liv. Men hva er nå dèt, egentlig? 
Jeg vet ikke hva et godt, perfekt, eller A4-liv 
er. Jeg vet bare at våre liv er mangfoldige 
og forskjellige. Sentralt i forståelsen av 
recovery som en personlig prosess, er at 

 Recovery innebærer både tradisjon og fornyelse. 
Fornyelsen består i å ta utgangspunkt i brukerens 
erfaringer og kunnskap, og ikke minst anerkjenne 
at den erfaringsbaserte kunnskapen må ha en 
sentral plass i tjenestene, sier professor Bengt 
Karlsson.





34    SPOR 3  |  16

det ikke nødvendigvis er å bli «symptom-
fri» eller kvitt alle problemene. Det er å leve 
et ønsket og verdig liv som en innbygger, 
og ikke bli møtt som en «psykiatrisk 
pasient» eller «rusavhengig». Det er en 
rekke barrierer mot likeverdig samfunns- 
deltakelse for personer med psykisk helse- 
og rusutfordringer.
- Et av de viktigste paradokser ved recovery er 
at gjennom å akseptere hva vi ikke kan gjøre 
eller være, begynner vi å oppdage hva vi kan 
være og hva vi kan gjøre. Derfor er recovery 
en prosess. Det er en måte å leve på. Det 
er en holdning og en tilnærmingsmåte til de 
daglige utfordringer.

DER LIVET LEVES
- Hva skal da til for at en tjeneste skal kunne 
jobbe recoveryorientert?
- Tillit til brukerens egne erfaringer, og fokus 
på brukerens kunnskaper er en forutsetning i 
samarbeid om recovery. Hjelpen må forank-
res i hverdagssituasjoner der livet leves. 
Tiltak og faglige nettverk må ha fokus på per-
sonens rett til deltagelse i samfunnet, til å 
være innbygger på lik linje med andre. System 
og rammevilkår for hjelpen må understøtte 
dette. Slik handler recovery først og fremst 
om personens egen prosess og innsatser, 
og om omgivelser som støtter den enkelte 

i arbeidet med å finne fram til måter å leve 
med – eller uten- ulike utfordringer. 

ENDRING I MAKTFORHOLD 
- Men det du sier innebærer også at  
tjenestene må organiseres annerledes?
- Ja, recoveryorientering av helse- og 
velferdstjenestene innebærer en radikal 
omorganisering. Det innebærer en utvidelse 
av kunnskapsgrunnlaget, andre fagperson-
roller og personalsammensetninger, samt 
å forstå, synliggjøre og arbeide med forhold 
som representerer barrierer for personens 
livsprosesser. Det kan være feilmedisiner-
ing, stigma, krenkende språk og forhold i  
tjenestene, fattigdom, utestenging fra lokal- 
miljø og arbeidsliv samt brudd på menneske- 
rettigheter.

SYSTEMATIKK I ARBEIDET
- Hvordan skal en kommune jobbe for å 
kunne kalle tjenesten for recovery-orientert?
- En bevegelse mot recovery-orientert  
tjeneste innebærer å forså og endre på  
maktforhold. Ett eksempel er at brukerens 
forståelse og ekspertise skal ha forrang – 
ikke fagpersonens. Et verktøy kan være å 
bruke KOR, Klient – og resultatstyrt praksis 
– der brukeren blir spurt om hvordan behan-
dlingen fungerer og hva som skal være fokus 

FAKTA Recovery:
 � Endrings -, utviklings- og bedringsprosesser (recovery) handler om deltagelse og inklusjon i hverdagsliv-

et til den enkelte. 

 � Hjem, skole, arbeid, aktivitet, meningsfulle arenaer, økonomiske forhold, vennskap og tilgjengelige og 
tilpassede helse-, velferds- og sosialtjenester er sentrale samhandlingsarenaer. 

 � De som bruker ulike psykiske helse- og rustjenester skal ha reell innflytelse, delta på likefot med alle 
andre som inngår enten som fagpersoner, byråkrater eller forskere. Alle som benytter tjenestene skal 
høres og lyttes til – ikke møtes med en mur av velvilje eller ties i hjel.

Les mer:
https://www.napha.no/content/13883/Recovery
https://www.napha.no/multimedia/4281/NAPHA-Rapport-Recovery-web.pdf
https://www.napha.no/content/20574/Faghefter-fra-NAPHA

https://www.napha.no/content/13883/Recovery
https://www.napha.no/multimedia/4281/NAPHA-Rapport-Recovery-web.pdf
https://www.napha.no/content/20574/Faghefter-fra-NAPHA
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videre. En annen måte er at fagfolk skriver 
egne fortellinger om når de jobber recovery-
orientert. Viktigst av alt er likevel å rett og 
slett spørre den andre om følgende:
- Hva er viktig for deg?
- Hva drømmer du om?
- Hva ønsker du?
- Hva er dine mål?
- Hva tenker du skal til for å oppnå dette?

- Men det nytter ikke bare å spørre, fag-
folkene må selvsagt lytte nøye til svarene, ikke 
generalisere, og så finne ut hva som må til for 
å komme dit som den andre vil. En individuell 
plan kan hjelpe til med å avklare hva som skal 

gjøres og hvem som er ansvarlig.
- Grunnleggende for recoveryorientering 
er et samarbeid mellom brukere, ansatte, 
pårørende og forskere fra dag èn. I en 
felles kontekst starter man med å ut- 
vikle en felles forståelse av hvordan 
begrepet recovery skal forstås lokalt, 
hvilke kunnskapsformer som skal legges 
til grunn, hvordan recovery skal utvikles 
og forskes på, og hvordan kunnskapen 
skal tas i bruk i praksis- og lokalmiljø- 
utviklingen. De som bruker tjenestene 
skal oppleve endringer i maktforhold og i  
tjenestenes innhold og samarbeidsformer. 
Fokuset og de daglige praksisformene skal 
avspeile åpenhet og tilgjengelighet, håp og 
optimisme, personlig kontroll og ansvar, å bli 
tatt på alvor, nye roller og fokus på tilknytning 
til lokalmiljøet.

- Brukeren må anerkjennes som en med-
borger med fulle menneskerettigheter og 
plikter, som medmenneske med ressurser, 
kompetanse, ønsker og drømmer for sitt 
liv. Dette er basis for samhandling med den 
enkelte, pårørende og sosiale nettverk i 
arbeidet med å mestre psykiske problemer 
og skape forutsetninger for å kunne leve et 
meningsfullt liv i lokalmiljøet.

FAKTA Recoveryverksteder:
 � Møteplasser og dialogarenaer for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rus utfordringer, 

pårørende, fagpersoner og andre interesserte. 

 � Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge og har fått støtte fra  
Ekstrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Målet med Recoveryverkstedene er:

 � Å styrke personers muligheter til deltakelse i lokalmiljøet og til et godt, meningsfullt liv

 � Å videreutvikle helse- og velferdstilbud i kommunene slik at de er tilgjengelige, fleksible, samarbeids- 
orienterte og bidrar med håp og støtte slik den enkelte ønsker det

 � Aktivitetene og strategiene for Recoveryverkstedet utvikles i dialog og i samarbeid med deltakerne.

http://www.recoveryverksteder.no/

«Et av de viktigste para-
dokser ved recovery er at 
gjennom å akseptere hva vi 
ikke kan gjøre eller være, 
begynner vi å oppdage hva 
vi kan være og hva vi kan 
gjøre. Derfor er recovery 
en prosess.».

http://www.recoveryverksteder.no/
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 - Pasienter i studien er 20 år eller eldre. 
Felles for disse er at de etter eller under 
behandling, definerer seg selv som å være 
i en prosess av positiv endring og klar for å 
(re)etablere arbeidslivsrelasjoner eller andre 
sosiale relasjoner som familie, venner og  
nettverk. Jeg ønsker med studien min å finne 
ut hva det er som skal til for at pasientene 
skal lykkes med sitt eget prosjekt som er 
sosial (re)integrering og samfunnsdeltakelse, 
sier Inger Eide Robertson.

VILKÅR FOR REINTEGRERING
Hovedmål med Robertsons studie er å øke 
forståelse og kunnskap om vilkår for sosial 
(re)integrering og samfunnsdeltakelse. 
Samtidig ønsket hun også å finne ut hva 
som er vesentlige og betydningsfulle hen-
delser eller elementer i endringsprosessen 
mot et” vanlig, normalt liv”. Hun undersøker 
også vilkår for vellykket sosial (re)inte- 
grering i forhold til bolig og arbeid. Målet er 
at studien skal bidra til teoretisk forståelse 
av hvilken rolle anerkjennelse og identitet har 
for samfunnsintegrasjon.
-  Jeg tenker at svarene fra mine informanter 
vil ha betydning for hvordan tjenestene  
organiseres i forhold til pasientene som er i 
bedringsprosesser, og klar for å jobbe med 

Hva skal til for at ruspasienter skal lykkes med sosial reintegrering og samfunnsdeltakelse? 
Dette er spørsmål som opptar sosiolog og leder ved KoRus-Vest, Stavanger, Inger Eide 
Robertson. Som en del av sitt doktorgradsarbeid har hun gjennom to år fulgt 17 pasienter 
som selv definerte at de befant seg i en positiv endringsprosess.

TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD

Å FORSTÅ LEVDE LIV
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en fortsatt positiv utvikling i egne liv. Studien 
belyser også sosiale forhold som virker inn på 
og hemmer, eller forsterker vellykket sam-
funnsintegrering, forklarer Robertson.

REKRUTTERT FRA 
BEHANDLINGSSYSTEMET
Alle Robertsons 17 informanter er rekruttert 
fra behandlingssystemet, og utgjør det som 
kan kalles en behandlingspopulasjon. Ved 
første intervjusituasjon har de fleste vært 
rusfri i 6 måneder eller mer, og alle var i 
kontakt med en eller flere offentlige eller 
private behandlingsinstitusjoner, selvhjelps-
grupper eller annen form for tilrettelagt/pro-
fesjonell støtte. Deltakerne er i alderen fra 20 
til 55, hvor ca en fjerdedel er kvinner. I alder 
er deltakerne fordelt på ni personer som er 
mellom 22 og 30 år, seks er mellom 30 og 
40 år og en er over 50år.  Det var stor bredde 
i foretrukket rusmiddel blant informantene, 
hovedvekten var på illegale rusmidler. Mange 
har erfaring med flere behandlingssekvenser 
med påfølgende tilbakefall. De 17 forsknings-
deltakere er intervjuet tre ganger hver.

- Hvordan la du opp selve intervjusituasjonen?
- Intervjuene ble lagt opp som samtaler, som 
i så stor grad som mulig tillater deltakeren 
å uttrykke det som er viktig for dem. Jeg 
oppmuntrer dem til å til å snakke om tema 
som”rushistorien”; oppstart, livssituasjon, 
opplevelse av beruselse. Jeg spurte også 
om sosiale nettverk og relasjoner,familieliv, 
erfaringer av skolegang, ønske om endring, 
tidligere forsøk på å slutte med rus, problem- 
utvikling og livssituasjon, samt deres erfar-
ing med behandlingsapparat og involvering 
av tjenester.

EGEN MOTIVASJON VIKTIGST
- Hva tenker du var det viktigste pasientene 
fortalte deg?
 - De intervjuede påpeker at det er helt opp 
til den enkelte å gjøre de endringene som er 

 ¼ FAKTA Studien: 

Studiens overordnede tema er å utforske den 
subjektive erfaringen av tilfriskningsprosesser 
(personal recovery) under eller etter behandling 
for rusmiddelavhengighet.

Studiens hovedmål:

 � Øke forståelse og kunnskap om vilkår for 
sosial (re)integrering og samfunnsdeltakelse

Studiens delmål: 

 � (1) Vesentlige og betydningsfulle hendelser 
eller elementer i endringsprosessen mot et 
”vanlig, normalt liv” 

 � (2) Undersøke vilkår for vellykket sosial (re)
integrering i forhold til bolig og arbeid

 � (3) Bidra til teoretisk forståelse av hvilken 
rolle anerkjennelse og identitet har for 
samfunnsintegrasjon

Studiens formål:

 � Belyse sosiale forhold som virker inn 
på og hemmer eller forsterker vellykket 
samfunnsintegrering. 

 � Generere kunnskap for å muliggjøre god 
organisering og tilrettelegging av tjenestene 
i forhold til sykdoms- og tilfriskningsløp 

 � Delprosjekt under ”Stayer-studien 
om avhengighet” ved Regionalt 
Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i 
Helse Vest (Korfor)

 � Kvalitativ studie: intervjusamtaler

 � Forløps-studie; intervjusamtaler ved tre 
forskjellige tidspunkter over en periode på 
1,5 år. 

 � Utvalg (rekruttert fra Stayer-studien’s 
deltaker-kohort)
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nødvendige, å ha et sterkt ønske om endring 
for egen del, sier Robertson. - Jeg syns de 
forklarer det så fint selv i disse sitatene:
”Det er ingen andre som kan få meg til å slutt 
[..] Det må komme fra en selv”
”Der er ingen som kan gjøre dette for meg. 
Det er jeg som må gjøre jobben. Men jeg kan 
ha med meg støtte på veien”.

Tilfriskningsprosessen beskrives som en 
prosess hvor den rusavhengige må gjenopp- 
bygge alle sider ved tilværelsen, inkludert 
holdninger, verdier og praksis. Informantene 
vektla også hvor avgjørende det var å møte 

mennesker med brukererfaring i alle faser 
av tilfriskningsprosessen, også før man har 
bestemt seg for å gjøre endring.

” Det absolutt viktigste det å få snudd tanke-
gangen, det å snu rutinene, altså ALT må 
skiftes ut! Å slutt å ruse seg er, altså, en 
skulle gjerne trodd at det å slutt å ruse seg 
var hoveddelen, men det er bare et sandkorn. 
”møtte to stykk med brukererfaring i behan-
dling [..] disse to var veldig viktige for at jeg 
ble i behandling”.

- Et annet sentralt poeng er at tilfriskning 
er en tidkrevende prosess, med svært for-
skjellige faser, med forskjellige behov. 
Tilfriskningsprosessen er å lære å leve på 
nytt, ta andre valg, være selvstendig. Aktører 
innen behandlingssystemet eller andre  
tjenester er viktig samarbeidspartner. Mange 
understreket viktigheten av å ha et tjeneste- 
tilbud som er tilpasset de forskjellige faser og 
de varierende behov. En av dem sa det slik:” 
det er etter behandling at det begynner”,  
forteller Robertson.

”Det tar lang tid, mange år”[..] ”bite seg fast.
Ta livet tilbake. Få på plass livet. Å være rusfri 
må trenes opp. Det er ikke gjort i en hånd-
vending dette her. Langt i fra. Du skal lære 
å leve på nytt".

TJENESTENES  BETYDNING
- Hvilken betydning har tjenestene som 
brukerne mottar i denne tilfrisknings- 
prosessen?
- Tjenestene inngår som en av flere betyd-
ningsfulle elementer i endringsprosessen. 
Personene i tilfriskning “eier” behandlings-
relasjonene og intervensjonene. Dette ut  
fra selvinnsikt om egne behov, og hvor 
de befinner seg tilfriskningsprosessen. 
Tjenestene brukes i stor grad bevisst og mål-
rettet. Intervensjoner hjelper pasientene å 
fremme ny atferd, innprente et annet sett av 
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Avhengighet og tilfriskning
Mennesker med rusmiddelavhengighet er ikke ”kurert” så snart behandling er avsluttet.

• Det er empirisk (nevrologisk, epistemologisk, klinisk) evidens for at avhengighet ”oppfører” seg som kronisk tilstand
• Avhengighet og tilfriskning kan være langvarige (kronisk?) gjentagende tilstander. Flere og samtidige utfordringer er vanlig,  
 varierende faser
• Blant behandlingspopulasjonen ser man ofte faser med rusfrihet (år)
• Tilbakefall er vanlig, og ca 50 % slutter helt om man måler over 10 år eller mer
• Det finnes et stort utvalg av behandlingstilbud, diverse tjenester og støttegrupper, men disse er ikke koordinert.
• Behandling hjelper, men stor prosent ”drop-out” og ”svingdør-pasienter”
• Lengre behandlingssekvens assosieres med bedre resultat
• Gjentagende behandling er ok
• Koordinerte tjenester gir bedre resultat

Behandling i TSB innebærer ofte langvarig og omfattende endringsprosesser for pasient og pårørende. Planlegging av behandlings-
forløp må sikre et langsiktig og helhetlig tilbud som ivaretar behov for samtidige og koordinerte tjenester. Både kommuner og  
spesialisthelsetjenester skal følge opp pasienter under hele forløpet for å unngå brudd i behandlingen og forhindre/redusere 
tilbakefall.

verdier og vaner, samt kultivere en ny selv-
forståelse. En av informantene mine sa det 
slik:

"I behandling lærte jeg å ta ansvar, å 
bygge karakter, være ærlig, ha kontroll og 
selvdisiplin".

For pasientene er det viktig at tjenestene 
endrer roller og betydning ut fra de ulike 
fasene i tilfriskingsprosessen. En funksjon 
kan være hjelp til å innarbeide og  ivareta 
grunnleggende rutiner og hverdagsbehov. 
En annen funksjon er hjelp til å bearbeide, 
å lære kognitive strategier, selvdisiplin, 
ansvar, ærlighet, selvinnsikt og forståelse. 
I tillegg er ofte behandlingsinstitusjonene 
en sosial arena for nettverksbygging,  
der pasienten knytter nye relasjoner til  
mennesker med samme erfaring. Ikke 
minst er tjenestene viktige for å hjelpe 
brukeren med å orientere seg i samfunnet 
når det gjelder bosituasjon, arbeidsliv, og  
forpliktelser som samfunnsborger.

ULIKE BEHOV GIR ULIKE TJENESTER
Informantene understreket viktigheten av å 
ha ulik type tjenester alt etter hvor de befant 
seg i behandlingen. Dette kan være døgn- 
behandling, poliklinikk, eller bolig (etter-
vernsbolig, omsorgsbolig, oppfølgingsbolig). 
De kunne ha behov for ulike typer konsulenter 
i forhold til arbeid, rus, bolig, vennenettverk 
og trening. Ansvarsgrupper/ nettverks- 
grupper er svært viktig å ha på plass. I tillegg 
var Robertson sine informanter opptatt  
av behandlingsrelasjonenes rolle som  
disiplinerende faktor:
- Informantene kunne bli avkrevd urin- 
prøver, det ble forventet at de stilte opp på 
obligatoriske møter, deltok i nettverk og 
annet. Nettopp dette å bli møtt med at andre 
forventer din deltakelse, var betydningsfullt 
for mine informanter. 
- Alt dette sier noe om viktigheten av å 
utvikle tjenester som er tilpasset langvarig og  
varierende utfordringer som ligger i det å leve 
med rusmiddelavhengighet eller andre helse- 
utfordringer, mener Robertson.
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Det viktigste virkemiddelet i overdosestrategien er lokale handlingsplaner. Helsedirektoratet 
har derfor opprettet en tilskuddsordning som omfatter de ni kommunene i Norge som er 
hardest rammet av overdosedødsfall. En av disse er Arendal.
 - I Arendal har vi opprettet et eget overdoseteam med tydelige oppgaver. I tillegg har vi laget 
en film som gir råd om hva man skal gjøre for å redde liv ved overdose. Det forteller prosjekt- 
leder overdosestrategi Berit Bulien Jørgensen i Arendal kommune.

Pilotkommuner innen lokalt overdosearbeid  
Vi har ingen å miste 

TEKST: CARINA KALJORD  FOTO: ELISABETH NORDMO
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I følge statistikk fra dødsårsaksregisteret 
(DÅR) og SIRUS, var følgende kommuner 
hardest rammet av overdosedødsfall i 2011: 
Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Asker, 
Porsgrunn, Arendal, Stavanger og Trondheim. 
Målet for tilskuddet er at pilotkommunene 
skal skaffe seg en oversikt over overdosesitu-
asjonen i kommunen, og iverksette egnede 
tiltak. I tillegg skal kommunene utarbeide 
lokale handlingsplaner mot overdose i 
kommunen. 

Planen med tilhørende tiltak skal utarbeides 
i samarbeid med sentrale og berørte parter 
i den enkelte kommune, som bruker- og 
pårørendeorganisasjoner, aktuelle kommu-
nale etater, aktuelle spesialisthelsetjenester 
som ambulansetjenesten, akuttjenesten 
og legevakt, frivillige organisasjoner, pol-
itiet, kriminalomsorgen og øvrige aktuelle 
samarbeidspartnere.

EGET LÆRINGSNETTVERK
De ni pilotkommunene er samlet i et lærings-
nettverk. KoRus- Øst har fått i oppdrag å 
drifte læringsnettverket som skal bistå 
kommunene i arbeidet med å nå målene for 
ordningen. Dette er et prosjekt som går over 
4 år, og skal munne ut i en oppsummering 
med anbefalte tiltak for kommunalt overdo-
searbeid. Det utarbeides nå en lokalbasert 
veiviser som vil bli gjort tilgjengelig for alle 
kommuner. I tillegg til pilotkommunene deltar 
Bodø, Tromsø, Tønsberg og Skien. Dette  
er kommuner som ligger tett opp til pilot-
kommunene i antall overdosedødsfall, og som 
ønsker å bidra inn i nettverket for å lære og 
for å delta med sine erfaringer.

OVERDOSETEAM I GANG
- I Arendal bestemte vi oss tidlig for at vi 
ville opprette et overdoseteam, forteller 
Jørgensen.

 ¼ FAKTA: 

Hovedmålet i Nasjonal 
overdosestrategi 2014–2017 
er en årlig nedgang i over-
dosedødsfall, med en lang- 
siktig nullvisjon. Viktige tiltak 
for å nå målene i strategien: 
SWITCH-kampanjen, utdeling 
av nalokson nesespray og 
pilotkommuneprosjektet.

 � Rundt 260 personer dør av 
overdose hvert år i Norge.

 � I 2014 ble det registrert 
266 narkotikautløste døds-
fall blant bosatte i Norge.

 � Norge har de siste årene 
hatt blant de høyest  
registrerte forekomstene av 
narkotikautløste dødsfall 
per innbygger i Europa.

 � Fire av fem dødsfall  
skyldes inntak av rus- 
midler med sprøyte.

 � Overdosedødsfall vurderes 
som et alvorlig folke-
helseproblem.
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 - Teamet består av ansatte i kommunen som 
skal følge opp personer som har opplevd 
overdoser. Overdoseteamet har utarbeidet 
følgende plan ved overdose:
• Være til stede eller ta kontakt raskest mulig  
 etter at en ikke-fatal overdose har funnet  
 sted
• Tilby umiddelbar oppfølging når teamet  
 møter personer som har tatt overdose
• Tilby oppfølgingssamtaler over en periode  
 etter overdosen
• Veilede vedkommende videre i det øvrige  
 hjelpeapparatet
• Tilby samtaler med pårørende etter 
 overdosedødsfall

- For oss som jobber med dette hjelper  
det at det allerede finnes mye tilgjengelig 
informasjonsmateriell. Det gjør det lettere å 
arbeide overdoseforebyggende. Blant annet 

bruker vi overdosekort, heroinrøykebrosjyre 
og filmer. Det finnes også annen nyttig infor-
masjon på pasientsikkerhetsprogrammets og 
Helsedirektoratets nettsider, sier Jørgensen.

LANSERTE NY FILM
- I forbindelse med markeringen av Verdens 
overdosedag 31.august, lanserte vi også en 
helt ny overdoseforebyggende film, produsert 
av overdosestrategiprosjektet, finansiert av 
Aust-Agder fylkeskommune. Dette er en film 
som skal være tilgjengelig for lavterskel- 
tilbud over hele landet. I filmen forteller to 
personer med brukererfaring hvordan man 
kan forebygge overdoser, avslutter Berit 
Bulien Jørgensen.

SE FILMEN HER: 
https://drive.google.com/file/d/0B6g7 
hcAlsN4gU2ZQOFE3YzAtRjA/view

 ¼ FAKTA: 

Viktigste mål i perioden 
2014–2017:

 � Redusere antall overdoser 
og overdosedødsfall.

 � Hindre alvorlige 
helseskader som følge av 
overdoser.

 � Myndiggjøring av 
brukerne.

 � Bedre oppfølging og hjelpe- 
tilbud til pårørende.

 � Gjennom strategien vil  
det iverksettes ny innsats 
på utvalgte områder, og 
det vil arbeides for å få  
et større overdosefore- 
byggende fokus inn i  
allerede eksisterende 
tiltak og tjenester.

VI HAR INGEN Å MISTE
Fra filmen

https://drive.google.com/file/d/0B6g7


SPOR 3 |  16    43

VERDENS OVERDOSEDAG I NORD

Dagen ble første gang markert i Australia i 
2001. Nå markeres dagen verden over, og i 24 
byer i Norge. I Nord-Norge ble dagen markert 
både i Bodø og Tromsø.

Dette er tredje gang Tromsø markerer Over- 
dosedagen, og i år var arrangementet lagt til 
Kirkens Bymisjons lokaler. 
- Vi som jobber på Sosialmedisinsk Senter 
hadde «satsningsuke» hele denne uka, 
hvor vi hadde spesielt fokus på forebygging  
av overdosedødsfall. Vi inviterte også  
ambulansetjenesten til å holde førstehjelps- 
kurs på Bymisjonen for både brukere og 
ansatte, og vi hadde Switch kampanje på 
Sosialmedisinsk Senter. Selve dagen var en 
minnemarkering for å minnes de vi har mistet 
til overdose og skape oppmerksomhet rundt 
at dette er en stor gruppe, forteller miljø- 
terapeut Ingunn Langseth Olsen.

Under selve markeringen bidro en rekke 
personer med appeller. Blant dem var 

brukerorganisasjonene Barn av Rus- 
misbrukere (BAR) og MARBORG, By- 
misjonspresten og leder for helse og vel- 
ferdskomiteen, Gunnhild Johansen.
- Vi tente lys for dem vi har mistet i overdose 
og deltakerne kunne også skrive minneord.
Arrangementet var et spleiselag- og 
de som sto bak var Kirkens Bymisjon, 
Wayback, HUSET-Kirkens Sosialtjeneste, 
Helsetjenesten ved SMS, RIO og BAR. I tillegg 
var arrangementet støttet av Gatemagasinet 
Virkelig og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. 
Vi har planlagt å ha markering til neste år 
også. 

I Bodø ble Verdens Overdosedag markert for 
første gang i år. Det ble da også arrangert 
en fagdag hos Kirkens Bymisjon der mange 
ulike aktører deltok. Selve markeringen 
skjedde i Glasshuset hvor varaordfører 
Synne Bjørbæk holdt appell, før det ble holdt 
Minnegudstjeneste i Bodø Domkirke. 

Etter et initiativ fra Frelsesarmeen har 31. august blitt etablert som Verdens overdosedag, 
for å minnes de døde og for å forebygge nye dødsfall. 

TEKST: CARINA 
KALJORD/ INGUNN 
LANGSETH OLSEN 
FOTO: GRY AANDAHL

 Fra venstre Elin Fredheim (Helse-
tjenesten SMS), Kjersti Marie 
Lægdene (Bymisjonsprest),  Ingunn 
L. Olsen (Helsetjenesten SMS).
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NYTT OM NETT

JEGSPILLER.NO - ET VERKTØY FOR Å 
FOREBYGGE SPILLEPROBLEMER 
Jegspiller.no er en nettressurs utviklet av Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. 

Intensjonen med tjenesten er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill. Der tilbys 

informasjon og mulighet til å kartlegge egne vaner knyttet til spilling.

"Vi får mange telefonsamtaler fra arbeidsgivere som forteller 
om økonomisk utroskap, underslag, sikkerhetsproblemer 
og konsentrasjonsproblemer hos ansatte som har tapt store 
beløp". Det forteller Jarle Wangen, seniorrådgiver og leder 
for spillsatsingen ved Akan i et intervju på ntbinfo.no. Akan 
erfarer at både ledere og ansatte ønsker mer informasjon 
om hvordan man kan forebygge spilleproblematikk på 
arbeidsplassen. 

Jegspiller.no er et tilbud til virksomheter, og tilbyr arbeids- 
takere et direkte anvendbart verktøy. Det gir informasjon om 
spilleproblematikk, indikasjon på om arbeidstakeren selv har 
spilleproblemer samt informasjon og veiledning om hvordan 
dette kan håndteres. Jegspiller.no kan enkelt brukes alene 
eller i tillegg til virksomhetens øvrige rusforebyggende tiltak. 
Forebyggingsverktøyet er anonymt og kostnadsfritt å bruke.

Gjennom å ta en test som består av noen få spørsmål, og 
som ikke tar mer enn 5-10 minutter, kan du få en pekepinn 
på ditt forhold til penge- og dataspill. Det er også mulig å 
følge sitt eget forbruk, både i bruk av penger og tid.

TEKST: BEATE STEINKJER

«Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?» Dette og en rekke 
andre spørsmål får du svar på ved å klikke deg inn på det 
nye nettstedet nullmobbing.no. Nettstedet  er utviklet for å 
gi barn, unge og deres foreldre informasjon om mobbing og 

rettigheter. Hvilke rettigheter har du som elev, og hvordan 
kan du si fra om mobbing? Utdanningsdirektoratet har laget 
nettstedet i samarbeid med barn og ungdommer, foreldre 
og organisasjoner som jobber mot mobbing.

NULLMOBBING.NO- NYTT NETTSTED 
FOR BARN OG FORELDRE

http://jegspiller.no/
http://jegspiller.no/
http://ntbinfo.no/
http://jegspiller.no/
http://jegspiller.no/
http://nullmobbing.no/
http://nullmobbing.no/
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HELSE-NORD MED NYE NETTSIDER 
Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten», skal det bli enklere for pasienter å søke 

informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling. I sommer fikk Helse-Nord nye nettsider for alle 

sine foretak.

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetje-
nesten» skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine 
nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretak-
ene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, 
struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine 
nettsider. 

Prosjektet er banebrytende for hvordan pasientinformas-
jon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og 
ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan 
deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg 
blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes 
nettinformasjon. 

Helse-Nord er den andre av fire helseregioner, etter Helse 
Midt-Norge, som får nye nettsider for alle sine foretak. Helse 
Vest og Helse Sør-Øst følger etter med nye nettsider for alle 
sine foretak høsten 2016. En del av funksjonaliteten i “Felles 
nettløsning for spesialisthelsetjenesten” er mulighet til å ha 
flere språkversjoner av et nettsted. Finnmarkssykehuset er 
det første helseforetaket med nettsted i to språkversjoner, 
både bokmål og samisk. 

Her finner du de nye nettsidene til foretakene i Helse Nord;
Finnmarkssykehuset: finnmarkssykehuset.no
Universitetssykehuset i Nord-Norge: unn.no
Helgelandssykehuset: helgelandssykehuset.no
Helse Nord RHF: helse-nord.no
Sykehusapotek Nord: sykehusapotek-nord.no 
Helse Nord IKT: helsenordikt.no
Nordlandssykehuset: https://nordlandssykehuset.no/ 

TEKST: BEATE STEINKJER

http://helsenorge.no/
http://finnmarkssykehuset.no/
http://unn.no/
http://helgelandssykehuset.no/
http://helse-nord.no/
http://sykehusapotek-nord.no/
http://helsenordikt.no/
https://nordlandssykehuset.no/
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NY INSPIRASJON PÅ 
FOREBYGGING.NO/
HANDLING 
Redaksjonen i forebygging.no kan nå presentere et nytt område: forebygging.no/handling. Dette er en videre-
utvikling av tjenesten som er særlig knyttet til presentasjon av nyttige ressurser for forebyggende praksis.

- I tillegg til handlingsrettet fagstoff som artikler,kronikker,
kunnskapsoppsummeringer og bokomtaler om fore- 
byggende praksis, ønsker vi også å presentere gode praksis- 
erfaringer under dette området. Det forteller en ivrig  
redaktør, Beate Steinkjer.  I tillegg til Steinkjer har prosjekt- 
gruppa bestått av Øystein Henriksen, Rolf Markussen, 
Vegard Schancke, Turi Antonsen, Rune Horrigmoe og Øystein 
Gravrok.

FAGFOLK I PRAKSISFELTET 
Det nye området vil ha samme målgruppe som forebyg-
ging.no, men retter seg spesielt mot fagfolk i praksisfeltet 
som ønsker å iverksette tiltak/strategier innen folkehelse 
og rusforebyggende arbeid. 
- På det nye området forebygging.no/handling finnes tips 
og ideer om hvordan du kan gjennomføre rusforebyggende 
og helsefremmende arbeid. Det er viktig å vise at det er en 
nær sammenheng i forebyggingsarbeidet, mellom tematikk 
som kriminalitet, mobbing, psykisk helse og rus. Altså: rus 
er en del av folkehelsearbeidet.

GODE PRAKSISFORTELLINGER
- Målgruppen vil finne handlingsrettet fagstoff som artikler, 
kronikker, kunnskapsoppsummeringer, bokomtaler og 
veiledningsmateriell. I tillegg til handlingsrettet fagstoff 
ønsker vi også å presentere gode praksiserfaringer under 
dette området. Disse erfaringsbeskrivelsene skiller seg 
litt ut fra vanlige fagtekster, ved at formen er fortellende, 
konkret og at tekstene ikke er så lange. Tanken er at leserne 
skal bli inspirert, se muligheter og få konkrete råd til hva de 

selv kan sette i gang. Vi viser også til andre nettressurser 
som har oversikt over evaluerte program/tiltak. Eksempelvis 
til ungsinn.no, som presenterer uavhengige beskrivelser 
og vurderinger av tiltak for barn og unges psykiske helse, 
forteller Steinkjer.

På nettsiden vil dere finne handlingsrettet informasjon fra 
hele livsløpet fra gravide til eldre og fra ulike arena som 
eksempelvis barnehage, arbeidsliv og uteliv. Tekstene 
baserer seg på relevant lovverk for rusforebygging og folke-
helse i lokalsamfunn.
- Vi håper dette kan være til inspirasjon for målgruppa, og at 
de som klikker seg inn på forebygging.no/handling vil finne 
nyttig informasjon. Redaksjonen er fortsatt på utkikk etter 
flere gode eksempler fra praksisfeltet, så ta gjerne kontakt 
med oss på post@forebygging.no om dere ønsker å bidra 
med gode praksiserfaringer, avslutter Steinkjer.

NYTT OM NETT

FAKTA:
Nettstedet www.forebygging.no/handling er en nasjonal 
kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.
•  Hovedfokus er rusproblematikk, men også andre tema- 
 områder som spiseforstyrrelser, vold, psykisk helse,  
 kriminalitetsforebygging, atferdsproblemer har sin rett- 
 messige plass.
•  Helsedirektoratet eier tjenesten, mens Kompetansesenter  
 Rus, Nord-Norge har det redaksjonelle ansvaret.  
•  Målgruppen for tjenesten er fagfolk som skal iverksette  
 rusforebyggende og helsefremmende arbeid, forskere  
 og studenter innenfor relevante fag, samt beslutnings- 
 takere innen politikk og forvaltning med ansvar for  
 rusforebyggende og helsefremmende arbeid

http://forebygging.no/
http://forebygging.no/
http://forebygging.no/handling
http://ging.no/
http://forebygging.no/handling
http://ungsinn.no/
http://forebygging.no/handling
mailto:post@forebygging.no
http://www.forebygging.no/handling
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NYTT  KOMPETANSESENTER 
FOR KRIMINALITETSFOREBYGGING 
Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ble etablert sist høst, og har nå en ny nettside som 

fortsatt er under utvikling.

Senteret er organisatorisk plassert i Sekretariatet for  
konfliktrådene. Kompetansesenteret erstatter en del av 
Det kriminalitetsforebyggende råds (KRÅD) funksjoner. 
Den nye organiseringen vil sammen med nærpolitireformen 
bidra til å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
Kompetansesenteret skal bidra til kunnskapsbasert  
kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt, gjennom 
innhenting og formidling av erfaringsbasert og forsknings-
basert kunnskap. Senteret skal arbeide med kompetanse- 
utvikling og rådgivning, med særlig vekt på å bistå lokalt 
kriminalitetsforebyggende arbeid.  

Senteret skal blant annet videreføre og videreutvikle arbeidet 
med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak (SLT) i kommunene, og for øvrig støtte kommuner i 
Norge med det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Senteret 
er organisert som en egen enhet under Sekretariatet for 
konfliktrådene (SfK).

• Bistå kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom råd- 
 givning, med vekt på lokalt nivå.
• Være en særlig pådriver for kompetanseutvikling i 
 førstelinjen i relevante sektorer og bidra til å stimulere  
 fagutvikling lokalt.
• Ivareta, bygge opp samt formidle god praksis til ansatte  
 i politi, barnevern, barnehage, skole og andre relevante  
 tjenester og virksomheter.
 

• Stimulere til lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid i  
 kommunene gjennom SLT – modellen (Samordning av  
 Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak).
• Formidle kompetanse gjennom kurs og konferanser,  
 faglige nettverk og veiledning.
• Arrangere en årlig nasjonal konferanse for kriminal- 
 itetsforebygging.
• Avdekke kunnskapsbehov og behov for forskning innenfor  
 det kriminalitetsforebyggende feltet.

KORT OM NYTT
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BARN OG MEDIER 2016
Barn og medier-undersøkelsen kartlegger barn og unges medievaner på mobil, 

nett og andre medier. Spørsmålene tar for seg ulike problemstillinger som: 

Hva bruker barn og unge tiden til på nett? Hvor mange opplever mobbing eller 

trusler? Hvor mange timer om dagen er de faktisk pålogget? Hvor involvert er 

foreldrene deres?

Hvert andre år siden 2003 har Medietilsynet gjennom- 
ført Barn og medie-undersøkelsen. «Barn og medier 2016» 
viser at norske barn og unge har en høy bruk av medier 
generelt. Omfanget øker, og det er en tendens til at økt 
mediekonsum gir noe mer risikoatferd på nett. Det betyr noe 
økning i deling av nakenbilder, digital mobbing etc. Samtidig 
er skolen på banen, med økende opplæring og veiledning, 
og at antallet barn og unge som rapporterer om negative 
opplevelser må anses å være ganske lavt tross en svært høy 
bruk. Det som også er en positiv utvikling, er at det i 2016 
er nærmere 10 prosent flere barn og unge som har fortalt 
det til noen hvis de opplever noe negativt på nett, enn det 
var i 2014.

I rapporten kommer det frem at norske barn er stadig yngre 
når de får sin første smarttelefon. En betydelig andel av 
norske 8-åringer har egen telefon, men Medietilsynet ser 
nå at dette også gjelder barn ned i seksårsalderen.

Noen av barna oppgir at de kan bruke rundt 6 timer om 
dagen på nettbruk. Samtidig har de unge begynt å uroe seg 
for foreldrenes mobilbruk. 27 prosent mener mobilbruken 
til foreldrene er for høy, og 20 prosent mener foreldrene 
bruker for mye tid på sosiale medier. 

Lenke til rapporten: 
http://www.barnogmedier2016.no/

BARN &
MEDIER 
2016
9 – 16-åringers bruk og 
opplevelser av medier

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge

En rapport fra Lotteritilsynet gir oppdatert kunnskap om utviklingen vedrørende penge- og dataspillproblemer i Norge. Den 
viser at det er fortsatt er mange som har spilleproblemer. Markedsføring fra utenlandske spillselskaper øker, og rapporten 
viser at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame. 

Totalt 5485 personer i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket 
fra Folkeregisteret, svarte på spørreskjemaet knyttet 
til denne studien. Ut fra totalskåren ble respondentene 
inndelt i fire grupper; normalspillere/ikke-problemspillere, 
lavrisikospillere, moderate risikospillere og problemspillere.
Resultatene viste at omtrent 58 prosent hadde deltatt i 
pengespill i løpet av de 12 siste månedene, noe som ikke 
representerte en signifikant endring fra den forrige be- 
folkningsundersøkelsen som ble gjennomført i 2013. 7,7 
prosent av befolkningen havner i kategorien lavrisikospiller, 

2.3 prosent som moderat risikospiller og 0,9 som problem-
spiller. Heller ikke her var det endring siden den forrige 
undersøkelsen. Sett i sammenheng med internasjonale 
studier på utbredelse, er problemomfanget i Norge relativt 
lavt. De fleste oppga «for moro» og «for å vinne» som motiv 
for å delta i pengespill.  

Lenke til rapporten:
https://lottstift.no/wp-content/uploads/2016/06/WEB-
Rapport_befolkningsundersokelsen.pdf 

http://www.barnogmedier2016.no/
https://lottstift.no/wp-content/uploads/2016/06/WEB-
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Studien er basert på data fra en webundersøkelse som ble 
gjennomført blant norske arbeidstakere våren/sommeren 
2015 av TNS Gallup. Nærmere 2000 personer i alderen 20-74 
år responderte på spørreskjemaet. I tillegg ble spørsmål 
som omhandler alkoholrelatert sykefravær og ineffektivi-
tet inkludert i «Undersøkelsen om rusmidler og tobakk i 
2015», en telefonsurvey som gjennomføres årlig av Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Bare de som rapporterte at de var yrke-
saktive ble inkludert i analysene i rapporten (alder 20-74 
år, n= 1399).

Resultatene viser at norske arbeidstakere drikker relativt 
ofte, omtrent halvparten drikker ukentlig, men at omfanget 
av jobbrelatert drikking var mer beskjedent. Om lag 20% av 
drikkeepisodene forekom i jobbrelaterte sammenhenger, 
primært i tilknytning til fester. Drikking i arbeidstiden var 
svært uvanlig, kun rundt 6-7% rapporterer alkoholbruk i 
jobbrelaterte situasjoner månedlig eller oftere.

Samtidig opplever mange arbeidstakere negative følger av 
alkoholbruk. For eksempel rapporterte en av tre at kollegaer 
som drakk var plagsomme, og en av ti uteblir fra sosiale 
arrangementer og føler seg utenfor som en konsekvens av 
jobbrelatert alkoholbruk. Selv om drikking i arbeidstiden og 
beruselse på sosiale arrangementer ble sett på som prob-
lematisk, mente omtrent en tredjedel at alkohol bidro til å 
styrke arbeidsmiljøet, og at den spiller en viktig rolle for 
nettverksbygging. Studien viser at det er et skille mellom 
holdninger til moderat konsum i jobbrelaterte situasjoner, 
og drikking i arbeidstiden eller fyll på sosiale arrangementer.

I rapporten kommer det frem at 1-2% svarte at de hadde 
vært borte en hel arbeidsdag grunnet alkoholbruk, 2% svarte 
at de hadde vært borte deler av en arbeidsdag og 11% svarte 
at de hadde vært ineffektive på jobb grunnet alkoholbruk de 

siste 12 månedene. Andelen alkoholrelatert fravær var 
omlag dobbelt så høy for menn som for kvinner. Få vil fjerne 
alkohol helt fra festlige sammenkomster med jobben, men 
majoriteten støtter regulering av og retningslinjer for alkohol- 
bruk både i og utenfor arbeidstiden.

Lenke til rapporten:
https://www.fhi.no/publ/2016/alkohol-og-arbeidsliv.-en-un-
dersokelse-blant-norske-arbeidstakere/?pid=239&trg=-
Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainCon-
tent_6246=6503:0:25,5508&Content_6503=6259:119227:25
,5508:0:6250:1:::0:0

Alkohol og arbeidsliv - ny rapport

Hvor ofte drikker vi med våre arbeidskollegaer? Synes folk det er greit å drikke i jobbsammenheng? Hva er 

de positive og negative følgene av alkoholbruk i arbeidslivet? Dette er noen av spørsmålene som tas opp i en 

rapport fra Folkehelseinstituttet. 

www.fhi.no

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstituttJuni 2016
Postboks 4404 Nydalen
NO-0403 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Rapporten kan lastes ned gratis fra Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

Alkohol og arbeidsliv
En undersøkelse blant norske arbeidstakere

Inger Synnøve Moan
Torleif Halkjelsvik

2016

https://www.fhi.no/publ/2016/alkohol-og-arbeidsliv.-en-un-
http://www.fhi.no/
http://folkehelseinstituttetsnettsiderwww.fhi.no/
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Intensjonen med rapporten er å undersøke omfanget av 
vold og overgrep mot barn og unge, og hvordan omfanget 
av ulike voldsformer har utviklet seg over tid. Den belyser 
fysisk vold fra foreldre, vold mellom foreldre (vitneerfaringer) 
og seksuell vold i og utenfor familien. 

Rapporten baserer seg på analyser av to datasett som er 
samlet inn med tanke på sammenlignbarhet «UngVold 
2007» og «UngVold 2015». Omtrent 4500 elever på 3. trinn i 
 videregående skole har deltatt i undersøkelsen. 

Resultatene viser at vold og overgrep rammer en betydelig 
andel unge. I alt har 21 prosent av ungdommene opplevd 
fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. 
Andelen som har opplevd grov vold fra minst en forelder 
(dvs. slag med knyttneve, gjenstand, fått juling), er betydelig 
lavere: seks prosent. Undersøkelsen viser at mild vold fra 
foreldre er redusert fra 2007 til 2015, mens grov vold har 
omtrent samme omfang.

Omfanget av vitneerfaringer og seksuell vold er ikke  
vesentlig endret i perioden. I alt oppga åtte prosent av ung-
dommene at de hadde sett eller hørt en av foreldrene bli 
utsatt for fysisk partnervold minst en gang. Andelen som 
hadde sett eller hørt grov vold, er lavere: fire prosent. 
Analysene av seksuell vold omfatter krenkelser både 
i og utenfor familien. I alt oppga 23 prosent at de hadde 
opplevd minst én form for seksuell krenkelse i løpet av opp- 
veksten. For seksuell vold er kjønnsforskjellen stor, jenter 
er betydelig mer utsatt enn gutter.

Forskerne fant en tydelig kobling mellom levekår og  
utsatthet for grov vold. Unge fra familier med dårlig råd 
og unge som har foreldre med alkohol¬problemer, har 
større risiko for å bli utsatt enn andre unge. Resultatene fra 
undersøkelsen kan tyde på at samfunnets samlede innsats 

for å forebygge og avdekke vold har bidratt til reduksjon i 
den milde fysiske volden. I følge rapporten bør det generelle 
arbeidet mot vold derfor opprettholdes. 

Lenke til rapporten:
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/
Vold-og-overgrep-mot-barn-og-unge 

Fortsatt mange barn og unge som opplever vold fra foreldrene

En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt nå enn i 2007. Dette kommer 
frem i en studie gjennomført av Voldsprogrammet ved NOVA. Resultatene er presentert i rapporten «Vold og overgrep mot 
barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015».

Vold og overgrep mot barn og unge
Omfang og utviklingstrekk 2007–2015

rappOrt nr 5/16rappOrt nr 5/16

Rapporten presenterer 
ny kunnskap om utvik-
lingstrekk knyttet til vold 
fra foreldre, vitneerfaringer 
og seksuell vold. Det 
empiriske grunnlaget er de 
to NOVA-undersøkelsene 
UngVold 2007 og UngVold 
2015, gjennomført blant 
18–19-åringer. Rapporten 
viser at vold og overgrep 

rammer en betydelig andel 
unge. Den viser videre 
at mild vold fra foreldre 
er redusert fra 2007 til 
2015, mens grov vold har 
omtrent samme omfang. 
Omfanget av vitneerfaringer 
og seksuell vold er ikke 
vesentlig endret i perioden. 
En stor andel av den 
seksuelle volden finner 

sted blant jevnaldrende. 
Mange rapporterer at det 
var alkohol med i bildet 
da hendelsen skjedde. 
Forskerne anbefaler 
utforsking av hvordan 
forebygging av grov 
foreldrevold og seksuell 
vold blant unge kan gjøres, 
samt videre forskning på 
utviklingstrekk.
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Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 
2016-2021 dekker aldersgruppen 13–25 år. I strategien 
gis en oversikt over ungdoms situasjon og oppvekstvilkår 
i dag, hvor tema som sosial ulikhet, gjennomføring av  
videregående opplæring, vold og overgrep, mobbing og  
friluftsliv blir beskrevet. Blant de foreslåtte tiltakene er  
bl.a tilrettelagt tilbud i forhold til arbeid for unge med 
nedsatt arbeidsevne, det skal utarbeides en kunnskaps- 
status mot digital mobbing og uønskede hendelser på 
nett, ny nettportal om mobbing, nye handlingsplaner mot  
seksuell- og kjønnsdiskriminering, samt opptrappingsplan 
mot vold og overgrep mot barn og unge.

Ungdoms livsstil og levevaner har fått sitt eget kapittel. 
Ulike rusmidler, seksuell helse, fysisk aktivitet og kosthold 
er tema. Blant de foreslåtte tiltakene er at veilederen for 
tidlig intervensjon skal revideres, det skal innføres standard- 
iserte og reklamefrie tobakksprodukter, forsøk med økning 
av antall timer med fysisk aktivitet i skolen og fremming av 
en ny strategi for seksuell helse.

Ungdomsstrategien er et samarbeidsprosjekt mellom 
syv departementer; Helse- og omsorg, Barne- og like- 
stilling, arbeid- og sosial, kunnskapsdepartementet, 
justis- og beredskap, kommunal- og modernisering, og 
kulturdepartementet.

Lenke til rapporten:
https://www.regjeringen.no/contentassets/838b 
18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelse-
strategi_2016.pdf 

Ny ungdomshelsestrategi

Regjeringen har lansert Norges første ungdomsstrategi, som gjelder for perioden 2016-2021. Et av målene 

med strategien er at alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og 

reduserte sosiale helseforskjeller blant unge. Et annet sentralt mål er at ungdom og unge voksnes stemme skal 

høres i utformingen av tjenester som berører dem.

# Ungdomshelse 
– regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

Strategi

https://www.regjeringen.no/contentassets/838b
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Rapporten presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning 
for barn og unges helse. Den tar for seg data om barns 
oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljø- 
faktorer, overvekt og helserelatert atferd. Den viser at barns 
helse og velferd påvirkes sterkt av foreldrene inntekts- 
og utdanningsnivå. Rundt 85 000 barn i Norge bor i en  

husholdning med vedvarende lav inntekt. Dette utgjør i 
underkant ni prosent av alle barn under 18 år. Årsaken til 
den lave inntekten hos familiene kan være uføretrygd, arbe-
idsledighet og såkalt svak yrkestilknytning hos foreldrene, 
inkludert lavt utdanningsnivå. Barn med innvandrerbak-
grunn er generelt sterkt overrepresentert i lavinntektsgrup-
pen, og utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk 
utsatte familier.

Det kommer frem at barn som tilhører lavinntekts- 
gruppen i større grad risikerer overvekt, fysisk inaktivitet, 
usunt kosthold, og bruk av tobakk og rusmidler. Foreldrenes 
sosioøkonomiske status har betydning for barnas fysiske 
aktivitetsnivå. Resultatene kan tyde på at dersom foreldre 
har høyere utdanning, har barna et høyere aktivitetsnivå. 
Dette gjelder særlig for fritidsaktiviteter. Det nevnes også i 
rapporten at studier i andre land har vist at sosioøkonomisk 
status også har betydning for ulykker og skader, og at det 
er grunn til å tro at dette også gjelder i Norge. 

Det er en del barn som vokser opp med foreldre som  
er psykisk syke (ca 10 %), opplever alkoholmisbruk hos  
foreldrene (ca 3 %) eller har opplevd alvorlige konflikter 
med vold fra foreldre (ca 10 %). Antall barn som får hjelp 
av barnevernet har stabilisert seg på vel 45 000 per år, 
men den delen som får hjelp i form av plassering utenfor 
hjemmet, har økt noe. Rapporten viser videre at i halvparten 
av fylkene bor 20-30 prosent av barn og unge i områder der 
trafikkstøyen er over anbefalte grenser. Mange skoler og 
barnehager har støynivåer over anbefalte grenser, særlig i 
Oslo og større byer.

Lenke til rapporten:
https://www.fhi.no/publ/2016/barn-miljo-og-helse. 
-risiko--og-helsefremmende-faktorer/

Store helseforskjeller blant norske barn

Situasjonen for barn og unge i Norge er god, sett med et internasjonalt blikk. Samtidig har vi utfordringer på 

flere områder, blant annet når det gjelder sosiale ulikheter. Det viser en rapport om barn og unges miljø og 

helse fra Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt
Mai 2016
Postboks 4404 Nydalen
NO-0403 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Rapporten kan lastes ned gratis fra  
Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

Barn, miljø og helse
Risiko- og helsefremmende faktorer 

2016

https://www.fhi.no/publ/2016/barn-miljo-og-helse
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Ungsinn ble opprinnelig etablert i 2009 som en kunnskaps-
base på nett om tiltak for barn og unges psykiske helse. I 
lengre tid har redaksjonen arbeidet mot målet om å bli et 
vitenskapelig tidsskrift, og målet er nådd. 

- For oss betyr det at artiklene i Ungsinn nå anerkjennes 
som forskningsproduksjon og at både enkeltforskere og 
institusjoner som bidrar med artikler får uttelling for dette i 
akademias tellekantsystemer. Det innebærer imidlertid også 
en anerkjennelse av kvaliteten på artiklene som publiseres, 
noe som gjør at leserne kan være trygge på at artiklene er 
av god kvalitet, og at de kan stole på konklusjonen. Dette 
sier Helene Eng, redaksjonssjef, i et intervju på ungsinn.no.
Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsum-
meringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk 

informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av 
hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. I tidsskriftet 
finnes det nå artikler om tiltak som kan tas i bruk av både 
barneskoler, ungdomsskoler, helsestasjoner, barnehager, 
barnevern, psykisk helsevern og andre instanser.

Selv om Ungsinn er blitt et vitenskapelig tidsskrift er det et 
verktøy som skal fortsette å være nyttig både for praksis-
feltet og myndighetene. Det er kun gjort små endringer på 
nettsiden for å tilpasse det til tidskriftsformatet. 

Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet 
på oppdrag fra Helsedirektoratet.
ungsinn.no.

Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift

Det nasjonale publiseringsutvalget har godkjent Ungsinn ved RKBU Nord som vitenskapelig publiseringskanal 

på nivå 1.

http://ungsinn.no/
http://ungsinn.no/
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Hvert år deler Fagrådet ut en pris for godt rusfaglig arbeid, 
som deles ut til en eller flere personer som over tid har gjort 
godt rusfaglig arbeid. Det er styret i Fagrådet som vurderer 
innsendte forslag til verdige kandidater. Prisvinneren ble 
offentliggjort under den årlige nasjonale Rusfagkonferansen 
i september. I tillegg til heder og ære, er prisen et flott 
kunstverk.

Blant de seks nominerte var altså Siv-Elin Reitan fra RIO 
og Esben Haldorsen fra MARBORG. I følge begrunnelsen 
har de gjort en solid innsats med å etablere brukerstyrte 
tilbud og tiltak i Narvik. I oktober 2012 åpnet de CAFÉ EXIT  
og hadde allerede fra januar 2013 brukerstyrte aktivitets- 
tilbud hver uke etter ønske fra brukerne. 
- For oss er det en stor ære å være blant de nominerte. Det 
betyr at arbeidet vi gjør her i nord også blir lagt merke til 
andre steder i landet. Dette gir oss motivasjon til å stå på 
videre for å ha et godt ettervernstilbud. Ikke minst håper vi 
at denne anerkjennelsen også har betydning når det gjelder 
å sikre videre drift når prosjektperioden går ut, sier Siv-Elin 
Reitan.

Formålet med Café Exit er å videreføre og utvide en fast, 
rusfri møteplass hvor tidligere rusavhengige og andre 
samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, og for å 
utveksle erfaringer i forhold til å jobbe mot varig rusfrihet. 
Tilbudet er et utgangspunkt for å skape og opprettholde 
rusfrie nettverk der man kan delta på felles aktiviteter. Esben 
Haldorsen og Siv-Elin Reitan motiverer mange og er et for-
bilde for de som bruker Café Exit, for de pårørende og for 
hjelpeapparatet. Tilbudene er stadig blitt utvidet og caféen 
arrangerer aktiviteter hver tirsdag og lørdag pluss at de 
holder åpent fredager og søndager, alle helligdager, ferier 
og alle offentlige fridager. Minst 60-70 personer med rus-/
psykisk helseplager er innom pr uke.

Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid 2016 ble tildelt 
Susanne Jørgensen fra Rustjenesten Bærum kommune. I 
begrunnelsen heter det blant annet at Susanne er en sterk 
representant for alle dem som faktisk gjør jobben – som 
holder ut dag etter dag og år etter år i direkte kontakt med 
brukere, og som følger dem i deres opp- og nedturer.

http://www.rusfeltet.no/
https://www.facebook.com/Fagr%C3%A5det-innen-
Rusfeltet-i-Norge-Rusfeltets-Hovedorganisasjon-1259 
73850797078/

Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid 

Esben Haldorsen fra MARBORG og Siv-Elin Reitan fra RIO var blant de seks nominerte til Fagrådets pris for godt 

rusfaglig arbeid. Hovedbegrunnelsen er etableringen av CAFÉ EXIT i Narvik. Prisen gikk til Susanne Jørgensen 

fra Rustjenesten i Bærum kommune.

 Siv-Elin 
Reitan fra 
RIO og Esben 
Haldorsen fra 
MARBORG. 
(Foto: Privat) 

http://www.rusfeltet.no/
https://www.facebook.com/Fagr%C3%A5det-innen-
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Ungdom blir stadig mer veltilpasset og hjemmekjær

Færre ungdommer røyker og drikker, og ungdomskriminaliteten har aldri vært lavere. Hovedbildet er at dagens ungdom 
har det bra, lever aktive liv og trives hjemme og på skolen. Baksiden er at noen ungdommer sliter med depresjon og angst, 
og flere opplever at de blir plaget og frosset ut.

Dette kommer frem i en ny Ungdatarapporten for 2016 fra 
NOVA, som baserer seg på data fra 190.000 norske ung-
dommer mellom 13 og 19 år. De har deltatt på Ungdata- 
undersøkelsene de siste tre årene. I årets rapport analyseres 
også data fra alle ungdomsskoleelever som har deltatt siden 
2010, totalt 224.000 ungdommer.

Rapporten gir et bredt bilde av hvordan norske elever på 
ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike 
områder, og hvor mange som driver med ulike aktiviteter.
På ungdata.no kan du finne resultater fra de lokale ungdoms- 
undersøkelsene og sammenlikne med andre kommuner 
og nasjonale tall.

Lenke til rapporten:
http://www.hioa.no/Om- 
HiOA/Senter-for-velferds-
og-arbeidslivsforskning/
NOVA/Publikasjonar/
Rapporter/2016/Ung- 
data-2016.-Nasjonale- 
resultater  

Dette kommer frem i rapporten «Aldring, mestringsbetin-
gelser og livskvalitet», som NOVA utarbeidet på oppdrag 
for Helsedirektoratet. Hensikten med rapporten er å belyse 
forutsetningene for trivsel og livskvalitet i eldre år, og 
hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av 
befolkningen. 

Rapporten viser at det er stor økonomisk ulikhet blant 
eldre, men jevnt over er både den faktiske økonomien og 
den selvopplevde økonomien bedre blant eldre enn blant 
yngre. Imidlertid er ulikhetene en tydelig utfordring. 

Et hovedfunn i rapporten er at eldre mennesker har en 
betydelig evne til å mestre motgang, prioritere nære relas-
joner, og man blir mindre avhengig av andres forventinger 
og anerkjennelse. Selv om følelsen av å mestre tilværelsen 
synker fra 40-50-årene, er vurdering av egenverd, selvre-
spekt og selvtillit temmelig stabil gjennom alderdommen. 

Lenke til rapporten:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attac- 
hments/1191/Aldring,%20mestringsbetingelser%20og%20
livskvalitet%20IS-2475.pdf

De fleste eldre har god livskvalitet

Eldre mennesker sier ofte at de er tilfreds med livet. En norsk studie bekrefter at de fleste eldre mennesker i 

Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Samtidig opplever 

mange utfordringer med helse som svikter, tap av sine nære og manglende mestring i daglige situasjoner.

Ungdata 2016
Nasjonale resultater
Anders Bakken

NOVA Rapport 8/16
© Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2016 NOVA – Norwegian Social Research

www.hioa.no/nova

Oslo kommune
Velferdsetaten  
Kompetansesenter rus – Oslo

Rapporten er en oppdatering av de nasjonale ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013. I all hovedsak bekrefter analysene det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. Dagens tenåringer framstår som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, men der mange også opplever en del bekymringer og stress i hverdagen. 

Rapporten dokumenterer også noen viktige utviklingstrekk. Båndene mellom ungdom og foreldre er blitt ytterligere forsterket de senere årene, og den skikkeligheten vi har sett prege ungdomsgenerasjonene siden årtusenskiftet fortsetter bare å øke. Samtidig er det noen negative utviklingstrekk blant jenter knyttet til mindre trivsel, vennskap og ensomhet.

Tallene i årets rapport baserer seg på svar fra nærmere 190.000 ungdommer i alderen 13 til 19 år, fordelt på de 311 kommunene og fire fylkeskommunene som tok i bruk Ung-data i perioden 2014–2016. Datamaterialet omfatter ungdom over hele Norge, og dekker både små, mellomstore og store kommuner. 

Ungdata er et samarbeid mellom de syv regionale kompetansesentrene innen rusfel-tet (KoRus) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Helsedirektoratet finansierer en stor del av kostnadene ved Ungdata. 

Se www.ungdata.no for mer informasjon.
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Kompetansesenter rus, Nord-Norge 
Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) er ett av syv regionale 
kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. 
 

korusnord.no

 
KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet 
Psykisk helse- og rusklinikken i UNN, og er 
lokalisert i Narvik. 

KoRus-Nord skal sikre ivaretakelse, oppbyg-
ging og formidling av rusfaglig kompetanse, og 
gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål 
på rusfeltet i Nordland, Troms og Finnmark.

Hovedmålgruppen for vårt arbeid er kommunalt 
ansatte.

Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet  
ved å utvikle forståelse, formidle og  
implementere forsknings- og/eller kunnskaps-
baserte strategier innen kjerneområdene 

Rusmiddelforebygging som en del av  
folkehelsearbeidet, tidlig intervensjon og  
rusbehandling. Som et ledd i dette har vi også 
som nasjonal funksjon å drifte og videreutvikle 
nettressursene forebygging.no, 
kommunetorget.no og tidligintervensjon.no.

Vi samarbeider blant annet med sentrale fag- 
og forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt, 
landets øvrige KoRus’er, Helse Nord, fylkes- 
mannsembetene, regionale rusfora og 
fylkeskommunene.

Se korusnord.no for mer informasjon om de 
konkrete tilbudene våre.

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

