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LEDER

Kommunenes  
«hjelpekorps»

Gjennom flere år har nasjonale myndigheter gjennom ulike 
satsinger hatt fokus på å fange opp utsatte barn og unge 
så tidlig som mulig. Dette fokuset har gitt seg utslag i ulike 
veiledere, handlingsplaner og satsinger. Med utgangspunkt 
i veilederen «Fra bekymring til handling» som kom i 2010, 
har det vært igangsatt mange ulike innsatser. En av disse er 
samarbeidsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI. Modellen 
skal sikre helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge 
og familier det er knyttet bekymringer til, uten at det blir opp- 
følgingsbrudd. I perioden 2012-2015 har det pågått  
utprøving og tilpasning av den danske BTI-modellen til  
norske forhold i 8 nøkkelkommuner. 
Tromsø har vært såkalt «nøkkelkommune» i region nord. Her 
har 950 kommuneansatte fått kompetanseheving i tilknytning 
til arbeidet med BTI. I løpet av 2015-2016 skal BTI-modellen 
være en tilgjengelig inspirasjonsmodell for alle landets  
kommuner. KoRus-Nord har en rolle i å bistå de kommunene 
som ønsker å ta modellen i bruk, med utgangspunkt i erfar-
ingene fra nøkkelkommunene.

En annen satsing er opplæringsprogrammet Tidlig inn, som 
skal gi helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy 
og – metoder ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmid-
ler og vold i nære relasjoner i svangerskap og småbarnstid. 
Målgruppen er kommunalt ansatte som kommer i kontakt med 
gravide og småbarnsforeldre, spesielt jordmødre, helsesøstre 
og fastleger. Programmet inneholder blant annet tre ulike 
kartleggingsverktøyer. Mange kommuner i nord har gjennom-
ført opplæringsprogrammet. En av disse er Nordreisa.
I halvannet år har jordmødrene ved Sonjatun fødestue på 
Storslett i Nordreisa systematisk brukt disse kartleggingsverk-
tøyene. Jordmødrene spør alle gravide, og unngår dermed at 
noen føler seg stigmatisert.

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud 
til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år, der en 
eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rus- 
avhengighet. Teamet ble opprettet i kjølvannet av en nasjonal 
satsing på barn som pårørende, og målsettingen er å fore-
bygge uheldige utfall og skjevutvikling hos barna som følge 
av foreldrenes vansker.
-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten de trenger, desto 
større er sjansen til å forhindre at barna får problemer, sier 
psykologspesialist og koordinator for Familieteamet, Aud 
Rørvik.

Det er altså allerede mange ulike fagmiljøer som utgjør det vi 
kan kalle kommunenes «hjelpekorps». I nord har fire av disse 
nå innledet et formalisert samarbeid for å styrke tjenestetilbu-
det til kommunene i nord.  De fire er Regionalt ressurssenter 
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), 
det er VIVAT selvmordsforebygging, Regionalt kunnskapssenter 
for barn unge, Nord (RKBU Nord) og KoRus-Nord. 

Fagmiljøene har allerede i flere år samarbeidet om gjennom-
føringen av Tidlig Inn, og ser klart verdien av å utvide samar-
beidet til flere områder. Vi jobber alle ut mot flere av de samme 
målgruppene, og har kompetanse som kan utfylle hverandre, 
slik at tilbudet ut mot tjenestene blir bedre og mer helhetlig. 
Gjennom et økt samarbeid kan vi også skreddersy tilbudene 
til kommunene i nord, og inkludere bidrag fra flere av disse 
kompetansemiljøene. Som et eksempel er det nedsatt en arbe-
idsgruppe på tvers av de fire fagmiljøene er i disse dager i gang 
med å utvikle en modell for en felles oppfølging i kommunene 
etter Ungdata-undersøkelsen. Det er vårt håp at et styrket 
samarbeid vil bidra til at kommunene lettere finner frem til 
«hjelpekorpset.»
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Det er barn, unge og familier det er knyttet 
bekymringer til som er målgruppen for BTI-
modellen. Tanken er å sikre helhetlig og 
koordinert innsats overfor familiene, uten at 
det er brudd i denne oppfølgingen. 

MANGE LOVORD
I Tromsø har BTI-koordinator Bente Høiseth 
mange lovord om modellen og hvordan den 
er blitt mottatt.

950 kommuneansatte i Tromsø har fått kurs i den danske BTI-modellen. Hensikten er 
nettopp å få de til å gjøre det som bokstavene i modellnavnet sier: Bedre Tverrfaglig Innsats.

TEKST: 
GUNDER 
CHRISTOPHERSEN/ 
BARNS BESTE

FOTO: SIRI GJESDAHL/
BARNSBESTE

Hele Tromsø kommune på 
BTI-OPPLÆRING  

DISSE JOBBER MED BTI-MODELLEN I TROMSØ: 
Bak fra venstre: Janne Wilhelmsen, Bente 
Høiseth, Bjarne Woll, Jonny Røsok Hanssen, 
Tone Bakke. Foran fra venstre: Cecilie Haugland, 
Linda Dale og Heidi Matre.
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– Vi tilbyr et todagers kurstilbud til ansatte 
på barneskoler, barnehager, helsestas-
joner og det kommunale hjelpeapparatet, 
og har til nå kurset 950 personer i dette. 
Tilbakemeldingene har vært svært gode. 
BTI-modellen handler om hva vi skal gjøre 
sammen og hvordan vi skal heve hver enkelt 
sin kompetanse på dette feltet, sier hun.

BRUKERORGANISASJON BIDRAR
Organisasjonen BAR (Barn av Rusmisbrukere) 
er aktivt inne i kursingen som gjøres i Tromsø, 
og bidrar med å fortelle hvorfor dette er viktig. 
Videre blir det også gitt informasjon om «Den 
nødvendige samtalen» - et kursopplegg som 
er utviklet av regionale kompetansesentre på 
rusfeltet (KoRus).

De tre nivåene i den danske modellen er sentrale 
i kursingen. Nivå 1 gjelder når det kun er en 
enkelt tjeneste eller avdeling involvert. Med-
arbeiderne kan her hente råd og veiledning 
hos andre, uten at det fører til tverrsektorielt 
samarbeid. I Nivå 2 koordineres innsatsen 
mellom to eller flere tjenester. På Nivå 3 er 
det behov for et bredt samarbeid mellom 
for eksempel barnevernet og andre sentrale 
hjelpetjenester.

- Ingen føler kanskje at de har dette som 
sin primæroppgave, men det handler mye 
om hvordan vi gjør dette sammen. Hvem har 
stafettpinnen, sier Bente Høiseth i Tromsø og 
introduserer det begrepet som kanskje best 
kjennetegner BTI-modellen. Stafettpinnen 
eller stafettholderen som danskene kaller det, 
er den personen som holder i saken helt til 
en annen har grepet fatt i den. Slik skal man 
unngå unødvendige opphold i den innsatsen 
som gjøres.

POLITISK ENIGHET
Høiseth regner med at BTI-modellen skal bli 
en kjent arbeidsmodell i ishavsbyen. Det er 
bred tverrpolitisk enighet om å satse på dette.
– Vi ser at vi har behov for kontinuerlig påfyll 

på dette området, og har lagt opp til at ansatte 
skal få informasjon eller kursing i dette to 
ganger årlig, sier Høiseth.
Det var i 2012 at Helsedirektoratet ga klar-
signal til BTI-modellen. Foruten Tromsø 
ble også Haugesund, Røros, Skien, Østre 
Toten, Årdal, Stord og Tysvær invitert til å 
være nøkkelkommuner. Samtidig ble det 
opprettet et nært samarbeid med de regionale  
kompetansesentrene på rusfeltet. 

FORSKES PÅ
I Norge ble NIBR (Norsk institutt for by- og 
regionforskning) engasjert til å evaluere  
innføringen av BTI-modellen. Den første 
rapporten fra NIBR viser at medarbeiderne i  
kommunene opplever et stort behov for 
opplæring i regler, identifisering av utsatte 
barn og unge, samtalemetodikk og gjennom- 
føring av tverrfaglig samarbeid. Medarbeid-
erne har i stor grad sagt at de mener å ha 
gjennomført arbeidsoppgaver de ikke har 
kompetanse til å gjøre.

Undersøkelsen ble sendt ut til 5000 med- 
arbeidere og litt under halvparten – 2260 – 
svarte. Rapporten fra 2013 sier at det flyter for 
lite informasjon mellom de ulike avdelingene 
for at et tverrfaglig samarbeid skal være vel-
lykket. Manglende informasjon påvirker tilliten 
mellom tjenestene. Svært få medarbeidere 
kjenner verken til veilederen «Fra bekymring 
til handling» eller mener at de har nødvendig 
opplæring angående de fleste faktorene som 
knytter til seg tidlig innsats for utsatte barn og 
unge, viser rapporten fra NIBR.

«BTI-modellen handler om 
hva vi skal gjøre sammen og 

hvordan vi skal heve hver enkelt 
sin kompetanse på dette feltet»
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Konferansen var et samarbeid mellom 
KoRus-Nord og KoRus-Midt. I tillegg var 
Helsedirektoratet og fylkesmannsembetene 
i Troms og Nordland representert. Målet med 
konferansen var å informere interesserte 
kommuner i region nord og midt om BTI, 
samt at noen av nøkkelkommunene som 
har deltatt i pilotprosjektet skulle dele sine 
erfaringer.

På konferansen fortalte seniorrådgiver Guri 
Sæther fra Helsedirektoratet om deres satsing 
satsing på «Tidlig Innsats». Historien og bak-
grunnen for BTI-modellen, samt prosessen 
 med utvikling og tilpasning av BTI til norske 
forhold. Videre informerte Sæther om inn- 
holdet i modellen, underveis- kartlegging, 
evaluering og tilskuddordning.

- For nye BTI-kommuner er forankrings- 
arbeidet spesielt viktig, understreket Sæther 
i sitt innlegg.

Nøkkelkommunene Tromsø og Røros som 
har vært med på utprøvingen og utviklingen 
av modellen i pilotprosjektet, bidro begge med 
flotte og informative innlegg om hvordan de 
har jobbet og jobber med BTI i sine kommuner. 
Tromsø hadde fokus på hvorfor de iverksatte 
BTI, hvilke elementer utgjør BTI i Tromsø, 
elektronisk stafettlogg samt BTI i barnehagen 
og på fritidsklubben. Her bidro både prosjek-
tleder i Tromsø, Bente Høiseth, fagansvarlig 
for en av barnehagene, Laila Østgård, og 
leder for fritid, Jonny Røsok. 

Røros hadde temaet «Fra undring til  
handling», og snakket om hvordan BTI 
startet i kommunen, og hva de forpliktet 
seg til i prosjektet. Videre fikk forsamlingen 
innblikk i innholdet i prosjektplanen, hva de 
mener er viktig for å lykkes, samt hva Røros 
ville ha gjort annerledes dersom de skulle 
startet med BTI i dag. Røros kommune 
var representert med ledende helsesøster 
Bjørg Todalshaug, prosjektleder og styrer 
i barnehage Maja Horven og rektor ved 
Røros skole, Martin Løvø. KoRus avsluttet  
konferansen med gode råd i forhold til BTI-
arbeid og oppfølging i det videre arbeid i den 
enkelte kommune.

Til sammen 16 kommuner og 55 deltakere var representert da BTI Sprednings-konferanse 
ble arrangert i Tromsø i november.

SPREDNINGSKONFERANSE
Stor interesse for 

 FORNØYDE  
SAMARBEIDSPARTNERE: 

 Fra venstre: Tove Steen, 
KoRus-Midt, Guri Sæther, 
Helsedirektoratet og 
Linda Johnsen, 

 KoRus-Nord.



FOTO: ASTRID NYGÅRD
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Stor interesse for 

Hva er kompetansesenteret sin rolle overfor 
nye kommuner?
- KoRus-Nord skal formidle erfarings- 
kunnskap, suksesskriteriene for tverrfaglig 
samhandling og verktøyene for BTI til  
kommuner i regionen, slik at kommuner som 
ønsker det kan ta modellen i bruk. Vi bidrar 
også med informasjon, forankrings- og  
implementeringskunnskap og kartlegging til 
kommuner som har behov for det knyttet til 
implementering av BTI-modellen, forteller 
Johnsen.

- Samarbeidet med nye kommuner tenkes 
gjort gjennom 4 faser, De fire fasene er:
1. Informasjon til kommunene, forankring og  
prosjekt-organisering
2. Informasjonsarbeid, kartlegging og samlinger 
3. Samarbeidsavtale mellom KoRus og den 
aktuelle kommune, definere klare lokale og 
felles målsettinger, utarbeide felles plan for 
gjennomføring
4. Mer omfattende og «individuell» oppfølging 

- I den første fasen vil vi ha fokus på å gjøre 
tilgjengelig informasjon og sentrale doku-
menter knyttet til BTI-modellen for nye  
kommuner. Dette kan blant annet dreie seg 
om modellens innhold, evalueringer (danske 
og norske), informasjon om forankring, 
før/etter kartlegging, aktuelle forsknings- 
rapporter knyttet til tverrfaglig samhandling, 

samarbeid og oppfølging. Kommunebesøk 
gjøres etter avtale med den enkelte kommunes 
behov og ønsker, også i samarbeid med 
nøkkelkommunen Tromsø der de kan bidra 
inn. I den neste fasen inviterer KoRus-Nord 
til regionale samlinger, der nøkkelkommunen 
Tromsø kan bidra med erfaringskunnskap. 

- Både på konferansen og i ettertid har flere kommuner meldt sin interesse for BTI, for 
om mulig å starte opp med dette arbeidet i egen kommune, forteller seniorrådgiver Linda 
Johnsen ved KoRus-Nord.

TEKST: CARINA KALJORD

SAMARBEID MED NYE  
KOMMUNER

Til politikere og ledere
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til

•	Samarbeids
modell

•	Stafettholder	
•	Stafettlogg
•	Verktøy

www.tidligintervensjon.no

En	oppfølger	av	veilederen	«Fra		
bekymring	til	handling»	(IS	1742).	
Modellen	er	oversatt	og	skal	tilpasses	
norske	forhold	etter	tillatelse	fra	
Socialstyrelsen	i	Danmark.	
www.tvaerfagligindsats.dk	

http://www.tidligintervensjon.no/
http://www.tvaerfagligindsats.dk/


8    SPOR 1  |  16

Nye kommuner kan også melde inn ønsker 
til tema for slike samlinger, sier Johnsen. 

I denne fasen er det også et omfattende 
informasjonsarbeid om endringsarbeidet. 
Kommunene må forberede iverksetting og 
førkartlegging. Dette har stor betydning 
for forankringen ute i  de respektive  
tjenester. Kommunene gjennomfører videre 
0-punkts kartlegging av samhandling i  
kommunen, styrker, svakheter, kompetanse- 
og utviklingsbehov.

- Når kommuner har gjennomført de to 
første fasene kan det inngås en samarbeids- 
avtale med KoRus-Nord. Avtalen skal vise 
hva kommuner klarer selv og hva de trenger 
veiledning/bistand til. En slik avtale inneholder 
blant annet definisjon av lokale og felles mål-
settinger, samt en felles plan for gjennom-
føring. Dersom det er hensiktsmessig for nye 
BTI-kommuner kan KoRus-Nord bidra til å 
opprette regionale nettverk, der kommunene 
følges opp samlet på nivå tre.

- Den fjerde og siste fasen omhandler mer 
omfattende og individuell oppfølging av hver 
enkelt kommune. Her kan det være snakk om 
bistand fra KoRus-Nord i forhold til planlegging 
og gjennomføring av kompetanseheving/
opplæringstiltak, deltakelse i prosjektgrupper, 
bidra i forholdt til lokal implementering i 
kommunen, bidra i forhold til etablering av 
kontrollrutiner, utvikling/forbedring, ledel-
sesstøtte som f.eks. hvordan ledelsen følger 
opp/ser til at ansatte gjennomfører BTI etter 
planen.

KoRus-Nord samarbeider nå med nøkkel-
kommunen Tromsø for å lage en «pakke» 
til nye interesserte BTI-kommuner ut ifra 
disse kommunenes behov og ønsker, og den  
erfaringskunnskapen Tromsø kommune har 
tilegnet seg som nøkkelkommune. I tillegg 
er det påbegynt et arbeid i forhold til å jobbe  
med risiko- og beskyttelsesfaktorer i barne-
hager, sier Johnsen.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)  
– en samhandlingsmodell med konkrete verktøy 

 � BTI er utviklet av Socialstyrelsen i Danmark i samarbeid med en rekke danske kommuner, regioner 
og organisasjoner. 

 � I samarbeid med Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene på rusområdet (KoRus) 
har utvikling og tilpasning av BTI til norske forhold pågått i 8 nøkkelkommuner fra 2012-2015. 

 � Tromsø er nøkkelkommune i region nord. I løpet av 2015/2016 skal BTI-modellen være en  
tilgjengelig inspirasjonsmodell for alle landets kommuner.

 � Arbeidet med BTI er forankret i den nasjonale tidlige intervensjonssatsningen på rusfeltet med 
veilederen, ”Fra bekymring til handling” (IS 1742). 

 � Modellen skal gi bedre tjenester til utsatte barn, unge og familier. Målsettingen er å kvalitetssikre 
helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd, rettet mot utsatte barn, unge og familier. 
Mer konkret skal modellen bidra til tidlig innsats, bedre koordinering av kommunalt tjenestetilbud 
og foreldreinvolvering.

 � Helsedirektoratets veileder «Fra bekymring til handling» viser at kunnskap om risiko- og  
beskyttelsesfaktorer, forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage og gripe inn og kjennskap 
til rutiner på egen arbeidsplass, er sentrale elementer for å få til tidlig innsats i praksis. 

 ¼ FAKTA BTI: 

BTI er tverrfaglig samhandling 
satt i system, og kan tilpasses 
kommunenes eksisterende 
samarbeid og samordning. 
Modellen beskriver metoder 
for tverrfaglig og tverretatlig 
samhandling, og inneholder 
konkrete verktøy for tidlig  
identifisering av utsatte barn  
og unge.
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Oppstartsamtale er en samtale mellom 
barnehagen og foreldrene før barnet starter 
i barnehagen, og gjennomføres uansett alder 
på barnet som skal begynne. Barnehagen ber 
foreldrene beskrive hvordan barnet er, mat- 
og søvnrutiner, hvem det bor sammen med, 
hvordan det lar seg trøste osv, for å gjøre 
seg mest mulig kjent med barnet i forkant 
av oppstart.

TABUBELAGTE TEMAER FREM I LYSET
- Det som er forskjellig fra oppstartsamtaler 
enkelte barnehager hadde tidligere, er at vi nå 
også spør om psykisk helse i familien og nett- 
verket, om det er problematisk rusbruk i  
familien, om barnet har vært vitne til eller 
utsatt for vold, og hvordan foreldrene eventuelt 
tror dette påvirker barnet. Dette forteller 
Inger-Lise Evenstrøm, enhetsleder for barne-
hagene i kommunen.

- Intensjonen med å spørre om dette er å 
kunne gi tidlig hjelp til barnet og familien, hvis 
familien har utfordringer på disse områdene. 
Vi har vel alle hørt historier om barn som 
hadde det vanskelig i barndommen, men 

ingen voksne spurte eller satte ord på det. 
Det ville vi gjøre noe med. 
- Vi brukte lang tid på å utarbeide en mal 
som skulle være felles for alle barne- 
hagene i kommunen, både de private og de 
kommunale. For å sikre oss mot eventuell 
kritikk i etterkant spurte vi KS-advokatene 
om vi kunne spørre om psykisk helse, rus og 
vold. Selvfølgelig svarte de, men det må være  
frivillig for foreldre å svare. 

Fauske kommune har gjennom flere år hatt fokus på å styrke inn- 
satsen rettet mot barn. Dette ved å oppdage behovet for hjelp tidlig, 
og sette i verk tiltak som både kan hjelpe og forebygge at et problem 
utvikler seg til å bli større. Gjennom arbeidet med Modellkommune-
forsøket har Fauske innført systematiske oppstartsamtaler i barnehagen. 

TEKST OG FOTO:

ASTRID NYGÅRD

 Inger-Lise Evenstrøm, 
enhetsleder for barne- 
hagene i Fauske 
kommune.



Tidlig innsats i Fauske kommune:   
Barnehagene viser vei 
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- Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
hjalp oss med opplæring av de pedagogiske 
lederne, gjennom en halv dags workshop. Der 
fikk de trent på hverandre. Noen var skep-
tiske. De opplevde at å ha en slik samtale 
tok lang tid. Noen kjente seg utrygge på å 
skulle spørre om såpass tabubelagte temaer.  
De var opptatt av hvor og om det var hjelp til 
familiene hvis det kom fram at noen hadde 
slike problemer. 
- Vi trygget dem på at barnehagens opp- 
gave er å ivareta barnet, og at det er andre 
tjenester som skal hjelpe familien. Vi måtte 
vite at hjelpeinstansene var beredt, og vi 
samarbeidet med helsestasjon og barne- 
vernet. Nå er det slik at barnehagene kontakter 
familiesenteret når det avdekkes at noen 
trenger hjelp, eller foreldrene tar selv 
kontakt.

Malen ble forenklet og justert etter det første 
året, og fra 2013 ble den tatt i bruk i alle 
barnehagene.

SKUMMELT
- I begynnelsen var det blandede følelser og 
reaksjoner blant de pedagogiske lederne, for-
teller assisterende styrer og pedagogisk leder 
Randi Strømhylden i Vestmyra barnehage. 
- Noen syntes det var skummelt og vanskelig 
å skulle spørre om rus, vold og psykisk helse, 
mens andre syntes det var på tide å begynne 
med det.
- Første gang jeg skulle ha oppstartsamtale 
var jeg veldig spent, og jeg hadde beregnet 
ekstra tid. Da jeg kom til spørsmålet om 
psykisk helse fortalte foreldreparet veldig 
åpent om sine utfordringer og psykiske helse, 
og hvordan de tenkte at det påvirket barna. 
Det ble en fin samtale. Noe av det flotte var at 
både forelderen med psykiske problemer og 
barnet som hadde det vanskelig fikk psykisk 
helsehjelp allerede en måned etter samtalen. 
- Jeg tror at nettopp det at foreldrene satte 
ord på sine utfordringer i oppstartsamtalen 
medførte at de tok grep og skaffet seg den 
hjelpende trengte. Da barnet begynte på 
skolen et halvt år etter denne samtalen, 
hadde barnet fått en litt bedre hverdag, blitt 
mindre tilbakeholden, mer avslappet og litt 
tøffere. Og vi var fornøyde!
- Jeg sier alltid i begynnelsen av samtalen 
at jeg kommer til å stille spørsmål som noen 
synes er vanskelig å svare på, og at det er opp 
til dem å svare. Jeg har aldri opplevd at noen 
ikke vil svare, og flere har gitt uttrykk for at 
det har vært supert å ha en slik samtale.
- Dersom folk ikke svarer sant på spørs-
målene, håper vi at de likevel reflekterer over 
temaene, for eksempel tenker over hvordan 
festing i helgene kan påvirke barna deres, 
sier Randi Strømhylden.

 Assisterende styrer 
og pedagogisk leder i 
Vestmyra barnehage, 
Randi Strømhylden.
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GODT RUSTET
Kommunen er godt rustet til å hjelpe barn 
og familier som har vansker, sier forelder-
støttekoordinator Lena Holmstrøm. Hun har 
vært med på å utvikle kommunens modell for 
tidlig innsats og langsiktig oppfølging av barn. 

- Vi kaller modellen vår TIMS – «Tidlig inter-
vensjon – målrettet samhandling». Vi har 
opprettet et eget TIMS-team. Det er et tverr- 
faglig team som kan yte hjelp på kort tid, 
innen 1-2 uker. Det er et lavterskeltilbud og 
et ambulant tilbud. Både foreldre og ansatte 
kan kontakte teamet, som består av 6 fag- 
personer fra ulike tjenester. TIMS-teamet kan 
kobles på når som helst i prosessen. Teamet 
går, om nødvendig, veien sammen med den 
som anmoder om assistanse. Det være seg 
fra tidlig undring til lenger ut i prosessen. 
- Teamet skal blant annet erstatte de tradis-
jonelle tverrfaglige teamene som vi tidligere 
hadde i barnehagene. Da var det det mest 
prat om anonymiserte saker. Nå ønsker vi 
å involvere foreldrene tidlig og få dem med. 
I motsetning til de tradisjonelle tverrfaglige 
teamene er TIMS-teamet også et tiltak. 
Fagpersoner i teamet kan blant annet gi 
foreldreveiledning, og de kan for eksempel 
gjøre observasjoner i barnehagen om de eller 
foreldrene ønsker det. Det er forskjellen. Vi 
tror at barnehagene vil oppleve at de får 
raskere og mer spisset hjelp. 

Foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm 
trekker også fram Familiesenterets sentrale 
rolle i arbeidet med barn og familier. Foruten 
jordmor og helsesøstre har familiesenteret to 
foreldreveiledere og en psykiatrisk sykepleier. 
- Hvis det i en oppstartsamtale kommer fram 
at det er store konflikter mellom foreldre 
som bor hver for seg, kan familieveileder 
bistå med å få på plass avtaler om samvær 
og annet. Psykiatrisk sykepleier gir støtte- 
samtaler til både til barn og voksne, i tillegg 
til at hun driver mestringskurs for folk som 

sliter. Det er en fantastisk ressurs.

Lena Holmstrøm sier at en av utfordringene 
i forhold til tidlig innsats er å vekke folk, få 
dem til å forstå hvor viktig det er å handle 
tidlig, og ikke vente og se. - Man kan utgjøre 
en utrolig forskjell ved å ta på alvor sine beky-
mringer for en 4-åring, og ikke vente til han 
blir 14 år. Da er det er et helt annet apparat 
som må settes inn.  Vi må tørre å bry oss når 
vi ser at det er noe. 

Hun gir honnør til ledelsen i kommunen. 
 - De har troen på det vi holder på med, og vi 
har fått forståelse for at det kreves tid, tål- 
modighet og ressurser. 
- Tidlig innsats er en kulturendring. Man 
må jobbe systematisk og langsiktig, og det 
må kartlegges og analyseres før en setter 
inn tiltak på systemnivå. TIMS er et godt 
eksempel på systematisk jobbing. Vi har  
foretatt analysen og vi vet hva vi vil oppnå. 
Når vi snakker om samfunnsøkonomi vet 
vi at dette er lønnsomt på sikt. Vi vet at det 
nytter og vi vet også at vi ikke ser resultatet i 
morgen, men først etter mange år. 

 Lena Holmstrøm, 
foreldrestøttekoordinator.
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Vi spør alle. Det bidrar til å ufarliggjøre 
kartleggingen, og siden alle blir spurt om 
disse temaene, er det ingen som føler seg 
stigmatisert. Det sier avdelingsjordmor 
Hanne S. Fjellstad.

Nordreisa kommune deltok i Modell-
kommuneforsøket i tidsrommet 2010 til 2014, 
der fokuset var barn av rusmiddelbrukere, 
psykisk syke og etter hvert også barn som 
lever i familier med vold.

I halvannet år har jordmødrene ved Sonjatun fødestue på Storslett i Nordreisa kommune 
systematisk brukt tre ulike kartleggingsverktøy for å fange opp depresjon, rusmisbruk eller 
vold i nære relasjoner hos gravide og småbarnsforeldre. 

TEKST:  
ANKIE BERTHELSEN

Erfaringer med kartleggingsverktøy: 

Enklere å stille de 
vanskelige spørsmålene
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FIKK NYE VERKTØY 
- Gjennom Modellkommuneforsøket ble vi 
bevisst at vi manglet en del kunnskap og 
verktøy for å finne disse barna så tidlig som 
mulig, forteller Fjellstad.

- Når det var snakk om hvordan man skal 
finne disse barna, samt måter å snakke 
med de gravide og småbarnsforeldrene 
på, fikk vi nye innfallsvinkler gjennom 
Modellkommuneforsøket, fortsetter hun. Så 
kom tilbudet om å delta i opplæringspakken 
Tidlig inn gjennom KoRus-Nord. 
- Gjennom de tre ulike kartleggingsverk- 
tøyene i Tidlig inn, så vi en mulighet for å 
oppdage flere foreldre som sliter enn vi hadde 
klart tidligere. På Helsekortet for gravide er 
det kun to små spørsmål knyttet til psykisk 
helse og rus, det er ikke mye. Gjennom Tidlig 
inn fikk vi et verktøy som gjorde at vi fikk mer 
kunnskap, og dermed kunne ha bredere fokus 
på disse temaene. Da opplæringsprogrammet 
var ferdig, var vi enig om at dette går vi i 
gang med, forteller jordmor Inger- Lill Løkås 
Pedersen.

UFARLIGGJØRE TEMAENE
- Hvordan valgte dere å introdusere temaene 
på svangerskapskontrollene?
- Vi diskuterte litt oss imellom om når det 
ble riktigst å presentere de ulike skjemaene. 
Temaene alkohol og vold ble vi fort enige om 
at vi skulle snakke om på første kontroll, 
mens vi valgte å vente med skjemaet om 
psykisk helse til litt senere, slik at ikke alle 
skjemaene kom samtidig, forteller Hanne 
Fjellstad. 
- Vi hadde også en diskusjon i gruppa om vi 
burde ta opp temaet vold en gang til, lengre ut 
i svangerskapet. Dette for å sikre at dersom 
det var noe den gravide ikke hadde sagt på 
første kontroll, så hadde hun en mulighet til 
å ta det opp når svangerskapet nærmet seg 
slutten.

- Hvorfor er det viktig å gjøre det slik?
- Fordi ved å spørre én gang, så har du 
ufarliggjort, du har stukket et bitte lite hull i 
ballongen. Når du da tar opp temaet senere, 

 ¼ FAKTA TIDLIG INN 

 � Opplæringsprogrammet Tidlig inn er et samarbeid mellom Helsedirektoratet 
og Barne, ungdoms- og familie-direktoratet. Det skal gi helhetlig opplærings- 
tilbud i tidlig intervensjonsverktøy og – metoder ved vansker knyttet til psykisk 
helse, rusmidler og vold i nære relasjoner i svangerskap og småbarnstid. 

 � Målgruppen: kommunalt ansatte som kommer i kontakt med gravide og 
småbarnsforeldre (spes. jordmødre, helsesøstre og fastleger)

 � Hensikt: Få mot til å spørre, mot til å handle og kunnskap om hva du kan 
gjøre og hvem du kan henvende deg til for å gi adekvat hjelp

 � Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. 

 � Dagene gjennomføres av et regionalt opplæringsteam i samarbeid med 
kommunen.

 � Veiledning følger undervisningsmodulene og implementeringsperioden etter 
opplæringen (tidligintervensjon.no)

 � Det blir presentert og gitt opplæring i tre kartleggingsverktøy: TWEAK 
(Tolerance, Worries, Eye-  opener, amnesia, C (K)ut down, EPDS (Edinburgh 
Postnatal Depression Scale) og spørsmål for systematisk å spørre om vold i 
nære relasjoner. 

 � I tillegg får deltakerne en kort innføring i samtalemetoden motiverende 
intervju (MI). 

http://tidligintervensjon.no/
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har det fått modnet seg. Da kan det hende 
at det er lettere å få til en samtale om det 
som er vanskelig. Da kan vi for eksempel si: 
«Husker du at vi snakket om vold tidligere i 
svangerskapet? Er det noe vi skal ta opp som 
et tema igjen, eller?», sier Fjellstad.

Løkås Pedersen legger til: - Det å snakke om 
psykisk helse er mye mer akseptert i sam-
funnet i dag, i forhold til tidligere. Likevel 
er det å snakke om vold relativt nytt. Det å 
oppleve vold i nære relasjoner, er ikke noe 
folk snakker om ved kaffebordet, akkurat. Det 
er fortsatt tabubelagt.

FELLES FAGDAG I FORKANT
Jordmødrene ved Sonjatun fødestue har nå 
brukt de tre kartleggingsverktøyene i halv- 
annet år i svangerskapsomsorgen.

- Før vi tok i bruk kartleggingsverktøyene, 
hadde vi en fagdag der vi inviterte flere 
fagenheter som politiet, barnevernet og 
Barnehuset. De ulike fagenhetene fortalte 
hvordan de jobber, og hvordan man skal  
forholde seg til dem. Når vi har kunnskap 

om tiltakskjeden, er det lettere å ta tak i ting  
og spørre. Du vet hva du skal gjøre om du av- 
dekker noe. Det er viktig, sier Hanne 
Fjellstad.
 
TILTRO TIL SAMTALEN
- Var det noen konkrete saker som var bak-
grunnen for at dere var interessert i å lære 
mer om disse verktøyene?
- Vi hadde sett og hørt om noen saker som 
bekymret oss, men som vi var usikker på 
hvordan vi skulle gripe an. Vi kan ikke ta tak 
i det hvis ikke foreldrene ønsker det, eller tar 
det opp selv. Den gravide trenger at vi snakker 
om disse tabuiserte temaene; at vi viser at 
dette er vi opptatt av, dette vil vi snakke om. 
Spørsmålsstillingen i skjemaet åpner for en 
mye dypere og bredere samtale om alkohol, 
psykiske plager og vold. Det er likevel ikke 
sikkert at vi avdekker noe konkret som vekker 
grunn til tiltak der og da, men det setter i 
gang en tankeprosess hos kvinnen, forteller 
Fjellstad.

Inger- Lill Løkås Pedersen utdyper:
- Dette gir oss en pekefinger om hva som 

 ¼ FAKTA GRAVIDE 
DRIKKER MINDRE 

Helsedirektoratets spørre- 
undersøkelse om de gravides 
alkoholvaner i 2013, viste at 
gravide drikker mindre i dag 
enn for fire år siden.

I 2009 sa 40 prosent av de 
gravide at de synes det er 
greit med et glass vin til maten, 
mens tallet for 2013 var redusert 
til halvparten. 

Over halvparten (52 prosent) 
av dem som deltok i under-
søkelsen svarte at de drakk 
litt alkohol før de visste de 
var gravide, mens 17 prosent 
svarte at de drakk seg fulle før 
de visste at de var gravide. 

Totalt svarer 31 prosent av 
kvinnene at de var helt eller 
delvis bekymret på grunn av 
alkoholbruk tidlig i svanger-
skapet. 70 prosent av kvinnene 
som ble spurt i undersøkelsen, 
sier alkohol var et tema under 
svangerskapskontroll .  Ti 
prosent husker ikke, mens 20 
prosent sier alkohol ikke ble 
tatt opp.

JORDMØDRE VED SONJATUN FØDESTUE:  
Fra venstre: Inger Lill Løkås Pedersen, Bente
Fredriksen og Hanne Fjellstad.
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er viktig å systematisk spørre om, noe som 
bidrar til å  ufarliggjøre temaet. Vi er nøye 
med å presisere overfor kvinnene at dette er 
temaer vi snakker med alle om, for å kunne 
hjelpe så tidlig som mulig med ekstra støtte 
til den gravide. Dette gjør det lettere å få til 
en god samtale, sier Løkås Pedersen.

- Kvinnen unngår å føle seg stigmatisert 
og jordmor slipper å velge hvem som skal 
spørres om disse temaene.
- Veiledningen sammen med helsesøstrene 
har også bevisstgjort oss om viktigheten av et 
godt samarbeid oss i mellom i svangerskapet 
og småbarns-tiden. I tillegg har kollegastøtten 
mellom jordmødrene på Sonjatun hatt stor 
betydning for å bli trygg på å spørre om disse 
temaene.

Flere av jordmødrene fremhever viktigheten 
av at de har tid sammen til å diskutere, og at 
de har tid med den gravide. 
- Vi har hørt andre si at de ikke har tid til å 
bruke kartleggingsverktøyene. Hos oss har 
aldri det vært et  argument for ikke å komme 
i gang. Vår erfaring er at konsultasjonen 
ikke tar lengre tid dersom vi bruker kart- 
leggingsverktøy, for vi skal jo ha fokus på 
disse temaene uansett. Kartleggingsverktøyet 
blir heller en hjelp til å holde fokus. 
Selvfølgelig tar det tid om noe avdekkes og 
som vil kreve tiltak. 
- Men vi kan forstå at tidsargumentet er 
aktuelt ved større fødeinstitusjoner, hvor 
arbeidsoppgavene er mange og tidspresset 
stort. Det kan også være en problemstilling i 
kommuner med små stillingsbrøker. 

HOPP I DET!
 - Hvordan forklarer du at Sonjatun fortsatt 
bruker kartleggingverktøyene så syste- 
matisk etter ett og et halvt år?
- For oss handler det om tre ting, sier  
avdelingsjordmor Hanne Fjellstad: 
Tid, kontinuitet og fleksibilitet
-Jordmødrene har tid seg imellom for 

diskusjon og veiledning av hverandre. De har 
også rom for å sette opp en ekstra konsul-
tasjon med den gravide ved behov. Sonjatun 
har i en årrekke hatt faste, stabile jordmødre 
i arbeid, og kontinuitet er en viktig faktor for å 
drive endringsarbeid i praksis. Med fleksibi-
litet, mener jordmødrene at de har mulighet 
for raskt å tilby en ny time til den gravide. 
De har også mulighet til å foreslå at kvinnen 
kan snakke med en annen jordmor dersom 
de føler de har bedre relasjon. 

- Det er også et poeng at Helsekortet for 
gravide ikke gir et godt nok utgangspunkt 
for å snakke om alkohol, psykisk helse og 
vold, som en del av svangerskapsomsorgen. 
Her gir kartleggingsverktøyene et mye bedre 
utgangspunkt til å ta opp disse sårbare 
temaene, sier Inger-Lill Løkås Pedersen
- En del av Tidlig inn- opplæringspakken er 
samtalemetoden Motiverende intervju( MI). 
Dette er en viktig del av opplæringen fordi den 
setter fokus på hvordan vi stiller spørsmål og 
hvordan vi prater om vanskelige temaer. Jeg 
tror ikke man får nok av MI, vi blir aldri utlært 
på det å kommunisere når vi jobber med folk, 
sier avdelingsjordmor Hanne Fjellstad.

 ¼ FAKTA SONJATUN FØDESTUE 

Sonjatun fødestue driftes etter Sonjatunmodellen, som bygger på en dansk modell der 
kjernetanken er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. 
Sonjatun fødestue gir tilbud til gravide i Nord-Troms kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. 

Dette innebærer kommunejordmortjeneste med svangerskaps -og barselomsorg, 
spesialisthelsetjeneste med bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske 
konsultasjoner og følgetjeneste. I tillegg er jordmor på ungdommens helsestasjon. 
Sonjatun fødestue gir også et tilbudt innenfor kvinnehelse med innsetting/uttak  
av spiraler av spiraler, cytologi og gynekologhenvisninger.

Fødestuen er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord -Troms med døgn- 
kontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg.

Sonjatunmodellen er i tråd med St. melding nr: 12. « En gledelig begivenhet», som  har 
som mål at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende 
svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg.
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Bakgrunnen for ønsket om å starte med 
en samtale tidlig i svangerskapet, har vært  
kommunens fokus på tidlig intervensjon 
gjennom deltakelse i Modellkommune-
forsøket. Bodø kommune var en av 26  
kommuner i landet som deltok i dette  
prosjektet, som ble avsluttet i 2014. Målet 
med arbeidet var å lage en modell for tidlig 
og systematisk hjelp til barn som vokser opp 
med foreldre med psykiske vansker, rus- 
problemer og vold, fra graviditet til skolealder. 

-Tilbudet om tidlig samtale gjelder alle gravide 
kvinner i kommunen, både førstegangs- 
fødende og flergangsfødende. Tilbudet gjelder 
fra uke 0 til uke 12 i svangerskapet. Dette 
kommer i tillegg til de ordinære konsulta- 
sjonene som hos jordmor starter i uke 16 for 
førstegangsfødende og i uke 24 for de som 
har født før.  Vi håper at vi med tilbudet om en 
tidlig samtale skal fange opp de som trenger 
ekstra oppfølging i svangerskapet og etter at 
barnet er født, sier Olsen.

ALKOHOLBRUK UNDER OG ETTER 
SVANGERSKAPET
- Den gravide kan selv legge opp til hva hun vil 
snakke om. Mange leser blogger, og noen blir 
engstelige av det de har lest og har mange 
spørsmål. I tillegg går jeg fast gjennom ulike 
temaer som for eksempel fysisk aktivitet, 
kosthold, røyking/snus, psykisk helse, alkohol 
og vold i nære relasjoner. 

-Alle jeg har snakket med så langt vet at 
alkohol kan skade fosteret, og sier at de ikke 
har drukket etter at de visste at de var gravid. 
I tillegg til alkohol i svangerskapet snakker vi 
om alkoholbruk etter at barnet er født. Jeg 
pleier å spørre hva de mener om at barne-
vakten drikker alkohol og hva de tenker rundt 
det å ha fest hjemme med barna tilstede. Vi 
snakker om hvordan barn vanligvis reagerer 
når voksne drikker, og om hvordan de selv 
opplevde det i egen oppvekst.

- Overraskende mange gravide forteller om vold i egen oppvekst, sier 
jordmor Liv Kristin Olsen i Bodø kommune. Hun tilbyr tidlig samtale i 
svangerskapet til alle gravide i kommunen. Dette er et forsøksprosjekt 
støttet av midler for kommunalt rusarbeid fra Fylkesmannen i 
Nordland. – Tilbakemeldingene har vært gode, og de gravide har vært 
veldig fornøyde.

Bedre innsats for  

 GRAVIDE

TEKST OG FOTO:

ASTRID NYGÅRD
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SPØR ALLE OM VOLD
-Jeg snakker også med de gravide om vold. 
Kommunen har fokus på vold i nære relas-
joner, og vi har laget en brosjyre som vi 
bruker som utgangspunkt for samtalen.  Vi 
forsøker å ha fokus på andre voldsformer i 
tillegg til den fysiske volden. Overraskende 
mange forteller om vold i egen oppvekst. Hvis 
jeg ikke hadde spurt, hadde de sannsynligvis 
ikke fortalt om det. Jeg har ikke inntrykk av 
at de synes det er vanskelig å snakke om 
dette når det blir gitt en åpning. Et fint inn-
ledningsspørsmål er – hva tenker du når jeg 
sier vold? Da får jeg frem deres forståelse av 
begrepet og kan utdype ved behov.

De som har opplevd vold i egen oppvekst får 
tilbud om å delta på kurset «Bryt voldsarven» 
som kommunen startet opp med i fjor. 

- Jeg spør om samtykke til at kursleder 
ringer dem opp før kursets start for en infor-
masjonssamtale, og det har de fleste aktuelle 
svart ja på. På den måten håper vi det blir 
lettere for dem å delta på kurset. 

SAMME TEMAER FOR FREMMEDSPRÅKLIGE
-Jeg snakker med fremmedspråklige om de 
samme temaene som jeg snakker med de 
norske. Da bruker jeg telefontolk. Når det 
gjelder vold spør jeg om hva som er vanlig 
i deres hjemland. En kvinne sa til meg «vi 
tenker som dere i Norge; man skal ikke 
straffe barn». Det er viktig å snakke om 
omskjæring med de gravide fra de aktuelle 
land, og informere om norsk lov. Mange av de 
gravide er helt enig i at det ikke skal gjøres 
på jenter, for de har selv hatt det veldig tøft 
etter at de ble omskåret som barn. 

- Det som har gjort stort inntrykk på meg er 
at kvinnene har vært så åpne og ærlige om 
vanskelige tema, og at de har gitt så positive 
tilbakemeldinger på evalueringsskjemaene. 

-Jeg har gått på kurs i Motiverende intervju. 
Der lærte jeg blant annet å bruke et verktøy kalt 
meny-agenda, som er en måte å introdusere 
temaene som samtalen skal dreie seg om. 
Det syns jeg er veldig nyttig. Jeg er blitt mer 
bevisst på å stille åpne spørsmål og å lytte, og 
ikke gi informasjon der det ikke er relevant.

 Jordmor Liv Kristin Olsen i 
Bodø kommune tilbyr tidlig 
samtale i svangerskapet til 
alle gravide i kommunen. 
Hensikten er å tidlig kunne 
fange opp gravide  som 
trenger ekstra oppfølging.
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Det er Alternativ til vold som har utviklet 
kurset, på bakgrunn av forskning og deres 
kliniske erfaring gjennom mer enn 25 år. 
Målsettingen med metoden er å bryte den 
sosiale arven: De som selv ble slått som barn 
har 4 ganger større sjanse for å bruke vold 
mot sine barn, sammenliknet med de som 
ikke har opplevd vold i sin oppvekst.

- Vi har valgt å kjøre et intensivt kurs som 
starter torsdag kveld og avsluttes lørdag. 
Maks antall deltakere er 10 personer. Det 
er viktig å presisere at dette er et forebyg-
gende kurs og ikke en behandlingsmetode, 
sier kommunepsykolog Cathrine Hunstad 
–Ulriksen. 

TRYGGERE I FORELDREROLLEN 
- Vi som kursledere ønsker at deltakerne 
skal bli tryggere i foreldrerollen og få 
muligheten til å bearbeide barndoms- 
opplevelser. Kurset skal engasjere og  
inspirere til gode samtaler med de som enten 
er foreldre, eller er i ferd med å bli det. Vi er 
to kursledere som veksler på å holde kurset. 
To av oss har alltid en førsamtale med de som 
ønsker å delta. Dette er viktig, for i denne 
samtalen går vi gjennom innholdet i kurset og 
vi snakker også om vold de selv har opplevd 
i egen barndom. Kurset legger opp til at  

deltakerne deler med hverandre, noe man 
må være klar over på forhånd.
Blant temaene på kurset er:

• Bevisstgjøring og kunnskap om sammen- 
hengen mellom egen oppvekst og de  
utfordringer en selv kan få som foreldre

• Bearbeiding og restrukturering av  
voldserfaringer i egen oppvekst.  

• Reduksjon av skam og usikkerhet 
gjennom å dele tanker, frykt og  
erfaringer i en gruppe mennesker  
med lignende erfaringer

• Kunnskap om barn og barns behov. 
Bevisstgjøring i forhold til trygt 
foreldreskap

MOTGIFT MOT VOLD
- Hva skal til for å bryte voldsarven?
- Forskning på voldsutsatte foreldre viser at 
de som har klart å ikke føre volden videre har 
lyktes i å kalle vold for vold:  Det har blitt tydelig 
for dem at det de ble utsatt for var vold. Videre 
har de lyktes med å plassere ansvar på rett 
sted. Det har blitt tydelig for dem at ansvaret 
for volden ligger hos den som utøvde volden, og 
gjennom å snakke om volden - dele erfaringer 
med andre, bryte skammen. Dette kaller vi 
motgift mot vold, sier Hunstad-Ulriksen.

I januar arrangerte Familiesenteret i Bodø kommune det tredje kurset om vold; «Bryt 
voldsarven». Dette er et 12 timers forebyggende kurs for vordende foreldre eller småbarns- 
foreldre som selv er vokst opp med vold i nære relasjoner.

TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD

Bryt voldsarven  
– forebyggende kurs for foreldre
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Temaet «sinne» engasjerer alltid deltakerne. 
 Hensikten med temaet er å gi en bedre 
forståelse av sinne og aggresjon, samt 
fokusere på enkle metoder for å få bedre 
aggresjonskontroll.

- Sinne er en naturlig følelse og det er ikke 
farlig – alle blir vi sinte. Men det er forskjell 
på følelser (sinne) og handling (aggresjon) og 
det er viktig å kunne skille på disse, forklarer 
Cathrine Hunstad –Ulriksen.
- Å være sint er naturlig og det går stort sett 
bra, helt til man eventuelt tar det ut i en han-
dling. Vi snakker om hvordan være sint uten å 
skade, skremme eller krenke, og om å kunne 
kontrollere følelsen. Aggresjonskontroll har 
3 trinn:
- Legg merke til hva som skjer (fysiske  
reaksjoner, eks rød i ansiktet, kald på ryggen, 
varm i magen), flytt fokus innover («hva 
kjenner jeg nå», «hvor sint er jeg», hvordan 
har jeg det i kroppen min») og beroligende 
egenatferd (pust rolig, gå ut av rommet, sett 
deg ned).
- Deltakerne har mange tips til hvordan man 
kan kontrollere sinnet sitt. Noen av dem er å 
telle til 10, ta et skritt tilbake, sett deg ned, 
snakk roligere og gå roligere, få tak på alle de 
følelsene du har inne i deg, gå ut av rommet, 
spør; hva er viktig for meg i dette?
- Spør; hvordan har jeg lyst til å ha det i familien 
når jeg legger meg i kveld

JORDMOR ER NØKKELPERSON
- Hvordan rekrutterer dere deltakere til et 
kurs i et tema som både er privatisert og til 
dels usynlig?
- Vi har en jordmortjeneste som systematisk 
spør alle gravide om hun er blitt utsatt for 
vold som barn, på lik linje med at den gravide 
blir spurt om kosthold, alkohol og tobakk.  
Der er ingen tvil om at jordmor er nøkkelper-
sonen her. Etter at vi kjørte det første kurset 
for ett år siden, er det blitt mye enklere for 
jordmor å stille spørsmålene om vold. Mye 
fordi vi nå har dette kurset å tilby de som har 
behov. Det at jordmor spør systematisk, og  
at vi tilbyr «Bryt voldsarven», er resultater av  
kommunens fokus på tidlig intervensjon 
gjennom deltakelsen i Modellkommune-
forsøket. Bodø kommune var en av 26  
kommuner i landet som deltok i dette  
prosjektet som ble avsluttet i 2014.

 ¼ STIFTELSEN  
ALTERNATIV TIL VOLD

Alternativ til Vold (ATV) er et 
kompetanse- og behandlings-
senter på vold, med særlig 
fokus på vold i nære relasjoner. 
ATV startet i 1987, som det 
første samtaletilbud i Europa 
for menn som utøver vold mot 
samlivspartner. ATV har kon-
torer 8 steder i Norge.

I 2009 fikk ATV-Stavanger pros-
jektmidler fra Extra-stiftelsen 
til å utvikle en metode de kalte 
«Foreldreforberedelser mot 
vold». Denne ble videreutviklet 
til dagens 12 timers forebyg-
gende kurs; «Bryt voldsarven»

 ¼ EKSEMPLER PÅ ULIKE TYPER VOLD: 

 � Fysisk vold (holde, dytte, riste, klype) 

 � Psykisk vold (skade, skremme, true)

 � Seksuell vold (seksuell trakassering,  
krenkelse, voldtekt, seksuell tortur)

 � Materiell vold (slå i stykker møbler, slå i 
vegger, rive i stykker klær)

 � Latent vold (vold som virker i kraft av sin 
mulighet)

 � Emosjonell vold (handlinger som gjør at den 
andre føler seg liten, uviktig, verdiløs, ikke bry 
seg når noen er syk, avvisning)

 KOMMUNEPSYKOLOG I BODØ KOMMUNE:  Cathrine Hunstad-Ulriksen,ønsker at  
deltakerne gjennom kurset skal bli tryggere i foreldrerollen og få muligheten til å  
bearbeide barndomsopplevelser.
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Hun er en av flere forskere i forskningspros-
jektet Mosaikk, og skal belyse hvordan det er 
å være barn og vokse opp med foreldre som 
har rus- eller psykiske problemer. Prosjektet 
spenner over mange problemstillinger og 
favner om flere målgrupper, fra nyfødte til 
ungdommer, mødre og fedre, i tillegg til fagfolk 
som jobber med målgruppen. 

PROBLEMET KAN GÅ I ARV
Da Søderstrøm besøkte Nord-Norge før jul 
for å gjøre flere intervjuer til forskningen 
sin, ble hun invitert til den brukerstyrte Kafe 
Exit i Narvik for å snakke om sin forskning.
Innlegget handlet om foreldreskap og rus, og 
hvordan barna rammes. Dette var også tema 
for hennes doktoravhandling fra 2009. Det  

Hva skjer med barn av rusmisbrukere, når de selv blir foreldre? Hvordan preges barn når 
de i sine første leveår har hatt foreldre med rus- eller psykiske problemer rundt seg? Dette 
er spørsmål som opptar forsker Kerstin Söderström fra Høgskolen på Lillehammer.

GÅR I ARV
NÅR RUSPROBLEMER

TEKST OG FOTO: 

TRUDE AALMEN
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var et velkjent tema for de fleste frammøtte 
som var brukere av kafeen og dagtilbudet 
Plattform 1.

Flere fortalte at de hadde vokst opp i hjem 
preget av rus, eller selv hatt rus- eller psykiske 
problem. Noen bekreftet at de har erfart at 
rusproblemene kan «gå i arv».

- Et stort flertall av mine informanter, som 
alle hadde et langvarig rusproblem bak seg, 
har egne opplevelser med foreldrene som 
også hadde et rusproblem. De forteller om 
svært belastende barndomsopplevelser,  
forteller Söderström.

Knyttet til egen doktorgrad og nå i Mosaikk-
prosjektet har hun snakket med vel 50 foreldre, 
de fleste av dem mens de var i langtidsopphold 
på institusjon, såkalt familieorientert rus- 
behandling. Hun har også intervjuet gravide 
kvinner med tidligere rusproblemer, i løpet av 
deres opphold på skjermet avdeling. 

DET FERSKE OG SÅRBARE FORELDRE- 
SKAPET
Søderstrøm er psykologspesialist og har 
spesielt vært opptatt av relasjonen mellom 
foreldre og barn. Hun har sett at denne til- 
knytningen ofte blir mangelfull dersom mor 
mangler erfaringen med nærhet til egne 
foreldre.

- Jeg har vært veldig opptatt av det ferske 
foreldreskapet, altså relasjonen mellom 
mor, far og det nyfødte barnet. For at barnet 
skal oppleve trygghet er det avhengig av at 
kjente omsorgspersoner også er trygge og 
nærværende. De som selv mangler denne 
erfaringen fra egen oppvekst, har noen ganger 
fått «et arr på sjela» og trenger ofte ekstra 
veiledning og støtte for å kunne «snakke» 
dette «nærhetsspråket» til sitt eget barn. 
Disse sårbare foreldrene bør derfor i en 
tidlig fase få hjelp til å utvikle denne viktige 
nærheten til barnet, fortsetter Söderström.

TRENGER STØTTE OG VEILEDNING
Forskeren er derfor kritisk til at behandlings- 
apparatet i så liten grad er dandert til å fange 
opp barnets og foreldrenes behov samtidig. 
Som et positivt unntak nevner hun pros-
jektet «Barnet i mente» i regi av Sykehuset 
Innlandet. Der bestreber de seg på å komme 
tidlig inn, helst i løpet av svangerskapet, og 
støtter foreldre fram til skolestart om det er 
nødvendig. Et annet viktig fokus er å samle 
innsatsen fra de ulike hjelpetjenestene slik 
at de blir enhetlige og overkommelige for 
familien, og for å hindre glipper i overgangen 
mellom en tjeneste til den neste. 

Søderstrøm understreker at det rent biologisk 
er svært gunstig å slutte med rus i den fasen 
en skal bli foreldre. Da er både kroppen, 
hjernen og det sosiale fellesskapet i beredskap 
til å ta imot barnet.

Tiden rundt svangerskapet eller tidlig  
foreldreskap er den aller beste tiden å bli 
rusfri. Spesielt står følelsene og biologien 
hos mor «i barnets tjeneste». Men her er 
de sårbare foreldrene, de som selv har hatt 
rusproblemer eller vokst opp i et hjem preget 
av dette, ofte avhengig av hjelp for å lykkes. 
Følelsene og minnene fra egen barndom 
kommer ofte opp og en blir ekstra tynnhudet. 
Samtidig er en nybakt mor veldig motivert til 
å ta seg av barnet sitt.

 Forsker Kerstin  
Söderström fra Høgskolen 
på Lillehammer.

¼
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BARN SOM IKKE BLIR SETT
Slik forklarer Søderstrøm hvorfor hun har  
vært så opptatt av dette temaet:
- Fortsatt finnes det barn der ute som har 
store belastninger i hjemmet, der de mest 
nærværende personene, foreldrene, ikke evner 
å se barnets behov. Noen av disse barna utvikler 
en spesiell evne til å gjøre seg usynlige, ved å 
være minst mulig til bryderi. Mange av dem tar 
også et alt for stort ansvar, ved at de passer på 
både foreldre og søsken, oppgaver som egentlig 
tilhører voksen-verden, fortsetter hun.

Samtidig understreker forskeren at disse barna 
ofte «går under radaren» hos den voksne, de blir 
rett og slett ikke sett:
- Mange voksne, også profesjonelle, vil ikke eller 
tør ikke se disse barna. Noen ganger fornemmer 
en voksen, for eksempel en helsesøster at et 
barn ikke har det bra, men de agerer ikke. Da er 
det ofte veldig tungt å erfare at denne personen, 
en ungdom, kommer tilbake etter noen år med 
langt mer alvorlige problemer. Å være den som 
ikke grep inn og hjalp barnet kan også være en 
stor belastning, sier Kerstin Söderström.

Om Mosaikk-prosjektet
 � Målet med dette forskningsprosjektet er å skaffe mer kunnskap om barn som har foreldre med psykiske 

vansker og/eller rusproblemer. 

 � Kunnskapsbasen om barn som pårørende er dominert av et risikoperspektiv og at barnets utvikling og 
vansker blir ensidig studert i lys av foreldrenes vansker. Mosaikkprosjektet forsøker å nyansere dette 
bildet ved å legge vekt på barnets perspektiv og inkludere andre kontekster i tillegg til familien. Barn 
som deltakere har en fremheve plass i hele forskningsprosjektet.

 � Prosjektet består av tre ulike delprosjekter. I korte trekk søker forskerne kunnskap om: 1) barns hver-
dagsliv og deres oppfatninger om trygghet, trivsel og støtte, 2) hvordan kontakten mellom den profes-
jonelle og den private sfære oppleves, og 3) sammenhenger mellom ulike foreldrevariabler og barnets 
utvikling.

 � Mosaikk-prosjektet er finansiert av midler fra Norges forskningsråd og Høgskolen i Lillehammer. Det er 
forankret i forskningssenteret Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling. (BUK). Prosjektet varer 
i fire år og forskerteamet består av prosjektleder Astrid Halsa, Postdoc Kerstin Söderström, professor 
Merete Glenne Øie fra SI, professor Finn Skårderud og stipendiatene Cathrine Grimsgaard og Ulrika 
Håkansson. Underveis har flere mastergradsstudenter blitt tilknyttet prosjektet. 

 � I Mosaikk-prosjektet er det laget en film om barn av rusmisbrukere. Filmen "For Linnea" handler om et 
åtteårig barn som passer på sin deprimerte mor med et rusmisbruk, og en nabo som forsøker å gripe 
inn. Filmen kan brukes i undervisning, med målsetning om å skape refleksjon og debatt. (Nyhetsbrev: 
Mosaikk)

I delprosjekt 1 søker en kunnskap om barn og foreldres erfaringer med sitt hverdagsliv når forelderen 
(e) har psykiske helseplager eller rusproblemer. Hensikten med dette delprosjektet er blant annet å få 
fram hvilke behov og erfaringer foreldre og barn har når det gjelder formell og uformell sosial støtte i 
situasjoner hvor mor/far har/har hatt problemer med rus eller psykiske helseproblemer.

Delprosjekt 2 handler om møtepunkter mellom profesjonelle og familien. Familier hvor foreldrene har 
rus- eller psykiske vansker har som regel kontakt med flere personer og instanser innen hjelpeapparatet. 
Profesjonelle hjelpere må forholde seg til stor kompleksitet i forhold til problemenes art, hvordan man 
skal få til endringer, hvordan et mangfoldig hjelpetiltak skal koordineres, osv. Det er dokumentert at 
voksenorienterte tjenester kan miste barnet av syne, og at de barneorienterte tjenestene kan være 
blinde for voksenproblematikken. 

Delprosjekt 3 tar for seg rus, foreldrementalisering og barns utvikling. Her undersøker en hvordan 
foreldrevariabler som stress, relasjonserfaringer og mentale tilstand påvirker foreldre/barn samspillet, 
og hvilken betydning samspillskvaliteten har for barns utvikling. I dette delprosjektet brukes hovedsakelig 
kvantitative metoder. Mødrenes stress, relasjonserfaringer, mentalisering og eksekutivfunksjoner 
måles gjennom nevropsykologiske metoder og instrumenter.
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Teamet ble opprettet i kjølvannet av en  
nasjonal satsing på barn som pårørende, og 
målsettingen er å forebygge uheldige utfall  
og skjevutvikling hos barna som følge av  
foreldrenes vansker.

-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten  
de trenger, desto større er sjansen til å forhindre 
at barna får problemer, sier psykologspesialist 
og koordinator for Familieteamet, Aud Rørvik.

Forebyggende Familieteam er et lavterskel-
tilbud der familiene ikke trenger henvisning 
fra lege eller spesialisttjeneste for å få hjelp. 
Det betyr at foreldrene selv kan ta kontakt 
med teamet dersom de har behov for hjelp. 
Alternativt kan jordmor, helsesøster eller 
andre som er i kontakt med familiene henvise 
til teamet.

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i 
alderen 0-6 år, der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

FORELDRE SOM STREVER

KAOSPILOTER FOR

TEKST: CARINA KALJORD

FOTO: VIVIANN ELVEVOLL 
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TIDLIG HJELP ER VIKTIG
- Å leve med psykiske vansker og/eller 
rusavhengighet kan gi utfordringer på mange 
områder i livet. Hver for seg og samlet kan 
dette gå ut over foreldres evner og muligheter 
til å kunne gi barn tilstrekkelig omsorg og 
utviklingsstøtte, sier Rørvik.
- Målsettingen med arbeidet til Forebyggende 
Familieteam er å forebygge rusrelaterte skader 
og psykososiale vansker hos barn,gjennom 
tidlig innsats i utsatte familier. Vi arbeider med 
å styrke foreldreskapet og barnets omsorgs- 
situasjon fra fosterliv og frem til barnets 
skolestart. Hovedoppgaven er å bidra til at 
familiene fanges opp, og i samarbeid med 
øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt 
og familien samlet får den hjelpen som skal 
til for å trygge barnets omsorgssituasjon og 
utviklingsmuligheter.

SAMSPILL OG TILKNYTNING
- Hvilken hjelp er det familiene som kommer 
til dere etterspør?
- Det er veldig forskjellig fra familie til familie. 
Ett eksempel er en mor som er deprimert 
etter fødsel. Når mor er deprimert, kan sam-
spillet med barnet bli dårlig, noe som igjen 
kan gi tilknytningsvansker. Siden hjernen  
 

til en nyfødt utvikles hele det første året, er 
babyen helt avhengig av godt samspill med 
foreldrene. Her kan Familieteamet bistå 
med å skreddersy et opplegg for familien, for 
eksempel med behandling av depresjonen og 
veiledning i forhold til samspill. Teamet har 
gjennomført opplæring i metodene Newborn 
Behavioral Observation (NBO) og Mother Baby  
Intervention (MBI).

- NBO er en metode for å observere sped-
barn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med 
foreldrene løftes spedbarnets unike respons- 
mønster og sosiale natur frem. Hensikten 
er å øke foreldres sensitivitet overfor sped- 
barnets mange signaler og reformulere disse til 
et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker 
til deg". MBI er en videobasert veilednings- 
metode med fokus på å styrke samspillet 
mellom foreldre og barn, utviklet av Karin van 
Doesum. Vi ønsker å gi foreldre økt mestrings-
følelse og trygghet på at de kan lese og tolke 
sitt barns signaler. 

KAOSPILOTER
- Hvordan jobber dere med familiene?
- Det viktigste er selvsagt å kartlegge fami-
liens livssituasjon og utfordringer, som kan 
være veldig forskjellige. Hvordan ser livet med 
barnet ut? Hvor er utfordringene i forhold til 
å klare å ha god nok omsorg for barnet? Vårt 
utgangspunkt er at alle foreldre gjør sitt beste. 
Men hva når det beste de kan ikke er godt nok 
for å trygge barnets utviklingsmuligheter? Da 
kan Familieteamet hjelpe dem med fokus på 
samspill, tilknytning og foreldreferdigheter.

- Disse familiene strever ofte på flere 
områder, og det er dessverre slik at de som 
trenger mest hjelp, er de som får minst. Det 
kan handle om å forstå Nav-systemet og et 
fragmentert tjenestetilbud, det kan handle 
om å få hjelp med økonomien, bolig, sosialt  
nettverk. Det sier seg selv at har man  
konstante bekymringe for økonomien, så 
får det også konsekvenser på hjemmebane 

 Teamet arbeider med å 
 styrke foreldreskapet og 
 barnets omsorgssituasjon

  fra fosterliv og frem til    
 barnets skolestart.
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og i kommunikasjon med barnet. Kanskje 
har foreldrene selv hatt en dårlig oppvekst og 
mangler gode rollemodeller.

- Når vi har kartlagt hva familien strever med, 
hjelper vi dem å lage en plan og en struktur for 
hvordan løse utfordringene. Vi forsøker å være 
litt «kaospiloter» for familiene; å hjelpe dem 
ut av de opprørte og uoversiktlige farvann som 
livene deres kan være. Noen ganger handler 
det om at først må husleia være betalt, for at 
foreldrene skal bli i stand til å konsentrere seg 
om veiledning når det gjelder samspill med 
barnet sitt.

Forebyggende familieteam
Forebyggende familieteam har 3,8 stillinger og er tverrfaglig sammensatt med klinisk barne- 
vernpedagog, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og psykologspesialist.  Samlet har teamet 
kompetanse på områdene psykisk helse, rus og avhengighet, barns utvikling, foreldreskap og 
sosialfaglig oppfølging.

Forebyggende familieteam er et tilbud til befolkningen i Ofoten, Troms og Finnmark. Familiene vil 
få tilbud om individuell oppfølging i samsvar med deres identifiserte behov. Oppfølgingen kan gis 
over lengre tid, om nødvendig frem til barnets skolestart, og kan gjennomføres på de arenaer som 
passer familien best. Eks på områder teamet kan bistå familiene.

• Forsterket svangerskapsomsorg med forberedelse til fødsel
• kartlegging av ressurser og hjelpebehov i familien
• foreldrestøttende samtaler
• veiledning i foreldreskap
• bistand til etablering av tjenestenettverk
• hjelp til å finne effektive tiltak for det enkelte familiemedlems vansker

Forebyggende familieteam er et lavterskeltilbud der både foreldrene selv og øvrige hjelpeinstanser 
kan ta kontakt per telefon, eventuelt ved henvisning direkte til teamet. Henvendelsene vurderes 
forløpende, og oppfølgingen skal komme i gang innen to uker etter henvendelse. Det er ingen 
egenandel knyttet til tilbudet.

Åpningstid: teamet kan nåes pr telefon i kontortid fra kl. 08.00-15.30 alle virkedager.

Forebyggende familieteam er organisatorisk underlagt Ruspoliklinikken, Psykisk helse- og rusk-
linikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Kontakt: sentralbord Ruspoliklinikken 777 54 860
E-post: psykrus-ruspol@helsenord.no

Mer informasjon: unn.no/forebyggende-familieteam

 Forebyggende Familieteam 
har som målsetting å fore-
bygge rusrelaterte skader 
og psykososiale vansker hos 
barn,gjennom tidlig innsats 
i utsatte familier. Teamet 
består av f.v Ragnhild 
Sørensen Høifødt (psyko-
log), Harriet Nyseth (klinisk 
barnevernpedagog) og 
psykologspesialist og  
koordinator for Familie- 
teamet, Aud Rørvik.



mailto:psykrus-ruspol@helsenord.no
http://unn.no/forebyggende-familieteam
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Dette forteller en kvinne om sin oppvekst. Hun 
er ikke alene om å ha opplevd kombinasjonen 
alkohol og vold i oppveksten. Vi vet at barn 
som vokser opp med foreldre med psykiske 
vansker og rusproblemer, har større risiko enn 
andre barn for å bli utsatt for vold og seksuelle 
overgrep. 

Vold og seksuelle overgrep mot barn skjer hele 
tiden, i alle kommuner i Norge, skriver tidligere 
barneminister Inga Marte Thorkildsen i boka 
«Du ser det ikke før du tror det».  Tror vi det 
og ser vi det?

Svaret er nei og tja og ja. De senere årene har 
det vært mye fokus på at noen barn opplever 
vold i hjemmet, og vi vet nå mye om hvor skade-
lig det er. På tross av dette er det likevel mange 
barn som strever og har det vanskelig, og som 
aldri blir spurt om de har slike traumatiske 
erfaringer. Det er som om voksne som jobber 
med barn, har vansker med å ta inn over seg 
at foreldre eller steforeldre kan påføre barna 
sine smerte og ubehag.  I ulike sammenhenger, 
både faglige og ikke-faglige, blir det sagt at alle 
foreldre er glade i sine barn og vil det beste for 
dem. Det er dessverre ikke en sannhet som 

I RUSENS 
skyggeland
Pappa var alkoholiker. Han var voldelig mot ho mamma. Ho mamma 
banka oss ungene. Og vi ungene var voldelig mot hverandre.
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gjelder alle. Noen få foreldre forakter barna 
sine, plager dem og påfører dem både fysisk 
og psykisk smerte.  Av og til skjer det i rus, 
noen ganger uten at det er rus i bildet.  Av og 
til er det ikke ondt ment, og andre ganger er 
det både ondt ment og ondt gjort. 

En pensjonert lærer sa en gang,  at i løpet av de 
mer enn 30 årene hun hadde jobbet som lærer, 
ikke en eneste gang hadde tenkt tanken at noen 
av elevene kunne være utsatt for vold eller sek-
suelle overgrep. Hun er helt sikkert ikke alene. 
Selv i dag er det lærere, førskolelærere, SFO-
ansatte og andre som jobber med barn, som 
ikke tenker tanken. En mor fortalte at datterens 
lærer i barneskolen hadde omtalt dem på en 
nedlatende måte, «hva er dere slags familie 
liksom».  Jenta hadde som 7-8 åring en sek-
sualisert måte å snakke på. Mange år senere 
kom det fram at hun over tid var blitt utsatt for 
seksuelle overgrep. Hvis læreren hadde tenkt 
tanken og ikke moralisert over familien, kunne 
overgrepene kanskje vært stoppet tidligere.

En del av de barna som blir utsatt for vold 
og seksuelle overgrep får problemer med 
konsentrasjonen, de er urolige, de kommer 
i konflikter med jevnaldrende, har sinne- 
utbrudd og kan være vanskelige både å forstå 
og omgås. Ofte blir de omtalt som barn med 
atferdsvansker. Noen ganger blir de diagnos-
tisert og medisinert, andre ganger settes det 

inn programmer for å endre atferden deres. 
Sjelden spørres barna om hvordan de har det, 
hva de har opplevd, og hva som ligger bak 
«atferden».

«Ikke vis oss fæle filmer om barn som blir 
slått», utbrøt en spesialpedagog i forkant av et 
foredrag om barn som opplever vold i hjemmet. 
Til henne og til alle andre vil jeg si: 
 Jo, vi skal snakke om det, vi skal på alle måter 
synliggjøre det, vi skal snakke med foreldre om 
det og vi skal snakke med barn om det. Vi skal 
fortelle barn hva som er greit og hva som ikke 
er greit, hva som er lov og hva som ikke er lov. 
Vi skal spørre barn som strever, om hva de har 
opplevd og hvordan de har det hjemme. 

Hvis de forteller om vold eller seksuelle over-
grep skal vi ikke gjøre dette: Da skolegutten 
fortalte helsesøster at faren hans slo ham 
med beltereim, ringte helsesøsteren direkte 
til faren og spurte om det var sant. Når barn 
forteller om vold eller seksuelle overgrep er det 
barnevernet eller politiet som skal kontaktes, 
ikke foreldrene.  

Det er på tide vi våger å lytte til barnas histor-
ier. Det er på tide vi tør å se og tør å erkjenne 
at vold og seksuelle overgrep også skjer her 
i Norge, i vår region og i vårt nabolag. Barna 
trenger voksne som tør se deres smerte!

KOMMENTAR: ASTRID NYGÅRD
SENIORRÅDGIVER/PSYKOLOGSPESIALIST, KORUS-NORD
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Hægeland er tidligere leder ved Alternativ 
til Vold, avdeling Drammen, hvor han 
jobbet fra 2003 til 2007. Samtidig var han 
også veileder for Barnevernstjenesten i  

kommunen. I dag jobber han i voksen- 
psykiatrien ved Lovisenberg DPS, der han 
også er barneansvarlig. I tillegg er han veileder 
for en rekke barnevernstjenester i Oslo.

Den nasjonale dugnaden mot vold i nære relasjoner har hatt stor betydning for de utsatte 
barna. Jeg opplever at temaet har langt større fokus i dag enn for bare få år siden, både 
blant en rekke engasjerte lærere, pedagoger i barnehagene og ikke minst de ansatte i 
barnevernet. Det sier psykologspesialist Didrik Hægeland.

MOT VOLD
NASJONAL DUGNAD

TEKST OG FOTO:

CARINA KALJORD
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Som et ledd i Tidlig inn-opplæringen i regi 
av KoRus-Nord var Hægeland invitert til en 
fagdag om dette temaet. Om lag 140 del-
takere, deriblant over 60 fra barnehager 
møtte opp. I tillegg deltok også barnevern, 
helsesøstre, barneansvarlige ved sykehuset, 
jordmødre, familievernkontoret, studenter, 
krisesenter, miljøterapeuter, oppvekst-
koordinator, folkehelsekoordinator, helse- 
stasjonslege, ambulant psykiatrisk team, 
BUP, fysioterapeut, Nordland fagskole og 
Nordlandsklinikken. Også politiet var til stede, 
og hadde en kort presentasjon av de ansatte 
som jobber med vold i nære relasjoner, slik 
at hjelpeapparatet skal vite hvem de kan  
kontakte lokalt.

BESKYTTE BARNET
Da Hægeland jobbet i Alternativ til Vold 
(ATV), så han at det var en sterk sammen- 
heng mellom de menn og kvinner som 
fikk tilbud om sinnemestring i regi av ATV, 
og bekymringsmeldinger fra barnevernet 
som omhandlet barna til disse pasientene. 
Hægeland ønsket etter hvert å bruke sin 
kompetanse til i større grad å ha fokus på 
barna, og i dag bistår han barnevernet ved 
både tiltak og i å gjennomføre omsorgsover-
takelser i saker der barn er utsatt for vold.

- I dag er gjennomsnittsalderen for omsorgs- 
overtakelse 12 år. Den burde vært 5 år. Studier 
viser at 40 % av alle barn som blir utsatt for 
vold eller er vitne til vold, utvikler fysiske eller 
psykiske symptomer som de trenger hjelp 
med. Vold er omsorgssvikt, og omsorgssvikt 
er motoren til et liv med psykiske lidelser, 
rus og kriminalitet. Ved å komme inn tidlig 
og hjelpe disse barna, kan vi spare dem  
for mye smerte videre i livet. Det er også 
slik at barn som har vært utsatt for vold i 
oppveksten, dessverre kan selv bli utøvere av 
vold som voksen. Det samme ser vi når det 
gjelder seksuelle overgrep. Barnevernet er 
en nøkkelinstans når det gjelder å sette inn 
gode tiltak og beskytte barnet.

VOLD SOM FELLES ANSVAR
Den første Stortingsmeldingen om vold i nære 
relasjoner ble lansert 8.mars 2013. Denne ble 
fulgt opp av «Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 2014-2017».

Hægeland er opptatt av at vi har et felles 
ansvar når det gjelder å beskytte barn i eget 
nærmiljø.
- Vi må orke å tro at barn utsettes for vold og 
seksuelle overgrep. Du ser det ikke før du tror 
det, er et utsagn fra mange som jobber med 
disse barna. 
- Bare i løpet av disse to årene som har gått 
siden Stortingsmeldingen kom, har vi beveget 
oss fra å se på vold i hjemmet som noe privat, 
til at dette faktisk er noe vi alle har et ansvar 
for ikke skal skje i vårt nærmiljø. 

- Du mener altså at den enkelte av oss har 
en plikt til å gjøre mer for å forhindre at barn 
utsettes for vold i hjemmet. Hva skal man 
gjøre da, dersom man er bekymret for et barn 
i nabolaget?
- Ring til fagpersoner som kan dette, enten 
hos barnevernet, Barnehusene eller politiet. 
Fortell hva du har sett, hørt eller tenkt og hva 
du er bekymret for. Be disse instansene om 
råd. Kanskje har de tidligere fått bekymrings- 
telefoner som gjør at nettopp din telefon 
er det som skal til for at barnevernet kan 
opprette en undersøkelsessak. 

- Handlingsplanen har uten tvil også bidratt 
til økt kompetanse innen området, både hos 
pedagoger i barnehagene, på skolen og ikke 

«Vi må orke å tro at barn 
utsettes for vold og seksuelle 
overgrep. Du ser det ikke før 
du tror det, er et utsagn fra 
mange som jobber med disse 
barna.»
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minst hos ansatte i barnevernstjenesten.
For meg er de ansatte i barnevernstjenesten 
helter i forkledning: De er den viktigste 
spilleren på laget, og er helt sentral i det 
tverrfaglige samarbeidet mellom barnehage, 
politi og andre instanser.

BARNEHAGER ER FOREBYGGENDE
Hægeland mener at det beste tiltaket vi kan 
tilby barn som lever med vold i familien, nest 
etter å stoppe volden, er å gå i barnehage.
- I barnehagen møter ungene trygge  
voksenpersoner, de får utvikle seg sammen 

med jevnaldrende både motorisk, kognitivt, 
psykososialt og språklig. Det er en fantastisk 
kompensasjon for det som er vanskelig 
hjemme, og ikke minst er timene i barne- 
hagen en pausetid fra hjemmet.

- Men tør de ansatte i barnehagen å stille 
de vanskelige spørsmålene, dersom de har 
mistanke om at noe er galt fatt?
- Først vil jeg si at de som jobber i barne- 
hagen er i en unik posisjon i forhold til  
foreldrene: De møter foreldrene 2 ganger 
daglig, det er foreldresamtaler 2 ganger 
årlig, de kan observere barnet i flere timer 
hver dag, og kan skape gode relasjoner både 
til barnet og foreldrene. Likevel er det slik 
at de ansatte kvier seg for å stille «private» 
spørsmål. Uansett hvor gode pedagoger de 
er, så trenger de støtte til å stå i vanskelige 
situasjoner med foreldre over tid.

- En del barnehager har nå innført en 
Oppstartssamtale som et ledd i å få til en 
tidlig og samordnet innsats. I denne sam-
talen, som altså skjer før barnet begynner 
i barnehagen, blir foreldrene også spurt om 
rus, psykisk helse og vold – enten utsatt for 
eller vitne til vold. Hva tenker du om slike 
samtaler?

- Jeg tenker det er flott å samle mest mulig 
informasjon om barnet og familien. Men det 
som kommer frem i Oppstartssamtalen, må 
jo nødvendigvis følges opp gjennom foreldre-
samtalene. Jo mer informasjon man har, og 
desto flere som snakker med foreldrene, jo 
større er sannsynligheten for at familien og 
barnet kan få hjelp dersom de trenger det.
- I tillegg anbefales landets helsestasjoner  
å spørre alle brukerne om vold, både 
oppdragervold og partnervold. Begge  
deler er skadelig for barnets utvikling.

Dersom helsestasjon og barnehage har vold 
som tema i sine samtaler med foreldre, 
da er vi virkelig tidlig inne og kan sørge for 

 Vold er omsorgssvikt, og 
omsorgssvikt er motoren 
til et liv med psykiske 
lidelser, rus og krim-
inalitet. Ved å komme 
inn tidlig og hjelpe disse 
barna, kan vi spare dem 
for mye smerte videre i 
livet, sier psykolog- 
spesialist Didrik 
Hægeland.
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oppfølging og hjelp både til barnet og til 
familien, sier Hægeland.

BRANNFAKKEL
Hægeland er opptatt av at både barnehager 
og helsestasjoner må tørre å stille spørsmål 
om oppdragervold i ikke etnisk norske 
familier.

- Vi vet at i disse familiene er det svært 
vanlig med små klaps eller klyp som en del 
av oppdragerstilen, noe som strider både mot 
norsk lov og mot den kunnskapen vi har om 
en hensiktsmessig oppdragerstil. 
- Offentlige instanser må lære alle etnisiteter 
å ikke bruke vold i oppdragelsen, men heller 
bruke belønning og ros, samt faste rutiner 
og konsekvent grensesetting uten fysisk av- 
straffelse, eller trussel om sådan som 
oppdragelsesmetoder. Det er likevel mye 

som tyder på at klaps eller klyp ikke leder 
til helseskader, såfremt det ikke foreligger 
annen omsorgssvikt. I disse familiene er 
det derfor viktig å se på hvilke beskyttende  
faktorer som også finnes, som at foreldrene 
har et varmt og kjærlig forhold til barna ellers, 
og at barna har ivaretagende storesøsken, 
besteforeldre eller naboer.  Jeg tror man 
kommer lengre ved å jobbe med veiledning 
til foreldrene, enn gjennom en overdreven 
reaksjon, som for eksempel at barnevernet 
griper inn og akutt-plasserer barnet
- Men selvsagt – dersom det også er andre 
risikofaktorer i hjemmet, som at barnet har 
dårlig psykisk helse, eller er redd i sitt eget 
hjem, eller det forekommer andre former 
for omsorgssvikt, da snakker vi om noe helt 
annet, sier Hægeland.
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«Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–
2017» beskriver regjeringens konkrete tiltak på områdene fore-
bygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, 
straffeforfølging, samarbeid og samordning. Handlingsplanen  
inneholder til sammen 45 ulike tiltak.

TEKST OG FOTO:

BEATE STEINKJER

Vold i nære relasjoner 

– et viktig satsings- 
område for regjeringen

15.oktober 2015 lanserte Politiet kampanjen 
«Hvor lite skal du finne deg i?» Fra venstre: 
prosjektleder for kampanjen Raymond 
Thorsen, Sarah Thoen, SARA-koordinator og 
Jannike Haaverstad, familievold og seksuelle 
overgrepskoordinator
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Handlingsplanen er gitt ut av Justis- og 
beredskapsdepartementet, i samarbeid med 
Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og 
sosialdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN
Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, 
et angrep på grunnleggende menneske- 
rettigheter og et folkehelseproblem. Volden 
har mange uttrykk og omfatter fysiske,  
psykiske, seksuelle og materielle overgrep 
mot en person man har en nær relasjon til. 
Det kan handle om overgrep mot nåværende 
eller tidligere kjæreste, samboer eller 
ektefelle. Det kan handle om barn, barne-
barn eller andre nære slektningers overgrep 
mot eldre, det kan handle om barn som 
opplever vold i familien og det kan handle 
om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
I ytterste konsekvens tar denne volden liv. 
Både menn og kvinner kan være volds- 
utøver og voldsutsatt, men det er i hovedsak 
kvinner som utsettes for den gjentagende 
og kontrollerende partnervolden.

Det er fremdeles mange voldsutsatte som 
ikke oppsøker politi eller hjelpeapparat, og 
dermed klarer vi ikke alltid å fange opp den 
som trenger hjelp. I følge Regjeringen er 
det et ønske å arbeide for at terskelen for å 
søke hjelp blir lavere for alle utsatte grupper, 
også for menn som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I 2013 kom Meld. St. 15 (2012-
2013) «Forebygging og bekjempelse av vold 
i nære relasjoner. Det handler om å leve» og 
den ble senere fulgt opp av «Et liv uten vold. 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
2014–2017».

I desember 2015 utgav Justis- og beredskaps-
departementet en statusrapport for oppføl-
ging av handlingsplanen, som viser hvilke 
tiltak som er iverksatt så langt. 

FOREBYGGING OG SYNLIGGJØRING
Når det gjelder området forebygging og syn-
liggjøring er det flere tiltak som har kommet 
på plass. Det er satt av 7 millioner kr årlig 
i handlingsplanperioden til dette området. 
Blant annet har arbeidet med å tilpasse og 
prøve ut foreldreveiledningsprogrammet 
« Internat ional  Chi ld  developement 
Programme» på krisesenter og foreldre på 
asylmottak kommet godt i gang. 
I 2015 har flere kampanjer blitt gjennomført, 
rettet mot ulike målgrupper. Nettstedet ung.no 
har gjennomført kampanjen «#ikke greit»,  
politiet har gjennomført kampanjen «kjerne-
kar» og «Hvor lite skal du finne deg i». Sist-
nevnte kampanje ble lansert sammen med 
en ny nettportal om vold i nære relasjoner 
og voldtekt. 

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og  
traumatisk stress (NKVTS) har også gitt ut 
rapportene «Vold og voldtekt i Norge. En  
nasjonal forekomststudie om vold og vold-
tekt», «Vold og voldtekt i oppvekst: En 
nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 
17-åringer», «Menn på krisesenter», 
«Oversikt over rutineguider og kartleggings- 
verktøy for avdekking av vold i nære  
relasjoner» og «Nasjonal alarmtelefon?  
-en kartlegging av behovet for en nasjonal 
telefon for voldsutsatte».

KUNNSKAP OG KOMPETANSE
De regionale ressurssentrene om vold, trau-
matisk stress og selvmordsforebygging 
(RVTSene) har fått økning i sine budsjett, slik 
at de kan bidra til økt kompetanse og vei- 
ledning overfor helse- og omsorgstjenesten i 
arbeidet mot vold i nære relasjoner. Samtidig 
er det satt av over 50 millioner kroner til et 
forskningsprogram om vold i nære relasjoner. 
Midlene er fordelt likt mellom NKVTS og NOVA.

HJELPE- OG BEHANDLINGSTILBUDET
Et kapittel som har fått stor pass i handlings- 
planen er Hjelpe- og behandlingstilbudet. 

http://ung.no/
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Arbeidet med videreutvikling av krisesenter-
tilbudene er i full gang, selv om det fortsatt er 
en del tiltak som må forbedres. Dette gjelder 
blant annet utfordringer knyttet til krise- 
sentertilbudet for menn, mangler ved krise- 
sentrenes lokaler og variasjon i kommunenes 
bruk av ressurser på krisesentertilbudene. 
Det er utarbeidet en veileder om dette og en 
revidert utgave av veilederen for psykososiale 
tiltak.

Det er satt i gang e-læringskurs om tema- 
tikken rettet mot NAV, fastleger og ungdommer 
med funksjonsnedsettelser. Det er også opprettet 
nye nettressurser som f.eks www.vernmotover-
grep.no  og www.dinutvei.no.  Videre har Justis- 
og beredskapsdepartementet endret lovverket og 
utformet en ny forskrift i forbindelse med avhør 
av barn og andre særskilte sårbare fornær-
mede og vitner. Et annet eksempel på igang- 
satte tilbud etter at handlingsplanen kom ut, 
er styrking av behandlingstilbud for volds- 
utøvere. Det er styrket gjennom har blitt 
styrket gjennom midler til familievern- 
tjenestene og organisasjonen Alternativ til vold 
(ATV).

STRAFFEFORFØLGING
Et av tiltakene under området Straffe-
forfølging er at politidirektoratet skal  
utarbeide statusrapport om politiets arbeid 
med vold i nære relasjoner, inkludert  
statistikk og trender. Den første rapporten 
kom i 2014, og den neste vil foreligge i januar 
2017. Evaluering viser at arbeidet mot vold i 
nære relasjoner har høy prioritet i politiet. 
Fokus i 2015 har vært på hurtig etterforskning 
og iretteføring, kortere saksbehandlingstid 
og flere oppklarte saker. Et viktig tiltak er 
bruken og implementeringen av risikoverk-
tøyet SARA:SV (Spousal Assault Guide: Short 
Version). Alle politidistriktene rapporterer å 
ha gjennomført opplæring i verktøyet, samt 
å ha ansatt SARA-koordinatorer. Det er også 
etablert årlige fagsamlinger om vold i nære 
relasjoner for politi og påtalemyndigheter.

SAMARBEID OG SAMORDNING
Det er arrangert årlige konferanser om gode 
modeller for Samarbeid og samordning, og i 
2015 ble den første samarbeids- og samord-
ningsprisen delt ut. Det er utarbeidet en web-
basert veileder for utvikling av kommunale 
handlingsplaner for håndtering av vold i nære 
relasjoner. Samtidig viser en evaluering at kun 
en tredjedel av kommunene har utarbeidet 
handlingsplan innenfor dette området, og 
kun en av fem har en koordinator for dette 
arbeidet. RVTSene vil arbeide videre med 
kommunenes utvikling av handlingsplaner.

Det vil i 2016 bli gjennomført utprøving av 
individuell plan for beboere i krisesenter- 
t i lbudet ,  og i  det  nasjonale bo- og 
støttetilbudet for unge utsatt for tvangs- 
ekteskap og æresrelatert vold. Det er også 
etablert eget forum for samarbeid mellom 
frivillige organisasjoner og nasjonale  
myndigheter. Det er opprettet en tilskudds- 
ordning for tiltak for å forebygge og bekjempe 
vold i nære relasjoner og et nordisk og euro-
peisk samarbeid rundt dette arbeidet.

For en fullstendig oversikt over alle til- 
takene som er gjennomført så lang, gå til 
Statusrapport for hand-lingsplan mot vold i 
nære relasjoner (2014-2017). 

https://www.regjeringen.no/nodoku-
menter/statusrapport-for-handlings- 
plan-mot-vold-i-nare-relasjoner- 
2014-20172/id2468874/

http://grep.no/
http://www.dinutvei.no/
https://www.regjeringen.no/nodoku-
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Hensikten med e-læringskurset er å gjøre 
ansatte i barnehage og skole tryggere når 
det gjelder det å snakke med barn. Dette for 
å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, 
og for å kunne melde dette videre til barne- 
vern og politi, forteller Jens Salamonsen ved 
RVTS Nord. Sammen med Ole Greger Lillevik 
fra Universitetet i Tromsø, Campus Narvik har 
de utviklet dette e-læringskurset.
-  Det er viktig at ansatte i barnehage og skole 
er klar over at barn som er vitne til vold kan ha 
samme symptomer som barn som er utsatt 
for vold. Den type traumatisk stress disse 
barna utsettes for, kan gi nøyaktig de samme  

symptomene. Vi ser at barna sliter på flere 
områder, og det samme gjør barn som 
er utsatte for seksuelle overgrep, sier 
Salamonsen.

TO HOVEDKAPITLER
- Hva er innholdet i kurset?
- Kurset er delt inn i to hovedkapitler som vi 
har kalt «Hva må du vite» og «Hva må du 
gjøre».
 
Den første delen tar for seg:
- Hva er vold og seksuelle overgrep?
- Hvem utsettes for vold og seksuelle overgrep?

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) 
har sammen med Universitetet i Tromsø, Campus Narvik, utviklet et e-læringskurs for 
ansatte i barnehage og skole. Nettkurset skal gi mer kunnskap om hvordan vold og 
seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes, og ikke minst - hva den ansatte må gjøre når 
det avdekkes.

NETTKURS OM VOLD OG SEKSUELLE 
OVERGREP MOT BARN

TEKST OG FOTO:

CARINA KALJORD
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- Hvem utøver vold og seksuelle overgrep?
- Hva er tegnene på vold og seksuelle overgrep?
- Hva er skadene av vold og seksuelle overgrep? 

- Den andre delen omhandler hvordan du 
som ansatt griper en sak an, dersom du har 
mistanke om at barnet er utsatt for vold eller 
seksuelle overgrep:
- Hvordan man kan avdekke vold og seksuelle  
   overgrep
- Rutiner for melding til barneverntjenesten og/ 
   eller politi
- Hvordan man kan følge opp barn som har  
   opplevd vold eller overgrep
- Hvordan man kan forebygge vold og seksuelle  
   overgrep mot barn

ANBEFALING
- Hvordan anbefalere dere at en barnehage 
bruker dette kurset?
- Man kan jobbe individuelt eller sammen med 
andre, sier Lillevik.

- Vi anbefaler at man organiserer opplæringen 
i enheten slik at refleksjonsoppgavene gjøres 
gruppevis. Det vil ta mellom 3 og 5 timer å  
gjennomføre kurset.

Kurset inneholder tester. For å kunne ta 
testene må du være pålogget med brukernavn 
og passord. Dersom du ikke har det kan du 
selv opprette deg en brukeprofil. Se nærmere 
instruksjoner i kursrommet under valget Tester. 
Etter at testene er gjennomført og riktig besvart 
vil du få tilsendt kursbevis til din e-postadresse.

Hvilke forkunnskaper kreves?
- Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, 
men fordi kurset retter seg mot ansatte i  
barnehage og skole vil pedagogisk utdanning 
eller erfaring være et godt utgangspunkt.

Se mer på http://helsekompetanse.no/kurs/
vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn

 ¼ NY FILM FRA KORUS-SØR

KoRus - Sør har nå offentlig-
gjort "Se meg - snakk med 
meg", en film om samtaler med 
barn. Hilde Jeanette Løberg 
i KoRus - Sør, som har det 
faglige ansvaret for filmen, 
håper filmen kan øke bevisst- 
heten om at dersom vi tør 
å snakke med barn som vi 
tror har det vanskelig, kan 
det utgjøre en stor forskjell i 
barnets liv. Ofte er det ikke så 
vanskelig som vi tror, sier hun.

Filmen finner du her
http://barnirusfamilier.no/
eller her
http://borgestadklinikken.no/
endelig-er-filmen-ute

RVTS Nord og Universitetet i Tromsø, Campus 
Narvik, har utviklet et e-læringskurs for 
ansatte i barnehager og skoler. Fv Jens 
Salamonsen og Ole Greger Lillevik

http://helsekompetanse.no/kurs/
http://barnirusfamilier.no/
http://borgestadklinikken.no/
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Kompetanse- og kvalitetsutvalget, nedsatt av 
Helsedirektoratet i fjor vår, har nå levert sin 
rapport. Mandatet til utvalget var å

• identifisere og konkretisere målgruppenes 
behov

• beskrive hvordan sentrene kan bidra 
til kompetanse- og kvalitetsutvikling i 
tjenestene 

• foreslå hvordan sentrene skal samordne 
seg og fremstå samlet overfor 
målgruppene 

Utvalget var sammensatt med representanter 
fra brukerne, tjenestene, fylkesmannen og 
kompetansesentrene. Regional forankring 

ble sikret gjennom regionale møter, og ved at 
utvalgsmedlemmene fra de regionale kompe- 
tansesentrene ble gitt et spesielt ansvar for å 
ivareta egen regions erfaringer, syn og innspill.

SAMORDNE SEG OG FREMSTÅ SAMLET
- Sentrene har i ulik grad påbegynt arbeidet 
med forpliktende samarbeid. Målsettingen 
om å fremstå samlet er betonet i utvalgets 
mandat og i sentrenes samfunnsoppdrag, opp- 
summerer Andreassen.
- I vår region er vi i gang med dette arbeidet 
gjennom Kompetanselederforum i Nord-Norge. 
(se egen sak)

TEKST:

CARINA KALJORD
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I rapporten heter det at ønsket for fremtiden er 
at tjenestene opplever de regionale og nasjo-
nale kunnskaps- og kompetansesentrene som 
en samlet, lett tilgjengelig, helhetlig og faglig 
relevant kompetansetjeneste for tjenestene 
til barn, unge og familier. Brukerinvolvering 
er et integrert prinsipp for virksomheten, og 
det er etablert formelle samarbeidsstrukturer 
med tjenestene, brukerne og brukerorgani-
sasjonene i regionene. Sentrene har etablert 
regionale forpliktende felles samarbeidsorgan 
og virksomhetsprinsipper, som sikrer  

samarbeid og kompetansedeling på tvers av  
sentrene. Den regionale samhandlingen 
understøttes gjennom nasjonal koordinering 
av kunnskaps- og kompetansesentrene.

EN TYDELIG OG SAMLET OPPDRAGSGIVER 
For at kunnskaps- og kompetansesentrene 
skal kunne fremstå samlet, er det imidlertid 
påkrevd at sentrene har en tydelig og samlet 
oppdragsgiver:
Helse- og omsorgsdepartementet og Barne, 
likestillings- og inkluderings-departementet 
fastsetter samfunnsoppdrag og oppgaver for 
kunnskaps- og kompetanesentrene. Samfunns- 
oppdraget er retningsgivende for kompetanse- 
sentrenes virksomhet. Det legger sammen 
med tilskuddsbrevene fra Helsedirektoratet 
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
føringer for sentrenes arbeid og prioriteringer.

Utvalget anbefaler at myndighetene:
• Utvikler og sikrer nasjonal koordinering av 

kunnskaps- og kompetansesentrene, på 
tvers av direktoratene og departementene, 
som understøtter regionalt samarbeid 

• Forvalter kunnskaps- og kompetanse- 
sentrene som en samlet portefølje med et 
definert koordineringsansvar på tvers av 
departement og direktorat 

• Gir felles oppdrag til kunnskapssentre, 
kompetansesentrene og kompetanse- 
tjenester, som vektlegger langsiktighet 
på sentrale innsatsområder, og reduserer 
detaljeringsgraden i tilskuddsbrevene 

• Tilrettelegger for at de regionale 
kunnskaps- og kompetansesentrene 
utenfor spesialisthelsetjenesten sam- 
arbeider med kompetansesentre i 
helseforetakene som har tilgrensende 
fagområder

• Gjennomgår og samordner tilskudds- 
ordningene for videre- og etterutdanning

• Styrker lokal og regional samordning 
gjennom fylkesmennenes embetsoppdrag

 

Om kompetanse- og kvalitetsutvalget
Helsedirektoratet nedsatte våren 2015, som et ledd i tilskuddsforvaltningen av 
kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten, et  
kompetanse- og kvalitetsutvalg. 

Utvalgets oppdrag var å skissere systemer, strukturer og tiltak som understøtter at 
kunnskaps- og kompetansesentrene samlet sett imøtekommer tjenestenes behov 
for kunnskapsstøtte, og at direktoratene framstår som effektive tilskuddsforvaltere. 
Helsedirektoratet er oppdragsgiver og mottaker av rapporten.

Utvalgsarbeidet har omfattet de regionale kunnskaps- og kompetansesentrene 
utenfor spesialisthelsetjenesten som arbeider med barnevern, psykisk helse, vold og 
traumer og rusfeltet for barn og unge, dvs.: 

 � Regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU)/ Regionsenteret for barn og 
unge psykiske helse (RBUP)

 � Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 � Kompetansesenter rus (KoRus)

Arbeidet har vært konsentrert om tjenester til barn og unge i alderen 0-24 år og 
deres foresatte. 

Rapporten gir anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for at de regionale 
kunnskaps- og kompetansesentrene i større grad kan imøtekomme tjenestenes 
behov for kunnskapsstøtte, og bistå myndighetene med faglige råd. Anbefalingene 
fremmes uavhengig av eksisterende rammebetingelser. De retter seg mot alle  
sentrene, men vil ha ulik relevans ut i fra sentrets og regionens utviklingsbehov.
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Utgangspunkt og perspektiver
REGIONALT PERSPEKTIV  
De regionale kunnskaps- og kompetansesentrene innenfor barnevern, psykisk helse, vold og traumer og rusfeltet er viktige utviklere 
av kompetanse om barn og unge, sentrale kunnskapsleverandører til tjenestene og faglige rådgivere til offentlige myndigheter og 
tjenesteapparatet. 

Sentrene har et likelydende samfunnsoppdrag, men ivaretar ulike fagområder. Sentrenes ansvarsområde, eierstruktur, geografiske 
plassering og lokalt utfordringsbilde innvirker på deres faglige prioriteringer og arbeidsmetoder og muliggjør regionale tilpasninger. For 
å imøtekomme tjenestenes behov for tilgjengelig og helhetlig kunnskapsstøtte må sentrene samordne sin virksomhet i regionene og 
samarbeide med fylkesmannen. 

TJENESTEPERSPEKTIV
Kunnskaps- og kompetansesentrenes overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de kommunale 
tjenestene og i spesialist-helsetjenestene. Senterne må kunne bistå tjenesteapparat i å beskrive og analysere det lokale utfordringsbildet. 
De må utvikle og avstemme sin virksomhet i tråd med dokumenterte brukerbehov, tjenestenes behov for kunnskapsstøtte og politiske 
prioriteringer. Sentrene bygger kompetanse i tjenestene, støtter dem i en systematisk tilnærming til brukermedvirkning og annet  
forbedringsarbeid, yter kunnskapsstøtte og driver sammen med tjenestene forskning for forbedring. 

FOLKEHELSEPERSPEKTIV
Sentrene skal både være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende og helsefremmende virksomheten i kommunene. Kunnskaps- 
og kompetansesentrene skal understøtte kommunene i utvikling av gode forebyggende tiltak, for å hindre uhelse og avlaste presset på 
tjenestene. Sentrene vil framover få en viktig rolle i å bistå kommuner og myndigheter med sin kompetanse til det systematiske folke- 
helsearbeidet etter Folkehelseloven.

BRUKERPERSPEKTIV 
Tjenestene er til for brukerne, og brukerne må gis anledning til å bidra inn i tjenesteutviklingen bl.a. med beskrivelser av hva de opplever 
som nyttige tjenester. Kunnskaps- og kompetansesentrene må invitere brukerorganisasjonene inn i utdanning, undervisning og forskning. 
Det bør etableres strukturerer som sikrer at brukerne kan påvirke kunnskaps- og kompetansesentrenes virksomhet.

SAMHANDLINGSPERSPEKTIV
Brukerne har behov for helhetlige tjenester. Det krever at tjenestene er godt koordinert lokalt, og at kunnskaps- og kompetansesentrene 
støtter opp om samhandlingen mellom tjenestene. De regionale kunnskaps- og kompetansesentrenes må samordne sin virksomhet og 
foreta faglige prioriteringer og oppgave- og ansvarsfordeling i fellesskap. Det må etableres en fellesstruktur for samhandling med tjenes-
tene og brukerorganisasjonene i regionen. Etablerte regionale samarbeidsforum bør videreføres og videreutvikles. 

SAMMENSETNING 
Utvalget var sammensatt med representanter fra brukerne, tjenestene, fylkesmannen og kompetansesentrene. Regional forankring ble 
sikret gjennom møter, og ved at utvalgsmedlemmene fra de regionale kompetansesentrene ble gitt et spesielt ansvar for å ivareta egen 
regions erfaringer, syn og innspill. 
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Samarbeidet avgrenses til å omfatte de delene 
av sentrenes oppdrag som har sammenfall-
ende målgrupper, det vil si tiltak rettet mot 
barn og unge og deres familier. 

- Formålet er at sentrene skal fremstå mer 
samlet og gi et mer samlet tilbud ut mot 
kommunene, at kommunene og deres tje-
nester sikres bedre kjennskap til sentrenes 

virksomhet, samt at de får likeverdig tilgang 
til kunnskaps- og kompetansesentrene, sier 
virksomhetsleder Marit Andreassen ved 
KoRus-Nord.

De fire miljøene som nå skal utvikle 
både kortsiktig og langsiktig strategi 
for samarbeidet er,i tillegg til KoRus-
Nord, Regionalt ressurssenter om vold, 

Fire ulike kompetansemiljøer i Nord-Norge har innledet et samarbeid for å styrke tjeneste- 
tilbudet til kommunene i nord. Samarbeidsforumet har fått navnet Kompetanselederforum 
Nord. 

Styrket samarbeid i nord  

TEKST:

CARINA KALJORD
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traumatisk stress og selvmordsforebyg-
ging (RVTS), det er VIVAT selvmordsforebyg-
ging, som er et av Helsedirektoratets tiltak 
i forhold til selvmordsforebygging. Videre  
er det Regionalt kunnskapssenter for barn 
og unge, Nord (RKBU Nord) som er ett av 
fire regionale sentre som driver forskning 
og undervisning innen barnevern og psykisk 
helse.

- Forventningene til forumet er å tydeliggjøre 
det felles samfunnsoppdraget til sentrene, 
avklare rollene mellom oss, og mellom sen-
trene og andre aktører, med sikte på bedre 
ressursutnyttelse i arbeidet med å bygge opp 
og spre kompetanse til og i tjenestene som vi 
skal støtte. Det sier Instituttleder Per Håkan 
Brøndbo ved RKBU Nord.

Ann-Jorid Møller, leder ved VIVAT Selv-
mordsforebygging sier følgende:

- Kompetanselederforumet har allerede 
bidratt til at vi er blitt bedre kjent med de 
respektive organisasjoner og måten vi jobber 
på, og VIVAT har tro på at dette vil gjøre at vi 
ser samarbeidsveier og former tydeligere enn 
før. Vi jobber alle ut mot flere av de samme 
målgruppene, vi kan gjensidig informere om 
hverandres tjenester, og vi kan lage hensikts-
messige forløp for mottager (kommuner) der 
hverandres tjenester ligger i samme pakke.
Selv om nedslagsfeltet til VIVAT er hele landet, 
har organisasjonen en sterk relasjon til region 
Nord. Dette fordi administrasjonen er i Tromsø 
og organisert inn i Universitetssykehuset 
Nord- Norge.

- De fire kompetansemiljøene har til dels 
ulike oppdrag. Hvordan skal dere samarbeide?
- Vi har et felles samfunnsoppdrag, og skal 
være «en tjeneste for tjenesten». Vi utfordres 
blant annet i forhold til samarbeid på tvers 
av sentrene der det er naturlig at vi utfyller 
hverandre, sier Marit Andreassen.

- Vi har i flere år hatt et samarbeid knyttet til 
opplæringsprogrammet Tidlig Inn, og jobber 
nå med å konkretisere flere samarbeids- 
områder. Blant annet er det nedsatt en  
arbeidsgruppe på tvers av sentrene som skal 
se på hvordan vi kan samarbeide rundt opp- 
følgingen  Ungdata. 

- Felles for alle kompetansemiljøene er 
at vi jobber i en nord-norsk kontekst som 
vi hver for oss – og ikke minst samlet - har 
god kjennskap til. Nord-Norge består av 87 
kommuner pluss Svalbard, med til sammen 
481.000 innbyggere. Den største kommunen er 
Tromsø med vel 73 000 innbyggere, de minste 
er Træna og Vevelstad med 500 innbyggere 
hver. Denne konteksten har betydning for  
rammebetingelsene og gir også noen ut- 
fordringer, sier Andreassen.
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Det er mer enn fem år siden Plattform 1 ble 
etablert som et dagtilbud i Narvik. Tilbudet 
er for de med utfordringer innen rus og 
psykisk helse, som er i et rehabiliteringsløp. 
I løpet av denne tiden har antall besøkende 
 – eller medarbeidere, økt betydelig.

- I dag har vi nesten 100 navn på vår kontakt-
liste. Noen besøker plattformen daglig, mens 
andre stikker innom huset vårt en gang i blant. 
Mange har faste oppgaver. Vi jobber aktivt for 
å gi et tilbud til alle uansett alder og sosial 
status, fortsetter Ivarjord.

BYENS VIKTIGSTE ARBEIDSPLASS
Arbeidsplattformen har som mål å fremme 
aktivitet, felleskap og likeverd. Ivarjord minner 
om at det i dag er stadig flere som faller 
utenfor det ordinære arbeidslivet, enten på 
grunn av ulike fysiske helseproblemer eller 
psykiske utfordringer. 

På Plattformen blir de besøkende kjent med 
andre mennesker. Her får alle oppleve en 
form for vanlig sosial samhandling, noe folk 
innenfor det ordinære arbeidslivet ofte tar for 
gitt, påpeker Ivarjord. Hun får stadig høre hvor 
viktig Plattform 1 er som møteplass.

- Jeg bruker å si at vi er byens viktigste  
arbeidsplass. Hit kan folk komme for å bygge 

seg opp. Her blir de sett og her får de være en 
del av et viktig fellesskap. Gjennom å delta på 
de ulike aktivitetene vi tilbyr, eller rett og slett 
bare komme innom for å treffe folk og drikke 
kaffe, får mange ny motivasjon til å gå videre 
i livet, fortsetter hun.

NULLTOLERANSE FOR RUS
Plattform 1 og den brukerstyrte Cafè Exit, 
som holder til i de samme lokalene, har null- 
toleranse i forhold til rus. Mens kafèen har 
åpent på ettermiddagstid og i helgene, er 
plattformen organisert som et dagtilbud. Av 
og til må enkelte besøkende stoppes i døra, 
men stort sett aksepteres regelen om å være 
rusfri når en kommer hit, forteller Ivarjord. At 
miljøet er rusfritt handler også om trygghet, 
understreker hun.

- For de besøkende skal plattformen være 
et trygt møtested. Alle må bidra med å 
skape trygghet for de andre medarbeiderne. 
Toleranse er også et viktig ideal. Det å tolerere 
ulikhet er noe vi jobber med hele tiden, og noe 
alle må lære. Her kan folk bygge seg opp mens 
de er i et rehabiliteringsløp, både fysisk og 
sosialt. Ideelt skal vi være et springbrett for 
videre aktivitet eller jobb, fortsetter Ivarjord.

ULIKE AKTIVITETER
Plattform 1 samarbeider tett med andre 

Rehabiliteringsbedriften Plattform 1 i Narvik ønsker å gi et alternativt tilbud til de som står 
utenfor ordinært arbeidsliv. – Terskelen for å komme hit skal være lav. Vi jobber aktivt for å 
fremme verdier som likeverd, toleranse og fellesskap. De som besøker dette huset er våre 
medarbeidere, sier daglig leder Jorid Ivarjord. 

TEKST OG FOTO:

TRUDE AALMEN

En plattform for   
ARBEIDSFELLESSKAP 
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instanser, både NAV, Kriminalomsorg i frihet 
og den kommunale Rus og Psykiatritjenesten 
(ROP). Jevnlig har bedriften studenter i 
praksis, både fra sykepleierutdanningen ved 
Høgskolen i Narvik, men også studenter fra 
politi- og sosionomutdanninger.

Bedriften har også inngått et samarbeid med 
en lokal barnehage. Det at barnehagebarn 
av og til besøker kafeen bidrar til å fremme 
et viktig mangfold rundt bedriften, påpeker 
Ivarjord. Hun ønsker at Plattform 1 skal være 
et spennende sted for medarbeiderne, med 
aktiviteter som møter ulike interesser og 
behov hos de besøkende. 

- Det viktigste er å engasjere våre med- 
arbeidere i en aktivitet, enten det er bowling,  
yoga eller bare det å gå en tur. Målet er å 
fremme samhold og sosialt fellesskap, noe 
som igjen bidrar til å skape tilhørighet og 
motivasjon til mer aktivitet på flere plan, sier 
Ivarjord.

¼ VIKTIG ARBEISPLASS:  Daglig leder av Plattform 1, 
Jorid Ivarjord, mener hun jobber på byens viktigste 
arbeidsplass. – Mange står utenfor det ordinære 
arbeidslivet i dag. Vi gir tilbud om en rusfri møteplass 
som kan bidra til å bygge folk opp igjen, og til å skape 
det sosiale nettverket som alle trenger.

Dette er Plattform 1

Arbeidsmarkedsbedriften Agenda har 
ansvaret for driften av Plattform 1, og 
finansierer i dag 1,5 stilling. Tilbudet er for 
de med utfordringer innen rus og psykisk 
helse, som er i et rehabiliteringsløp. 

Frydenlund Dagsenter og Brukerhuset 
var lignende tilbud for en del år tilbake. 
Begge ble drevet av Narvik kommune, 
men ble etter hvert lagt ned etter flere 
budsjettkutt. 

Driften av plattformen foregår nært knyttet 
til Kafe Exit. Begge enhetene samarbeider 
tett med Rus- og Psykiatritjenesten (ROP) 
i Narvik kommune, Kriminalomsorg i 
frihet, Agenda og avrusningsinstitusjoner 
som Nordlandsklinikken og Sigma.

Dette er Cafè Exit

Kafèen er en rusfri møteplass med arbeids- 
trening, og er åpen ettermiddagstid og 
delvis i helger og høytider. Tilbudet er for 
mennesker i rehabilitering innenfor rus 
og psykisk helse, og som ønsker varig 
rusfrihet. 

Kafèdriften er 100 prosent brukerstyrt 
og foregår i nært samarbeid med Narvik 
kommune og brukerorganisasjonen 
MARBORG. Kommunen finansierer i dag 
to delstillinger her. Gjennomføring av  
ulike aktiviteter og andre tiltak tilknyttet 
kafèdriften står sentralt også i arbeids- 
treningstilbudet.
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- Vi vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare. 
Jo flere som har kompetanse på dette feltet, jo lettere er det å oppdage om noen går med 
selvmordstanker. På denne måten kan vi forhindre at unge mennesker tar sitt eget liv.

TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

Jobber for å  
forebygge selvmord
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Det sier Ann-Jorid Møller, leder av den lands-
dekkende organisasjonen VIVAT selvmords-
forebygging. De jobber for å gjøre flere i 
stand til å se og hjelpe personer som er i 
selvmordsfare. Best kjent av deres tilbud er 
kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare», som 
går over to dager og har eksistert i Norge helt 
siden 1998.

EN SKAL SPØRRE OM SELVMORD
Nå introduserer VIVAT også halvdagskurset 
safeTALK som er godt egnet for ansatte i 
skolen.

- safeTALK gir opplæring i årvåkenhet i 
forhold til selvmord. I løpet av en halv dag 

trenes deltakerne i å fange opp og oppfatte 
at selvmord er et aktuelt tema for en person. 
Dette kaller vi for å identifisere selvmordsfare. 
Deltakerne får også lære hva en kan gjøre 
videre, for å henvise personen til noen som 
kan gi ytterligere hjelp og oppfølging, under-
streker hun.

VIVAT-lederen legger til at det fortsatt  
eksisterer stor usikkerhet og ganske mange 
myter omkring selvmord. Blant annet tror 
mange at det å spørre om selvmord er helt 
galt, fordi en frykter at en på denne måten 
«setter noen på ideen». Forskning viser at 
det tvert i mot er svært viktig – og nødvendig, 
å spørre om en person tenker på selvmord. 
Dette må imidlertid gjøres på riktig måte, og 
det er her VIVAT-kursene kommer inn. Økt 
kompetanse gir nemlig trygghet hos hjelperen, 
når han står overfor en person som er dypt 
deprimert, eller i en sårbar og vanskelig 
livssituasjon.

MÅ TRÅ VARSOMT
- Gjennom safeTALK lærer deltakerne noe 
om det å spørre om selvmord, og videre lytte 

safeTALK i Troms fylke

I Troms fylke er det besluttet at alle lærere skal få tilbud om å gjennomføre 
safeTALK. Først ut er de ansatte ved SMI-skolen i Tromsø, som gir under-
visning til elever som er innlagt i somatiske og psykiatriske avdelinger. På 
Sjøvegan videregående skole hadde nesten 150 lærere gjennomført kurset før 
jul. Kurset var finansiert via  de nasjonale midlene som er satt av til arbeidet 
mot frafall, i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring».  

I tillegg til å spre kompetansen som safeTALK-kuset gir til så mange lærere, 
har en i Troms fylke et mål om at tre ansatte ved hver skole skal gjennomføre 
fordypningskurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». I Tromsø kommune skal 
50 lærere ved Langnes ungdomsskole delta på safeTALK-kurs. Her brukes 
øremerkede midler fra Helsedirektoratet for å teste ut kurset i ungdomsskoler.
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til personen i selvmordsfare. Fortsettelsen 
vil være å sende personen til noen som kan 
hjelpe videre, gjennom for eksempel en første-
hjelpsintervensjon, eller som kan være med 
å hjelpe på annen måte i forhold til denne 
selvmordsfaren. 

Selv om Møller vil at flere skal lære å spørre om 
selvmord er aktuelt for en person, understreker 
hun likevel at en her må en trå ytterst varsomt. 
- På kursene øver vi på dette. Spesielt hvordan 

vi kan nærme oss temaet gjennom å spørre 
og utforske hvordan personen har det, og 
om selvmord er et tema. Det viktigste er å 
oppdage selvmordsfaren, som absolutt må 
anses som farlig, i og med at det handler om 
liv eller død. 

I tillegg til å tilby kurs over hele landet jobber 
VIVAT med å fremme større åpenhet omkring 
selvmord. 

 VIVAT: - Ann-Jorid Møller, 
leder i VIVAT selvmords-
forebygging, vil at flere 
skal kunne oppfatte og 
være årvåkne i forhold 
til selvmord. Dette får en 
trening i på kurset safe-
TALK, der en også lærer 
noe om hva en skal gjøre 
videre.  

¼

FAKTA OM SELVMORD:

 � I Norge tar om lag 500 mennesker sitt 
eget liv årlig. I 2014 var det 548 regis-
trerte selvmord, mens det året før var 
569. De siste 20 årene har forekomsten av 
selvmord vært nesten konstant.

 � Til sammenligning var det i 2013,  
154 personer som døde i trafikken.  

 � Langt flere menn enn kvinner begår 
selvmord. Blant mennene er de unge 
overrepresentert. Hver uke er det i snitt 
en-to unge menn mellom 15 og 34 år som 
tar livet sitt i Norge.

 � Mange selvmord er vanskelige å forklare 
og er ofte en kombinasjon av mange 
årsaksforhold.  

 � Selvmordsfare er knyttet til rusmisbruk, 
livskriser og mental sykdom. Mange 
selvmord kan forebygges.

 � Det er rundt 10 ganger så mange 
selvmordsforsøk som selvmord, men 
Norge mangler nasjonal statistikk for 
dette. (Kilde: Foreningen Leve/VIVAT 
selvmordsforebygging)

Om selvmord og selvmordsforsøk
Selvmord (også kalt selvdrap eller suicid) er 
resultatet av en selvpåført skade og et ønske 
om å dø. Selvmordsforsøk og selvskad-
ing er som oftest ulike fenomener.  Ved et 
selvmordsforsøk foreligger det en intensjon 
om å dø, selv om intensjonen kan variere i 
styrke. Selvskading er ikke nødvendigvis for-
bundet med dødsintensjon, men mer knyttet 
til å påføre seg selv en fysisk smerte for å 
endre en intens negativ tanke, følelse eller en 
vanskelig relasjon (Øverland, 2006).
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- Å skape mer åpenhet omkring psykisk helse 
er et nasjonalt  politisk mål, blant annet uttalt 
i opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi må 
gjøre det like naturlig å snakke om psykisk 
helse som fysisk helse, og da må vi samtidig 
jobbe for større åpenhet rundt selvmord, fort-
setter Møller.

ØKT KUNNSKAP – MER TRYGGHET
Gjennom økt kompetanse, blant annet hos 
lærerne, ønsker en at flere skal kunne forstå 
og hjelpe unge mennesker som vurderer å ta 
sitt eget liv. Møller synes det er svært spen-
nende at organisasjonen nå kan tilby kurset 
safeTALK i Norge. 

- Kurset retter seg mot både lærere, skole-
ledere og andre fagfolk, også de som har 
HMS-ansvar på arbeidsplassene. Vårt hoved-
mål er at alle som jobber med mennesker skal 
få større kompetanse omkring selvmord og 
selvmordsfare. Spesielt ønsker vi å tilby kurset 
til de som daglig møter og jobber med ungdom 
og unge voksne, fortsetter hun:

170 FÅR OPPLÆRING ALLEREDE FØR JUL
Som kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» 

er også halvdagskurset safeTALK utviklet 
og hentet fra Canada, og er nå tilpasset 
norske forhold. I Troms fylke skal nærmere 
150 lærere delta på dette kurset allerede før 
årsskiftet, de fleste av dem fra videregående 
skoler.

Møller er optimist og tror at safeTALK på sikt 
vil bidra til å spre kompetanse om selvmord og 
selvmordsforebygging, og at kurset etter hvert 
vil bli godt kjent over hele landet. Når mange 
får kompetanse og kan oppdage og hjelpe ved 
selvmordsfare, tror hun at samfunnet kan bli 
bedre beskyttet mot selvmord.

Dette er VIVAT
Organisasjonen VIVAT Selvmordsforebygging jobber direkte på oppdrag 
fra Helsedirektoratet, og har en desentralisert organisasjon med kurs og 
kursinstruktører over hele landet. Hovedadministrasjonen på tre stillinger 
ligger i Tromsø, men totalt utgjør staben 12 ansatte. Kurset Førstehjelp ved 
selvmordsfare har eksistert i Norge siden 1998, og hele 150 personer har  
kompetansen som kursledere. Foreløpig er det utdannet 12 instruktører som 
kan holde halvdagskurset safeTALK, men her jobber VIVAT for å utdanne flere.

 Hanne Marit Bergland (t.v), 
Sigrun Tonstad og Hilde 
Sølna er alle kursledere 
på «Førstehjelp ved 
selvmordsfare». 

¼
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«NYE» KOMMUNETORGET.NO – MER 
BRUKERTILPASSET UTFORMING OG 
INNHOLD  
Kommunetorget.no har vært igjennom en stor revisjon, men er fortsatt en nettjeneste for planlegging og 

iverksetting av folkehelse- og rusarbeid i kommunene. «Nye» kommunetorget har imidlertid justert innhold 

og uteseende i takt med nye tekniske løsninger, og ikke minst hva som etterspørres i kommunene innenfor 

denne tematikken, forteller redaktør Øystein Gravrok. 

TEKST OG FOTO: BEATE STEINKJER 

I desember 2015 ble en fornyet utgave av kommunetorget.
no lansert. Designmessig og teknisk har nettstedet fått et 
mer brukervennlig utseende, større skrift og mulighet for 
synshemmede å få lest opp tekst. Mobiltilpasset design 
og tilpasninger til andre nettløsninger er også noen av de 
forbedringene som er gjort.

- Bakgrunnen for at dette oppdateringsarbeidet ble satt i 
gang handler om flere ting, ikke minst brukervennlighet 
på nett. Vi hadde behov for å tilpasse nettstedet til flere 
nettløsninger, blant annet har vi nå tatt hensyn til at våre 
brukere i økende grad benytter mobil, og man «googler» 
via søkefunksjonen for å finne fagstoff. Samtidig hadde 
vi også et behov for å rydde i det faglige innholdet slik at 
brukerne lettere kunne finne frem til tema vi har registrert 
de er opptatt av. Eksempler på dette kan være hvordan 
legge opp planlegging av rusmiddelpolitisk handlingsplan 
eller spesifikke problemstillinger knyttet til praktisering av 
alkoholloven. I hovedsak handlet det om å fremheve både 
fagartiklene, lovverk og praksiseksempler på kommune- 
torget.no, sier Gravrok.

Kommunetorget.no er i dag bygget opp rundt temaområdene 
kommunal planlegging, folkehelse i kommunal planlegging,  
rusmiddelpolitisk handlingsplan, lokalt rusarbeid og  
ansvarlig alkoholservering.

Dette er et stykke på vei «egne verdener», men er samtidig 
bygd opp slik at de skal vise sammenhenger mellom folke-
helse, plan og ulike former for rusarbeid. Videre er et kjenne- 
tegn for alle disse områdene at vi ønsker å vise hvordan 
kommuner kan arbeide systematisk og planmessig med 
folkehelse og rusarbeid. I tillegg til har vi ønsket å gi aktuelle 
kommunale problemstillinger på dette området, ved å gi 
ulike praksiseksempler en sentral plass på nettstedet. 
De ulike prakisrettede de ulike praksisrettede filmsnuttene, 
«levende veiviserne», er gjort mer synlige på «nye»  
kommunetorget.no, sier redaktøren.

http://kommunetorget.no/
http://kommunetorget.no/
http://torget.no/
http://kommunetorget.no/
http://kommunetorget.no/
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I følge Øystein Gravrok har redaksjonen hatt flere faglige 
mål med oppdateringen av kommunetorget.no. Det har 
vært viktig å få tydeliggjort systematikken i kommunale 
planprosesser og brukerinvolvering, samt sette disse tema 
i sammenheng med folkehelsearbeidet generelt, og rus- 
arbeid spesielt. Det har også vært et poeng å få frem den 
nære sammenhenger mellom folkehelse og tematikken 
alkohol/rus. Et annet mål har vært å få tydeliggjort «lokale 
debatter» om folkehelse- og rusarbeid, gjennom å løfte frem 
aktuelle fagartikler og kronikker. Samtidig har redaksjonen 
på kommunetorget.no ønsket å tilpasse innholdet på «nye» 
kommunetorget til anbefalingene i sentrale føringsdokument 
som f.eks den nye Folkehelsemeldingen, «Sammen om 
mestring», og «Opptrappingsplanen for rusfeltet».

- Kjernen i nett-tjenesten er et ønske om å bidra til mer 
systematisk rus- og folkehelsearbeid, blant annet ved å 
beskrive mulige veier fra et kommunalt utfordringsbilde, 
via forankring i relevante lokale planer til konkrete tiltak 

og handling. Vi tror 
ikke at kommunene 
vil finne alle svar på 
s ine ut fordr inger 
på nettjenester som 
kommunetorget.no. 
Erfaringsmessig vet 
vi, etter snart ti års 
drift, at våre ulike 
tjenester kan være 
et bidrag både for 
f a g l i g  p å f y l l  o g  
refleksjon, men også 
for raske svar på ut- 
fordringer en står i  
når en arbeider med planlegging av folkehelse- og rus- 
arbeid i kommunene, avslutter Gravrok.

RKBU/RBUP - FELLES NETTPORTAL 
RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør har laget en felles nettportal. På rbup.no 

finner man blant annet lenker til de enkelte sentrene, samt en felles blogg. 

De fire regionale sentrene blir finansiert og får sine oppdrag 
fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familie- 
direktoratet. 

Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning skal 
senteret bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot 
barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen 
ved senteret skal spres gjennom undervisning, utviklings- 
arbeid, tjenestestøtte og formidling. Målet er at sentrene 
skal generere positive synergieffekter i forhold til slutt-
bruker, kommunene, spesialisthelsetjenesten og andrelinje- 
tjenesten i barnevernet.

På den felles nettportalen presenteres blant annet en felles 
blogg. Der kan man lese innlegg som omhandler mange 
ulike tema, som f.eks vold, betydningen av fysisk aktivitet, 
utfordringer for flyktningbarn, sosial angst m.m

http://kommunetorget.no/
http://kommunetorget.no/
http://kommunetorget.no/
http://rbup.no/
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STØ KURS – ET NETTBASERT 
OPPLÆRINGSPROGRAM OM TRAUME- 
FORSTÅELSE OG BEHANDLING  
På oppdrag fra Helse Nord og Helsedirektoratet, har RVTS Nord utviklet et omfattende nettbasert 

opplæringsprogram kalt «Stø Kurs» om psykiske traumer. Intensjonen med kurset er å heve kompetansen 

for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig 
årsak til psykiske vansker. Opptil 70 prosent av voksne 
pasienter innen psykisk helsevern har opplevd trau- 
matiske hendelser. Årsakene til psykiske traumer er  
forskjellige. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor om- 
fattende. Både forskning og tilbakemelding fra brukere og 
helsepersonell viser at det er behov for økt kompetanse på 
feltet traumebehandling. 

Programmet inneholder et e-læringskurs for miljøpersonell 
og behandlere, med særlig vekt på psykisk helsevern for 
voksne. Alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte 
av kurset. Traumekompetanseprogrammet er gratis, men 
krever grunnleggende helsefaglig kompetanse basert på 
den enkelte yrkesgruppe.

Kurset kan gjennomføres som rent e-læringskurs eller (for 
Nord-Norge) som en kombinasjon av e-læring og samlings-
basert undervisning. Kurset er delt inn i tre hoveddeler. Som 
rent e-læringskurs er det beregnet å bruke ca. 12 timer på 
gjennomføring av fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen 
og 12 timer på miljøpersonelldelen, alle inkludert arbeid 
med spørsmålene i kurset.

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling 
av traumepasienter. Det gis et særlig fokus på forståelse 
og teori rundt begrepet traume og behandling, fordypning 
i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt  

oppmerksomme på og hva de kan gjøre. I alle modulene 
møter man både brukere og fagpersoner som deler av sin 
erfaring og kompetanse.

RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging, region Nord) har utviklet 
programmet, som er publisert på helsekompetanse.no. 
Kurset er godkjent av Norsk psykologforening, Norsk 
ergoterapeutforbund, Fagforbundet, Norsk sykepleier-
forbund og Den norske legeforening. Kurset er derfor til-
rettelagt for å oppnå kursbevis.

http://helsekompetanse.no/
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Ny opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringen har presentert en opptrappingsplan for rusfeltet som skal sikre økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til 
rusavhengige. Opptrappingsplanen har en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020.

Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats 
for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppføl-
gingstjenester etter behandling. Intensjonen er at vi skal 
bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig, vi skal ha kortere 
ventetider, og bedre kvalitet i rusbehandlingen og vi skal 
sørge for god oppfølging etter behandling.

Opptrappingsplanen har fem overordnede mål:

1. Det skal sikres reell brukerinnflytelse gjennom fritt be- 
 handlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere  
 brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rus- 
 problem skal fanges opp og hjelpes tidlig.

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig 
 tjenesteapparat.

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felles- 
 skap med andre.

5. Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative  
 straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

I følge regjeringen tar det i dag for lang tid å oppdage og 
hjelpe personer som står i fare for å utvikle et rusproblem. 
Problemene er ofte der før rusmidlene blir problemet og 
hjelpeapparatet må komme tidlig inn, før unge får utvikle 
et rusproblem. Det settes også fokus på den belastningen 
det er å være barn av rusavhengige, og disse barna må 
følges bedre opp. Andre satsningsområder er helsestasjoner 
og skolehelsetjeneste, flere psykologer i kommunene og 
styrke tilskuddsordningen til oppfølging av barn av personer 
som er psykisk syke eller har rusproblemer. I løpet av plan- 
perioden skal tiltak for tidlig intervensjon systematisk prøves 

ut og evalueres. Regjeringen vil også styrke kompetanse om 
rus- og avhengighetsproblematikk i alle sektorer.

Et mål med opptrappingsplanen er å øke kapasiteten og 
kvaliteten i behandling. Ofte har rusavhengige behov for 
tjenester fra flere kommunale instanser. I dag er tilbudet 
for lite koordinert. Det er behov for bedre samhandling 
mellom kommunale tiltak, men også mellom kommunen og  
spesialisthelsetjenesten. Andre tiltak som nevnes er bl.a 
styrking av de kommunale tjenestene til rusavhengige, 
åpne flere mottakssentre i de største byene, sørge for flere 
oppsøkende behandlingsteam og få på plass lavterskel 
substitusjonsbehandling i alle helseregioner etter modell 
av LASSO i Oslo. Regjeringen vil også øke kapasiteten og 
redusere ventetiden ytterligere i løpet av planperioden. I 
tillegg skal det innføres pakkeforløp for rusbehandling innen 
2020 etter mal av pakkeforløp kreft.

I følge helse- og omsorgsminister Bent Høie begynner 
den tøffeste jobben når rusbehandlingen er over. Mange 
mangler en god bolig og har lite nettverk. Hjelpen de får er 
ofte dårlig koordinert.  Da er veien tilbake til rusavhengighet 
kort. Derfor skal vi satse på bolig, arbeid og aktivitet og 
sørge for et mer helhetlig hjelpeapparat.

Planen rettes mot personer som er i ferd med å utvikle eller 
som allerede har et rusproblem. Det er størst behov for 
å styrke tilbudet i kommunene, og hovedinnsatsen rettes 
derfor mot kommunesektoren. Opptrappingsplanen er en 
del av regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF, 
og starter opp i 2016.
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Sosial ulikhet i helse – fortsatt et viktig satsningsområde

Reduserte sosiale helseforskjeller er et sentralt mål for folkehelsepolitikken i Norge. Tre nye rapporter viser at vi fortsatt 
har en vei å gå for å nå dette målet. Rapportene retter også søkelyset på sammenhengen mellom sosial ulikhet og barns 
psykiske helse. 

Folkehelsepolitisk rapport 2015 gir en samlet oversikt over 
viktige påvirkningsfaktorer for befolkningens helse utenfor 
helsesektoren. Der kommer det frem at økonomiske for-
skjeller, fattigdom, utdanning, arbeidslivstilknytning, lokal 
tilrettelegging for aktivitet, pris og tilgjengelighet på sunne 
varer er svært viktige faktorer i forebyggingsarbeidet.

Det overordnede bildet av folkehelsens påvirkningsfaktorer 
som tegnes i rapporten, er positivt. Norge er et godt land 
å bo i, inntektsforskjellene er relativt små, en stor andel 
av befolkningen er i arbeid, de fleste barn har tilgang på 
barnehage og elevene trives i skolen. Likevel er det fortsatt 
uakseptable sosiale ulikheter når det gjelder helse i Norge. 
Det er eksempelvis betydelige sosiale forskjeller i arbeids- 
miljøbelastninger, og frafall fra videregående opplæring er 
høyt og stabilt. Ofte er yrker med store arbeidsmiljøbelast-
ninger også lavtlønnsyrker. Prestasjonene til elevene henger 
ofte tett sammen med foreldrenes utdanningsbakgrunn, og 
i følge rapporten fører frafallet fra videregående opplæring 
til store sosiale forskjeller i Norge.

Hvordan vi har det når vi vokser opp kan forme oss for resten 
av livet, og konsekvenser av sosial ulikhet i barndommen 

kan følge oss inn i voksen alder. I rapporten Sosioøkonomisk 
status og barn og unges psykologiske utvikling: familie- 
stressmodellen og familieinvesteringsperspektivet redegjør 
Tormod Bøe ved RKBU Vest for sammenhengen mellom 
sosioøkonomisk status og psykologisk utvikling hos barn 
og unge. Språk, sosioemosjonell- og kognitiv utvikling har 
betydning for barns helse og trivsel, og for mulighetene 
til å lykkes i skolegang og arbeidsliv. Rapporten viser at 
barns psykiske helse ikke er en naturgitt størrelse, men at  
familiens levekår har betydning for barns utvikling. Dette 
er forhold vi som samfunn kan gjøre noe med. Kunnskap 
om hvorfor foreldrenes utdanning og inntekt har betydning 
for barn og unge, kan bidra både i samfunnsutviklingen og 
i utformingen av tjenester rettet mot barn, unge og deres 
familier.

Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet. En analyse av ulikhet 
i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsunder- 
søkelsene er en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Rapporten 
viser en klar sammenheng mellom sosioøkonomiske  
ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, 
inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale 
nettverk, mens personer med lavere husholdningsinntekt 
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Nye legemidler forbudt i trafikken

I 2012 innførte Norge straffbarhetsgrenser i trafikken for 20 ulike narkotiske stoffer og rusgivende legemidler. Dette har 
bidratt til en mer lik lovgivning for alkohol og andre rusmidler. Fra og med 1. februar 2016 er åtte nye rus- og legemidler 
havnet på listen over rusmidler som er forbudt å bruke hvis man skal kjøre bil.

Foreløpige tall viser at Utrykningspolitiet har tatt 54 prosent 
flere ruskjørere i 2015 enn i 2014. En av årsakene er at 
UP har hatt et ekstra fokus på rus i trafikken. Rus, gjerne 
sammen med høy fart, er én av hovedårsakene til de  
alvorligste ulykkene. Ruspåvirket kjøring forårsaker cirka 
hver fjerde dødsulykke, så det sier seg selv at det er viktig 
at politiet lykkes med å forebygge og avdekke de som kjører 
med rus.

Innføringen av faste grenser for andre stoffer enn alkohol 
i 2012 har vært vellykket. Håndteringen av sakene i retten 
har blitt enklere, og forskriften har ført til om lag 35 prosent 
reduksjon i antall sakkyndige uttalelser for trafikksakene. 
Det vil si at håndteringen av disse sakene i retten har blitt 
enklere.

De åtte rus- og legemidlene det nå settes straffbarhets-
grense i straffbarhetsgrense for i trafikken er av ulike typer.  
Seks av stoffene er klassifisert som benzodiazepiner og 
liknende stoffer, mens ett er opioid og ett er sentralstimuler-
ende middel. Benzodiazepiner er legemidler som brukes som  

sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi. Opioider 
er brukt i medisinsk behandling av smerter, mens  
sentralstimulerende midler er legemidler som stimulerer 
psykiske funksjoner og motvirker tretthet.

Det er ikke all medisinbruk som er forenlig med bilkjøring. 
Er du usikker, anbefales det at du tar kontakt med fastlegen 
for å avklare kjøring i forhold til de medisinene som brukes. 
Alternativt er det beste rådet å la bilen stå om du er i tvil. 

oftere opplever barrierer for sosial deltakelse. Studien viser 
blant annet at helse er den fremste årsaken til at man blir 
hindret i å delta sosialt, og personer med lav inntekt og lavt 
utdanningsnivå blir oftere hindret på grunn av helsen enn 
andre med høyere sosioøkonomiske ressurser. Det samme 

mønsteret går igjen i både deltakelse, sosiale nettverk og 
ensomhet. Kunnskap om slike barrierer spiller en viktig rolle 
i arbeidet med å legge til rette for deltagelse i lokalmiljøet 
og i frivillige organisasjoner.
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Rusfagmagasin- tema rus og psykisk helse

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  
I dette temamagasinet settes det fokus på sammenhengen mellom rus og psykisk helse. 

Rusfag består av et årlig temablad og en artikkelsamling. 
Målet er å formidle rusfaglig kompetanse og spre erfaringer 
fra kommuner og andre samarbeidspartnere.

Alle som jobber i dette fagfeltet vet at rus og psykiske 
lidelser henger tett sammen. I denne utgaven av Rusfag 

ønsker man å belyse ulike 
sider av dette, med alt fra 
utredning, ulike former for 
behandling og brukernes 
egne erfaringer. 

Håndbok om anabole androgene steroider

Kunnskapen og behandlingstilbudet knyttet til personer som bruker anabole androgene 
steroider og andre prestasjonsfremmende stoffer kan bli bedre. «Steroideprosjektet» 
skal bidra til at helsevesenet står bedre rustet til å møte personer med skadelig bruk 
av treningsdop. Prosjektet har blant annet resultert i en håndbok.

I forbindelse med opprettelsen av steroideprosjektet ble det 
satt ned en ekspertgruppe for å samle og systematisere 
kunnskap om diagnostisering og behandling av personer med 
skadelig bruk av treningsdop. Intensjonen med prosjektet 
er å gi brukerne av AAS og andre prestasjonsfremmende 
stoffer, og deres pårørende, tilbud om behandling. Samtidig 
er det viktig å sikre at hjelpetilbudene er kunnskaps- 
baserte og like gode uansett hvor man bor i Norge. Målene for  
prosjektet er:

• Å innhente forskning, kliniske erfaringer og    
 brukerkunnskap om anabole androgene steroider og   
 prestasjonsfremmende stoffer.

• Å utvikle en veileder for utredning- og behandling.

• Å etablere et nasjonalt, klinisk nettverk for erfarings- 
 utveksling, kunnskapsutvikling og forskning.

• Å formidle kunnskap om behandling gjennom kurs,   
 seminarer og fagartikler.

Som et  resultat  av 
prosjektet kom det i 
sommer ut en håndbok 
med tittelen «Anabole-
androgene steroider. 
Kunnskap og veiled-
ning i diagnostikk og 
behandling».

Steroideprosjektet er en 
felles innsats mellom 
Seksjon ruspoliklinikker i Oslo Universitetssykehus HF og 
Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, og blir finansiert av 
Helse- og omsorgsdepartementet.



SPOR 1 |  16    55

KORT OM NYTT

Salg og skjenking av alkohol - nye verktøy

Det å drive et salgs- eller skjenkested kan være utfordrende og innebærer et stort ansvar. Alkoholloven krever blant annet 
at det ikke skal selges eller skjenkes alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer. I samarbeid med flere 
bransjeaktører har Helsedirektoratet utviklet nye tiltak og verktøy som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven.

1. januar 2016 kom nye regler om prikktildeling. Kommunene 
vil da være forpliktet til å gi prikker ved regelbrudd og inn- 
dra bevillinger ved 12 tildelte prikker. De alvorligste over-
tredelsene som brudd på bistandsplikt, forsvarlig drift og 
hindring av kommunal kontroll, straffes med åtte prikker. 
Deretter deles det f.eks ut fire prikker ved brudd på salgs-, 
utleverings- og skjenketidsbestemmelsene. To prikker kan 
man få ved gjentatt diskriminering, eller at personer som er 
åpenbart påvirket av rusmidler gis adgang til lokalet. Brudd 
på kravet om alkoholfrie alternativer og brudd på regler om 
skjenkemengde er eksempler på overtredelser som fører 
til en prikk.

Ett av målene med ordningen er at salgs- og skjenkest-
edene bedre skal kunne forebygge at det skjer lovbrudd. 
Helsedirektoratet ønsker å bidra til at bransjen lykkes i sitt 
arbeid med ansvarlig salg og skjenking, og dermed unngår 
å få prikker. I samarbeid med flere bransjeaktører har derfor 
Helsedirektoratet utviklet flere nye tiltak og verktøy som skal 
gjøre det enklere å overholde alkoholloven;

Guide til internkontroll, er et praktisk verktøy som skal 
hjelpe salgs- og skjenkestedene å lage gode rutiner og 
dermed unngå at lovbrudd skjer. God internkontroll gir 
enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. Denne 
guiden hjelper bedriften med å lage et godt system. I tillegg 
presenterer den nye retningslinjer for kommunenes kontroll 
av systemet. Målgruppen er ledere/eiere av skjenkesteder.

E-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen. Kurset gir 
blant annet kunnskap om alkoholloven og hvordan man 
kan håndtere ulike situasjoner. Ansvarlig vertskap handler 
om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke  
mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Ansvarlig 
vertskap e-læring vil gi kunnskap om regelverk og  
situasjonshåndtering, som kan være nyttig for de som jobber 
i utelivsbransjen. Ved bestått prøve får man kursbevis.

Elektronisk kunnskapsprøve for salgs- og skjenke- 
kontrollører. For at bransjen skal være trygg på at kontrollen 
utføres på riktig måte, er det også viktig at kontrollørene har 
tilstrekkelig kompetanse. I forskrift § 9-3 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. står det: Kommunen er ansvarlig 
for at de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenke- 
stedene (kontrollørene) får den nødvendige opplæring for 
å kunne ivareta sine oppgaver. Fra 1.januar 2016 er denne 
kunnskapsprøven obligatorisk.



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/

