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L E DE R

«Te ka slags nøtte», en
tradisjonsrik møteplass
for rusfeltet i Nord Norge
Velkommen til den årlige møteplassen for rusfaglige spørsmål
i Nord-Norge, «Te ka slags nøtte ? 2017». Et møtepunkt
der nordnorske kommuner og spesialisthelsetjenesten har
utvekslet erfaringer og fått nytt fra forskningsfronten innen
folkehelse og rusarbeid i 17 år nå. Med denne konferanseutgaven av SPOR ønsker vi å gi deg et innblikk i årets tema.
Som vanlig spenner vi vidt gjennom fokus på rusforebygging, boligsosialt arbeid i kommuner, arbeidet med sårbare
barn, familieinvolvering i rusbehandling og hvordan forstå
rusmiddelavhengighet.
Av de mange interessante temaer som presenteres på
konferansen og som du kan lese om i dette SPOR, er doktoravhandling til psykologspesialist Sonja Mellingen. Hun har
studert alkoholbruk blant kvinner før de blir gravide, inn i
svangerskapet og gjenopptakingsmønsteret etter svangerskapet. Studien tar også for seg alkoholbruk blant småbarnsforeldre. Tradisjonelt har det å få barn og andre omsorgsoppgaver, hindret kvinner i å drikke ofte og mye. Nå er det
større likestilling blant kjønnene. I tillegg har drikkekulturen
i Norge endret seg. Vi drikker mer og oftere enn før. - Tidligere
var det mange forhold i omgivelsene våre som bidro til å
regulere kvinners alkoholbruk, men disse er nå borte.
Likestillingen har ført til mye godt, men vil kvinner ta ut den
nye friheten i promille? er blant spørsmålene Mellingen stiller.

bostedsløse. Hva skal til for at kommunene skal lykkes med
å hjelpe denne gruppen med å både få en stabil bosituasjon og bedre livskvalitet? Forsker Inger Lise Skog Hansen fra
forskningsstiftelsen Fafo har i mange år studert bostedsløshet, og har noen svar på hva som nytter. Ansatte fra Bodø
og Hamarøy deler på «Te ka slags nøtte?» sine erfaringer fra
arbeidet med bostedsløshet for ulike målgrupper lokalt.
Studien WIRUS presenteres også på konferansen. Denne
s e t t e r s ø ke ly s e t p å r i s i ko fa k t o re r o g d e m a n g e
«gråsoner» av alkoholbruk som kan knyttes til arbeidslivet. Fokus på gråsonene har stor oppslutning blant norske
arbeidstakere. Nærmere 95 % av arbeidstakerne ønsker
retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden, og mange av disse
ønsker også retningslinjer i «gråsonene» for alkoholbruk, altså
jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid.
Dette er bare noen av eksemplene på et innholdsrikt program
på «Te ka slags nøtte» og denne konferanseutgaven av SPOR.
Kompetansesenter Rus Nord- Norge (KoRus Nord) ønsker
deg velkommen til rusfaglig påfyll og erfaringsutveksling i
Narvik – og god lesning!

Marit Andreassen
Virksomhetsleder

Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risikofaktorer for å ha vanskeligheter på boligmarkedet. Mange er
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Folkehelsen må løftes til

KOMMUNESTYRENE

- Det er faktisk rådmannen som burde vært folkehelsekoordinator i en kommune. Omtrent
alle beslutninger som tas her har nemlig betydning for den lokale folkehelsa. Det sier Erik
Iversen, psykologspesialist ved Stiftelsen Bergensklinikkene.
TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN
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- En behøver ikke være rakettforsker for å forstå
at gode skoler er svært viktig for å skape gode
oppvekstvilkår for barn og unge. Vi vet allerede
at gode skoler skapes ved at mange ting er på
plass, for eksempel et godt læringsmiljø, lærere
som bryr seg, gode fysiske forhold og forebyggede
mobbeprogrammer, sier Erik Iversen.

SYMFONI AV TILTAK
Iversen advarer mot å ha for stort fokus på
enkelte problemer i kommunene. Han er
uenig med de som mener en i større grad
må målrette den forebyggende innsatsen.
- Det nytter ikke med enkelttiltak. God
folkehelse skapes gjennom en «symfoni» av
mange gode tiltak i kommunene. Dersom en
kommune sliter med høye mobbetall, er det
ikke nok å bare ha fokus på mobbingen. Jeg
brenner for at vi skal jobbe bredere og mer
helhetlig innenfor folkehelsefeltet, fortsetter
Iversen.

Iversen er en av innlederne under årets
«Te ka slags nøtte?» og brenner for helsefremming og folkehelse på kommunenivå.
Han mener folkehelsearbeidet i større
grad bør løftes til øverste ledelsesnivå i
kommunene, i første omgang til rådmannsnivået og så videre til politikerne:
- Selvsagt er det som regel umulig at rådmannen tar denne rollen, men som et minstekrav bør absolutt folkehelsekoordinator sitte
i rådmannens stab. Først da kan en skape felles
forståelse for betydningen av en bred innsats
på folkehelsefeltet. Målet er at politikerne
virkelig prioriterer det helsefremmende og
forebyggende arbeidet, slik at de også bevilger
penger til konkrete tiltak, sier han.

Han mener det ofte råder et for ensidig og
snevert problemfokus når en snakker om
forebygging. Dessuten ønsker han et mer
tydelig skille mellom begrepene forebygging
og helsefremming:
- Når man snakker om forebygging har vi
ofte et spesielt problem i fokus. Vi har blikket
rettet mot noe negativt, noe vi helst vil unngå.
En kan for eksempel prøve å forebygge
problemer som mobbing, psykiske plager og
rusproblemer, men dette er ofte vanskelig.
Innsatsen må inn mye tidligere, slik at de
utsatte og sårbare gruppene blir fanget opp
lenge før problemene utvikler seg, sier han
engasjert.
TRIVSEL HOS DEN ENKELTE
Iversen ønsker at kommunene skal jobbe mer
i retning av helsefremming. Det å satse på
gode og trygge levekår for barn og unge virker
i seg selv forebyggende, mener han.
- Helsefremming hører hjemme i politikken!
Det har å gjøre med kvaliteten i levekårene
i en kommune, for eksempel gode skoler,
barnehager og kulturtilbudene i kommunene,
S P O R 3 | 17
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God folkehelse skapes gjennom en «symfoni» av
mange gode tiltak i kommunene. Å satse på gode
og trygge levekår for barn og unge virker i seg
selv forebyggende, mener Erik Iversen.

�

støtte til en slik tankegang.
- Ofte tvinges fagfolkene i kommunen til å
løfte fram ulike problemer og svake grupper.
Det er gjerne slik for å få gjennomslag blant
politikerne. Men da er det ofte for sent å forebygge, påpeker han.

understreker han og konkretiserer:
- Helsefremmende tiltak som skaper trivsel
både hos den enkelte og i befolkningen, vil
også virke forebyggende. Gjennom gode
barnehager og skoler, gode fritidsmuligheter
og et godt kulturtilbud skaper vi et godt
oppvekstmiljø for ungene på et bredt plan.
Da kan vi også unngå de problemene som
må forebygges, understreker Iversen.
FÆRRE PROBLEMER
Samtidig legger han til at det alltid vil
oppstå ulike problemer. For eksempel er
det problembruk av rusmidler i de aller
fleste kommuner i hele landet. Selv om
det oppstår ulike sosiale problemer i
marginale grupper, så mener han omfanget
av disse vil være mye mindre om en lykkes
med det helsefremmende arbeidet.
Han skulle ønske at det var unødvendig å
fokusere på konkrete problemer for å hente
6
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BRED TILNÆRMING
Iversen er også mot det ensidige fokuset på
krav til evidensbaserte tiltak, når en skal
jobbe forebyggende.
- En behøver ikke være rakettforsker for
å forstå at gode skoler er svært viktig for
å skape gode oppvekstvilkår for barn og
unge. Vi vet allerede at gode skoler skapes
ved at mange ting er på plass, for eksempel
et godt læringsmiljø, lærere som bryr seg,
gode fysiske forhold, forebyggede mobbeprogrammer osv.
Iversen ønsker altså å fremme en helhetlig
tenkning rundt folkehelsearbeidet. Dette
mener han er helt nødvendig for å oppnå
målsetningen i folkehelseloven, nemlig
å skape et samfunn med gode og trygge
levekår, samt å skape så mange friske leveår
som mulig for befolkningen.
- Ifølge folkehelseloven skal kommunene
fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold, samt bidra
til å beskytte befolkningen mot faktorer som
kan ha negativ innvirkning på helsen. Godt
helsefremmende arbeid betyr at vi jobber
helhetlig og langsiktig, med fokus på både
helse, trivsel og gode miljømessige forhold,
sier Iversen.

JOBBER FOR MINDRE

FYLL OG FANTERI PÅ UTESTEDENE
- De ansatte i utebransjen og kommunene jobber som regel mot samme mål, nemlig å ta ut
de useriøse aktørene. Selv om bar- og restauranteierne vil tjene penger, ønsker også de å
etablere trivelige uteplasser med gode arbeidsforhold, der det er lite fyll.

Det sier Kristin Buvik, seniorforsker ved
Folkehelseinstituttet (FHI,) avdeling Rusmiddeltiltak, som har studert skjenkepraksiser og ulike sider ved kommunens
alkoholhåndtering. Hun har også bidratt i
evalueringen av SALUTT i Oslo kommune,
altså prosjektet «Sammen for et bedre
uteliv». Her var målet å redusere graden av
overskjenking og vold i utelivet.

HØY MUSIKK OG LITE LYS
I en av studiene fant Buvik og kolleger ved FHI
at utsteder hvor det i stor grad ble avdekket
overskjenking og fyll, gjerne har de samme
kjennetegnene:
- Overskjenking forekommer sent på kvelden,
når det er et generelt høyt beruselsesnivå, og
i lokaler som preges av dårlig belysning og
høy musikk, forklarer Buvik.
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TEKST OG FOTO:
TRUDE AALMEN

For å finne hvordan skjenkingen og alkoholhåndteringen fungerer i praksis, ble det i Oslo
og i flere storbyer benyttet skuespillere som
opptrådde beruset i bestillingssituasjonen
ved bardisken. Gjennom denne metoden
ønsket en å se om «overstadig fulle» gjester
fikk servering.

�

FYLL OG FANTERI:
SALUTT-satsingen i Oslo
kommune har ifølge
forsker Kristin Buvik
gitt mye nyttig lærdom
om implementering av
forebyggende tiltak, i en
kontekst preget av fyll og
fanteri. – De ansatte i barog restaurantnæringen
håndhever alkoholloven
i praksis, og det det kan
være lurt å lytte mer til
deres erfaringer, sier hun.

Ifølge alkoholloven skal det som kjent ikke
skjenkes til personer som er åpenbart
påvirket av rusmidler. Når dette likevel
skjer er det et klart brudd på alkoholloven, som i prinsippet skal sanksjoneres.
I dag håndheves slike brudd gjennom
prikkbelastningssystemet.
FULLE KVINNER FÅR ØL
Skuespillerne gikk alltid i par, enten to av
samme kjønn eller en kvinne og en mann
sammen. Kjønn viste seg å være en variabel
som hadde betydning for om de «fulle»
skuespillerne, kalt testkjøperne, virkelig fikk
servering.

- Når to kvinnelige skuespillere gikk sammen
i par, var det 11 prosent større sannsynlighet
for at de fikk servering, enn der testkjøperne
var to menn, fortsetter Buvik.
Forskerne valgte å spørre bartendere og
andre ansatte på utestedene om hvorfor to
«fulle» kvinner lettere ser ut til å få servering,
enn to fulle menn.
PENGER, SEX OG VOLD
- Den enkle forklaringen fra bartendere er
at dette handlet om penger, sex og vold. De
forteller at det er menn som bruker mest
penger på utestedene. Menn vil gjerne treffe
kvinner der de er, og ifølge de ansatte er det
å ha mange kvinner i lokalet svært gunstig for
at salget av alkohol skal gå opp. Bartendere
forteller også at to fulle kvinner betraktes
som harmløse. Det oppstår mye oftere bråk
og voldelige situasjoner blant fulle menn,
utdyper Buvik.
Ifølge bartendere er det altså mer «ufarlig»
å overskjenke kvinner. Buvik var overrasket
over i hvor stor grad et gammeldags kjønnsrollemønster fortsatt ser ut til å råde blant de
ansatte i utelivsbransjen.
FORSKNING OG PRAKSIS
Buvik kom tidlig inn i SALUTT-prosjektet,
og mener prosjektet er et eksempel på
nyttig samarbeid mellom forskning og
praksisfeltet. Sammen med kolleger ved
daværende Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble det gjennomført både
en effektevaluering og en prosessevaluering
av arbeidet.
TETTERE SAMARBEID
Gjennom SALUTT ble samarbeidet mellom
politi, næringsetat og utelivsbransjen
forsterket. Ifølge Buvik er det i løpet av perioden
samlet mange erfaringer og etablert nye
rutiner som vil bli videreført. Samtidig har
Sentrum politistasjon en egen utelivsgruppe

8

SPOR 3 | 17

som har arbeidet målrettet med de samme
problemstillingene.
- Det er derfor vanskelig å si noe om omfanget
av vold på skjenkestedene før og etter
prosjektet. Da prosjektet ble evaluert så vi
ingen direkte sammenheng mellom utesteder
i SALUTT-området, og utesteder utenfor dette
området, forklarer Buvik.
NYTTIG LÆRDOM
I dag er flere tiltak som ble utviklet i
SALUTT, innført i hele Oslo. Etter at pilotperioden på to år ble avsluttet i 2013, ble
prosjektet videreført og fortsetter ut 2017.
- SALUTT-satsingen har gitt mye nyttig
lærdom om implementering av forebyggende tiltak i en kontekst preget av fyll
og fanteri. Alle var svært opptatt av å ta ut de
useriøse aktørene. Gjennom prosjektet ble
det utviklet et tett samarbeid mellom politiet,
næringsetaten i Oslo kommune og de ansatte
i skjenkenæringen. Dette har bidratt til bedre
rolleforståelse, sier hun.

- Hva er ditt råd til kommunene, for at de
skal forbedre arbeidet rundt egen alkoholhåndtering?
- Når en ny utelivsaktør søker skjenkebevilling bør de få råd og veiledning av kommunen. Dialogen som oppstår her mellom
lederen for utestedet og saksbehandler i
kommunen, bør utnyttes i mye større grad,
fortsetter Buvik og understreker:
MOT SAMME MÅL
- Selv om driverne av utestedene vil tjene
penger, så ønsker de aller fleste også en
ansvarlig drift. De ansatte ønsker gode
arbeidsforhold, og de vet at de fulleste
gjestene som regel ikke legger igjen mest
penger. Det er bartenderne og servitørene
som håndhever alkoholloven i praksis. Ofte er
det mange frustrasjoner blant de ansatte på
utestedene. Mitt råd er at saksbehandlerne
i kommunen og politiet bør lytte til disse,
avslutter Buvik.

PRIKKER SKAL GI BEDRE PRAKSIS
I januar 2016 ble det nye systemet med prikkbelastning innført for å regulere brudd på alkoholloven.
Alle utestedene fikk starte med blanke ark, altså «null» prikker.
Hensikten med denne ordningen var at kommunene skulle kunne forvalte alkoholloven på en mer
forutsigbar måte.
- Målet var å skape en lik praksis i kommunene når det gjelder tildeling av sanksjoner ved brudd på
alkoholloven. Det innebærer også at graden av bruk av skjønn reduseres, sier Kristin Buvik
Et utested kan samle prikker i en periode på to år. Totalt 12 prikker gir inndragelse av skjenkebevillingen.
Å skjenke til en mindreårig er et brudd som gir åtte prikker, mens å servere en åpenbart påvirket gir fire
prikker. Det å ha en åpenbart påvirket person i lokalet gir to prikker.
Tidligere var det noe ulik praksis mellom kommunene i sanksjonering av brudd på alkoholloven. Ifølge
Kristin Buvik betyr det nye systemet strengere praksiser i noen kommuner, og mer liberale praksiser i
andre kommuner. Samtidig kan kommunene bruke prikksystemet på andre måter. I enkelte kommuner
gir de en prikk dersom ikke utestedet sender sine ansatte til årlige kurs i Ansvarlig vertskap.
Buvik og kollegaer har nylig studert hvordan alkoholloven fungerer i praksis i 11 store og mellomstore
byer her i landet. Her har en også spurt kommunene om deres erfaringer med prikkbelastningsordningen.
I studien har en intervjuet saksbehandlere, skjenkekontrollører og politiet. Alle erfaringene skal samles
i en rapport som gis ut i løpet av året.
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Stadig mer «fuktig feminisme»

– men vil vi ha det slik?
- Tidligere var det mange forhold i omgivelsene våre som bidro til å regulere kvinners alkoholbruk, med disse er nå borte. Likestillingen har ført til mye godt, men vil kvinner ta ut
den nye friheten i promille?
TEKST OG FOTO:
TRUDE AALMEN

Spørsmålene stilles av Sonja Mellingen,
psykologspesialist ved Bergensklinikkene.
Hun har forsket på alkoholbruk blant kvinner
før de blir gravide, inn i svangerskapet, og
gjenopptakingsmønsteret etter svangerskapet, samt alkohol blant småbarnsforeldre.
Hennes doktoravhandling fra 2016 er basert
på den nasjonale Mor og barn-undersøkelsen,
der data er innhentet gjennom spørreundersøkelser blant gravide og deres
partnere, også etter at mor har født barn.
PÅ BAR EN TIRSDAG
Mellingen er opptatt av temaet kvinner og rus
på flere plan, og mener kvinners alkoholbruk
må ses i lys av at kvinnerollen har endret
seg betraktelig. Det økte alkoholkonsumet
til kvinner er av enkelte forskere kalt en ny
form for «fuktig feminisme», noe Mellingen
vil dvele ved.
- Ingen hever øyenbrynene hvis de ser en
kvinne sitte på bar og drikker vin en tirsdag
ettermiddag. Før var det gjerne litt skam
forbundet med kvinners drikking, mens
denne «reguleringen» fra omgivelsene nå
er borte. I dag må kvinner, på lik linje med
menn, selv sette grenser for eget alkoholbruk, fortsetter Mellingen.

10
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Mellingen påpeker at kvinner i dag har
flere muligheter og mer tid til å drikke
alkohol. Tradisjonelt har det å få barn og
andre omsorgsoppgaver, hindret kvinner i
å drikke ofte og mye. Nå er det større likestilling blant kjønnene. Dette har gitt kvinner
mer økonomisk frihet, og frihet på andre
måter. I tillegg har «drikkekulturen» i Norge
endret seg. Vi drikker mer og oftere enn
før. Kvinner i dag har derfor flere drikkeanledninger enn tidligere. Det samme gjelder
også for småbarnsforeldre.
«MAD, SAD OR BAD»
- Før var fulle kvinner «mad, sad or bad»,
mens dagens alkoholkultur gjør at vi ikke
lenger stusser like mye når vi ser berusede
damer. Likestillingen har gitt kvinner ny
frihet, blant annet til å dyrke egne interesser
og behov, men også til å nyte et glass hvitvin
både en vanlig hverdag og på hyppige storbyferier. Jeg mener samtidig at kvinner absolutt
har rett til å bli like fulle som menn. Men
ønsker vi virkelig dette, spør hun.
Kvinners alkoholbruk må ses i sammenheng
med alkoholkulturen vår, som er blitt stadig
mer liberal de siste ti-årene. Alkoholbruken i

voksenbefolkningen har steget jevnt, spesielt
i grupper med høy utdanning og inntekt.
VIKINGER – OG FRANSKMENN
Pappvinen har bidratt til et høyere forbruk
blant kvinner, og er av den svenske
politikeren Gudrun Schyman kalt «kvinners
forbannelse», ifølge Mellingen. Hun minner
om at forskning viser at kvinner rent biologisk
vil utvikle et rusproblem raskere enn menn.
- Vi har fått mer kontinentale vaner som
gjør at vi drikker mer hyppig. Samtidig har
vi beholdt helgefylla, og enkelte har sagt at
nordmenn drikker både som franskmenn og
som vikinger.
Mellingen minner om at det frie valget står
sterkt i Norge. Folk vil selv bestemme hvor
mye de skal drikke. Å heve pekefingeren og
moralisere for mye rundt alkoholbruk, er
likevel ikke løsningen. Derfor har hun ofte
tenkt at det i norske barer burde ha vært et
skilt der det sto følgende: «Hvilken avtale har
du med dine barn i morgen?».
- Vi vet at mange barn er skadelidende på
grunn av de voksnes alkoholbruk. Derfor er
jeg opptatt av at vi bør snakke om alkohol,
ikke minst i parforholdet. Når det ikke lenger
er så mange ytre forhold som styrer vårt
forbruk, må vi sette grensene selv. I et parforhold må en bli enig om hvordan en vil ha
det. Det kan ligge mye omsorg i å si fra hvis
en bekymrer seg for partnerens alkoholbruk.
FØR OG ETTER
I doktoravhandlingen finner Mellingen at
kvinner som har et relativt høyt alkoholforbruk forut før svangerskapet, gjerne

Kvinner har større frihet og
flere muligheter til å drikke,
men vi bør spørre oss
selv om vi vil ha det slik.

gjenopptar samme drikkemønster og
alkoholkonsum raskt etter at barnet er født.
- Det er bruken av alkohol før en blir gravid,
som i stor grad bestemmer hvordan kvinner
bruker alkohol også etter at barnet er født.
Gifte mødre har i etterkant av svangerskapet
et hyppigere alkoholbruk enn samboende
mødre. Enslige mødre drikker sjeldnere, men
flere enheter hver gang de drikker, sier hun.

- Hvorfor er det slik, tror du?
- Det er grunn til å tro at de gifte kvinnene
gjerne tilpasser seg et drikkemønster
sammen med partneren, og kanskje reflekterer det nettopp at vi drikker litt mer fransk
(med middag) enn før? Enslige kvinner drikker
kanskje litt mer i helgene, når de har ordnet
barnevakt, forklarer hun. Kanskje er det også
i forbindelse med at de er ute på ny dating,
på barer, der det tradisjonelt sett konsumeres mer. For erfarne mødre flater veksten
i gjenopptaket ut når barnet er 18 måneder,
mens for førstegangsfødende mødre fortsetter konsumet å øke også i perioden
barnet er 18 og 36 måneder, forklarer hun.
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 Psykologspesialist Sonja
Mellingen har forsket på
alkoholbruk blant kvinner
i småbarnsfasen. I sin
doktoravhandling fant
hun at kvinners alkoholkonsum etter fødsel i stor
grad preges av hvordan de
drakk før de ble gravid.

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)
Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)
startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999.
Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd
- over 100 000 svangerskap er inkludert. Både
biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet
inn fra 17. svangerskapsuke.
Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.
Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at
forhold i svangerskapet og tidlig barnealder
har stor betydning for barnets helse senere i
livet. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for
undersøkelsen, og holder kontakt med familiene
i mange år framover. Målet er å samle inn stadig
ny informasjon fra flere generasjoner deltakere
i MoBa.
Alkoholbruk er et av flere tema i undersøkelsen.
Det stilles blant annet spørsmål om hvor hyppig
og hvor mye mor og far drikker. (Kilde: FHI)

AVHOLD I SVANGERSKAPET
Mellingen framhever at alkoholkonsumet
blant småbarnsmødre generelt er lavt
her i landet. Likevel, rapporteres det fra
Folkehelseinstituttet at mellom 50.000 og
150.000 barn, og opp mot 100.000 ektefeller,
bor sammen med voksne som har et risikofylt alkoholkonsum. Forskeren mener vi må
ta inn over oss at dette har svært negative
konsekvenser for barn og unge som vokser
opp i familier med et for høyt rusforbruk.
Alkohol koster mange helsekroner og mye
sosial nød.
Mellingen understreker at det i Norge
heldigvis er stor enighet om at en ikke skal
drikke under svangerskapet.
- Over 90 prosent av kvinner slutter å bruke
alkohol når de vet de er gravide. At også
menn ser ut til å redusere sitt alkoholforbruk
når partneren er gravid, er dessuten ganske
unikt for Norge, påpeker hun.

12
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DRIKKING OG SKAM
Mellingen ble interessert i temaet kvinner og
rus da hun for en del år siden jobbet med
kvinner innenfor rusbehandling. Hun så at for
kvinner med omsorg for barn, kunne det være
utfordrende å komme i behandling.
- I behandlingen tilstreber en ærlighet, men
dette er vanskelig når kvinnen har ansvar
for egne barn. Ærligheten kommer i konflikt
med redselen for omsorgsovertakelse. Det
er også mye skam blant kvinner med et for
høyt rusbruk, og spesielt for mødrene er det
vanskelig å innrømme et problembruk, sier
Mellingen.
Hun mener det er symptomatisk at det
psykiske helsevernet består av 80 prosent
kvinner og 20 prosent menn, mens det i rusbehandlingen er omtrent motsatt kjønnsfordeling. I realiteten har de fleste lidelser
der både rus og psykiske problemer er til
stede, påpeker Mellingen. Hun tror fokuset
på hvilket problem som er størst hos den
enkelte, fortsatt fremmes ulikt av kjønnene.

BOLIG - EN MENNESKERETT
Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risikofaktorer for å ha vanskeligheter på
boligmarkedet. Mange er bostedløse. Hva skal til for at kommunene skal lykkes med å hjelpe
denne gruppen med å både få en stabil bosituasjon og en bedre livskvalitet? Dette har Fafoforsker Inger Lise Skog Hansen studert over flere år, sist ved å se på forsøk med Housing First.
De siste årene har det vært utviklet flere
kommunale prosjekter inspirert av den
amerikanske modellen Housing First. Dette
er en modell for varig bosetting av bostedsløse, hvor det første grunnprinsippet er at
bolig er en menneskerett, også for personer
med psykiske lidelser og rusproblemer.
UTPRØVING I VEST
Inger Lise Skog Hansen har evaluert to
kommunale prosjekter basert på den
amerikanske modellen Housing First, ett
i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for

utprøving av Housing First i vest er å legge
til rette for varig bosetting og bedre livskvalitet for bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Det
har også vært et uttalt mål å gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for den aktuelle
gruppen.
- Noe av årsaken til at denne metoden har
blitt møtt med så stor entusiasme i mange
miljøer, dreier seg om at kommuner lander
over sliter med bo- og tjenestetilbudet til
personer med rusmiddelproblemer og / eller
psykiske helseplager, forklarer Skog Hansen.
S P O R 3 | 17
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- Den ene rapporten etter den andre peker
på at kommunene sliter med både kapasitet
og kompetanse når det gjelder å gi et godt
tilbud. I Norge har vi i mange år jobbet etter
den såkalte «normaliseringsmodellen» - alle
skal ha en egen bolig i kommunene og få de
tjenestene de har behov for der.

Det er helt grunnleggende å ha et sted
å bo for videre bedring,
for livskvalitet og for
deltakelse i samfunnet.
Det sier forsker Inger
Lise Skog Hansen fra
forskningsstiftelsen Fafo.

MANGE NASJONALE SATSINGER
Bostedsløshet og situasjonen for rusmisbrukere ble for alvor et tema i Norge ved
årtusenskiftet. Den første kartleggingen av
bostedsløse i 1996 viste at en stor andel av
de som var bostedsløse hadde rusmiddelproblemer, og mange også samtidig rus- og
psykiske helseplager. Etter dette har det vært
flere nasjonale satsninger og strategier. Den

første, Prosjekt Bostedsløse var et fireårig
nasjonalt forsøksprosjekt gjennomført i de syv
største byene og sammen med tre frivillige
organisasjoner. Tromsø var en av byene som
deltok. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen
av 2004, og hadde stor betydning for anerkjennelsen av at også rusmiddelavhengige
hadde rett til et sted å bo. Kommunene hadde
frem til da i svært liten grad vært opptatt av
dette. Mange kommuner praktiserte strenge
krav til rusfrihet og vurderte såkalt «boevne»
for at en skulle få tildelt bolig. Prosjekt
Bostedsløse la grunnlaget for det som nå er
hovedlinjene i de statlige føringene på dette
området: At alle skal bo, og med riktige og
tilstrekkelige tjenester kan alle bo. (Se "Bolig
for velferd" og "Opptrappingsplanen for rusfeltet")
- Det har imidlertid vist seg å være langt
mellom idealer og realiteter. Mange
kommuner erfarer store utfordringer i arbeidet
med å gi et godt bo- og tjenestetilbud til
denne gruppa, sier Skog Hansen.
I VANLIGE NABOLAG
- Hva er egentlig grunntanken bak Housing
First?
- At det er helt grunnleggende å ha et sted
å bo for videre bedring, for livskvalitet og for
deltakelse i samfunnet. Det er det samme
som vi har vært opptatt av her hjemme lenge.
I Housing First flytter deltakerne raskt inn
i en ordinær permanent bolig, integrert i et
vanlig nabolag med fleksible og ambulante
tjenester. Dette i motsetning til en modell der
brukeren først må mestre sine utfordringer
med rusproblemer e.l. før de får egen bolig,
altså «behandling først» . En annen modell
beskrives som en trappetrinnsmodell hvor
brukeren gradvis og steg for sted bedrer sin
livssituasjon og boevne ,for til slutt som en
"premie" få tildelt en egen ordinær bolig.
Mange studier har vist at resultatet av en slik
tilnærming er at brukerne sjelden kommer
lenger enn det første trappetrinnet, de forblir
i ulike midlertidige løsninger.

14
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Et kjernepunkt i Housing First metoden er
sterk vektlegging av valgfrihet og brukerinnflytelse, både knyttet til bolig og tjenester.
Samtidig er det et krav at deltakerne må si
ja til å møte eller ha besøk av noen i teamet
en gang i uka. Tjenestene følger deltakeren,
uavhengig av om de mister boligen eller er
for eksempel i behandlingsopphold eller
fengsel, og fortsetter så lenge det er behov for
det. En viktig del av tilnærmingen i Housing
First er å jobbe recoveryorientert, møte
deltakeren med aksept og basere oppfølgingen på deltakernes egne valg og egne
premisser. Altså: Først og fremst et godt
sted å bo. Så skreddersys tjenestene fra
kommunen ut fra den enkeltes behov.
SAMSPILL, SYSTEMATIKK,
BRUKERMEDVIRKNING
- Hva er det med Housing First-modellen som
gjør at mange blir så begeistret?
- Housing First går rett inn på et område hvor
kommunene erfarer at de møter utfordringer.
Kommunene har et stort behov for gode
metoder, eller oppskrifter, på hvordan de kan
lykkes med å gi et bedre bo- og tjenestetilbud til denne målgruppa. Det har vært
gode resultater i prosjektene i USA, og etter
hvert også mange europeiske erfaringer. Vi
kan heller ikke se bort fra at metoden har blitt
fremsnakket av en del statlige aktører, fordi
det har vært mulig å få statlige tilskuddsmidler eller støtte for å prøve ut metoden.
- Den er nevnt som eksempel i både den
boligsosiale strategien "Bolig for velferd" og
i "Opptrappingsplanen for rusfeltet".
- Housing First er en systematisk metode å
utøve tjenestene på i samspill med brukeren.
I prosjektene jeg har evaluert blir deltakernes valgfrihet knyttet til bolig og tjenester,
sterkt vektlagt av de ansatte. De ansatte
viser entusiasme over en tilnærming som
så systematisk vektlegger deltakernes egne
perspektiver, erfaringer og valg. Samspill,
systematikk og brukermedvirkning er tre
sentrale ord. I praksis betyr dette at de

ansatte må arbeide mye med å etablere
en god relasjon til brukeren, skape tillit og
aktivt involvere seg i en prosess for å støtte
brukeren til å ta egne valg. I tillegg ligger
premissen om at deltakelse i Housing First
gir direkte tilgang til bolig, et sted som de
føler er deres hjem, forklarer Skog Hansen.
TETT OPPFØLGING AVGJØRENDE
- Men hva med målgruppen selv? Hva tenker
de om metoden?
- Både i i intervjuer og i kartleggingsskjemaer gir deltakerne uttrykk for at de
er svært fornøyde med boligen sin og nabolaget de bor i. Ikke overraskende er det
å få et sted å bo den viktigste motivasjonen
for at deltakerne ønsket å være med i
Housing First. Tett oppfølging har ført
til at deltakerne får noe bedre tilgang til
tjenester enn tidligere. Behov blir sett
tidligere og de ansatte gir bistand til både
å etablere kontakt med helsetjenester og
følge opp avtaler. I og med at det også er
sykepleiere i teamene, har deltakerne også
fått direkte tilgang til noe helsehjelp. Tett
individuell oppfølging og støtte har hatt
stor betydning for at deltakerne klarer å
bo. Deltakerne selv fremhever tilnærmingen til de ansatte og relasjonen til de
ansatte som annerledes enn det de har

«Deltakerne selv fremhever
tilnærmingen til de ansatte og
relasjonen til de ansatte
som annerledes enn det de
har erfart i andre tjenester
tidligere. Å bli møtt med
respekt, anerkjennelse,
forståelse, varme.»
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erfart i andre tjenester tidligere. Å bli møtt
med respekt, anerkjennelse, forståelse og
varme. Jeg vil si at den tilliten som er blitt
etablert i relasjonen mellom teamene og
deltakerne, har gitt en posisjon for å utøve
tjenester til en gruppe som dessverre har
liten tillit til tjenesteapparatet, eller ikke har
klart å nyttiggjøre seg de ordinære tjenestene.

- Noen av deltakerne hadde aldri før hatt
egen bolig. Da er det ikke nødvendigvis så
enkelt å plutselig bo i et vanlig nabolag med
småbarnsfamilier. Hvilke utfordringer kan
akkurat dèt gi?
- Her må det rett og slett mye bevisstgjøring
til. Teamene i Housing First brukt har brukt
mye tid på å snakke med deltakerne om hva
som kreves om en skal bo i et helt ordinært
bomiljø, med naboer som skal tidlig opp
på jobb, og hvor det også bor barn. I den
første fasen av samarbeidet i Housing First
er dette et viktig tema. Deltakerne må da
også snakke om hvordan en har bodd før,
hvilke erfaringer en har hatt da, hva en kan
gjøre nå for å unngå at det går galt. Flere
gir eksempler som at man må forstå at du
ikke kan ringe på naboens dør om natten i
amfetaminrus for å låne sukker. Du kan heller
ikke ha fest langt utover kvelden i et nabolag
der det bor barn og folk skal tidlig opp om
morgenen. Og naboer har lav toleranse for
slåssing og bråk fra leiligheten din.

«Teamene i Housing First
brukt har brukt mye tid på
å snakke med deltakerne
om hva som kreves
om en skal bo i
et helt ordinært bomiljø»
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- Men et menneske som har flyttet mye rundt,
og som har vært en del av et rusmiljø i mange
år, hvordan er det da for vedkommende å
plutselig skulle bo alene?
- Mange av deltakerne sier at det har hatt
stor betydning å få et sted å bo. Samtidig
gir flere av deltakerne utrykk for at de er
ensomme. Mange sier at de gjerne skulle hatt
noen aktiviteter, jobb, noe å gjøre på dagene.
Her tenker jeg at det må være mer oppmerksomhet om jobb og aktiviteter for
personer med rusmiddelproblemer. Ensomhet er et stort problem. Alle menneskene
trenger et positivt innhold i livene sine, noe
å fylle hverdagene med. Det er ikke godt for
noen å sitte ensom hjemme, uansett hvor
fornøyd man er med hjemmet sitt.
BEDRE LIVSKVALITET
- Hva sier deltakerne selv om sin livskvalitet
etter at de ble med i Housing First-prosjektet?
- Mange deltakere gir sterkt uttrykk for at
de opplever bedre livskvalitet, og mener
at de har det bedre enn før. Denne livskvalitetsforbedringen bekreftes også i stor
grad i de kvalitative intervjuene. Resultatene
indikerer at mange har utfordringer med
fysisk og psykisk helse, noe som også er
kommer frem i de kvalitative intervjuene.
Kartleggingsskjemaene viser ikke noen
bedring i mestring av rusmiddelbruk eller
psykiske helseplager. Til tross for utfordringer gir mange deltakere uttrykk for at de
har fått mer tro på egen fremtid, mer ro og
trygghet. Det å bli møtt med respekt, bli lyttet
til, bli sett og tatt på alvor gir en større følelse
av verdighet. Det er viktige livskvalitetsforbedringer, som kanskje gir grunnlag for
bedringsprosesser over tid. Tjenesteutøvernes
hovedtilnærming er at bedringsprosesser
tar tid, og at det ikke vil være mulig å måle
endring før om noen år.

- Ser du noen områder som kan videreutvikles for at brukerne skal få det enda bedre?
- Housing First slik det er operasjonalisert

i Bergen og Sandnes, ligger tett opp til den
amerikanske modellen og metoden beskrevet
av Tsemberis (2010). Begge Housing
First teamene skiller seg likevel fra den
amerikanske modellen på et vesentlig
punkt. De har verken lege eller psykiater
i teamet, slik det var i ACT-teamene som
ble brukt i det opprinnelige programmet i
New York. Evalueringen viser manglende

resultater når det gjelder bedring i rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for
deltakerne i Bergen og Sandnes. Kanskje
kunne man oppnådd høyere bostabilitet og
større grad av recovery ved å ha bedre tilgang
til spesialistkompetanse i teamene. Det må
også være mer fokus på sosial inkludering, og
mulighetene for arbeid eller annen aktivitet,
sier forsker Inger Lise Skog Hansen.

¼¼ FAKTA EVALUERING I VEST:

¼¼ FAKTA Housing First:

Evalueringen av de to Housing First-prosjektene
i vest hadde to overordnede problemstillinger:
1. Har Housing First-prosjektene i Bergen og
Sandnes ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og/eller
psykiske lidelser?
2. Når denne tilnærmingen brukerne på en
bedre måte enn andre oppfølgingstilbud
overfor denne gruppen, og hvilke resultater av
metoden kan identifiseres på individ og
tjenestenivå?

 En amerikanske modell (Tsemberis 2010)
for varig bosetting av bostedsløse, hvor
det første grunnprinsippet er at bolig er
en menneskerett, også for personer med
psykiske lidelser og rusproblemer.

Housing First i Bergen og Sandnes er tilbud som
har nådd en målgruppe med sammensatte utfordringer, mange med omfattende rusmiddelproblemer og psykiske helseplager. Alle bortsett
fra to deltakere har vært bostedsløse, og mange
har ikke hatt egen bolig på svært lang tid, noen
har aldri hatt egen bolig.
De to kommunene har deltatt i utvikling og
utprøving av metoden som del av et samarbeid
mellom Helse Vest, Helse Bergen Helseforetak
HF, Helse Stavanger HF og Husbanken.
- Både Bergen- og Sandnes-prosjektet ser ut til å
ha nådd en målgruppe som har hatt utfordringer
med å nyttiggjøre seg de ordinære tilbudene og
tjenestene i kommunene. Prosjektet i Bergen
har bosatt 36 personer innen utgangen av 2016.
Prosjektet i Sandnes har bosatt 15 personer.
De to prosjektene har praktisert to ulike boligmodeller. I Sandnes har prosjektet kun anvendt
kommunale utleieboliger, men integrert i vanlige
bomiljøer. I Bergen har de vektlagt så langt som
mulig å anvende private utleieboliger. To tredeler
av deltakerne i Bergen bor i privat utleiebolig, de
øvrige i kommunale utleieboliger. Alle integrert i
vanlige bomiljø.

 Bruk av ordinære boliger i vanlige bomiljø.
 Valgfrihet, knyttet til både bolig og tjenester.
 Møte deltakerne med respekt, varme og
medfølelse.
 Skille mellom bolig og tjenester.
 Oppmerksomhet om å støtte bedringsprosesser (recovery).
 Skadereduksjon.
 Sterk brukerinnflytelse og medbestemmelse
knyttet til både valg av bolig og tjenesteutforming.
Modellen har fått stor oppmerksomhet i Norge,
og siden 2012 har flere kommuner med statlige
tilskuddsmidler etablert lokale Housing Firstprosjekter. I de norske prosjektene har personer
med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske
helseproblemer vært hovedgruppene.
Utover hovedprinsippene i modellen har det ikke
eksistert noen metodeveiledning om hvordan den
amerikanske modellen skal implementeres i en
norsk kontekst. Følgelig har det i modellens møte
med norske velferdssystemer foregått et betydelig
lokalt utviklingsarbeid.

S P O R 3 | 17

17

HÅP OG ENDRING FOR SÅRBARE SMÅ
Mange av oss husker fortsatt de hjerteskjærende bildene av en nyfødt baby med abstinens,
i en reportasje i NRK Dagsrevyen for om lag 20 år siden. Like lenge har psykologspesialist
og forsker Vibeke Moe og hennes forskerkolleger fulgt nettopp disse barna som har vært
utsatt for rusmidler i fosterlivet.
TEKST OG FOTO:
CARINA KALJORD

For over 20 år siden startet psykologene
Vibeke Moe og Kari Slinning en studie i
samarbeid med fagfolk ved Aline
Spedbarnsenter i Oslo. Studien hadde opprinnelig to målsettinger: Den ene var å gi
tilbud om støtte til foreldre/fosterforeldre
til barn utsatt for rusmidler i fosterlivet,
og ved behov henvise barna til spesialister.
Det andre var å bidra med ny kunnskap om
ruseksponerte barns utvikling og fungering,
fra spedbarnsalder og gjennom oppveksten. Flere forskere kom til etterhvert, blant
andre Kristine Walhovd og Egil Nygaard fra
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
RISIKO OG BESKYTTELSE
- Vi ønsket å øke kunnskapen om hvordan
det ville gå med disse barna på sikt. Dette
kunne vi bare få til gjennom systematiske
og regelmessige undersøkelser av en rekke
utviklingsaspekter hos barna. Det handlet
både om å kartlegge vanskene deres, men
ikke minst ha et spesielt fokus på faktorer
som virker beskyttende eller fremmende
på disse sårbare barnas utvikling, forteller
Vibeke Moe.

- De eldste barna er nå blitt voksne, rundt 20
år gammel. Og hvordan har det egentlig gått
med dem?
- I disse årene har vi fulgt 78 barn som hadde
vært eksponert for rus under svangerskapet. Deres utvikling ble sammenliknet med
en gruppe barn der det ikke var noen kjente
18
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risikofaktorer knyttet til svangerskapet,
forklarer Vibeke Moe.

- Hva kan du si om disse 78 babyene som
dere startet studien med?
- Vi så raskt at mødrene til disse babyene
selv hadde opphopning av risikofaktorer:
Alle mødrene røkte tobakk, de brukte heroin
og andre stoffer (cannabis, amfetamin,
benzodiazepiner og noe alkohol), det var
manglende svangerskapsoppfølging,
halvparten av mødrene hadde hepatitt og
42 % hadde vært til behandling for
rusavhengighet og/eller psykisk lidelse.
Ruseksponeringen blir derfor bare èn av
mange risikofaktorer barna i studiegruppen
var utsatt for i fosterlivet, understreker Moe.
GODE OMSORGSPERSONER AVGJØRENDE
- Hvordan har dere fulgt opp barna opp
gjennom årene?
- Både barna i risikogruppen og barna i
kontrollgruppen er til sammen blitt fulgt
opp 11 ganger i løpet av disse 20 årene, siste
gang i ung voksen alder. De har blitt kartlagt i forhold til mental og motorisk utvikling,
oppmerksomhet og atferd, temperament og
samspill. I tillegg er det tatt bilder av hjernen
for å se hvordan den utvikler seg gjennom
årene.
- Ved fødselen så vi at de ruseksponerte
babyene var mer sårbare og oftere syke enn
barna i den andre gruppen. De var oftere født
før termin, hadde lavere fødselsvekt, mindre



hodeomkrets og var abstinente. De fleste av
disse babyene kom til fosterhjem i løpet av
første leveår, der fosterfamiliene nærmest
var «håndplukket» for å gi disse sårbare
babyene ekstra gode omsorgsbetingelser. Og
i starten så dette ut til å nytte: Barna kom
seg, og ble mer og mer lik kontrollgruppen
både når det gjaldt språk, motorikk, atferd og
generell utvikling frem mot fireårsalderen.
GJENINNHENTINGEN STANSER
- Så da barna var rundt 4 år, var dere
forskere fortsatt håpefulle til at den positive
utviklingen skulle fortsette?
- Ja, vi trodde da at sårbarheten barna hadde
ved fødsel, kunne «repareres» gjennom svært
gode omsorgspersoner. Alle fosterhjemmene
som åpnet hjemmene og hjertene sine, fikk
ekstra oppfølging og veiledning i hvordan
forstå og hjelpe det ruseksponerte barnet.

- Men hva skjedde etter fylte 4 år?
- Da ser vi at den gjeninnhentingen som
hadde foregått fra fødsel og frem til da, den
flater ut. Gruppen med ruseksponerte barn
blir hengende mer og mer etter i årene som
kommer. Når de går i 2. klasse, er det tydelig
at flere av disse barna har vansker med å
regulerer følelser, og de har mer atferds- og
oppmerksomhetsproblemer enn kontrollgruppen. Bilder tatt av hjernen deres ved
10-11 årsalder viser også endringer i
områder i hjernen som er forbundet med
oppmerksomhets- og sosiale problemer.
SKJEV START PREGER LIVET
- Selv om majoriteten av de ruseksponerte
barna, har vokst opp i stabile foster/adoptivhjem, er det ikke til å stikke under en
stol at den skjeve starten de fikk, preger
hvordan livene til mange av dem har
blitt, selv om det også er individuelle forskjeller. Etter hvert som de har blitt
eldre, ser det dessverre ut til at flere i
denne gruppen oftere har vansker med å
kontrollere atferd og følelser. De har flere

kognitive vansker og ADHD. De har også
flere symptomer på psykiske vansker, som
depresjon gjennom ungdomsalder, sammenlignet med den andre gruppen. Men de
rapporterer at de er like tilfreds med livet
som ungdommene i kontrollgruppen.
NY KUNNSKAP VOKSER FREM
I løpet av årene Moe og hennes kolleger drev
denne forskningen, skjedde det mye i samfunnet når det gjelder fokuset på og kunnskapen om de ruseksponerte barna.
Tvangsloven som kom i 1996, førte til
at det ble utviklet mange tilbud ved
ulike behandlingsinstitusjoner, der gravide
rusmiddelmisbrukere kunne få hjelp tidlig i
svangerskapet. Loven har uten tvil bidratt til
økt bevissthet om skadene fosteret utsettes
for, samtidig som det har gitt fagfolk en
mulighet til å komme i posisjon til de gravide
på et mye tidligere tidspunkt.
Norge er det eneste landet i verden som
har en lov der gravide rusmiddelavhengige
S P O R 3 | 17
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Psykolog Vibeke Moe
har i over 20 år forsket
på barn som har vært
utsatt for rusbruk i
svangerskapet.

 Gruppen med ruseksponerte barnblir
hengende mer og mer
etter. Når de går i
2. klasse, er det tydelig
at flere av disse barna
har vansker med å
regulerer følelser, og
de har mer atferdsog oppmerksomhetsproblemer enn
kontrollgruppen.

kan holdes tilbake på institusjon uten eget
samtykke for å beskytte fosteret. Dette
gjelder dersom misbruket er av en slik art
at det er overveiende sannsynlig at barnet vil
bli født med skade.
Vibeke Moe og hennes forskerkolleger var
nysgjerrige på hvilken betydning det har for
fosteret at mor får hjelp tidlig i svangerskapet.
Dette resulterte i studie nummer 2, som ble
startet i 2004.
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DET GYLDNE ØYEBLIKK
- I vår studie nummer 2 fulgte vi barn av
mødre som hadde fått hjelp med sine rusproblemer, blant annet ved at de var innlagt
på behandlingsinstitusjon igjennom graviditeten. Nettopp dette å komme i posisjon tidlig
i svangerskapet er viktig, fordi mor er spesielt
motivert og åpen for å få hjelp i denne tiden.
Jeg kaller det for det gyldne øyeblikket, fordi
svangerskapet gir kvinnen en utrolig motivasjon til å bli rusfri, smiler Moe. - Fosteret ble
da i mindre grad utsatt for rusmidler i løpet
av svangerskapet.

Å komme i posisjon tidlig i svangerskapet er viktig,
fordi mor er spesielt motivert og åpen for å
få hjelp i denne tiden.

- Kunne dere se noe konkret allerede ved
fødsel?
- Ja, og det var veldig gledelig og nesten
oppsiktsvekkende: For det første ble alle
mødrene rusfrie under svangerskapet, og
dette skjedde gjennom nedtrapping og ikke
gjennom medikamenter. Alle mødrene hadde
også fått tilfredsstillende svangerskapsomsorg. For barna hadde dette avgjørende
betydning: Ingen av babyene var født for
tidlig, ingen hadde abstinenser eller andre
komplikasjoner ved fødsel. Både fødselsvekt
og hodeomkrets var normale. Dette ga håp
om at barna skulle få en utvikling lik barn
som ikke hadde hatt disse risikofaktorene
med seg inn i livet.
- Og hva fant dere senere?
- Vi undersøkte barna igjen både ved 1, 2 og
ved 4 ½ års alder. Resultatene var oppløftende
når vi sammenlikner med vår første studie:
«Våre» barn ble sammenliknet med en
kontrollgruppe hvor mor ikke hadde hatt
noen spesielle problemer i svangerskapet. Vi undersøkte kognitiv utvikling,
hjernefunksjon og syn, i tillegg til bilder av
hjernen. Vi fant ingen forskjeller i hjernevolum, hjernetykkelse eller hjerneareal
sammenlignet med barna i kontrollguppen.
LANGTIDSOPPFØLGING NØDVENDING
I løpet av svangerskapet hadde altså disse
mødrene vært innlagt på en behandlingsinstitusjon. De fleste ble utskrevet i løpet av
babyens første leveår og flere allerede da
babyen bare var noen måneder gammel.
- Selv om mødrene hadde fått hjelp med
sine rusproblemer, hadde de mye annet å

bale med i livene sine. De var ofte alene om
omsorgen for barnet, og slet med psykiske
vansker, lavere utdanningsnivå, mange var
ikke i jobb, og en del hadde mer alvorlige
helseproblemer og traumer. I tillegg til rus,
var det altså mange andre faktorer å jobbe
med. Når da disse mødrene skulle klare seg
utenfor institusjon, så vi raskt en negativ
utvikling. Da barnet var rundt to år så vi at
samspillet var bekymringsfullt. Vi ser at disse
mødrene trenger hjelp og støtte mye lengre i
prosessen rundt det å bli forelder. De må ha
hjelp til å forstå barnet og barnets signaler,
og kan være mer styrt av egne behov enn
barnets behov.

- Hva tenker du rundt disse funnene, da?
- Jeg tenker at det stiller større krav til
kommunene: Hvem er det som holder tak i
mammaen og babyen når de kommer hjem
fra behandlingsinstitusjonen? Har den lille
familien et nettverk å spille på? Hvem kan
hjelpe mammaen til å bli en god mamma?
For at barnet skal klare seg i livet, er det
avgjørende at oppfølgingen i hjemkommunen
fortsetter over tid. Ikke slipp tak i dem for
tidlig! Det tar tid å bli en god forelder når du
har vært rusavhengig i mange år. For å gi
barna en optimal start, må man starte tidlig
i svangerskapet og fortsette lenge nok.
- I England snakker man om de 1001 kritiske
dagene – en kampanje som handler om å
beskytte barnet fra unnfangelsen og til
det er to år. Dette for å legge grunnlaget
for en best mulig utvikling for alle barn
videre i livet. Et slikt fokus ønsker jeg at vi
skal ha her i landet også, avslutter forsker
Vibeke Moe.
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I avhengighetens

SKYGGELAND

Jeg brenner for bedre vilkår for de rusmiddelavhengige i møtet med helsevesenet. Og jeg
skulle ønske at vi fagfolk begynte å snakke mer respektfullt både med og om de avhengige.
Begrepene vi bruker blir fort til barrierer, og ordene våre påvirker våre holdninger, bevisst
eller ubevisst.
TEKST OG FOTO:
CARINA KALJORD

Ordene kommer fra lege Terje Simonsen,
som til daglig jobber ved Rusbehandling
Restart ved Universitetssykehuset NordNorge. I tillegg er Simonsen utdannet klinisk
farmakolog, og han er førsteamanuensis ved
Institutt for klinisk medisin ved Universitet
i Tromsø. Siden 2013 har han undervist i
temaet avhengighetsmedisin ved universitet.
Og det var da han skulle forberede forelesningene sine, at Simonsen så et behov for
en ny fagbok innen avhengighetsfeltet.
DE VIKTIGE ORDENE
Både gjennom forelesninger, gjennom sine
daglige møter med rusmiddelavhengige,
og ikke minst gjennom fagboken han skrev:
«Rusmiddelavhengighet», utgitt i 2016, prøver
Terje Simonsen å påvirke både kolleger,
studenter og fagfolk til å bli mer bevisst hvilke
holdninger som skjuler seg bak begrepene
vi bruker.
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- Rusmiddelavhengige opplever ofte å bli
møtt med negative holdninger, manglende
kunnskaper, mistro og avvisning. Siden
måten vi omtaler andre på, også påvirker våre
holdninger og oppfatninger av andre, er det
viktig å være bevisst terminologien vi bruker.
Jeg syns at vi som jobber i fagfeltet har et
særlig ansvar for å velge gode begreper
og være gode rollemodeller, understreker
Simonsen.
- Når mitt eget fagfelt beskriver enkeltpersoner, persongrupper og egenskaper ved
personene med verdiladede begreper, er
det viktig å benytte begreper som ikke
setter personene i et uheldig lys. Innenfor
avhengighetsfeltet benyttes i dag både verdiladede begreper og en rekke utrykk som er
upresise. Det er gjort studier som viser at det
frembringer mer fordømmende holdninger
hos oss når en person omtales som rusmisbruker, sammenlignet med når personen

IKKE DÅRLIG VILJE
- Men hva er rusmiddelavhengighet, sett med
dine øyne?
- Fortsatt diskuterer fagfeltet hva avhengighet egentlig er. Jeg oppfatter at forståelsen
av rusmiddelavhengighet jevnt over er dårlig
blant folk flest. Dette gjelder også mange av
de som har medisinsk-faglig utdannelse.
Forståelsen er fortsatt preget av moralisme,
og at det er den avhengige sin egen skyld at
vedkommende havnet i uføret. Med en slik
forståelse og med slike holdninger blir møtet
med pasienten deretter.
- Utvikling av avhengighet er en kompleks
og sammensatt prosess som starter under
sammensatte biologiske, psykologiske og
sosiokulturelle betingelser. Slik jeg ser det
er avhengighet en kronisk livsstilssykdom på
lik linje med diabetes og hjerte/karlidelser,
ikke et resultat av dårlig vilje eller dårlig
moral. Disse sykdommene handler om
hvordan du velger å leve livet ditt. Spiser du
riktig? Trimmer du nok? Også overvektige
mennesker blir i blant møtt med de samme
nedlatende og stigmatiserende blikkene.
GLIDENDE OVERGANGER
- Det er vanskelig å sette grenser mellom
bruk og misbruk. Ta alkohol, som er det
vanligste rusmiddelet. De fleste har det vi
kaller rekreasjonsbruk, der man bruker
alkohol sporadisk, uten vesentlige negative konsekvenser. Men dersom man
bruker alkohol for å døyve smerter, angst
eller mot søvnløshet, eller” profylaktisk”



har en avhengighetslidelse. Dette kan føre
til at helsepersonell viser mindre empati
og har mer negative følelser overfor denne
pasientgruppen.
- Men, sier han tankefull, - det er ikke rart
at vi strever med begrepene. Vi må huske
på at det var først for to år siden at rus- og
avhengighetsmedisin ble en egen spesialitet
for leger.

for å unngå ubehagelige situasjoner, kan
vi betegne det som symptompreget bruk,
eller situasjonsbetinget bruk. Hvis bruken
gir skader på brukeren selv, eller på
andre, betegnes den som skadelig bruk.
Avhengighetspreget bruk snakker vi om
når brukeren ikke klarer å slutte, på tross
av opplevelse av skadelige effekter, eller
eget ønske om å slutte. På tross av at
avhengigheten gir både medisinske og
sosiale negative konsekvenser, opplever
brukeren rusmiddelet som nødvendig for
å fjerne ubehag eller for å oppnå fortsatt
velvære i øyeblikket.
- Siden det er glidende overganger mellom
bruk og ”misbruk”, og siden misbruksbegrepet er sterkt verdiladet, bør begrepet
erstattes med andre termer, som f.eks
«bruk», «skadelig bruk», «problematisk
bruk», «avhengighetsskapende bruk» eller
«bruk som kan føre til avhengighet».
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Rusmiddelavhengighet
er en kronisk lidelse.
Man kan ikke behandle
avhengigheten vekk,
mener lege Terje Simonsen.

Samtidig er Simonsen enig i at det tar tid å
endre terminologien, det tar tid å finne gode
nok, presise nok begreper som også ivaretar
pasientens verdighet. På samme måte som
det tar tid før fagfeltet blir enig om hva som
er god behandling for avhengighetslidelser.
HELHETSPERSPEKTIV
- Jo dårligere vi forstår en lidelse, desto flere
ulike tilnærminger har vi. Eller sagt på en
annen måte: Vi kan ikke gi god behandling av
sykdommer vi har dårlig forståelse av.
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- Og derfor prøver du altså gjennom boken
din «Rusmiddelavhengighet» både å bidra til
å forklare rusmiddelavhengighetens natur og
å utvikle gode holdninger?
- Ja, men ikke bare det, humrer Simonsen.
– Bokens faglige fundament er en biopsyko-sosiokulturell forståelse av rusmiddelavhengighet. Dette helhetsperspektivet
inkluderer en samforståelse av menneskets
genetiske og biologiske grunnutrustning i
kombinasjon med psykososiale forhold under påvirkning av sosiokulturelle rammebetingelser. Jeg tror alle er enige i at man må

Kommunene kan ikke se på behandling i
spesialisthelsetjenesten som en pause fra brukeren.
Så lenge helheten mangler betyr det at rusmiddelavhengige
som sliter fortsatt vil ha det vanskelig.

se på alle disse komponentene for å forstå
hvorfor og hvordan avhengigheten utvikles
og vedlikeholdes.
Problemet oppstår når vi skal gjøre tverrfaglig
teori om til praksis. I mange tilfeller er virkeligheten slik at vi bruker store summer på
behandling i spesialisthelsetjenesten, for
så å sende pasienten tilbake til hjemkommunen, der kommunen i mellomtiden ikke
har bidratt til endring i rammebetingelsene
for pasienten. Det henger ikke på greip!
Kommunene kan ikke se på behandling i
spesialisthelsetjenesten som en pause fra
brukeren. Så lenge helheten mangler betyr
det at rusmiddelavhengige som sliter fortsatt
vil ha det vanskelig.
BEHANDLE SYMPTOMER VIKTIGST
- Men hva gjør man når behandling i spesialisthelsetjenesten ikke virker likevel? Hvordan
forklarer du tilbakefall til rus etter endt
behandling? Betyr tilbakefall at en behandling
er mislykket? Eller betyr det at vi må gjøre mer
– tenke annerledes?
- Kroniske sykdommer varierer i sitt uttrykk,
ved at symptomer som følger med sykdommene varierer over tid. Rusmiddelavhengige har i blant tilbakefall, et uttrykk
for at lidelsestrykket varierer. Lidelsestrykket
varierer også ved depresjon, angst og psykoser. Vi sier ikke at behandling av psykiske
lidelser er "mislykket" selv om sykdomsuttrykket øker. Det samme gjelder diabetes,

når blodsukkerkontrollen forverres, eller
hypertensjon, når blodtrykket øker. At
symptomene på de kroniske lidelsene i
perioder uttrykker forverring av sykdommen,
betyr ikke at behandlingen er mislykket, men
at man må intensivere eller endre behandlingen
for å få et bedre resultat. Hvorfor skal det
være annerledes innen avhengighetslidelser
enn det er innenfor psykiatri eller somatikk?
- Mange har den forståelsen at vi skal
behandle pasientene frisk fra sin avhengighet. Da må vi også behandle kroniske
somatiske sykdommer, slik at pasienten blir
kvitt sin sykdom og kan slutte med medisiner.
Vi tenker ikke slik om kroniske metabolske
sykdommer, om hypertensjon eller om
kroniske inflammatoriske lidelser. Kroniske
lidelser helbredes ikke. Behandlingen tar
sikte på å redusere symptomtrykket slik at
pasientene kan få så gode liv som mulig.
Rusmiddelavhengighet er en kronisk lidelse.
Man kan ikke behandle avhengigheten vekk,
avslutter lege Terje Simonsen.

FAGBOK OM AVHENGIGHET
Boka Rusmiddelavhengighet av Terje Simonsen
er omtalt på forebygging.no
http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/
Rusmiddelavhengighet/

S P O R 3 | 17

25

Familieinvolvering i rusbehandling

– gap mellom teori og praksis
– Selv om vi vet at familiens deltakelse i rusbehandling er viktig og at det virker, skjer dette i
for liten grad. Dette var noe jeg undret meg over, og ble utgangspunktet for mitt doktorgradsarbeid, forteller Anne Schanche Selbekk.
AV: BEATE STEINKJER

Sommeren 2016 disputerte Anne Schanche
Selbekk, ved Universitetet i Stavanger, institutt
for helsefag. Tittelen på avhandlingen var:
«Berørte familier og individualiserte
løsninger? En ontologisk, diskursiv og
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interaksjonistisk analyse av familiers
involvering i rusbehandling».
- Jeg er rådgiver ved KoRus-Vest Stavanger,
som er knyttet til en rusbehandlingsinstitusjon. Den har lang tradisjon med

å inkludere familieterapi og familieintervensjoner i behandlingsopplegg, og
har hatt fokus på barn som pårørende. Dette
var utgangspunktet for at vi i samarbeid
med KORFOR (Regionalt kompetansesenter
for rusmiddelforskning i Helse vest) satte i
gang forskning rundt denne tematikken. Vi
ønsket å se på mulighetsbetingelsene for
å inkludere familier, på ulike forståelser av
familier og pårørende i tilknytning til behandling og på familiers erfaringer med å
bli involvert, sier Selbekk.
Hun intervjuet terapeuter og ledere ved tre
rusbehandlingsinstitusjoner i Norge. I tillegg
snakket hun med ti familier som har vært
involvert i behandling. Hun intervjuet den
rusavhengige selv og partnere, foreldre
og voksne barn. I et flertall av familiene
var det alkohol som var det problematiske
rusmiddelet.
RUSPROBLEMER RAMMER HELE FAMILIEN
Mellom 50 000 og 150 000 barn i Norge lever
med mor eller far som har et risikofullt
alkoholforbruk. Det samme gjelder opptil
100 000 ektefeller eller partnere. Pårørende
kjenner på fortvilelse, håpløshet. Mange
utvikler egne plager på grunn av store
belastninger over lang tid.
– Rusproblemer bærer med seg uforutsigbarhet, fastlåst kommunikasjon, lav tillit,
stress og konflikter i familien. Mange barn
vokser opp i familier der mor eller far ruser
seg. Rusproblemer rammer hele familien og
må også behandles deretter, mener forsker
Anne Schanche Selbekk.
ULIKE TILNÆRMINGER TIL
FAMILIEINVOLVERING
Familieinvolvering kan inneholde mange
forskjellige tilnærminger og kombinasjoner.
Dette ble bekreftet når Anne Schanche
Selbekk gjorde et dypdykk i rusbehandlingsinstitusjonenes praksis på dette området.
- Jeg hang meg litt opp i forskjellen på det å

gi støtte til pårørende kontra det å systematisk bistå hele familiesystemet for endring.
Det første fokuserer på mestring, det å
treffe andre pårørende. Det å sette fokus på
de pårørendes egne behov, som er en viktig
sak. Det andre handler om de som gjennomfører familiesamtaler og arbeider systematisk
med relasjoner innad i familien. Neste steg
i mitt doktorgradsarbeid ble å analysere de
to tilnærmingene. Konklusjonen er at begge
tilnærmingene svarer på utfordringer. Den
ene prøver å synliggjøre de pårørendes
situasjon. De er i en utsatt posisjon, det
er mange belastninger rundt dette, det er
behov for å få støtte for sin egen del- både
psykisk og somatisk. Det er en viktig agenda
å reise. Samtidig må familiene gis muligheter
til å skape sammenheng i sine historier.
Rusbehandling må fokusere på mennesket
i relasjon, og at en veldig viktig del av det å
komme seg ut av avhengighet handler om å
gjenopprette relasjoner som er skadelidende,
deriblant de nære relasjonene i familien. Å bli
frisk handler om reintegrering. Da er fokuset
at endringen skal komme hele familien til
gode. Hvis disse relasjonen ikke er liv laga,
så må man jo tenke brudd eller separasjon,
altså reintegrering på andre måter.
Forskning viser hvor tøft det er å være
pårørende til rusavhengige. Det er også
grundig dokumentert at å involvere hele
familien kan gi god effekt når rusproblemer
skal behandles, ifølge Selbekk. Både fordi

Forskning viser hvor tøft
det er å være pårørende til
rusavhengige. Det er også
grundig dokumentert at å
involvere hele familien gir
god effekt når rusproblemer
skal behandles.
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selve rusbehandlingen har større effekt,
men også fordi det bedrer forholdet mellom
familiemedlemmene. En undersøkelse av
polikliniske pasienter gjennomført i 2013,
viste at halvparten bodde sammen med
noen. Det ble allikevel bare gjennomført
familiesamtaler i åtte prosent av tilfellene,
til tross for kunnskapen om betydningen av
familieinvolvering.
FAMILIEORIENTERT RUSBEHANDLING
VIRKER
I følge Anne Schanche Selbekk kan familieorienterte intervensjoner føre til endring
både i forhold til redusert bruk av rusmidler
og i forhold til bedring i de nære relasjonene.
Deltakelse er ikke bare viktig for den som
ruser seg, men også for at pårørende får
muligheten til å bearbeide følelser og komme
videre i livet.
- Når hvert familiemedlem bidrar med
sin historie, får familien et felles språk for
problemer og løsninger. Slik kan de bygge opp
tillit igjen, og behandlingen kan tilpasses de
endringene som skjer i familien. Det motsatte kan oppleves som dobbel utestenging.
Familien blir utestengt gjennom stadig mer
intens rusing og i neste omgang får de ikke
delta i behandlingen.

Deltakelse er ikke bare viktig
for den som ruser seg, men
også for at pårørende får
muligheten til å bearbeide
følelser og komme
videre i livet.
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Gjennom sitt doktorgradsarbeid fant hun
eksempler på at familieinvolvering bidro
til bedre kommunikasjon innad i familien
og høyere grad av tillit. Familier beskriver
hvordan de gjennom familiekonsultasjoner
har fått mulighet til å «ta igjen hverandre»
og synkronisere sine historier, og hvordan
er har fått hjelp av klinikere i «å oversette»
for hverandre hva de har vært gjennom. I
andre tilfeller bidro familieinvolvering til å
støtte pårørende for sin egen del, og et mer
avklaret forhold til situasjonen. Familienes tilbakemeldinger var også entydige i forhold til
viktigheten av å inkludere perspektivet i
behandlingsarbeidet, at dette ikke bare
handler om en person med om flere.
GAP MELLOM TEORI OG PRAKSIS
Med rusreformen i 2004 fikk rusavhengige
status som pasienter. Det gav sterkere
rettigheter og en anerkjennelse av rusavhengighet som en sykdom. Men rettighetene er knyttet til pasienten, og familiene
faller ofte utenfor.
I sitt doktorgradsarbeid har Anne Schanche
Selbekk sett på ulike diskurser som trekker
mot det individuelle perspektivet i praksis på
intervensjonssiden. Hun legger vekt på tre
forhold. Det første handler om at rus tilhører
helseområdet, og helse oppfattes først og
fremst som noe individuelt.
- Så har vi rusfeltet, som har gått fra sosial
til helse. Det bærer blant annet med seg et
større fokus på medisinske og psykologiske
fagtradisjoner. Vurdering og diagnostisering
får større plass enn det sosiale perspektivet,
familien og relasjoner. Rusbehandling er et
nytt felt innenfor helse. Det faller helt naturlig
at man har ulike agendaer, og agendaer
som er mer medisinsk/psykologiske har en
sterkere dominans.
Selbekk forklarer at behandlingsinstitusjonene
er blitt mer strømlinjeformet fordi de skulle
bli mer lik somatiske helseinstitusjoner. - Jeg
frykter at det rusbehandlingsinstitusjonene



Rusproblemer rammer hele familien og må
også behandles deretter, sier Anne Schanche
Selbekk. Foto: Asbjørn Jensen/UiS.

var gode på før, som for eksempel å se
viktigheten av relasjoner, nå står i fare for å
bli borte.
Det andre forholdet handler om at pasientrettigheter knyttes til enkeltindivider.
- Rusreformen ga også pasienten større
muligheter til selv å definere egen behandling.
Å sette pasienten i sentrum er en viktig
verdi, men samtidig kan det føre til at barn
og pårørende får en veldig perifer rolle. Det
kan styrke motsetningene. Kanskje den som
ruser seg ikke vil ha familien med, selv om
det ville vært nyttig for de andre familiemedlemmene. Det er lett å sette seg inn i at
det kan være krevende å fokusere på hvilke
konsekvenser rusbruket har hatt for barn og
familie. Men uten et slikt fokus faller familiene
utenfor.
Det tredje punktet er økonomi. Det lønner
seg bedre økonomisk for helseforetakene å
gi hjelp til enkeltindivider enn til familier.
- Måten vi registrerer og teller behandling på,
er ikke utarbeidet på en slik måte at det
stimulerer til familieorientert arbeid.
En familiesamtale krever mer arbeid
administrativt, og kanskje flere terapeuter.
Dette får ikke behandlingsinstitusjonene
kompensert for i tilstrekkelig grad. Det går
under radaren hvor viktig dette er for samfunnet. Denne gevinsten gjenspeiles ikke i
organiseringen av tilbudene, sier Selbekk.

INVOLVERING AV PÅRØRENDE I
BEHANDLING
I følge Selbekk skjer det en utvikling på dette
feltet. Et strategisk grep man kan gjøre, er
mobilisering av en familieinvolverende, sosial
diskurs.
- Det handler om å snakke opp dette
perspektivet i ulike sammenhenger. Utfordre
ordbruken, og introdusere «reintergreing»
som et begrep og et perspektiv. Jeg bruker
her professor Peter J. Adams som referanse. Han snakker om det å bygge teamkultur, noe som ivaretar den sosiale
forståelsen av avhengighet, fordi systemet lett kan bli dominert av en tenkning
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Den som ruser seg trenger hjelp til å jobbe med sitt
forhold til rusmiddelet, mens den pårørende kan trenge
hjelp til å bearbeide erfaringer fra å leve med en som ruser seg.
I tillegg må de jobbe med forholdet seg imellom.
som er mer medisinsk/psykologisk og
mer individualisert. Adams gir også råd
om å starte bredt. Fra første stund invitere
inn noen andre, slik at man veldig tidlig begynner å tenke på relasjoner i et behandlingsforløp. Fordi det er virksomt, og det er viktig
med relasjoner.
Et annet grep er å standardisere familieinvolvering på ulike måter. Det kan for
eksempel være å lage behandlingsplaner
som også omfatter de nære relasjonene,
utføre sosiale kartlegginger og legge til rette
for møter som inkluderer familie og sosialt
nettverk.
- Det må jo være skjønnsmessige vurderinger
av hva som er riktig å gjøre i den enkelte sak,
men mer standardisering i forhold til hva vi
gjør med de og de sakene. Og at institusjonen
har i sitt reportuar verktøy som handler om
hvordan man snakker med pårørende, verktøy
for å gjennomføre parsamtaler og hvordan
snakke med barn. Hvordan man kan dra inn
barn i en mer barnefokusert familiesamtale,
sier Selbekk.
- Og så tenker jeg på dette med registrering
i forhold til hvordan vi faktisk driver behandlingen. Gjennom god dokumentasjon av
familieinvolvering i behandling, får vi synliggjort hvordan vi jobber og hvilke resultater
det gir. Dermed får man en registrering
som i større grad gjenspeiler den innsatsen
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som faktisk kreves. Det vil være nyttig
dokumentasjon når myndighetene skal
gjøre bevisste valg i forhold til det å involvere
pårørende og familier i behandling.
Avhengighet er et sammensatt problem.
Selbekk er kritiske til rammebetingelsene
for rusbehandlingen, som hun mener er for
dårlige i dag.
- De bør endres, slik at familieinvolvering blir
økonomisk og organisatorisk bærekraftig.
Det vil både den rusavhengige, familiene og
samfunnet rundt tjene mye på. Når familien
trekkes med, blir det mulig å etablere et
felles språk for problemene, tilliten gjenoppbygges gradvis, behandlingsforløpet koordineres og synkroniseres med de endringene
som skjer i familien. På det medisinske og
psykologiske nivået må både rusavhengige og
pårørende tilbys hjelp og støtte tilpasset sin
situasjon. Den som ruser seg trenger hjelp
til å jobbe med sitt forhold til rusmiddelet,
mens den pårørende kan trenge hjelp til å
bearbeide erfaringer fra å leve med en som
ruser seg. I tillegg må de jobbe med forholdet
seg imellom.
- For å komme rusproblematikkens kompleksitet i møte, må man både ha et fokus på
medisinsk, psykologisk og sosiale faktorer, og
de må balanseres, avslutter Selbekk.

Tilgjengelig rusbehandling for ungdom

– MER ENN FINE ORD
For å kunne komme i posisjon i forhold til ungdom med sammensatte hjelpebehov, er det
avgjørende at behandlingstilbudet er tilgjengelig nettopp på de arenaene hvor ungdom oppholder
seg. Dette er bare én av hovedpilarene i prosjektet "Tilgjengelig rusbehandling for ungdom"
(TRU) i Bodø, sier prosjektleder Ståle Sårheim ved Rusteamet ved Nordlandssykehuset.
Både faglige og politiske føringer påpeker
at fremtidens tjenester for unge med risiko
for å utvikle avhengighet av rusmidler og
spill skal prioriteres. Tidlig intervensjon

og mer tilgjengelige tjenester for barn og
unge er satsingsområde innen rusfeltet.
Samhandlingsreformen understreker at
tjenestene skal være samordnet, være
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AV CARINA KALJORD

individuelt tilpasset, ha kontinuitet og at
tjenestene skal samhandle om tjenesteforløp
og tjenestetilbud.
- Hvis vi skal lykkes med å kunne gi tilgjengelige tjenester, vil det kunne bety en
endring i hvordan og hvor spesialisthelsetjenesten tilbyr helsetjeneste. Dette gjelder
ikke minst hvis ungdommene skal ha reell
brukermedvirkning, sier Såle Sårheim.
TREDELT MÅL
Målet med prosjektet er tredelt:
• Å gi ungdom med rus- og spilleproblemer
nødvendig utredning og behandling
• Å gi ungdom som er marginalisert i forhold
til skole og arbeidsliv tilbud om samtidig og
helhetlig hjelp for å kunne mestre og
fullføre sin utdanning, og få tilgang til
arbeidslivet
• Å gjøre rusbehandling synlig og tilgjengelig,
blant annet gjennom å samordne ressurser
og arbeidsmetoder for samhandling
mellom tjenesteytere som arbeider med
utsatt ungdom i Bodø.
Målgruppen er ungdom av begge kjønn
mellom 16-25 år som har utviklet sosiale
problemer og helseskadelig rus- og spillproblematikk. Behandlingstiltak for unge
med rusmiddelproblematikk bør inkludere
både familie og pårørende, kommunale

Hvis vi skal lykkes med
å kunne gi tilgjengelige
tjenester, vil det kunne bety
en endring i hvordan og hvor
spesialisthelsetjenesten tilbyr
helsetjeneste.
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tjenester, skole, arbeidsplasser, frivillige
organisasjoner og nettverk for øvrig. Det er
viktig at tjenestene som gis er koordinerte
og samtidige.
SAMARBEID PÅ TRE NIVÅER
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet
og er et samarbeid mellom tre ulike nivåer;
Nordlandssykehuset (stat), videregående
skole (fylke) og Bodø kommune/ inkl. NAV.

- Å utvikle et slik prosjekt i et samarbeid
mellom tre ulike nivåer, høres ikke helt
enkelt ut?
- Den største utfordringen er at de ulike
organisasjoner er i stadig endring, og styres
av ulike mål. For eksempel blir min egen
arbeidsplass, Rusteamet, målt på antall
direkte møter med pasienter for utredning
eller behandling. Samtidig finnes det ingen
indikatorer som i særlig grad honorerer og
måler samarbeid og helhetstenkning. For å
lykkes, er det viktig at de ulike nivåene både
har kjennskap til hverandre og forstår de
faglige rammene organisasjonene jobber
innenfor. Ved å jobbe på tvers, kan tjenestene
dele kompetanse gjennom tverrprofesjonell
samarbeidslæring.
- Men det at tjenestene samarbeider mer,
betyr ikke at de dermed er mer tilgjengelige
for ungdommene?
- Nei, det er helt riktig. Dersom tjenesten
skal være der ungdommen er, når ungdommene trenger det, betyr det at vi må se på
organiseringen, og vurdere omlegging til
mer oppsøkende og ambulante tilbud på de
arenaene ungdom ferdes. Det kan blant annet
bety at tjenestene må vurdere arbeidstiden
sin – for det er ikke gitt at det er enklest å
komme i posisjon overfor ungdommene i
kontortiden på eget kontor. Kanskje er det
mye enklere å nå ungdom du er bekymret for
på skolen, på fritidsarenaene, på jobb eller
andre steder ungdommene er.

Vi ser også at ungdom i overgang fra barnevernets ansvar til oppfølging i kommunen
og Nav, ser ut til å være utfordrende. Her er
det viktig å få til gode overganger, gjennom å
bygge gode lag rundt unge som er på vei fra
institusjon til lokal oppfølging i kommunen.
Det siste året har vi hatt et meget godt
samarbeid med ungdomstiltakene i barnevernet hvor «skulder til skulder» metoden har
vært brukt, og ungdommene synes å være
fornøyde med arbeidsformen.
INDIVIDUELL PLAN SOM VERKTØY
- Mange av ungdommene i målgruppen
kvalifiserer for individuell plan. Denne
krever at brukeren har behov for helhetlige,
samtidige og koordinerte tjenester. Hva
er erfaringene med bruk av IP for denne
gruppen?
- Korfor i Stavanger har vist gjennom
forskning at IP i liten grad blir brukt i Rusfeltet. Da vi startet prosjektet var IP ikke
brukt for målgruppen. Etter flere fagdager
om tverrfaglig samarbeid og IP, har vi i løpet
av prosjektperioden laget flere gode og - for
ungdom - begripelige IP`er. I flere saker har



BEHANDLING «SKULDER VED SKULDER»
DER UNGDOMMEN ER
- Hva har dere gjort i TRU-prosjektet for å bli
mer tilgjengelige?
- Vi tenker at skolen er en viktig arena, blant
annet for å forhindre at elevene dropper
ut av skolen. Derfor har vi i prosjektet hatt
stort fokus på å styrke samarbeidet med
elevtjenesten på videregående skole og Nav
Ungdomsteam. I samarbeid med Nav i Bodø
kommune har vi etablert en fast kontordag
i uken, der Rusteamet tilbyr behandlingssamtaler sammen med veileder om det er
ønskelig. I tillegg er vi en fast dag på videregående skole. Her jobber vi enten universelt
med hele klassen, eller på individnivå i form
av avklaringssamtale med ungdommen eller
samtale med læreren om en elev skolen er
bekymret for.
IP blitt skrevet av koordinator etter møter
med ungdom og behandler ved Rusteamet.
Vi har flere gode erfaringer der IP har lettet
overgangen fra tiltak i barnevern til ordinær
kommunal oppfølging. Overgang fra tjenester
i spesialisthelsetjenesten til kommunalt
ansvar, har blitt lettere og klarere ved at ulike
planer får felles og tydeligere mål i IP.

- Hva sier ungdommene selv; hva har blitt
bedre for dem i prosjektperioden?
- Flere av våre ungdommer påpeker at det å
kunne motta behandling på skolen eller NAV,
forenkler deres hverdag fordi hjelpen er nær
og tilgjengelig. På en dialogkafe for ungdom
som har vært til behandling i prosjektet, har
dette med foreldreinvolvering og «skulder ved
skulder» blitt framhevet som hjelpefremmede
i deres liv. Kunnskapen og erfaringene fra
bruken av dialogkafe og brukermedvirkning
på systemnivå, er tema for PHD-stipendiater
ved Nord Universitet og Nordlandsforskning,
som har intervjuet ungdommer i prosjektet.
Her vil det komme en rapport når prosjektet
avsluttes, oppsummer prosjektleder Ståle
Sårheim.
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- Flere av våre ungdommer
påpeker at det å kunne
motta behandling på skolen
eller NAV, forenkler deres
hverdag fordi hjelpen er
nær og tilgjengelig, sier
prosjektleder Ståle Sårheim.
Foto: Eirin Aasen,
Nordlandssykehuset

Åsa Ingrid Sjøgren, rådgiver ved KoRus
Stavanger og prosjektleder for WIRUS.

Risikofylt drikking, gråsoner og arbeidsliv
Erfaringer så langt fra studien WIRUS
Med et arbeidsliv i endring og økt tilgjengelighet til alkohol i samfunnet, utfordres også
kulturene på norske arbeidsplasser. Hvor slutter arbeidet, og når begynner fritiden?
Er det greit å kombinere hjemmearbeid med alkohol, og bør arbeidsgivere egentlig stå for
alkoholservering på sosiale arrangement for ansatte?
TEKST OG FOTO:
ØYSTEIN GRAVROK

Dette og lignende spørsmål kan sies å være
gråsoner av arbeidsrelatert drikking. Studien
WIRUS (Workplace Intervention Prevention
Risky Alcohol Use and Sick Absence) setter
nettopp søkelyset på de mange «gråsoner» av
alkoholbruk som kan knyttes til arbeidslivet.
- WIRUS- studien vurderer også tiltak for
ansatte med risikofylt forbruk, sykefravær,
sykenærvær og hvilke felles «kjøreregler»
bedriftene har for ansatte, sier Åsa Ingrid
Sjøgren, rådgiver ved KoRus Stavanger og
prosjektleder for WIRUS.
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GRÅSONER
Tidligere var arbeidstid og -sted klart definert,
på fabrikken eller på kontoret. Om noen reiste,
var det gjerne forbeholdt noen i ledelsen,
påpeker Sjøgren.
- I dag opplever vi utstrakt fleksibilitet i
arbeidslivet med nye måter å jobbe på, som
hjemmekontor, økt reisevirksomhet, ved
å være tilgjengelig store deler av døgnet
på mobil eller pc. Vi ser også økte krav
til kompetanseutvikling, samarbeid og
team-utvikling, samt deltakelse ved ulike

arrangement. Fagsamlinger, julebord og
sommerfest m.m. som ofte blir betraktet
som gråsonen. Kollegiale felleskap og
sosiale sammenkomster med utgangspunkt i arbeidsplassen knyttes i økende
grad til også å gjelde utenfor arbeidsplassen, for eksempel lønningspils og
blåturer. Mye av dette oppfattes som positivt,
samtidig som disse endringene kan påvirker
alkoholkulturen på arbeidsplassen, sier Åsa
Sjøgren.
Her som ellers i samfunnet er det både
positive og negative sider knyttet til alkohol.
Vi vet at omtrent 90% av norske arbeidstakere
drikker alkohol, og de fleste har ingen
problemer med det. Samtidig kan det å bli
eksponert for mange gråsonesituasjoner uten
å ha kjøreregler eller refleksjoner rundt det,
gi risikofylt forbruk for den enkelte.
ALKOHOLKULTUR I ARBEIDSLIVET
I arbeidslivet har det vært tradisjon for at
kun de som har et omfattende problem med
alkohol, har blitt fanget opp og fått tilbud
om konkret hjelp fra arbeidsplassen. Mange
ledere og kollegaer har gjerne visst om
problemet lenge, opptil flere år, uten noen
konkret handling fra nærmest leder. Selv om
bedriften har en rusmiddelpolicy, blir den
ikke benyttet i praksis.
- Ofte blir tiltak satt i gang alt for sent,
gjennom for eksempel at en AKAN- kontrakt
utformes når jobben henger i en tynn tråd.
Vi ser heldigvis en endring og økt interesse,
sier Åsa Sjøgren.
- Fra statlig hold og forskningsmiljø er det
økt fokus på tematikken. Nylig publiserte
Helsedirektoratets faglige råd for rusforebygging i offentlig sektor (Rusoff). Mange
arbeidsplasser tar nå et større ansvar for
alkoholbruk og alkoholkultur knyttet til
arbeidslivet. Dette er blant annet begrunnet
med ønske om at ansatte med et risikofylt
forbruk skal fanges opp tidligere for å få
hjelp. Bedriftene ser også at de kan spare

kostnader gjennom lavere sykefravær, og
mindre problemer rundt nedsatt yteevne
knyttet til alkoholbruk, poengterer Sjøgren.
WIRUS, ET FORSKNINGS- OG
SAMARBEIDSPROSJEKT
Prosjektet WIRUS startet i 2013 og beregnes
ferdig i 2018. Til nå har WIRUS inkludert
ca. 15 000 ansatte i hele landet, i private
og offentlige bedrifter. Dette forskningsprosjektet er finansiert av Helsedirektoratet,
og er et samarbeid mellom Universitetet i
Stavanger, KoRus Stavanger og flere bedriftshelsetjenester i landet.
- Vi har med bedriftshelsetjenesten Stamina
Helse flere plasser i landet, bedriftshelsetjenesten Helse &Sikkerhet i Mo i Rana og
en stor intern bedriftshelsetjeneste på østlandet. WIRUS-studien har som nevnt fokus
på risikofylt alkoholbruk i arbeidslivet, sier
Sjøgren. Hun konkretiserer at dette arbeidet
består av en RCT-studie som har som mål å
vurdere effekten av to ulike modeller/tiltak,
Riksbruksmodellen og Balance. Begge med
mål om å redusere risikofylt alkoholforbruk og
øke bevisstheten rundt eget alkoholkonsum.
Forskere ved universitetet i Stavanger arbeider
med datainnsamlingen fra screeningen
av alle ansatte, RCT studien og gruppeintervjuer til kulturturstudien. De forskjellige
bedrifts-helsetjenestene bistår KoRus
med rekruttering av bedrifter, og KoRus
har ansvar for opplæring og oppfølging
til alle rådgivere i de ulike bedriftshelsetjenestene som bistår i arbeidet.
- Å delta som enkel bedrift i studien WIRUS
handler om et godt samarbeid på den enkelte
arbeidsplass, at deltakelsen er forankret
hos både ledelse, HMS-ansvarlig, verneombud og tillitsvalgt før det settes i gang. Vår
jobb på KoRus er å informere godt i forkant
om hva WIRUS er, og hva deres deltakelse
kan bidra med. Både i egen bedrift og samfunnet, sier Åsa Sjøgren.. Vanlig problemstilling i bedriftene er hvordan personvernet
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 Sosiale sammenkomster
med utgangspunkt i
arbeidsplassen skjer i
økende grad utenfor
arbeidsplassen, for
eksempel lønningspils og
blåturer.



LES MER:
www.akan.no
www.alor.no
www.snakkomrus.n
Helsedirektoratet/RusOff

blir ivaretatt. Spørreskjema som blir sendt
ut til alle ansatte i bedriften inneholder blant
annet en AUDIT, det vil si et screeningsskjema med ti spørsmål om forbruk,
avhengighet og konsekvenser for drikking.
Ut i fra svarene får man en samlet skår som
kan indikere om personen befinner seg i
et område for lav/ingen risiko, moderat
risiko eller høy risiko for skadelig alkoholbruk. Eventuelle tiltak i etterkant vil variere,
avhengig av hvilken gruppe man kommer i
RCT-studien. Det er viktig å få frem at dette
arbeidet ikke handler om å ta eller henge ut
enkelt personer, men å kunne gi et tilbud til
ansatte, føyer Sjøgren til.

bedriftene. Disse kan gjerne skje på ettermiddag og kveldstid. Dette kan selvsagt være helt
uproblematisk, samtidig kan det bli en utfordring når en selger har opp til tre slike kundekontakter i uken. Da kan det være et poeng
for bedriften å diskutere om dette er ønskelig.
Kanskje en må få mer faste regler for alkoholbruk og kundekontakt. Vi er opptatt av at
bedrifter som er med i studien utvikler
en alkoholpolicy, eller kjøreregler om en
vil, og som alle ansatte kjenner til, påpeker
Sjøgren. Dette vet vi er med å heve bevissthetsnivået omkring alkohol og kartlegge
risikofaktorer. Slike kjøreregler vil være ulik
fra arbeidsplass til arbeidsplass.

ULIKE ALKOHOLKULTURER PÅ
ARBEIDSPLASSENE
Som nevnt har det kommet fram mange
interessante erfaringer så langt i studien,
blant annet knyttet til hvilke ulike alkoholkulturer som råder på arbeidsplassene, sier
Åsa Sjøgren.
- For eksempel er alkohol en ikke uvanlig del
av møte mellom selger og kunder i noen av

Hvis alkoholrelaterte forhold blir en naturlig
del av arbeidsplassens helse- milø- og sikkerhetsarbeid, da har WIRUS-studien hatt en
viktig funksjon, sier Åsa Sjøgren. Vi som
jobber på KoRus og i Wirus-studien, har tro
på utvikling av en ruspolicy/kjøreregler. Både
som et forebyggende og tidlig tiltaks nivå, og
at den er forankret gjennom en bred prosess
i bedriften, avslutter Sjøgren.
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Bedre tverrfaglig Innsats (BTI)

– samhandlingens «røde tråd»
BTI er et strukturert handlingsforløp for tidlig samordnet innsats. Målgruppen er gravide,
barn, unge og foreldre, som trenger ekstra oppmerksomhet.

BTI bidrar til tidlig innsats, samordning
og medvirkning. Det består blant annet av
handlingsveileder, verktøy, som f.eks.:
samtykkeskjema, veileder til samtale med
barn og foreldre og stafettlogg. Handlingsforløpet i BTI er beskrevet gjennom handlingsveielederen på fire nivåer.

BTI egner seg både som et hjelpemiddel
for å ta strategiske beslutninger og for å
systematisere arbeidet med barn, unge og
familier, som bekymrer. Videre involverer
BTI alle relevante tjenester og brukerne for
å sikre et sammenhengende tjenestetilbud
overfor målgruppen.

HVORFOR BTI?
- Det er et mål å sikre gode oppvekstsvilkår
for alle barn og unge. Forskning og erfaring
tilsier at barn og unge ikke fanges opp tidlig
nok, ikke får den hjelpen de har behov for
og at dårlig samhandling bidrar til brudd i
oppfølgingen, forteller Bente Høiseth, som
er prosjektleder for BTI i Tromsø.

I Helsetilsynets rapport «Oppsummering av
landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale
helse-, sosial- og barneverntjenester til
utsatte barn» (5/2009), fremkom det alvorlig
svikt i kommunenes arbeid med å fange opp,
utrede og følge opp enkeltbarn, samt at det
ble avdekket store utfordringer og mangler i
det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn,
unge og foreldrene.

BTI har som mål å fremme tidlig innsats
overfor målgruppen og bedre samhandlingen
mellom de ulike tjenestene som jobber med
barn, unge og foreldre. Dette for å gi nødvendig
og samordnet hjelp så tidlig som mulig for og
for å unngå skjevutvikling og redusert skade.

- BTI kan bidra til å rette opp i nettopp slik
systemsvikt som omtales i Helsetilsynets
rapport, understreker Linda Johnsen, seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
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AV BENTE HØISETH,
TROMSØ KOMMUNE OG
LINDA JOHNSEN,
KORUS-NORD

kommer planleggings-, utprøvings- og
iverksettingsdelen. Det innebærer informering og involvering av bruker og
ansatte i alle relevante tjenester, planlegging av opplæring og kompetanse
til ansatte, pilotering. Det vil også være
tilrettelegging for tilbakemeldingssystem fra
brukere og ansatte til ledelsen, samt planlegging av vedlikehold og ivaretakelse av
nyansatte.
- Erfaringene fra BTI-kommuner skal bidra til
nytte og inspirasjon for nye kommuner som
ønsker å bruke hele eller deler av BTI, sier
Johnsen.
JAKTEN PÅ DEN «RØDE TRÅDEN»
Tromsø kommune er en av åtte kommuner
som siden 2012 har deltatt i utviklingen av
BTI etter inspirasjon fra Danmark. Arbeidet
har vært gjort i regi av Helsedirektoratet, og
i nært samarbeid med KoRus-Nord.
 Bente Høiset fra Tromsø
kommune og Linda
Johnsen fra KoRus-Nord
mener BTI-modellen
hjelper kommunene med
en struktur på det
tverrfaglige samarbeidet.

KoRus-Nord har samarbeidet tett med
Tromsø kommune, som har vært pilotkommune, og skal også følge nye BTIkommuner tett, sier Linda Johnsen.
HVORDAN FÅ TIL BTI I PRAKSIS?
- For nye kommuner som skal i gang med
BTI-arbeid blir omsetting av kommunenes
BTI-idé eller BTI-plan til praksis helt sentralt.
KoRus-Nord bistår kommunene i dette
arbeidet, sier Johnsen.
Av erfaring er det hensiktsmessig å dele inn
dette omsettingsarbeidet i to deler – hvor den
første delen handler om utforming og den
neste delen omhandler planlegging, utprøving
og iverksetting.
Utformingsdelen omhandler forankringsarbeid, organiseringsarbeid, beskrivelse
av tjenester og tiltak, kartlegge status på
kompetanse, samhandlingspraksis og utarbeidelse av handlingsveiledere. Deretter
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BINDE SAMMEN
- Tromsø kommune hadde over flere år drevet
utviklingsarbeid med fokus på tidlig innsats.
Da kommunen ble presentert for BTI, fremstod dette som en struktur som kunne binde
sammen det arbeidet som allerede ble gjort
i kommunen, og fylle de hullene vi så at vi
hadde i det tverrfaglige samarbeidet, forteller
prosjektleder Bente Høiset.
- Det har vært en veldig givende og spennende
reise å jobbe med BTI. Vi opplevde at det
relativt raskt ble et stort engasjement fra de
ulike tjenestene, og at mange så nytteverdien
i innholdet i modellen. Det er et svært omfattende arbeid å skulle utforme, planlegge,
prøve ut, tilpasse og implementere modellen
i en kommune. Vi erkjenner – etter 4 år med
BTI-arbeid - at implementeringsarbeidet
fortsatt ikke er over. Arbeidet med BTI setter
også i gang prosesser og behov for rutiner på
områder som man ikke forutså ved oppstart.

Vi er stadig i utvikling, og jobber i perioder
etter mottoet «learning by surprise».
UTFORMINGSDELEN
Arbeidet med BTI har vært politisk og
administrativt godt forankret i vår kommune,
noe vi mener er en forutsetning for å kunne
lykkes med implementeringen. Vi har også
valgt å prosjektorganisere arbeidet, noe som
har resultert i at tjenestene som har blitt
berørt av BTI har vært inkludert i utviklingen
av modellen gjennom deltakelse i styringsprosjekt- eller arbeidsgrupper. Det har vært
svært viktig for oss å ivareta brukerstemmen
i arbeidet med modellen, og brukerorganisasjoner har deltatt systematisk i
utforming, planlegging, utprøving og iverksetting av BTI i Tromsø.
I første del av prosjektperioden jobbet vi med
å sette oss inn i den danske modellen, samt å
analysere vår egen kommune – hva har vi, og
hva mangler vi? Vi så raskt at vårt utgangspunkt måtte være å bygge på det vi allerede hadde på plass i kommunen, og
supplere med elementer fra modellen.
Helsedirektoratet gjennomførte en kartlegging i vår kommune. Denne kartleggingen
benyttet vi aktivt i arbeidet, blant i vår
kommune, som vi aktivt benyttet i arbeidet,
blant annet når vi utformet kompetansehevingsdagene for de ansatte i kommunen.
Et stort fokus var å lage «handlingsveiledere»- en trinnvis beskrivelse av
handlingsalternativer i situasjoner rundt
barn og unge som viser behov for ekstra
innsats. Det ble utarbeidet tre ulike
handlingsveiledere:
• For ansatte som jobber direkte med barn
og ungdom mellom 0 og 18 år
• For ansatte som jobber med foreldrene
• For ansatte som jobber i Barneverntjenesten
Vi etablerte også et tverrfaglig møtesystem
i tilknytning til barnehagene og skolene i

kommunen. Et sentralt, og spennende
element i BTI-modellen er «Stafettloggen». Stafettloggen skal synliggjøre
ansvar, beslutninger og målsettinger i
det tverrfaglige arbeidet med et barn,
ungdom eller familie. Arbeidet med å
få på plass en elektronisk stafettlogg
resulterte i vår kommune til anskaffelsen av
Visma Flyt Sampro.
PLANLEGGING, UTPRØVING OG
IVERKSETTING
Oppstarten av BTI-modellen i Tromsø kommune ble gjennomført gjennom en utprøving
i en pilot – en avgrenset del av kommunen.
Erfaringene fra denne piloten ble gjennomarbeidet, og deretter ble BTI rullet ut i
kommunen som helhet gjennom opplæringsdager. Dette skulle sikre grunnleggende
kompetanse om BTI og forutsetningene for
bruk av modellen.
- Vi jobber fortsatt med implementering, og vi
oppdager stadig nye områder i arbeidet med
barn og ungdom der BTI kan bidra til systematisering, målrettet samarbeid og oversikt for
brukere av våre tjenester til barn og unge.
BTI-modellen løser ikke alle våre utfordringer
knyttet til tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid
og involvering av barn/unge/foresatte. Men,
BTI har gitt oss et felles språk, fokus på felles
målsettinger, noen felles standarder og løftet
frem barnet/ungdommen. Deres behov blir
satt i sentrum. Vi ser konturene av den «røde
tråden»!, sier Høiseth til slutt.
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¼¼ FAKTA
Bakgrunnsdokumenter
for BTI er:
Helsetilsynets tilsynsrapport fra 2009, Veilederen
«Fra bekymring til handling»,
Handlingsplanen mot vold
i nære relasjoner, Opptrappingsplanen for psykisk
helse, St.meld. nr. 30
(2003-2004, St. meld. 18
(2010-2011), Samhandlingsreformen og Opptrappingsplanen for rus. De nevnte
dokumentene begrunner
hvorfor BTI er relevant for
kommunene.

SVIKT OG SVIK
I juni presenterte «Barnevoldsutvalget» NOU 2017:12, med tittelen Svikt og svik. Oppdraget
var å ta en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt. I utredningen legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og
anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.
AV BEATE STEINKJER

Det regjeringsutnevnte Barnevoldsutvalget
fikk i november 2015 mandat å avdekke
i hvilken grad og på hvilken måte det
offentlige tjenesteapparatet har sviktet i
sin håndtering av saker der barn har vært
utsatt for alvorlig vold og overgrep. Utvalget
bestod av ni medlemmer med kompetanse
på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av
tjenesteapparatet. Leder var Ann-Kristin
Olsen, nestleder Dag Øystein Nordanger.
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Bakgrunnen for at dette arbeidet ble satt i
gang er at Norge har erfart mange alvorlige
tilfeller der barn og ungdom har vært utsatt
for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig
omsorgssvikt. I forbindelse med slike
tilfeller, oppstår det spørsmål om hvorvidt
tjenesteapparatet kunne ha forebygget og
forhindret dette. «Dersom tjenesteapparatet
har sviktet, er det viktig at vi forstår hvorfor,
og at vi skisserer løsninger til hvordan vi kan

tjenestene. I andre situasjoner er sviktende
samarbeid og samordning mellom tjenestene
hovedårsaken. Gjennom utvalgets arbeid er
det kommet frem at det råder stor usikkerhet
i tjenestene, spesielt i helsetjenestene, når
det gjelder tolkningen og den praktiske
anvendelsen av reglene om taushetsplikt,
opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. I saksgjennomgangen så utvalget
eksempler på at barn ikke hadde blitt snakket
med på en god og trygg måte, eller snakket
med i det hele tatt.
Barnevoldsutvalget kommer med mange
forslag på ulike nivå, til de ulike utfordringene
som ble avdekket. Hovedbudskapet er at det
må handles og tas grep umiddelbart. Det er
helt avgjørende å snakke med barna, det er
de som er kilden til informasjon om sitt eget
liv.

bidra til å forhindre alvorlige tilfeller av vold,
overgrep og omsorgssvikt i fremtiden» (NOU
2017:12, kapittel 3.1).
Utvalget har til sammen gått gjennom
og vurdert 20 saker der barn har blitt
utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt. NOU-en viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å beskytte
alle barn. Utvalgets inntrykk er at flere
tjenestepersoner, både innen barnevernet,
helsetjenesten, skoler og BUP ikke forsto
alvoret i at et barn vokser opp med en
omsorgsperson med rusproblemer og
psykiske problemer. I noen tilfeller er barna
blitt drept. Signaler om overgrep ble oversett,
feiltolket og i liten grad undersøkt.
Noen av årsakene til at disse barna ikke ble
oppdaget og ivaretatt på en god nok måte,
er manglende kunnskap og kompetanse i

Hvis man skal klare å forebygge, avdekke
og følge opp barn som har vært utsatt for
vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt,
må alle tjenester ha en sterk bevissthet om
sin rolle og sitt ansvar når det gjelder å vektlegge barnets beste som et grunnleggende
hensyn. Videre må de ha kunnskap nok til å
gi barnets beste-begrepet et innhold, og vite
hvilken betydning prinsippet har for utøvelsen
av den enkelte sektors arbeidsoppgaver, og
for samhandlingen med andre tjenester. De
ulike tjenestene må ha kunnskap om hvordan
de best kan bruke sine virkemidler for å
fremme barnets beste. Utvalget har også sett
behovet for å sikre at helsestasjonstjenesten
og barneverntjenesten gjør hjemmebesøk
som en del av sin oppsøkende virksomhet.
Les NOU 2017: 12 > Svikt og svik —
Gjennomgang av saker hvor barn har
vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt
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PÅ VEI MOT SELVSTENDIGE LIV
Bodø kommune hadde for fem år siden om lag 20 bostedsløse ungdommer i alderen
16-23 år. I dag er alle ivaretatt gjennom egen bolig i Foyer Bodø.
TEKST: CARINA KALJORD
FOTO: PRIVAT

Avdeling Bo – og Nærmiljø i Barnevernstjenesten i Bodø har to bo- og oppfølgingstiltak for ungdom. Det ene er DUE – Der
Ungdommen Er, med plass til 15 ungdommer
mellom 16 og 23 år, som er i kontakt med
barneverntjenesten. I tiltaket kan ungdom
få hjelp til å finne hybel eller leilighet på
det private boligmarkedet, i tillegg til oppfølging av skole, jobb, helse og fritid. Familie
og venner er et annet område mange ønsker
støtte i forhold til. Noen har behov for hjelp
i en kort periode, mens andre trenger støtte
i flere år.

For alle ungdommene i DUE er målet at de
etter hvert skal klare seg selv uten hjelp fra
hjelpeapparatet. DUE ble etablert i Bodø i
2007 som tilbud for 5 ungdommer. Ut fra god
erfaring og behov er der i dag 15 ungdommer,
primært fra egen kommune, men også fra
andre kommuner.
MER ENN BARE BOLIG
Det andre tiltaket er Foyer Bodø med 10
leiligheter, pluss 4 korttidsboliger. Høsten
2012 meldte Utekontakten, Nav og barnevernet bekymring for flere ungdommer som
ikke hadde et fast sted å bo.
- Det var da registrert 20 ungdommer rundt
18 år og oppover, som var uten fast bosted.
Dette var ungdommer som trengte noe mer
enn at Nav hjalp dem med en hybel, samtidig
som de var blitt for gamle til å få et tilbud
gjennom barnevernet. Foyer er et direkte
resultat av at denne bekymringen ble tatt på
alvor av mange instanser, egne politikere og
Husbanken. Det forteller Janne Joakimsen
som er fagleder for avdeling Bo- og Nærmiljø
i barneverntjenesten i Bodø kommune.
OVERGANGER
- Ungdommene i Foyer er mellom 16 og 23 år,
som er- eller står i fare for å bli –bostedsløse, eller har vanskelige hjemmeforhold.
Også ungdom tilknyttet barnevernet i andre
kommuner kan søkes inn i Foyer, for eksempel
i forbindelse med skolegang. Dette er et tilbud
som skal vare mellom ett og tre år, i overgangen mellom å bo hjemme med foreldre,
i institusjon eller fosterhjem, til å bo og bli
selvstendig i egen bolig, forteller Joakimsen.
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Ungdommene søkes primært inn fra barneverntjenesten, Nav, eller flyktningkontoret.
De første ungdommene flyttet inn i egen bolig
i Foyer i mai 2014. Målet er å gi trygge, gode
boliger til unge bostedsløse, med fokus på å
opparbeide god boevne og være en del av et
naboskap. I løpet av en periode på ett til tre
år skal ungdommene bli i stand til å mestre
eget liv, gjennom å ta gode valg både når det
gjelder helse, økonomi, fremtidig karriere
og inntekt, nettverk og fritid. Det er et mål å
få ungdommer bort fra sosialhjelp, og inn i
skole, jobb eller lærlinge-avtale.
TILGJENGELIGE TJENESTER
- Hvordan jobber dere med ungdommene?
- Ungdommen får tildelt en koordinator som
skal veilede og hjelpe ungdommen i overgangen mot selvstendighet. Vi hjelper dem
å strukturere dagen med å stå opp, dra til
skole/jobb, planlegge innkjøp og lage maten
sin selv, ivareta hygiene og vask av klær og
bolig, ivareta økonomi og forholde seg til
husregler og boligkontrakt. Ungdommene
gis individuell oppfølging utfra den enkeltes
forutsetninger, behov og ønsker for fremtiden. En viktig del av koordinatorens arbeid
er å bistå ungdommen ved å gå foran og
ved siden av i starten, og etter hvert bak når
ungdommen mestrer oppgaver og mål. Det
er vårt ansvar å sørge for at alle tjenester
som ungdommen trenger er tilgjengelige.
Godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for
å kunne levere et godt og helhetlig tilbud til
ungdommene.

Tilgjengelighet
Foyer Bodø er ikke en institusjon, og derfor ikke døgnbemannet.
mandag, onsdag
Foyer-koordinatorene er tilgjengelige for ungdommene
og torsdag kl.08.00-20.00 og tirsdag og fredag kl.08.00-15.30.

psykiske problemer ikke kan få bo i Foyer.
Dette fordi det kan føre til uro i miljøet som
kan bli krevende for de andre ungdommene.
I tillegg vil disse ungdommene kreve mer
bistand enn det som ligger i 20% oppfølging,
som er den oppfølging hver enkelt ungdom
får både i Foyer og DUE.
KRAV OG FORVENTNINGER
- Hva forventer dere av ungdommen som er
i Foyer?
- Alt arbeidet baserer seg på frivillighet og
samarbeid mellom ungdom og koordinatorer.
Det betyr at den som sier ja til Foyer-leilighet
må anstrenge seg for å holde sine avtaler og
jobbe med egen fremgang, motivasjon og
endring. Foyer Bodø vil jobbe hardt for at
ungdommen skal være sentrum i eget liv.
Det betyr at ungdommen må forstå, påvirke
og delta der viktige bestemmelser blir tatt.
Vi er opptatt av at det ikke bestemmes eller
gjøres noe som ungdommen ikke er informert
om, og derfor forventes det at ungdommen
deltar på møter som gjelder eget liv, sier
Janne Joakimsen.

«Bolig for vekst»
Informasjon om Foyer Bodø

over, kan ungdommene
Hvis det oppstår behov for akutt hjelp utenfor tidspunktene
lørdag og søndag.
ringe en vakttelefon hverdager kl.20.00-08.00 og kl.13.00-15.00

Kontakt Foyer Bodø:
Fagleder Janne Joakimsen
905 82 806 - janne.joakimsen@bodo.kommune.no

Foyer-koordinator Monica Johnsløv Antonsen
992 89 487 - monica.johnslov@bodo.kommune.no

- Alle leilighetene ligger i samme borettslag.
Hva er fordeler og ulemper med det?
- Fordelen er tilgjengelighet, fordi vi som
jobber i Foyer er lokaliser rett over gårdsplassen. Det gjør det enklere å stikke innom
og sjekke at ungdommene har kommet seg
opp om morgenen. Når det gjelder ulemper,
er det viktig å ikke ha for mange ungdommer med lik problematikk. Vi er tydelig
på at ungdommer med alvorlige rus- eller
Foyer-koordinator Espen Kirkesæther
908 03 827 - espen.kirkesaether@bodo.kommune.no

Bodø kommune
Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no



Besøksadresse: Nordstrandveien 41, 8046 Bodø

Bilde malt av Monica Johnsløv Antonsen
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En viktig del av
koordinatorens arbeid er
å bistå ungdommen ved å
gå foran og ved siden av i
starten, og etter hvert bak
når ungdommen mestrer
oppgaver og mål.

FRA BOSTEDSLØS
TIL VERDIG LIV
- At Hamarøy kommune hadde så mange bostedsløse, var en alvorlig vekker.
Men resultatene fra kartleggingen i Brukerplan var ikke til å misforstå. Vi skjønte at
her måtte vi ta grep, og gjøre noe helt nytt. Dermed ble Housing First etablert i Hamarøy,
forteller fungerende prosjektleder Linda Sandnes.
Brukerplan er et verktøy for blant annet å
kartlegge omfanget av rus- og psykiske
problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Fylkesmannen var bekymret for
situasjonen i Hamarøy, og anbefalte kommunene å søke prosjektmidler for å prøve
ut Housing First. I dag har kommunen tre
brukere som er aktive i prosjektet, og tre nye
vil få tilbud om deltakelse.

BREDT OG TETT SAMARBEID
- For å lykkes i Housing First er det helt
nødvendig med et tett og godt samarbeid
mellom de som forvalter boliger i kommunen,
psykisk helse og rustjenesten og prosjektet,
forteller Sandnes. Brukermedvirkning
og selvbestemmelse er særlig vektlagt i
metoden, og Housing First Hamarøy ønsker
å ha mye fokus på dette.
- Et annet prinsipp i Housing First er at man
skal være en del av et vanlig nabolag. Det er
bygd mange boliger i Hamarøy de seneste
årene, der rundt halvparten er tiltenkt
ordinære boligsøkere, og resten er tiltenkt
psykisk utviklingshemmede, flyktninger
og brukere innenfor psykisk helse og rustjenesten. De aller fleste boligene som
er bygd er blokker/hus med flere leiligheter. Dette har bidratt til at det har vært
utfordrende å finne boliger. Det er i hovedsak



AV CARINA KALJORD
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Deltakere i Housing First i Hamarøy, får
automatisk tilbud om fleksible oppsøkende
tjenester, FACT. Fv prosjektleder FACT i
Nord-Salten, Bente Haukås og fungerende
prosjektleder Linda Sandnes i Housing First.
Foto: Privat

bygd boliger på Oppeid, men også på Ulvsvåg
og på Innhavet. Det har også vært bosatt
mange enslige mindreårige og voksne flyktninger som har hatt behov for bolig. Housing
First Hamarøy er fremdeles i prosjektfasen
og prøver ut hvordan metoden fungerer i et
lite lokalsamfunn. Vi samarbeider tett med
psykisk helse og rustjenesten, samt andre
tjenester, inklusive Husbanken, forteller
Sandnes.

- Hva er de største utfordringene med å tilby
Housing First i en kommune med bare 1800
innbyggere?
- Målgruppen vår er jo en stigmatisert
gruppe i samfunnet, og i en liten kommune
som Hamarøy vil ofte brukerne være kjent
på bygda. Ikke alle ønsker å ha en nabo med
problematikken som denne målgruppen har.
Dette er utfordrende for prosjektet og viser hvor
viktig det er at psykisk helse og rustjenesten
i samarbeid med prosjektet har ressurser og
kapasitet til å stille opp dersom det skulle
oppstå akutte situasjoner.
OPPSØKENDE TEAM GIR SKREDDERSYDD
HJELP
Hamarøy kommune er nå i gang med å etablere FACT-team i samarbeid med nabokommunene Steigen og Tysfjord. FACT
står for Flexible Assertive Community
Treatment, og kan oversettes til fleksibel
aktiv oppsøkende behandling. Dette er en
tilpasning av Assertive community treatment,
ACT-modellen. Dette er en godt dokumentert
modell for å gi oppsøkende, samtidige og
helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer. Dette er mennesker som i
liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.
- Disse tre kommunene samarbeider allerede
tett i arbeidet med psykisk helse og rus,
og derfor prøver vi nå ut FACT-modellen
sammen. Mye skal på plass nå i oppstarten,

både når det gjelder avtaler og forventningsavklaringer. Det er mye forankringsarbeid
som må gjøres når tre kommuner og to
helseforetak går sammen om en slik satsing.
Det forteller vernepleier Bente Haukås, som
jobber i psykisk helse og rustjenesten i
Hamarøy kommune.
Haukås leder arbeidet med etableringen av
FACT-teamene i de tre kommunene, som til
sammen vil yte tjenester til 30-40 brukere.
Det er planlagt to ukentlige møter, med
fokus på de brukerne som trenger mest hjelp
akkurat den uka. De tas opp i møte med hele
teamet, og man blir enige om hva temaet skal
gjøre.
- Da er det konkret snakk om 3-5 brukere
som vil få ekstra tett oppfølging fra oss,
forklarer Haukås. Disse får tett oppfølging
så lenge det trengs, og diskuteres på teammøter for å sikre kvalitativt gode tjenester.
- I Hamarøy er det bestemt at de brukerne
som får tilbud om å delta i Housing First,
automatisk også får sine tjenester gjennom
FACT-teamet. I veilederen «Sammen om
mestring» opererer man med 3 ulike hovedforløp. Vi ser for oss at hovedforløp 3;
personer med alvorlige og langvarige
problemer/lidelser er primærgruppa for
Housing First og FACT. Begge har stort
fokus på brukermedvirkning og recoverytenkning. Dette har vært viktig når Hamarøy
har bestemt at alle som får et tilbud gjennom
Housing FIrst også skal tilbys oppfølging av
FACT-teamet, sier Haukås.
- De andre kommunene har ikke Housing
First, men det er likevel viktig å ha fokus på
bolig fra dag en. Målet med FACT er å sørge
for at de brukerne med mest omfattende
hjelpebehov har det så bra som mulig, selv
om de ikke har egen bolig. Men vi ser at å
bo trygt og godt uten tvil bidrar til bedring i
livskvaliteten for disse menneskene, sier
Haukås.
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SPILLSNAKK.NO – FOR DEG SOM
LURER PÅ OM DU SPILLER FOR MYE
Nylig åpnet det nye nettstedet www.spillsnakk.no. Dette er en hjelpetjeneste hvor de som er spilleavhengige
eller bekymrede pårørende kan chatte anonymt med en fagperson.

Det er Ruspoliklinikken på Universitetssykehuset NordNorge som har utviklet chattetjenesten. Intensjonen er at de
som holder på med pengespill eller dataspill kan få direkte
kontakt med psykolog eller andre fagpersoner, slik at de
kan snakke om eventuelle utfordringer knytte til spillingen
sin. Tjenesten krever verken brukernavn eller pålogging.
- På chatten kan folk henvende seg anonymt, de vil møte en
fagperson som kan svare på spørsmål. Fagpersonen vet ikke
hvem det er man chatter med, forteller Jorunn Lorentzen,
enhetsleder ved Rusklinikken UNN, i et intervju til NRK.

46

SPOR 3 | 17

I tillegg til chattetjenesten tilbyr spillsnakk.no en test som
gjør at du kan sjekke om du har utviklet et bekymringsfylt
spillemønster.
Nettressursen er også et tilbud til pårørende, som kan ha
behov for å snakke om sin bekymring knyttet til venner eller
familiemedlemmers spillemønster.
På hjemmesiden til KoRus-Øst finner du informasjon og
lenker til andre hjelpetjenester om spilleavhengighet.
http://www.rus-ost.no/spilleavhengighet

NYTT OM NETT

PÅRØRENDE AV RUSAVHENGIGE
MÅ INVOLVERES
- ARTIKKEL OG FILMER OM PÅRØRENDES ERFARINGER
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) har gjennom prosjektet «Pårørende: en ressurs» rettet fokus mot
pårørende til rusavhengige. På kommunetorget.no kan du lese en artikkel og se tre filmer som er et resultat
av dette prosjektet.

Filmene baserer seg på fortellinger fra tre pårørende, som
forteller om sin hverdag og sine møter med det kommunale
tjenesteapparatet. Artikkelen som rammer inn filmene
er skrevet av Miriam Neegaard fra Landsforbundet mot
stoffmisbruk.
I den første filmen møter vi Åse Kristin, som er 30 år. I
femten år har hun vært pårørende til en søster som har
slitt med rus. «Du får på en måte aldri fred, for du må alltid
vite hvor de er. Har de det bra? Har de mat? Har de drikke?
Klarer de seg til i morgen? Er hun inne? Er hun ute? Du er
hele tiden i beredskap, og derfor tror jeg pårørende trenger
hjelp, fordi det rett og slett er en for stor belastning.».
Morten er 27 år. Søsteren hans har slitt med rus siden han
var 13 år. «I ungdomstiden følte jeg meg veldig alene. Jeg
følte at jeg var den eneste som hadde dette problemet i
verden. Jeg skulle ønske jeg ble møtt med at det finnes
faktisk en plass for deg og...».
Den tredje filmen handler om Robert som mistet sønnen sin
for tre år siden. Erfaringer Robert har er blant annet at, «det
å være pårørende har vært en utrolig tøff kamp. Det er den
tøffeste kampen jeg har vært i noen gang. Det som gjør det
ekstra tøft er at kampen varer i så mange år. Det er ingen
som ivaretar deg. Du føler deg veldig alene».
I artikkelen kommer forfatteren med råd til hvordan de som
jobber med lokalt rusarbeid kan veilede, lytte til og støtte
de pårørende.

Du kan se filmene og lese artikkelen på kommunetorget.no
http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-ogdebatt-2/Parorende-av-rusavhengige-ma-involveres---filmog-artikkel-om-parorendes-erfaringer/
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VELTILPASSET
UNGDOM
Rapporten er en oppdatering av de
nasjonale Ungdatarapportene som er utgitt
årlig siden 2013. Analysene bekrefter det
bildet som Ungdata allerede har gitt av
norsk ungdom, som en nokså veltilpasset,
aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon.
Selv om de fleste ungdommene trives og
er godt fornøyd, er det samtidig mange
som opplever bekymringer i hverdagen.
Særlig er det mange jenter som opplever
skolen som stressende, og et viktig funn
fra årets undersøkelse er at omfanget av
psykiske helseplager fortsetter å øke, men
også at ungdom stadig røyker og drikker
mindre. På andre områder kan det derimot
synes som den skikkelighetstrenden vi har
sett prege ungdomsgenerasjonene siden
årtusenskiftet, har stoppet noe opp. Årets
tall viser at færre bruker mye tid på lekser
og at framtidsoptimismen er noe lavere.

Det er også en mindre økning i andelen
ungdom som driver med lovbrudd. Det
er for tidlig å konkludere med om dette
trendbruddet er tilfeldig eller om det er
begynnelsen på en mer varig endring.

Tallene i årets rapport baserer seg på svar
fra 240.700 ungdommer hovedsakelig
i alderen 13 til 18 år, fordelt på de 391
kommunene og åtte fylkeskommunene som
tok i bruk Ungdata i perioden 2015 - 2017.

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

Årets Ungdatarapport viser at norsk ungdom fortsatt

Ungdata 2017
Nasjonale resultater
Anders Bakken

kan karakteriseres som veltilpasset, aktiv, hjemmekjær
Se www.ungdata.no for mer informasjon.

og med et godt forhold til sine foreldre. Trenden med

nedgangen i bruk av alkohol og tobakk fortsetter også.
Samtidig viser årets Ungdataundersøkelser at
omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der elever svarer
på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på
fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2017 har over 400 000
ungdommer deltatt i undersøkelsen, fordelt på hele landet.
Nærmere 80 prosent av samtlige 13–15-åringer
NOVA Rapport 10/17i Norge har
© Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2017
deltatt i Ungdata de siste tre årene,NOVA
i tillegg
harResearch
nesten 100
– Norwegian Social
www.hioa.no/nova
000 elever på videregående opplæring svart på undersøkelsen.
Oslo kommune
Velferdsetaten
Kompetansesenter rus – Oslo

Siden 2010 har Nova oppsummert resultatene i en nasjonal
rapport. Intensjonen er å gi et bredt og oppdatert bilde av
norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det
på ulike områder. 2017-rapporten dekker mange av de mest
sentrale områdene i ungdoms liv: foreldre, venner, nærmiljø,
utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og
regelbrudd.
I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse
det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom. Selv om de
fleste trives og er godt fornøyd, er det mange som opplever
bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som
opplever skolen som stressende. Et sentralt funn fra årets
undersøkelse er at omfanget av psykiske helse-plager
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fortsetter å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter
og jenter. Det kan også se ut til at den «skikkelighetstrenden»
vi har sett prege ungdomsgenerasjonene siden årtusenskiftet,
har stoppet noe opp. Sammenliknet med fjorårets tall brukes
det mindre tid på lekser, færre sikter mot høyere utdanning
og det er en liten økning i andelen ungdom som driver med
lovbrudd.
Lenke til rapporten Ungdata 2017. Nasjonale resultater finner
du her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-ogarbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/
Ungdata-2017
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Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen
1. august 2017 kom det endringer i opplæringslovens bestemmelser
om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot
mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som
blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med,
varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer
helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot
krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for
å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har
ansvaret for at dette blir gjort.» Slik lyder noe av det nye innholdet i Opplæringslovens kapittel 9A. Lovendringen betyr at
det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Dersom en skole
ikke stopper mobbing bryter den dermed opplæringsloven.
Intensjonen med det nye regelverket er å styrke rettighetene til
elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt
virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Lovforslaget
innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende.

det foregår mobbing. Skolene skal undersøke all mistanke om
mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø. Lovendringen innebærer krav om at det utarbeides
en aktivitetsplan for tilfeller der det etter loven skal settes inn
tiltak, og krav om at skolene dokumenterer hvordan aktivitetsplikten oppfylles. Aktivitetsplikten gjelder også i tilfeller der det
er en voksen på skolen som krenker elever.
Med den nye endringen blir Fylkesmannen førsteinstans i
saker som omhandler elevenes skolemiljø. Dersom skolen
har blitt varslet om mobbing uten å følge det opp, kan elever
og foreldre ta kontakt med Fylkesmannen. Fylkesmannen
og Utdanningsdirektoratet vil også få rett til å vedta hva
kommunen skal gjøre i enkeltsaker, og rett til å gi tvangsmulkt
eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

Aktivitetsplikten betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge
med, gripe inn, undersøke saken, varsle og gjøre tiltak dersom

Nedgang i kriminaliteten i Norge
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det
gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangen markant. De siste årene har ungdom blitt stadig
mer lovlydige, mens trenden er motsatt blant godt voksne og eldre.
I følge SSB ble det anmeldt 336 500 lovbrudd i Norge i 2016.
Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre
enn i 2014. Tar man høyde for befolkningsveksten, er nivået av
anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i
de 24 årene SSB har jobbet med denne typen statistikk. Den
største nedgangen ser man i anmeldte eiendomstyveri, hvor

det er en halvering fra 2003. De siste to årene har det også vært
en betydelig nedgang i anmeldte rusmiddellovbrudd. Dessverre
registreres det en økning i voldslovbrudd. I følge SSB ble det i
2016 registrert nærmere 35 000 tilfeller av vold og mishandling,
hvorav 3450 var tilfeller av mishandling i nære relasjoner.

S P O R 3 | 17

49

KORT OM NYTT
Kriminalitetsstatistikken fra politiet for første halvår av 2017
viser nedgang på 6,4 prosent i forhold til samme periode i 2016,
og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til 2013. I følget politiet
skyldes reduksjonen først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd. Vinningslovbrudd og trafikklovbrudd er de klart
største kriminalitetstypene når det gjelder antall anmeldelser,
men det er flest trafikklovbrudd og narkotikalovbrudd som
blir oppklart. En utfordring politiet står ovenfor, er at deler av
kriminelle handlinger flytter over til internett.
Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og
tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før.
Aller størst er nedgangen blant unge under 18 år, hvor det er
en reduksjon på over 40 prosent fra 2002 til 2015. Pilen peker
motsatt vei når det gjelder voksne over 50 år, hvor det har vært

en økning på over 75 prosent. Noen av forklaringene til økt
kriminalitet blant godt voksne og eldre er at det er blitt flere av
dem i samfunnet. Samtidig ser man at flere over 50 år velger
å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Sammenheng mellom rusbruk og
skoleprestasjoner
En norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige
skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på
forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i
risiko fra å utvikle problematisk bruk av alkohol eller narkotika.

Studien er basert på data fra ung@hordaland-undersøkelsen
og offisielle skoleregisterdata. Nesten 8000 ungdommer fra
Hordaland, i alderen 16-19 år, deltok i studien.
Resultatene fra denne studien viser at bruk av alkohol og
illegale rusmidler har sammenheng både med karakterer
og skolefravær, også når ungdommene ikke har samtidige
psykiske problemer. Disse sammenhengene gjelder på tvers
av kjønn, og uavhengig av hvilket sosialt lag ungdommene
kommer ifra.
At det er en sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner er noe man kan forvente. Denne studien
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bekrefter denne sammenhengen, og viser samtidig at desto
flere tegn det er på at ungdommen har rusproblemer, jo
sterkere er sammenhengen med dårlige karakterer og høyt
fravær. Siden resultatene tyder på at problemer med alkohol og
narkotika er sentrale faktorer i skolerelaterte vansker, mener
forskerne det er behov for rusforebyggende tiltak i tjenester
som er i kontakt med unge. Skolen er en sentral og viktig arena
for å oppdage barn og unge som sliter. I tillegg er det viktig med
tilgang til, og bruk av, helsetjenester ved behov for de unge.
Kilde: Alcohol and illicit drug use are Important factors for
school-related problems among adolescents
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Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene
Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene».
Intensjonen er å bidra til at rapporteringen om alkohol og narkotika i mediene skal bli mer faktabasert og nyansert.
Publikasjonen retter seg i første rekke mot journaliststudenter
og forskere som innleder sin karriere. Den vil også være
relevant for andre som arbeider på alkohol- og rusmiddelområdet.
Journalister og forskere trenger hverandre. Mange forskere
har interesse av å gjøre forskningen sin synlig i media, og
journalistene har interesse av å finne de riktige ekspertene og
få et korrekt faktagrunnlag for sakene sine. Journalistikk er et
sentralt og oftest nødvendig mellomledd for å gjøre forskning
tilgjengelig og forståelig for allmennheten.
Det at journalistene ikke har god nok kunnskap om feltet, og
jobber under tidspress, gjør at risikoen for misforståelser og
feiltolkninger er stor. Da blir det viktig at den enkelte forsker

bevisst kommuniserer forskningsresultatene sine, på en tydelig og
enkel måte.

Misbruk av fakta?
Alkohol og narkotika i mediene

Publikasjonene tar opp flere tema, i
tillegg til møtet mellom journalister
og forskere.
1

«Misbruk av fakta? Alkohol og
narkotika i mediene» inneholder tips til journalister og
forskere om hvordan forenkle kommunikasjonen mellom disse
gruppene.
Les > Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Europeisk narkotikarapport 2017
EN

og tiltak i Europa. 2017-rapporten viser at narkotikasituasjonen fortsatt er en
utfordring, og da særlig med tilgjengeligheten av nye psykoaktive stoffer og sterke

ISSN 1977-9860

European
Drug
Report

Hvert år gir EUs narkotikabyrå (EMCDDA) ut en oversikt over narkotikasituasjonen

Trends and Developments

syntetiske opioider.

2017

Denne rapporten er basert på informasjon EMCDDA har
mottatt gjennom nasjonale rapportpakker fra EUs medlemsstater, Tyrkia og Norge. Folkehelseinstituttet er norsk
kontaktpunkt for EMCDDA. For første gang er hovedrapporten
supplert med 30 nasjonale narkotikarapporter med en oversikt
over narkotikasituasjonen i det enkelte land.

Datagrunnlaget viser en generell økning i opioidrelaterte
overdosedødsfall, for tredje året på rad.

Kort oppsummert kan man si at narkotikaproblemet fortsatt er en betydelig utfordring for landene i Europa. Over
93 millioner europeere har prøvd illegale rusmidler.

Les mer > EMCDDA

De siste årene har det vært en kraftig fremvekst av nye
psykoaktive stoffer. I slutten av 2016 overvåket EMCDDA
over 620 nye psykoaktive stoffer (mot ca. 350 i 2013).
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Kompetansesenter rus, Nord-Norge
(KoRus-Nord)
KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet
Psykisk helse - og rusklinikken i UNN, og er lokalisert i Narvik.
KoRus-Nord skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse,
og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale
mål på rusfeltet i Nordland, Troms og Finnmark.
KoRus-Nord skal være «en tjeneste for
tjenestene» og for den forebyggende
virksomheten i kommunene.
Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å
bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i
tjenestene.

korusnord.no

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor tre kjerneområder:
´Rusforebygging som en del av folkehelsearbeidet, tidlig innsats og rusbehandling. Som
et ledd i dette har vi også som nasjonal funksjon
å drifte og videreutvikle nettressursene
forebygging.no og kommunetorget.no
Vi samarbeider blant annet med sentrale fagog forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt,
landets øvrige KoRus`er, Helse Nord, fylkesmannsembetene, regionale fora og fylkeskommunene.

