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Svanemerket trykksak

Kompetansesentrene styres gjennom årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom Helsedirektoratet og ulike
offentlige og private rusfaglige instanser om driften av det enkelte senter.
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Rusfag nr. 1–2012

Av: Cecilie Schou Andreassen,
KoRus - Bergen
Mer enn 10 000 personer har deltatt i en webbasert kartleggingsundersøkelse om rus.
Alkoholkultur på arbeidsplassen var blant de temaene en ønsket å vite mer om. Undersøkelsen viste blant annet at jobbrelatert drikking øker proporsjonalt med lederansvar.

Rus og voksenbefolkningen
Bakgrunn
Tidlig intervensjon på rusområdet er et
prioritert satsningsområde i regjeringens
opptrappingsplan på rusfeltet (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2007). Det er videre konkludert med at innsatsen som
til nå har vært gjort i forhold til voksengruppen på dette feltet har vært mangelfull (Nesvåg, Backer-Grøndahl, Duckert,
Enger, Huseby, & Kraft, 2007).
Systematisk gjennomgang av litteraturen
viser i tillegg store ubrukte teknologiske
muligheter med tanke på å kommunisere med voksengruppen på (Hester &
Miller, 2006; Squires & Hester, 2002). I et
prosjekt fra 2010 utførte vi et målrettet
metodeutviklingsarbeid i tråd med dette
(Andreassen & Johannessen, 2011), som
vi så hensiktmessig å anvende videre.

Behovet for økt kunnskap om rus i voksenbefolkningen samt mangelfull innsats
på tidlig intervensjon av rus i voksenbefolkningen, var derfor utgangspunktet
for dette prosjektet. På denne bakgrunn
ønsket vi å formidle samt rekruttere et
større utvalg til å delta i en webbasert
kartleggingsundersøkelse om rus. I denne forbindelse ønsket vi i særlig grad å
komme i kontakt med yrkesaktive, siden
arbeidslivet er vurdert som en egnet arena for å nå den prioriterte målgruppen
(voksne).
Resultatene fra undersøkelsen er nylig
sammenfattet i prosjektrapporten ”Rus
og voksenbefolkningen – Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv” (Andreassen & Johannessen, 2012). Denne
artikkelen er en revidert og kortfattet versjon av prosjektrapporten.
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Metode og tilnærming

alkoholkultur på egen arbeidsplass (Nesvåg, 2005). Respondentene ble bedt om
å besvare spørsmålene på en skala fra 1
(Stemmer ikke i det hele tatt) til 5 (Stemmer helt) (for eksempel ”Ledelsen på
min arbeidsplass er tilbakeholdne med å
servere alkohol til ansatte på sosiale arrangementer, ved feiringer og lignende”
og ”Ledelsen på min
arbeidsplass reagerer overfor ansatte
Ledelsen på min arbeidsplass reageUtvalg
som bruker rusmidrer overfor ansatte som bruker rusTotalt 10171 personer,
ler på en ikke-aksep6543 menn og 3623
tabel måte”). Lave
midler på en ikke-akseptabel måte
kvinner,
besvarte
verdier indikerte en
spørreskjemaunderliberal
alkokultur,
søkelsen. Gjennomsnittsalder i utvalget
mens høye verdier indikerte en konservar 41.8 (SD=13.6), med et aldersspenn
vativ alkokultur på arbeidsplassen.
fra 19 til 90 år. En stor andel av utvalget
var gifte/samboere/partnere (n=6528) og
Alkohol og arbeidsliv: I tillegg ble responyrkesaktive (n=7111). Utdanningsmessig
dentene bedt om å svare på tre spørsmål
hadde 3496 personer utdanning på unisom handlet om hvor ofte de det siste året
versitets/høyskolenivå, 3845 yrkesskole/
hadde (1) unnlatt å gå på jobb på grunn
fagskole, 1390 gymnas og 1437 grunnskoav bakrus, (2) hatt problemer med å funle som høyeste oppnådde utdanning. Av
gere i jobben dagen derpå samt (3) hvor
de som var yrkesaktive bestod utvalget av
ofte de hadde drukket alkohol i jobbsamansatte i privat sektor (n=4225), offentlig
menheng. Spørsmålene skulle besvares
sektor (n=2486) og selvstendig næringspå en skala fra 1 (Aldri) til 5 (Daglig eller
drivende (n=276) – fordelt på 25 bransjer.
nesten daglig).
3983 personer, over halvparten av de som
var yrkesaktive, hadde lederoppgaver på
Alkoholvaner: Alkoholvaner ble målt med
ulike nivå.
det velkjente instrumentet Alcohol Use
Disorders Identification Test (AUDIT)
Instrumenter
(Saunders, Aasland, Babor, De La Fiente,
Demografi: Demografiske spørsmål i un& Grant, 1993). AUDIT, som er utarbeidersøkelsen omfattet kjønn, alder, sivil
det av Verdens helseorganisasjon, består
status, utdannelse, primær yrkesstatus,
av 10 testledd eller spørsmål vedrørende
yrkessektor, bransje, stilling og ordinær
alkoholvaner som til sammen måler
arbeidstid per uke.
hvorvidt en persons alkoholkonsum kan
ansees som skadelig. Instrumentet tapAlkoholkultur: Alkoholkultur på arbeidsper tre aspekter eller dimensjoner ved
plassen ble målt, hos de respondentene
alkoholvaner: (1) alkoholkonsum, (2)
som krysset seg av som yrkesaktive, med
avhengighet og (3) alkoholrelaterte profem enkeltspørsmål vedrørende opplevd
blemer/konsekvenser. AUDIT er egnet
I de følgende avsnitt gis først en oversikt
over relevante sider ved utvalget som
deltok i undersøkelsen. Videre beskrives
måleinstrumenter som ble brukt samt
prosedyre, prosess og fremdrift i undersøkelsen og prosjektet som helhet, i tillegg til at viktige statistiske og etiske aspekter ved prosjektet
skisseres.
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til å skille mellom tegn på avhengighet
(”rød” sone), risikofylt forbruk (”gul”
sone) og annet forbruk (”grønn” sone).
Høye skårer indikerer ”rød” sone. På
bakgrunn av forskjellen mellom menn og
kvinners gjennomsnittsvekt, blodvolum
og forbrenning av alkohol (Snow, 2007),
ble spørsmålet som måler hvor ofte man
drikker mer enn et gitt antall alkoholenheter (AE) ved samme anledning, tilpasset kjønnene (6 AE ble brukt for menn
og 4 AE for kvinner). Undersøkelsen ble
lagt opp slik at respondentene fikk umiddelbar, dog kortfattet og generell, tilbakemelding på sin AUDIT-sumskåre, og
hvorvidt de rapporterte at alkoholvanene
kunne betraktes som risikofylte med forslag til potensielle tiltak. Sumskårer og
graden av risiko ble rangert slik: lav (0-7),
økende risiko (8-15), høy risiko (16-25)
og svært høy risiko (26-40) – i tråd med
de grenseverdier Verdens helseorganisasjon opererer med. Respondentene fikk
i denne sammenheng kjennskap samt
mulighet til å klikke seg inn på en nettside som tilbød våre selvhjelpsprogrammer for alkohol, cannabis og kokain
(www.rushjelp.no).
Samlet sett bestod testbatteriet av spørreskjemaer som i fagmiljøet, nasjonalt
og internasjonalt, blir ansett som godt
dokumenterte målemetoder og som tilfredsstiller de viktigste testtekniske krav
om validitet (treffsikkerhet), reliabilitet
(pålitelighet), normering (tilpasset norske forhold) og generaliserbarhet.

Webbasert selvhjelpsprogram
Undersøkelser har vist at selvhjelp kan ha
betydelig helsefremmende effekt. Denne
dokumenterbare effekten har også vist
seg i studier hvor man har evaluert tidlige
rusintervensjoner ved hjelp av interak-

tive selvhjelpsmetoder (Hester & Miller,
2006). Alle respondenter som deltok på
undersøkelsen fikk tilgang til et slikt program via nettadressen www.rushjelp.no.
Her tilbyr Stiftelsen Bergensklinikkene
en internettside for interaktive og digitalbaserte tester og selvhjelpsprogrammer. Den webbaserte selvhjelpsportalen
er et interaktivt tiltak rettet mot dem som
anonymt ønsker å utforske sine rusvaner (alkohol, cannabis og kokain) via internett. Metodikk, program og innhold
brukt i webportalen er forskningsmessig
evaluert som effektive (Blankers, Kerssemakers, Schramade, & Schippers, 2007;
Blankers, Koeter, & Schippers, 2009).
Som opplyst på nettsiden, er de ”døgnåpne” programmene beregnet for personer med milde til moderate alkohol-,
cannabis-, og/eller kokainproblemer og
som lever i stabile boforhold og er i kontakt med venner, slektninger eller kolleger.

Prosedyre, prosess og fremdrift
Utvalget ble rekruttert til en webundersøkelse om rus i voksenbefolkningen i
forlengelsen av en tv-reportasje (Lørdagsmagasinet, TV2 mars 2011) om rus
i arbeidslivet basert på et nylig avsluttet
prosjekt (Andreassen & Johannessen,
2011) laget av en nasjonal TV-kanal/stasjon. På slutten av reportasjen ble seerne
invitert til å delta i en webbasert undersøkelse ved å gå inn på kanalens nettside
(www.tv2.no), hvor en link til undersøkelsen lå, der de i tillegg fikk umiddelbar
skåre på sine egne alkoholvaner og hvorvidt disse kunne betraktes som risikofylte
(med kortfattet forslag til eventuelle tiltak). Respondenter ble opplyst om at testen/undersøkelsen ble gjennomført av
TV2 i samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen og Stiftelsen Bergens-
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klinikkene. De ble opplyst om at formålet
med testen/undersøkelsen var å måle
alkoholvaner, hvor resultatene som ble
samlet inn ville bli brukt i forskningsøyemed. I tillegg ble potensielle deltakere
orientert om at svarene som ble avgitt
var helt anonyme, og således ikke kunne
tilbakeføres til enkeltpersoner. Avslutningsvis fikk respondentene tilgang til
lenken www.rushjelp.no, som viste vei
til Bergensklinikkenes egen webbaserte
selvhjelpsportal. Portalen består av et
knippe nettbaserte selvhjelpsprogrammer og ulike ”online” testverktøy for ulike rusproblemer.
Samme prosedyre ble utført i samarbeid
med en nasjonal nettavis (DN.no), hvor
det ble laget en reportasje på deres nettside sammen med link til undersøkelsen.
Undersøkelsen ble administrert av et
firma som leverer internettsurveys. Alle
svar ble lagret på en server administrert
av dette firmaet. Etter en måned ble dataene samlet og sent på en Excel-fil som
inneholdt alle de samlede dataene til
forskningsteamet ved UiB/Stiftelsen Bergensklinikkene.

knyttet opp mot senere publikasjoner)
hensyn. For å imidlertid kunne utforske
forholdet mellom ulike variabler noe mer
detaljert ble noen hierarkiske multiple
regresjonsanalyser gjennomført.

Etikk og kvalitetssikring
Undersøkelsen fulgte vanlige etiske retningslinjer. Den ble før oppstart søkt
godkjent og tilrådd av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), Personvernombudet for forskning. I tillegg
ble det rettet en henvendelse til Regional Komitè for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, Helse Vest (REK Vest)
for å høre om det var nødvendig å søke
prosjektet godkjent før oppstart. I alle
ledd av prosjektet foretok vi intern kvalitetssikring og vurderte dets fremdrift,
arbeidsmåter og resultater. Alle som var
knyttet til undersøkelsen var bundet til
sin taushetsplikt, og alle forhåndsregler
ble fulgt med hensyn til anonymisering
av enkeltpersoner og utvalg.

Resultater
I avsnittene nedenfor oppsummeres
sentrale funn fra prosjektets hoveddel.

Statistikk

Alkoholkultur

Det ble knyttet statistisk og metodologisk
ekspertise til undersøkelsen/prosjektet.
Systematiske forskjeller ble analysert
med vanlige statistiske metoder (SPSS
17.00 for Windows). Gjennomsnitt, standardavvik og prosentvis fordeling ble
regnet ut for de ulike variablene i undersøkelsen. Stort sett ble kun deskriptive
statistiske parametre beregnet, således
ble fortolkende og mer avanserte former
for statistiske analyser begrenset. Dette
ble gjort både på bakgrunn av kostnadsmessige og forskningsmessige (lover

Menn rapporterte i gjennomsnitt om betydelig mer liberal alkoholkultur på sin
arbeidsplass enn kvinner. På sektornivå
fant vi at det rapporteres en mer liberal alkoholkultur i privat sektor og blant
selvstendig næringsdrivene, enn i offentlig sektor. På bransjenivå fant vi mest liberal alkoholkultur i bransjene media/
informasjon/PR, bank/finans/forsikring,
salg/markedsføring, IT/telekommunikasjon/internett, hotell/restaurant/storhusholdning, konsulenter/frie yrker og
kunst og kultur. Renhold/renovasjon,
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helse/sosial og utdanning/undervisnår vi i vår modell forsøkte å forklare jobning/forskning var de bransjene hvor
brelatert drikking.
det rapporteres om mest konservativ
Alkohol og fravær
alkoholkultur. Videre så fant vi ingen be87.7 % (ca 9 av 10) av utvalget rapporterte
tydelige forskjeller på stillingsnivå vedat de aldri har latt være å gå på jobb på
rørende opplevd alkoholkultur på egen
grunn av bakrus/dagen
arbeidsplass. Alkoholderpå det siste året, 12.2
vaner, alder og sektor
(ca 1 av 10) rapporterte
var de tre variablene
På sektornivå fant vi at det drikat dette har forekomsom forklarte mest når
kes betydelig oftere i jobbrelatermet enten flere ganvi i vår modell forsøkte
ger i året, flere ganger i
å forklare opplevd alte sammenhenger i privat sektor
måneden, noen dager
koholkultur på egen arog blant selvstendig næringsdrii uken eller daglig. Albeidsplass.
koholvaner og jobbrevende, enn i offentlig sektor.
Alkohol og arbeidsliv
latert drikking var de
Jobbrelatert drikking
to variablene som for17.5 % (ca 1 av 5) av utvalget rapporterte
klarte mest når vi i vår modell forsøkte å
at de aldri har drukket alkohol i jobbsamforklare alkoholrelatert fravær.
menheng det siste året, mens 67.7% (ca
Alkohol og jobbrelatert funksjonstap
2 av 3) rapporterte at de sjeldnere enn
71.1% (ca 2 av 3) av utvalget rapportermånedlig har drukket i jobbrelaterte
te at de aldri har hatt problemer med å
sammenhenger. Vi fant at ca en av seks
fungere i jobb dagen derpå det siste året,
(14.8%) har drukket i jobbrelaterte sammens 28.9% (ca 1 av 3) rapporterte at detmenhenger nokså jevnlig, definert som
te har forekommet enten flere ganger i
enten flere dager i måneden, noen dager
året, flere ganger i måneden, noen dager
i uken eller daglig det siste året. Bruk av
i uken eller daglig. Alkoholvaner, jobbrealkohol i jobbrelaterte sammenhenger
latert drikking, alder og stillingsnivå var
(som ved reiser, representasjon og feide fire variablene som forklarte mest når
ringer) forekom hyppigst blant topp- og
vi i vår modell forsøkte å forklare alkoholmellomlederne, både blant menn og
relatert funksjonstap i jobb.
kvinner. Jobbrelatert drikking økte altså
proporsjonalt med lederansvar. Kvinner
drakk imidlertid noe mindre enn sine
Alkoholvaner
mannlige kolleger ved samtlige stillingsnivå. Disse funnene er i tråd med funn
Demografiske variabler
gjort i tilsvarende undersøkelser (Skutle
Gjennomsnittlig
rapporterte
utvalet al., 2009). På sektornivå fant vi at det
get (n=8909) en AUDIT-skåre på 9.33
drikkes betydelig oftere i jobbrelaterte
(SD=6.24), som er en betydelig høyere
sammenhenger i privat sektor og blant
skåre enn hva vi finner i tilsvarende unselvstendig næringsdrivende, enn i ofdersøkelser. Dette kan skyldes såkalt
fentlig sektor. Alkoholkultur på arbeidsselvseleksjon, da de som allerede drikplassen og alkoholvaner blant ansatte
ker mye kan ha rekruttert seg til studien.
var de to variablene som forklarte mest
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I forhold til alder og kjønn så vi at alkoholvaner minker proporsjonalt med økt
alder for begge kjønn. Menn i alle aldergrupper drakk imidlertid mer enn kvinner, som vi også vet fra annen forskning.
Det vil si at menn under 26 år drakk mest,
mens kvinner over 65 år drakk minst. Vi så
også at blant gruppen 65+ flater kjønnsforskjellene ut. De med sivil status som
enslig/skilt/separert/enke/enkemann
rapporterte om høyere AUDIT-skåre enn
de som var gift/samboer/partner. På utdanningsnivå fant vi at grad av risikofylte alkoholvaner minker proporsjonalt
med økt utdanning, det vil si at de med
lavest utdanning rapporterte om størst
alkoholforbruk – og de med høyest utdanning rapporterte om lavest forbruk.
De med høy utdannelse drakk imidlertid
oftere enn de med lavere utdanning, dog
ikke på en risikofylt måte.

Jobbrelaterte variabler
På yrkesstatusnivå fant vi at de som
rapporterte om mest risikofylt alkoholforbruk var gruppen arbeidsledige,
studenter/elever og de som er på avkla-

ringspenger. Pensjonister var den gruppen som drakk minst. På sektornivå rapporterte de i privat sektor og selvstendig
næringsdrivende om betydelig høyere
alkoholforbruk, enn de i offentlig sektor.
I forhold til stilling og kjønn så vi at for
menn minket alkoholforbruket proporsjonalt med økt ansvar i jobben, mens for
kvinner var det motsatt – jo mer ansvar,
jo høyere alkoholinntak. Likevel drakk
menn betydelig mer enn kvinner på
samtlige stillingsnivå.

Risikofylt alkoholforbruk
Kategorisert etter risikoestimert alkoholforbruk fant vi at hele 61% av kvinnene
og 39% av mennene havnet i kategorien
lav risiko (AUDIT-skåre 0-7). Når det
gjaldt økende grad av risiko (8-15) fant vi
at 43% av mennene og 30% av kvinnene
havnet her. I gruppen høy risiko (16-25)
havnet 16% av mennene og 8% av kvinnene. I gruppen svært høy risiko (26-40)
fant vi 3% av mennene og 1% av kvinnene. Dette betyr at vi samlet fant at 39%
av kvinnene og 61% av mennene var forbundet med et risikofylt alkoholforbruk.
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Omfanget av jobbrelatert drikking, alder,
kjønn og alkoholkultur på arbeidsplassen var de variablene som forklarte mest
når vi i vår modell forsøkte å forklare alkoholvaner.

Potensielle feilkilder
Dataene og dermed resultatene kan ha
blitt påvirket av en rekke forhold. Vi ønsker derfor å påpeke noen slike mulige
begrensninger.
Samtlige instrumenter/skjemaer benyttet til kartleggingsundersøkelsen involverte selvrapportering. Selvseleksjon
kan for eksempel ha ledet til ”responsskjevhet”. Selve markedsføringen av
kartleggingsundersøkelsen (”Test dine
alkoholvaner her”, ”Finn ut om du er i risikosonen her”) kan ha tiltrukket/frastøtt
seg ulike grupper informanter. Enkelte
kan ha opplevd at svaralternativene ikke
passet for dem, og at de dermed unnlot å
svare. Vi vet ingenting om dem som ikke
deltok, eller hvorfor de unnlot å svare.
Kartleggingen ble lagt opp slik at respondentene fikk umiddelbar, dog kortfattet og generell, tilbakemelding på sin
AUDIT-skåre, og hvorvidt de rapporterte
alkoholvanene kunne betraktes som risikofylte. Grenseverdien som ble satt for
risikofylt alkoholbruk og tilbakemeldingen enkelte endte opp med kan ha ført til
at noen valgte å svare på ny, da de ikke
kjente seg igjen i kategorien de havnet i.
I tidligere og tilsvarende undersøkelser
har vi fått tilbakemeldt at noen derfor
dobbeltrapporterer, og det er sannsynlig
at dette også har skjedd i dette utvalget.
Dette vil selvsagt være en feilkilde i forskningsøyemed. Samtidig hadde vi i dette
prosjektet også klare målsetninger om å

skape fokus og bevisstgjøring rundt tidlig intervensjon på rusområdet i voksengruppen – noe vi konkluderer med at vi
langt på vei fikk til.
Videre er det viktig å nevne at rusvaner
ofte er tabubelagte, som i sin tur øker
sannsynligheten for underrapportering
i undersøkelser hvor dette er fokus. Vi
forsøkte å bøte mot dette ved å forsikre
fullstendig anonymitet samt legge link til
undersøkelsen ut på en nøytral nettside
som for eksempel ikke representerte en
arbeidsgiver og lignende forhold.
I spørreskjemaundersøkelser kan respondentene etter hvert gå lei og svare
mer tilfeldig enn nøyaktig, særlig når undersøkelsene består av mange spørsmål.
Dette mener vi i mindre grad påvirket
denne undersøkelsen, da skjemaet tok
om lag 5 minutter å fylle ut.
Avslutningsvis blir det viktig å understreke at det er viktig at disse potensielle
feilkildene tas med i betraktning når man
vurderer de spesifikke resultatene og betydningen av dem.

Veien videre
Funnene fra prosjektets hoveddel støtter i stor grad annen forskning på feltet,
eksempelvis de resultater som ble presentert i rapporten ”Ett glass vin etter
jobben” (Skutle et al., 2009) av 6300 norske ansatte. Ut fra et tidlig intervensjonsperspektiv er det blant annet avgjørende
med kjennskap til potensielle risikogrupper/faktorer for å få til tidlig intervensjon
i praksis. Resultatene fra denne rapporten vil kunne tjene som en referanse for
det videre rusrelaterte arbeidet i arbeidslivet i et forebyggingsøyemed.

11

12

RUS OG V OKSENBEFOLKNINGEN

Individuelle risikofaktorer for utviklingen
av risikofylte alkoholvaner synes å være:
Kjønn: Menn drikker oftere og mer enn
kvinner. Flere menn (19%) enn kvinner
(9%) rapporterer om et risikofylt alkoholforbruk. Trenden er likevel at forskjellen
mellom kjønnene minker.
Alder: Yngre drikker mer og oftere enn
eldre. Alkoholkonsum reduseres proporsjonalt med alder. Tidlig intervensjon
bør derfor rettes mot de yngste aldersgruppene.
Sivil status: Enslige drikker mer og oftere
enn de som ikke er enslige.
Utdanningsnivå: De med lavere utdanning rapporterer om mer risikofylte alkoholvaner enn den med høyere utdanning. Risikofylte alkoholvaner minker
proporsjonalt med utdanning. De med
høyest utdanning drikker likevel oftere
enn de med lavere utdanning (høyere
gjennomsnittsverdi på spørsmål 1 i AUDIT: Hvor ofte drikker du alkohol?), men
likevel ikke på en risikofylt måte.
Yrkesstatus: Det å være student/elev, på
avklaringspenger og arbeidsledig er forbundet med betydelig mer risikofylt alkoholforbruk enn de øvrige gruppene. Vi
vet også fra annen forskning at studenters alkoholforbruk øker, og økningen er
størst for kvinnelige studenter (Skutle et
al., 2009).
Jobbrelaterte risikofaktorer for utvikling
av risikofylte alkoholvaner synes å være:
Sektor: Privat sektor og gruppen selvstendig næringsdrivende drikker betydelig mer enn de i offentlig sektor
Stillingsnivå: Blant menn reduseres det
risikofylte alkoholforbruket proporsjonalt med ansvar (topplederne drikker
minst), mens det blant kvinner går motsatt vei (kvinnelige toppleder drikker betydelig mer enn kvinnelige arbeidere og

funksjonærer).
Alkoholkultur: Konservativ alkoholkultur på arbeidsplassen er forbundet med
lavere risikofylt alkoholforbruk, mens en
liberal alkoholkultur på arbeidsplassen
er forbundet med høyere risikofylt alkoholforbruk. Av denne grunn kan det være
formålstjenlig å sette alkoholkultur på
agendaen.
Jobbrelatert drikking: Jobbrelatert drikking samvarierer positivt med risikofylte
alkoholvaner. Det er betydelig flere ledere enn øvrige ansatte som deltar i jobbrelatert drikking.
I et forebyggingsperspektiv vil arbeidslivet være tjent med å fokusere på massen - de som drikker på ”grønt” og ”gult”,
da det er disse som samlet sett koster
arbeidslivet mest - framfor de få prosentene som drikker på ”rødt”. Fra implementeringsforskning vet vi at tidlig intervensjon på arbeidsplassen forutsetter at
ledelsen og HMS-virksomheten er proaktive i det rusforebyggende arbeidet, og at
de får effektive strategier og modeller for
selektiv intervensjon i arbeidslivet. Derfor er forankring på arbeidsplassen helt
avgjørende i denne sammenheng.
Vi vet at mange ledere vegrer seg mot å
gripe inn i denne tematikken, til tross
for at motivet for å gripe inn tidlig har
gevinster knyttet til bedre helse, bedre
sikkerhet, lavere sykefravær, bedre utføring av arbeidet og forhindring av avhengighet. På arbeidslivsarenaen anbefaler
vi derfor at man starter med å diskutere
internt og stille viktige spørsmål som:
Har vi nok kunnskap? Har vi aktuelle risikogrupper på vår arbeidsplass? Hvilket
ansvar har vi? I tillegg kan det være nyttig
å skaffe seg oversikt over lokale ressurser
samt trening på det å gå fra bekymring til
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handling. Opplæring i metoden Motivetre på rusområdet, forskningsinstanser
rende Samtale har vist seg å ha effekt i et
og sentrale aktører arbeider sammen for
arbeidslivsperspektiv og er en klientsenå finne frem til ”best practice” av tidlig
trert, rådgiverstyrt samtalemetode for å
intervensjon på rusområdet i voksenbestyrke/fremme indre motivasjon til endfolkningen.
ring gjennom å utforske og løse ambivaKonklusjon
lens (Hermansson et
På bakgrunn av at økt
al., 2010). Opplæring
kunnskap om alkoi metoden vil kunne
I fortsettelsen og veien videre vil det
holbruk i voksenbeforbedre kompetanse
være formålstjenlig å evaluere ulike
folkningen og tidlig
overfor
nøkkelperintervensjon på russonell med tidlig
tidlig intervensjonstiltak i arbeidsliområdet er et prioriintervensjonstiltak.
vet, slik at vi øker kunnskapsbasen
tert satsningsområde i
Kompetansesentrene
om ulike metoders dokumenterbare
regjeringens opptrapvil kunne bistå med
pingsplan på rusfelveiledning og hjelp til
effekt.
tet, samt at mangelfull
å utvikle gode rutiner
innsats er gjort i forog arbeidsmåter.
hold til voksengruppen spesielt, så Kompetansesenteret det som hensiktmessig å
Videre kan det å la de ansatte få muliggjennomføre det foreliggende prosjektet.
het til å screene sine alkoholvaner og få
tilbakemelding på disse, være effektivt.
I rammeverket av tidsriktige teknologiske
Dette kan foregå på ulike måter. I et kostnyvinninger har derfor prosjektet initiert
nadsperspektiv vil det være gunstig å tilforskning kombinert med tidlig intervenby treffsikre anonyme webbaserte spørsjon i voksengruppen på følgende måter:
reskjemaundersøkelser med umiddelbar
tilbakemelding på de ansattes vaner, el1. Kartlagt alkoholvaner, alkoholbruk og
ler som standardisert ledd i de ordinære
alkoholkultur i et større utvalg på tvers
helse- og livsstilsundersøkelsene BHT/
av yrkesstatus, yrker og 25 bransjer
fastlege gjennomfører. Målet bør være
på om lag 10.000 personer ved hjelp
at alkoholvaner behandles og fokuseres
av internettsurveys. Funnene er i tråd
på lik linje som andre livsstilsområder
med annen forskning på feltet.
(kosthold, fysisk trening og lignende) – i
et såkalt frisklivsperspektiv.
2. Tilbakemeldt alkoholvaner ved at de
10.000 respondentene fikk umiddelbar
Hittil på feltet vet vi en del om ulike riog kortfattet tilbakemelding på sine alsikogrupper og alkoholvaner i norsk arkoholvaner, hvorvidt de var risikofylte
beidsliv. I fortsettelsen og veien videre vil
og med forslag til potensielle tiltak ved
det være formålstjenlig å evaluere ulike
hjelp av det etablerte screeningverktidlig intervensjonstiltak i arbeidslivet,
tøyet AUDIT (Saunders et al., 1993).
slik at vi øker kunnskapsbasen om ulike
metoders dokumenterbare effekt. Hva
3. Synliggjort Stiftelsen Bergensklinikkevirker? Og hva virker best? For å få til detnes egen webbaserte selvhjelpsportal
te er det sentralt at ulike kompetansesen-
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for alkohol, cannabis og kokain for utvalget, ved at respondentene som deltok
i undersøkelsen fikk kjennskap og mulighet til å klikke seg inn på en link som
tilbyr disse selvhjelpsprogrammene.
4. Formidlet og skapt fokus på alkoholbruk og tidlig intervensjon av rus i arbeidslivet via sentrale mediekanaler.
Samlet sett sikret disse innsatsene høy
kvalitet, og prosjektet ble gjennomført
innenfor kvalitetssikre og etiske rammer,
og i tett samarbeid med alle involverte
parter. Resultatene fra prosjektet vil bli
bearbeidet ytterligere i vitenskaplige artikler og søkt publisert i internasjonale
tidskrift på feltet.

Om forfatteren:
Cecilie Schou Andreassen er utdannet psykolog med doktorgrad fra Universitetet i
Bergen. Hun er klinisk psykologspesialist
i psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblematikk og har som interesse/
spesialområder : Rus og avhengighet, nærvær og fravær i arbeidslivet, organisasjonspsykologi og Motiverende Samtale.
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Cannabisavvenningskurs for ungdom og foreldrene deres

Rusfag nr. 1–2012

Av: Marianne Otterstad, Fredrikstad Kommune
på oppdrag fra KoRus-Øst
I Fredrikstad er det gjort gode erfaringer når både ungdom og foreldre er på kurs for
cannabisavvenning. Etter kurset mestrer ungdommene bedre skole og forholdet til familien. Foreldrene forteller at kurset ga økt forståelse og de fikk verktøy for å mestre
sitasjonen på en bedre måte.

Cannabisavvenningskurs for
ungdomog foreldrene deres
BAKGRUNN
Ung rus – tidlig debut på cannabis
I Norge debuterer ungdom på cannabis
i en alder av 14-15 år. I Sverige debuterer de ved ca. 14,5 år og 10 % av disse er
daglige røykere ved 16-16,5 år. Ved alderen 17-18 år har 90 % av de som noen
gang tester cannabis, gjort det. Når den
unge røykeren blir 20-23 år slutter 92 %
av dem. Problemet er at de røyker massivt i årene før den tid og det har en svært
hemmende effekt på hjernens utvikling
(Lundqvist 2011).
I et forebyggingsperspektiv er det viktig
å intervenere tidlig for å forhindre videreutvikling og befesting av for eksempel
psykiske lidelser, atferdsvansker og kriminalitet, jf. St.prp.nr.1 (2007-2008), eller
forhold til ”tyngre” rusmidler.

I tråd med regjeringens opptrappingsplan for bekjempelse av rusbruk og lokal
rusplan, satser Fredrikstad kommune på
avvenningskurs for ungdom før cannabisbruk befester seg som misbruk. Foreldre er en viktig målgruppe å inkludere
i arbeidet med å hjelpe den unge til å
slutte å røyke cannabis. Første cannabis
avvenningskurs for ungdom mellom 14
og 18 år ble gjennomført etter metoden
Hasjavvenningsprogram (HAP).

Cannabis
Cannabis er det mest anvendte illegale
rusmiddelet i verden. Stoffet er et svært
potent rusmiddel som i virkning favner
flere rusgrupper. Cannabis er en samlebetegnelse på materiale som kommer
fra planten cannabis sativa. Det finnes
i hovedsak tre forskjellige produkter fra
cannabisplanten, marihuana, hasj og
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hasjolje (Øiseth m. fl. 2008). Flere som
(Pedersen 2010). At kursdeltageren selv
bruker cannabis beskriver rusen som
opplever en avhengighet til cannabis, er
energigivende, dempende, innsiktsgidet som betyr noe i denne sammenheng.
vende med økt forståelse for og oppleBehov for cannabisavvenningskurs
velse av sanseinntrykk (ibid). Cannabis
Cannabisprosjektet startet opp i Fredmed sin varierte virkning kan dermed
rikstad kommune 2009. Samme år
innfri ulike behov hos den enkelte brugjennomførte prosjektet sitt første avker. Ny forskning understreker at den
venningskurs, etter metoden HAP, for
unge hjernen er spesielt utsatt for skade
røykere i gruppe mellom
ved omfattende røyking av
18 og 25 år. Siden 2009 har
cannabis. Hjernen er i aldeprosjektet arrangert fem
ren 14 – 23 år i en massiv utProsjektet har derfor
gruppekurs for ungdom
vikling av nye hjerneceller.
siden oppstart hatt et
og tre foreldrekurs. Et av
Daglig røyking vil hemme
de fem kursene har vært
denne utviklingsprosessen
klart mål om å komme
for ungdom mellom 14 og
ved at den stopper opp elså tidlig som mulig inn
18 år. Parallelt med grupler skjevutvikles (Lundqvist
pekurs for de yngste, ga vi
2011). Andre forskere sier
i den unges ruskarriere
foreldrene deres tilbud om
at daglig inntak av cannaog arbeide med hele
et eget kurs, for foreldre.
bis gir kortvarige og langfamilien
Tidlig intervenering og
varige skader fysisk som
med familien som utgangsfor eksempel hormonelle
punkt er den tilnærmingen
forstyrrelser, skader på lunsom gir best resultat når man skal hjelpe
gene, og psykiske plager som angst og
ungdom ut av narkotikamisbruk (Ogden
depresjon. Amotivasjonssyndrom kan
2012). Prosjektet har siden oppstart hatt
også være en konsekvens av omfattende
et klart mål om å komme så tidlig som
cannabisbruk (www.helsedirektoratet.no).
mulig inn i den unges ruskarriere og arKognitiv funksjon og innlæringsevne
beide med hele familien.
svekkes betydelig, og dette kan typisk bli
en problematisk situasjon i skolesammenheng (Tveit 2010).

METODE

Det er ulike oppfatninger i samfunnet,
blant cannabisrøykere, forskere og fagfolk hvorvidt cannabis er farlig og avhengighetsskapende. Når vi spør kursdeltagerne om dette, hender det at de blir
fornærmet og forteller at dersom de ikke
hadde blitt avhengig av cannabis, kunne
de ha sluttet med det på egen hånd. Forskningen forteller oss at det ikke spiller
noen rolle om avhengigheten er fysisk
eller psykisk. Den psykiske avhengighetsfølelsen er like sterk som den fysiske

Kurs etter metoden HAP
Virkestoffet i cannabis er THC, et psykoaktivt stoff, som en bruker ca. seks
uker på å avvennes eller å få ut av kroppen etter daglig bruk i et halvt år eller
mer (Lundqvist 1995). Kurset varer av
den grunn i seks uker slik at vi kan følge
kursdeltageren under hele avvenningsprosessen. Metoden vi bruker i kurset
er basert på HAP og er dermed delt inn
i tre faser, den fysiske -, psykologiske -
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og psykososiale fasen. Kursmetoden er
tilpasset gruppekurs med utgangspunkt
i boka ”Ud af hashmisbrug” skrevet av
metodegrunder Thomas Lundqvist og
Dan Ericsson. Thomas Lundqvist har arbeidet med denne metoden i Sverige siden slutten av 80-tallet. I Sverige tilbyr de
avvenningsprogrammet kun individuelt
og involverer foreldrene for unge under
18 år. I Norge bruker vi denne kursmetoden individuelt, i grupper, både for unge
og eldre ungdom samt for
foreldre/pårørende.

Kursdeltageren

”runden”, ”tematimen” og ”avslutning”. I
”runden” får alle fortelle hvordan det gått
siden sist vi snakket sammen. I ”tematimen” varierer temaene og følger slutteprosessen, for eksempel i begynnelsen
snakker vi om fordeler og ulemper med
å røyke, vi snakker om strategier for å la
være og etter hvert snakker vi om følelser,
identitet, fremtiden uten cannabis for å
nevne noen. I ”avslutningen” står vi i
ring og vi bruker fem minutter på å lukke
kurskvelden. Typisk for en
avslutning kan være at alle
skal bringe inn i gruppen
Kursdeltagerne gir hver
noe positivt de tenker om
andre mye støtte, trøst
seg elv eller om andre. En
øvelse i å tro på seg selv og
og styrke i denne slutte
motta ros.

For å få tilbud om cannabisavvenningskurs må ungdommen selv ha et ønske
prosessen
om å slutte å røyke stoffet.
Deltageren som har røyket
cannabis daglig et halvt år
eller mer profiterer best på kursmetoden.
Det er viktig og ikke ha et aktivt inntak av
andre rusmidler som for eksempel alkohol eller benzodiazepiner når de skal gå
på kurs. Dette er fordi kursdeltageren
da ikke vil registrere at virkestoffet THC
(delta 9 tetrahydrocannabinol) går ut av
kroppen grunnet annen ruspåvirkning.
Vi har erfart at de som er avhengig av
flere rusmidler enn cannabis, profiterer
bedre på annen type avrusning og behandling, gjerne under tilsyn av lege.

Gjennomføring
Gruppesamtalen står sentralt metodisk
i kurset. Vi har fordelt aktuelle temaer
som følger slutteprosessen utover seks
uker og de er nøye planlagt i forkant av
hver kurskveld. Vi treffes til sammen 15
kvelder fordelt på seks uker. En kurskveld
varer i ca. tre timer. Vi begynner med
et måltid, deretter har vi en time med
velværeprogram, så har vi noe vi kaller

I begynnelsen av kurset er
samtalen i stor grad styrt
av kurslederne, men etter hvert tar kursdeltagerne over og lederne fungerer mer
som veiledere og støtte. Det er i ”runden”
vi snakker om hvordan det har gått siden sist og om ”sprekker”. Dette samtaler vi om på en nøytral måte, uten noen
form for sanksjoner eller moralistiske
holdninger. Hensikten med å snakke om
”sprekker” i fellesskap, er at de andre
kursdeltagerne kan nyttiggjøre seg denne
form for veiledning. En annen effekt kan
være at det ofte er flere som har røykelyst
eller har ”sprukket”, de kan få med seg
hva den andre tenker om strategi for å
unngå at det skjer igjen i tillegg utveksles
det her tips og råd om hvordan håndtere
situasjonen annerledes. Kursdeltagerne
gir hverandre mye støtte, trøst og styrke
i denne slutteprosessen, og det kan være
en særlig betydningsfull form for hjelp og
gi mer styrke enn om en kursleder gjorde
det samme.
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Metodisk verktøy

mene som meldte sin interesse hadde
Kurset har en gjennomtenkt strategi for
kontakt med BUP og barnevernet, andre
hvordan vi samtaler. Motiverende interble henvist fra foreldre og skoler. Vi kartla
vju (MI) og Kognitiv terapi (KT) er metoåtte ungdommer i forkant av kurset der
der og teknikker kurslederne håndterer
yngstemann var 15 år. For noen ble kurog anvender. For eksempel i analyse av
set for ”skummelt”, andre ville likevel
”sprekk” er KT en god metode å bruke for
ikke delta i en gruppe, og en ble plassert i
å hjelpe kursdeltageren
institusjon. Det er en utå forstå at handling er
fordring i inntak til kurs
tankestyrt og at de kan
at noen ungdommer er
Parallelt med ungdomskurset
lære seg å styre tanken
uenige med foreldrene
ga vi tilbud om kurs til
slik at de kan påvirke
sine eller hjelpeappaønsket atferd. Åpne
ratet hvilken hjelp som
foreldrene
spørsmål, rulle med
vil være den beste. Flere
motstand og speiling er
unge mener selv at et
noen av teknikkene vi
kurs vil være tilstrekbruker fra MI.
kelig, og at de ikke er i behov av verken
institusjon eller skjerma avrusning, slik
I velværeprogrammet tilbyr vi yoga, akuvoksne mener at de gjør. Det er viktig i
punktur og meditasjon, og dette finner
kartleggingen av kursdeltagerne å snaksted med fordel i forkant av samtalene.
ke om dette. I noen tilfeller har vi tatt feil
Velvære bidrar til smertedemping, oppog gitt tilbud om kurs til personer som
friskning av lunger og pusteapparat,
skulle hatt annen hjelp. Disse personene
samt hjelp til å sove uten påvirkning av
gjennomfører ikke kurset eller greier ikke
medisiner. Forskning viser at yogaøvelå slutte å røyke ved å gå på kurs.
ser kan gjøre et menneske mer fokusert
Foreldrekurs
og i bedre stand til å motta informasjon.
Parallelt med ungdomskurset ga vi tilbud
Vi er kjent med at konsentrasjon og innom kurs til foreldrene. Alle foreldrene fra
læringsevne er svekket og vi ser derfor
ungdomskurset i tillegg til andre deltok.
på velværeprogrammet som et bærende
Vi hadde til sammen med åtte foreldre
element i opptrening. Målet med velvæsom alle gjennomførte tre kurskvelder
reprogrammet, ved siden av det fysiske,
av tre timer. Metodisk bygget vi opp
er å trene opp oppmerksomhet og konkurskveldene etter noe av den samme
sentrasjonsevnen igjen.
metoden som vi brukte i ungdomskurset
Gruppekurs for ungdom mellom 14
med ”runden” – hvordan har du hatt det
og 18 år
siden sist og ulike tema og ”avslutning”.
Dette er et tilbud til ungdom fra 14 - 18
”Tema” for kvelden var for eksempel fakår om avvenningskurs i gruppe. Tre kursta om cannabis, hvordan påvirker stoffet
ledere, en familieterapeut fra Barne- og
kroppen fysisk og psykisk. Vi avsluttet
ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP),
med ”avslutning” der vi lukket gruppen
en miljøterapeut i oppsøkende arbeid
og ga hverandre tilbakemeldinger. Ved å
fra Utekontakten/barnevernet og leder
bruke samme metode ovenfor foreldrene
fra cannabisprosjektet. Flere av ungdomfikk de kjenne etter hvordan ungdomme-
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ne deres hadde det i kurset og ble bedre
kjent med metodikken i kurset.

de har røyket. BCD - skjema måler hvor
mye abstinenser de har fra uke til uke.

Dette ville ungdommene at vi skulle
ta opp med foreldrene

Målingene viser at alle sluttet med cannabis i uke 3 i kurset. Erfaring med de eldre kursedeltakerne er at de dobler bruk
av andre rusmidler, da ofte alkohol, når
de slutter med cannabis. For den yngste
gruppen gikk bruk av andre rusmidler
ned parallelt med at cannabisbruk gikk
ned. Det kan ha en naturlig sammenheng med at de ikke er gamle nok til å
kjøpe alkohol, samtidig som det ikke ser
ut til at alder er en hindring for å kjøpe
eller bruke cannabis.

»» ”det er greit å ha innetider”
»» ”det jeg gjør er aldri bra nok, dem
skjønner ikke at jeg prøver”
»» ”de skyver oss bort” – medbestemmelse er viktig
»» ”de skjønner ikke hvordan de skal
håndtere oss – men det er forståelig”
»» ”de ser på oss som småkriminelle og
narkomane – vi er fortsatt deres sønner”
»» ”vi bryr oss, respekterer foreldrene våre
og er glad i dem, men vi sier det ikke –
vanskelig å snakke med dem”
»» avvisning – ”å bli kasta ut eller trusler
om det er ikke kult ass”
»» ”foreldrene mine stoler aldri på meg
igjen – ingen vits i å prøve en gang”
»» ”jeg vet at mamma er glad i meg”

MÅLING
Måleverktøy

I målingen av deres opplevelse av hvordan de har det, responderte alle kursdeltakerne politivt etter at de hadde sluttet med cannabis. Områder som sosial
fungering og styrking av nære relasjoner
hadde en god utvikling. Det siste spørsmålet i skjemaet om hvor fornøyde kursdeltakerne var totalt med livet sitt ved
kursslutt viste en fordobling av verdier
fra de startet kurset.

Fredrikstad har brukt det samme evaluerings - og måleverktøy som i Sverige og i
Kristiansand. Disse skjemabesvarelsene,
i tillegg til egne observasjoner og faglige
vurderinger, ligger til grunn for evaluering og måling av om kurset har hatt effekt.

EVALUERING OG FUNN

En måte å måle effekt på er å bruke to
skaleringsskjemaer, visuell analog skala
(VAS) (Miller og Duncan 2000) og Behavior Check List (BCD) (Budney m. fl. 2003).
Disse måleskjemaene fylles ut av kursdeltagerne hver uke. VAS - skjema er knyttet
opp mot temaer som opplevd livskvalitet
som kan ses opp mot hvor mye cannabis

Alle kursdeltagerne rapporterer i kartleggingen og brukerevalueringen å ha
røyket store mengder cannabis samt debuterte tidlig på cannabis, ca.14 år. Fire
gutter takket ja til kurs og møtte opp
jevnlig og gjennomførte kursperioden av
seks uker. Tre av fire kursdeltagere greide
å slutte å røyke etter endt kurs. Alle fikk

Vi har evaluert kurs med HAP som metode både ved brukerrapporteringer, målinger og ved observasjon av kursleder.

Evaluering – gruppekurs for ungdom
mellom 14 og 18 år
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i etterkant av kurset tilbud om seks nye
uker med individuell oppfølging/forankringssamtaler via cannabisprosjektet.
To takket ja og hadde to samtaler hver for
seg før sommerferien startet. De var røykefrie på dette tidspunktet. Etter at ferien
var påbegynt var det vanskelig å motivere
ungdommene til å møte til samtalene og
de sluttet. De to andre har vi ikke kunnskap om. For å forankre kurset og metoden hos den enkelte, kan det være gunstig med oppfølgingssamtaler i etterkant
av kurs. Det kan virke
motiverende og motvirke røykelyst.
Når vi snakket om

tilsier at det hjelper at det er noen jenter
med i gruppa, og i dette tilfelle var det
kun gutter. Vi brukte her mer tegning og
musikk enn det vi ellers gjør for å identifisere følelser og gjenkjenne dem.

En utfordring som ble løst annerledes i
denne gruppen var selve gruppesamtalen. Vi styrte den tydeligere gjennom hele
kurset. Hos de eldre var vi mer usynlige
og utover i kurset fungerte mest som veiledere. Dette skjedde ikke i kurset for de
yngste. Stillhet og det
at tema ble hengende, virket her skremcannabis, skader
mende. De brøt raskt
av bruk og for eksempel hvordan
Den unge kursgrupstillheten på en måte
pen rapporterte ansom var forstyrrende
håndtere røykelyst, var det hendre tema som viktig
for tema fordi de ble
siktsmessig å være veldig konkrete
sammenlignet med
flaue eller usikre.
i formidlingen
kurs for ungdom
Når vi snakket om
mellom 18 og 25 år.
cannabis, skader av
For eksempel var
bruk og for eksempel
gruppen mellom 14 og 18 år i større grad
hvordan håndtere røykelyst, var det henopptatt av foreldrene sine. Noen hadde
siktsmessig å være veldig konkrete i forkonflikter med foreldrene som engasjermidlingen. Dette var viktig lærdom å ta
te i samtalene og de hadde varierende
med seg. Vi ble oppmerksomme på hvor
humør noe som preget gruppas klima og
betydningsfullt det var å være bevisst i
deres egeninnsats i samtalene. I tillegg
kommunikasjon med kursdeltagerne, de
var de yngste i større behov for visualier ulike individer og i tillegg er de i en sårsering av tema, for eksempel ved tegning
bar situasjon.
og skriving for å forstå bedre. Ungdom er
i utvikling fysisk og psykisk der hormoneKursleders evaluering av
ne styrer mye av følelsene og handlingeungdomskurset
ne deres. Vi gjorde noen endringer for å
Kurslederne opplevde at det å kjenne
imøtekomme dette, blant annet hadde vi
hverandre fra tidligere var viktig for samstørre fokus på foreldre og konflikthåndarbeidet. Samhold og godt samarbeid
tering. Vi snakket mye om hvordan møte
mellom kurslederne bidro til å skape
konflikter hjemme, hvordan forstå at det
trygghet og gode rammer for kursgrupsom oppleves som ”kjeft” kan handle om
pen. Vi mener at resultatet av kurset har
at foreldrene er redde og mener ”å bry
en sammenheng med vår planlegging
seg om”. Tema ”følelser” var et tema som
i forkant av kursstart. Struktur og gjenvar vanskelig for denne unge gruppen å
tagende handlinger som for eksempel
snakke om. Erfaring innenfor dette tema
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”runden” og ”avslutning” bidro også til
forutsigbarhet og trygghet for læring og
en positiv endringsprosess hos kursdeltagerne. Metodisk fungerte det godt med
kognitiv terapi samt motiverende samtaler i gruppesamtalene. Vi opplevde også
at yogaen og måltidene hadde en god
funksjon med hensyn til sosial trening
og velvære. Ungdommene ga tydelige
tilbakemeldinger på at yoga hjalp de til
å slappe av og at matlysten ble bedre for
hver kurskveld.

Evaluering av foreldrekurset
Foreldrene viste underveis i kurset et
stort engasjement. Foreldrene var opptatt av å få snakke med hverandre og utveksle erfaringer. For eksempel sto flere
av dem igjen lenge etter at møtet var ferdig, og noen møtte tidligere opp før for å
få snakket mer sammen. Foreldrene ville
ha konkrete verktøy knyttet til grensesetting og kommunikasjon med ungdommen sin, dette var et viktig fokus gjennom alle tre kurskveldene.
Vi informerte foreldrene at vi opplever
at deres ungdommer setter pris på deres
engasjement, foreldrene på den andre
siden hadde gitt opp tanken på at deres
ungdommer hørte hva de sa eller brydde
seg om deres engasjement. En viktig effekt av foreldrekurs var at foreldrene fikk
kjenne på hvordan det var for deres ungdommer å gå på kurs. Dette viste vi ved
å bruke noen av de samme teknikkene
som ovenfor ungdommen.
Flere av foreldrene fortalte at de har hatt
gode samtaler med barna sine etter at
de har vært på kurskveld om det å bruke
cannabis, noe de tidligere ikke har fått til
uten krangling og vanskelig dialog.

Vår erfaring er at det å snakke med ungdommene den ene kvelden og foreldrene
deres den andre, gir økt forståelse for hva
som er vanskelig for familien. Ved å veksle på å treffe ungdom den ene dagen og
foreldrene den andre, fikk vi anledning til
å gi noen verktøy til både foreldrene og
ungdommene knyttet til hvordan de lettere kan løse konflikter hjemme. Det å få
hjelp til å snakke sammen hjemme bidro
til å styrke relasjonen og fremdriften i
cannabisavvenningen. Å jobbe på denne
måten gir anledning til å informere foreldrene om hva ungdommene forteller
og er opptatt av, samt det samme tilbake
til ungdommene om foreldrene. Vår erfaring er at foreldrene ble mer omsorgsfulle ovenfor ungdommen sin og ungdommen viste mer respekt for foreldrene.

Synergieffekt av parallelle kurs
»» Gir økt forståelse for hva ungdom og
foreldre strever med
»» Gir mulighet for veiledning og støtte i
konflikten mens den pågår
»» Gi foreldrene økt forståelse for hva som
skjer under en cannabisavvenning fysisk og psykisk – kan virke konflikt- og
smertedempende mellom ungdom og
forelder
»» Bidra til en styrket kommunikasjon og
relasjon mellom ungdom og forelder
– ungdommens perspektiv inn i foreldregruppa og omvendt
»» Ungdommene opplevde at foreldrene
engasjerte seg i deres liv – foreldrene
ble oppmerksomme på at de betyr mye
for ungdommene sine, forsterket bevissthet om rollemodell
»» Foreldrene ble styrket i troen på at deres holdninger og grensesetting har betydning og virker effektivt rusforebyggende ovenfor deres ungdom

23

24

Cannabisavvenningskurs for ungdom og foreldrene deres

»» Foreldrene får kjennskap til hva ungdommene deres gjennomgår i en avvenningsprosess
»» Foreldrene fortalte at det føltes lettere
å kunne snakke med ungdommene om
kurset og cannabisens virkning etter å
ha fått mer faktakunnskap om cannabis og kursmetoden
»» Ungdommene ga uttrykk for at de likte
at foreldre også ”måtte” gå kurs – gjøre
en innsats for familien
»» Ungdommene fortalte at de legger
merke til hva foreldrene sier og at de
forstår at de bryr seg

det er mulig at det kunne skapt et annet
klima, mindre ”flaut”. Når det gjelder foreldregruppa ønsket de flere treff. Neste
gang vil vi utvide antall kurskvelder fra
tre til fem.

Viktigheten av foreldreinvolvering i
det rusforebyggende arbeidet

I et rusforebyggende perspektiv er vi avhengig av at foreldrene involveres i det
arbeidet vi gjør for at deres ungdom skal
slutte og ruse seg. Foreldrene har den autoritet som skal til for å påvirke barnets
atferd i tillegg til at ingen er så glad i barnet sitt som det en forelder er. Dette er en
samlet kraft som er godt anvendelig i arDISKUSJON
beidet med å få barn og ungdom til ikke
å begynne og ruse seg eller til å slutte.
Hva skal til for å lykDet er oftest ingen i
kes med kurs som
hjelpeapparatet som
I et rusforebyggende perspektiv er
metode i cannabikjenner så godt til
savvenning?
Noen
barnet det gjelder,
vi avhengig av at foreldrene involveav suksesskriteriene
som foreldrene gjør.
res i det arbeidet vi gjør for at deres
er god kartlegging i
Dette er gode grunforkant av kursstart
ner til å tenke godt
ungdom skal slutte og ruse seg
samt bruk av målegjennom hvordan vi
verktøy
underveis
arbeider med forelsom viser om kurset har effekt eller ikke.
drene og involvering av dem.
Prosjektet har i denne kursprosessen
funnet flere faktorer som har ført til at
”Omsorgsfulle, varme, åpne, støttende,
kurset ble vellykket. I tillegg til det har
tilgjengelige og tydelige foreldre beskytter
vi oppdaget flere funn som trenger å vimot det meste av skjevutvikling, også prodereutvikles og prøves ut ovenfor flere
blemskapende rusbruk”
kursdeltagere, både ungdom og foreldre
”Foreldre som gir støtte til løsrivelse og
før vi kan si noe om det er styrkende for
uavhengighet, som våger seg inn i samarbeidet vårt. En av de vellykkede metale rundt konflikter og som er verdimestodiske grepene vi tok, var involvering
sige forbilder, er det beste en ung gutt eller
av foreldre, å holde kurs for ungdom og
jente kan ha rundt seg” (Klyve 2011).
foreldre samtidig. Vi var tre kvinnelige
kursledere og hadde fire gutter i gruppa.
Foreldre anbefales å ha et forsiktig kritisk
Det kan være at det å ha med menn som
blikk på eget rusbruk, med tanke på sigkursledere kunne vært mer hensiksmesnaleffekten. Det er viktig at foreldre tensig i møtet med guttene. De kan lettere
ker gjennom hvilket forhold de selv har
forestille seg menn som rollemodeller og
til rusmidler. Det anbefales også at ten-
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åringsforeldre har mulighet til å kjøre bil
og hente barnet sitt når det begynner å
gå på fest og på andre tilstelninger som
er på kveldstid (ibid).
Dette fordrer et avholdent forhold til alkohol på det aktuelle tidspunktet. Vi er
kjent med at barn og unge finner både
alkohol, sigaretter og andre rusmidler
hjemme hos foreldrene, de debuterer
ofte på dette. Vi vet at venner er svært
viktige i tenårene, men forskning viser
at foreldrene er viktige rollemodeller når
det gjelder sine barn og ungdommer. For
eksempel har det en forebyggende effekt
at foreldrene viser en restriktiv holdning
til bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler som cannabis. Barn og ungdom
oppfatter foreldrenes holdninger og de
lar seg påvirke av dem, noe som kan bidra til at debutalder utsettes dersom restriktive holdninger (Larsson 2010).
Statistikk fra Sverige viser at 84 % av alle
jenter som røyker sigaretter, har prøvd
cannabis (Lundqvist 2011).
Rusmiddelforskning viser at utsatt debutalder knyttet til bruk av tobakk og alkohol, utsetter også debutalder på andre
rusmidler. Dette øker sjansen for at en
ikke kommer i fare for å utvikle misbruk
av rusmidler og strykes på andre områder i livet. Utsetting av debut er et velkjent rusforebyggende tiltak som Norge
og Sverige praktiserer.
Å vise grenseløs oppmerksomhet, vennlighet og grenser er viktige rusforebyggende faktorer. I tillegg virker det
konfliktdempende og tillitskapende i
relasjonen mellom forelder og barn når
en lykkes med dette. Foreldreprogrammet ”FöräldraStegen” har vi prøvd ut i
Fredrikstad og ivaretar ovennevnte tema.
Forfatter av programmet, Jörgen Larsson

understreker at kjærlighet med grenser
er et godt utgangspunkt i et barns oppdragelse.
Holdninger og menneskesyn påvirker
i stor grad hvordan kommunikasjon
utføres i møtet med kursdeltageren. Å
formidle tro og håp for ungdommens
fremtid og lete etter deres ressurser, kan
løfte dem. Viktig at kurslederne har rusforebyggende holdninger uten å være
moralistiske. I kursene møter vi ungdom
med respekt. Vårt menneskesyn og våre
holdninger har vi med oss i møtet med
alle kursdeltagere og foreldrene deres. Vi
mener at det er et av suksesskriteriene
for og lykkes med kursmetoden.

Hjelpeapparatet
Vi ønsker å hjelpe så godt vi kan. Jeg har
mange kolleger som lykkes i sitt arbeid
der de både møter ungdom på en god
måte og erkjenner viktigheten av foreldreinnvolvering i dette arbeidet.
Hjelpeapparatet oppfordres til å innta en
rolle som er støttende og anerkjennende
ovenfor foreldrene. Bruk fakta og forsk
ning som kilde i informasjon, gi verktøy
til foreldre som hjelper de å håndtere
uønsket atferd og opplyse om øvrig hjelpeapparatet (Klyve 2011).

OPPSUMMERING
Kan ungdom lære seg å slutte å røyke
cannabis ved å gå på kurs i gruppe? Styrker man en ungdom i slutteprosessen
ved at foreldrene går kurs parallelt med
sine barn? Har foreldreinvolvering en
konfliktdempende - og rusforebyggende
effekt for barnet?
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Det er et mål i rusforebyggende arbeid å
nå den unge cannabisrøykeren så tidlig
som mulig. Vi vet at gruppen som er mest
sårbar for å utvikle et misbruksforhold til
rus, er de som debuterer tidlig. For å unngå at en ungdom blir fanget i misbruk
er det viktig å intervenere så tidlig som
mulig i deres ruskarriere. Å tilby gruppekurs for disse unge cannabisrøykerne
har vært en måte å fange de opp og vekke
deres interesse for endring på. Som regel
er det ikke ensidig snakk om frivillighet
når ungdom skal slutte å røyke cannabis, men foreldre, politi og andre voksne
er pådrivere. Dette kan innebære en begrenset motivasjon hos ungdom. Det kan
derfor være lettere å motivere ungdom til
å delta i en gruppe sammen med andre
ungdommer i samme situasjon og alder
sammenlignet med å tilby individuelle
kurssamtaler.
I gruppen for ungdom mellom 14 og 18
år sluttet 75 % av deltagerne å røyke cannabis. De fleste deltagerne fortalte at de
fortsatt hadde lyst til å røyke cannabis
etter kurset var slutt, men de greide å se
lenger frem uten cannabis enn tidligere.
Alle fortalte at de var mer fornøyd med
livet sitt, ble mer positive til skolen og
foreldrene sine etter at de sluttet å røyke.
Drømmene kom tilbake og de uttrykte
klarere hva de ville bruke fremtiden til.
Gruppekurs virker positivt når en skal
slutte å røyke cannabis. I Sverige er det
gjort en oppfølgingsstudie, ”Ut ur dimman” (Petrell 2005) som bekrefter at
dette er en metode som hjelper unge
ut av cannabisavhengighet. I Norge har
Kristiansand kommune gjort en oppfølgingstudie som konkluderer med at ca.
50 % av de som gjennomfører cannabisavvenningskurs holder seg røykefrie

også ett år etter kursslutt. Fredrikstad
kan vise til de samme resultatene, ca. 50
% greier å slutte å røyke ved å gå på kurs.
Vi har erfaring med at individuelt tilbud
fungerer godt og det er det som anvendes
i Sverige. I Norge har vi god erfaring med
avvenning også i grupper, det har de ikke
prøvd i Sverige. Ungdomskurs i gruppe
parallelt med foreldrekurs er ikke oss
bekjent noe som andre kommuner har
prøvd ut ennå.
Vi har gjennomført ett kurs for gruppen
14 til 18 år og kombinert dette med kurs
for foreldrene deres. Det var interessant
å se hvor mye det så ut til å bety for ungdommene at foreldrene deres også måtte
gjøre en ”innsats” for familien. Familiekonfliktene kan ofte være sammensatte
og preget av underliggende problematikk
som skilsmisse eller andre familieproblemer. Foreldrene ga tilbakemelding om
at de følte det godt at de kunne gjøre en
konkret innsats for å påvirke situasjonen
i familien positivt. Det viktigste for foreldrene var å treffe andre i samme situasjon, ikke føle seg alene om problemet,
men løse utfordringer sammen med andre voksne.
Parallelle kurs var en faglig god måte
å arbeide med cannabisavvenning på.
Ungdommene og foreldrene fikk hvert
sitt kurstilbud, likevel synes det at dette
førte til at de fikk styrket sin relasjon og
ungdommen fikk et bedre utgangspunkt
for å klare å holde seg rusfri. Foreldrene
var deres egen ”heiagjeng” og tilbake
som omsorgspersoner med mindre konfliktnivå. Foreldrenes frykt ble dempet
og dermed så det ut til at de greide å se
på ungdommen sin i et mer positivt lys.
Ungdommene så ut å nyte denne positive oppmerksomheten.
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VEIEN VIDERE
Prosjektet i Fredrikstad har planer om
å gjennomføre flere parallelle kurs for
ungdom mellom 14 og 18 år og for foreldrene deres. Vi trenger flere kurs før vi
kan si noe sikkert om effekten av dem.
Prosjektet kommer til å satse videre på
foreldreinnvolvering. De ungdommene
som ikke ønsker gruppe, vil få tilbud om
individuelle kurs. Samtidig er det et mål
å motivere dem inn i en gruppe. Med utgangspunkt i målinger og evaluering ser
metoden lovende ut og det inspirerer til
videre arbeid.

Om forfatteren:
Marianne Otterstad ansatt i Fredrikstad
kommune og leder cannabisprosjektet.
Hun har jobbet med ungdom og rus siden
2000 og cannabisavvenning siden 2006.
Hun er utdannet barnevernpedagog.
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Sammen om de store prestasjonene

Rusfag nr. 1–2012

Av: Petter Nesset,
KoRus-Sør, Borgestadklinikken
Skal du nå en ambisiøs målsetning, enten det er på idrettsarenaen eller å komme ut av
rusavhengighet må du oppleve at målet er viktig og gjennomførbart. Som hjelpere kan
vi lære mye av andres suksesshistorier, går det fram av denne artikkelen.

Erfaringer fra idrett og rusbehandling:

Sammen om de store prestasjonene
Se for deg at du fester en ballong til et
anker med et stykke tau. Så ror du ut på
fjorden og hiver ballongen med anker
over rekka. Hva skjer da? Jo, ballongen
blir dradd ned sammen med ankeret til
bunnen av fjorden. Dersom forbindelsen
til ankeret opphører stiger ballongen mot
overflaten. Forklaringen ligger i at luft
er lettere enn vann. Ballongen søker seg
derfor oppover mot sitt rette element.
Den hører ikke hjemme i bunnen av fjorden. Den hviler først når den har hodet
over vannet.
Dersom du kutter deg i armen sendes
beskjed til hjernen om at det må startes
en redningsaksjon. Det sendes ut blodplater og plasma for å stoppe blødningen
og redde kroppen fra videre skade. Får du
eksempelvis en infeksjon snappes dette
opp av immunforsvaret og kroppen går

til krig mot virus og uønskede bakterier.
Kroppens indre lege går til aksjon for å
sikre videre liv i organismen.
Hva med den indre psykologen? Finnes
den på samme måte som den indre legen? Når vi står i bunnen av fjorden festet
til et lodd, hva kan våre indre krefter tilby
oss? Skal vi basere oss på at ytre krefter
som fagfolk og eksperter skal gjøre jobben og redde oss, eller må vi gjøre jobben selv? Hvem er det som skal kappe
tauet som holder oss fanget og ta oss til
overflaten hvor vi har hodet over vannet
og bedre livskvalitet. Kan vi kappe tauet
sammen?
Marit Breivik forklarer at på damelandslaget i håndball har de to arbeidsregler.
Den ene gjelder spilleren og ansvarliggjøring og låter som følger: Ingen fortje-

29

30

Sammen om de store prestasjonene

ner å høre til et bedre landslag enn det de
er villig til å være med på å skape selv. For
trenerapparatet gjelder en annen regel:
De skal se hele menneske. Ikke bare ressurser eller utfordringer, men begge deler. Olympiatoppens motto er ’Sammen
om de store prestasjonene’. Dette motto
kunne med hell vært adoptert i rusbehandling. Når noen vinner OL gull er det
en stor prestasjon. Når noen kommer ut
av rusavhengighet og etablerer et varig
rusfritt liv, er det en mindre prestasjon?
Nei, tenker jeg, og det er i tillegg en langt
viktigere prestasjon.

No one can stop you but yourself
Høsten 2008 tok jeg kontakt med daværende norsk landslagstrener for hurtigløp
på skøyter Peter Müeller. Jeg hadde sett
ham på TV og var fascinert av hans energi
og det jeg oppfattet som sterke motiverende egenskaper. Jeg jobbet på dette
tidspunkt på Bragernes Behandlingssenter i Drammen og var sterkt involvert
i utvikling av behandlingskonseptet der.
Jeg ville ha tak i hva Peter mente om hva
som generelt tar folk fremover og hva han
tenkte om behandlingskonseptet vårt på
Bragernes. Møtet med Peter skulle vise
seg å bli et vendepunkt i mitt liv både
som fagperson og menneske.
Peter Müeller er kontroversiell og har en
langt utover det vanlige stor lidenskap
for det han driver med. Han er olympisk mester på 1000 meter i Innsbruck i
1976 og har siden han la opp som utøver
jobbet uavbrutt med skøytesporten og
motivasjonsarbeid. I møtet fortalte Peter
at den ultimate suksess for ham handlet
om å få folk opp på et nivå de ikke hadde
kunnet se for seg at de skulle kunne prestere på. ”If I belive in someone I always
let them know what I believe” sa Peter til

meg. ”Life for everyone is about doing the
best with what you have. Whatever you
have naturally you can expand upon. You
have to work with what you’ve been given.
The question is; can you do the job every
day? If the answer is yes, you’re going to be
successfull. Action leads to success”.
På slutten av intervjuet sa jeg til Peter at
jeg alltid hadde hatt lyst til å gå på skøyter, at det egentlig hadde vært en stor
drøm helt fra jeg var liten gutt og så Fred
Anton Maier vinne OL gull på 5000 meter
i Grenoble, men at det aldri hadde blitt
noe av det. Peter spurte meg da om hvor
langt det var fra der jeg bodde nå til nærmeste skøytebane. Jeg svarte at det var ca
10 min å gå. ”So why are you not skating,
my friend”, responderte Peter. Jeg fortalte
at det sikkert handlet en del om feighet.
At man ikke helt uten videre kjøper seg
klappskøyter og tar seg en tur på isen når
det er over 30 år siden man sist gikk på
skøyter. ”You still wanna skate Petter”?
spurte Peter. Ja, sa jeg. ”I still wanna skate”. OK, sa Peter. ”Call this guy. He’s a great
guy and he’ll set you up with the equipment you need. When you’ve got your stuff
together call me and I’ll skate with you”.
Dagen etter ringte jeg Kjell Almenningen
i Tønsberg og gjorde avtale om kjøp av
skøyter. ”Du må komme ned hit, sa Kjell,
for vi må varme opp skøyteskoa mens du
har dem på beina slik at de former seg etter føttene dine. Vi tar ikke lett på dette
med å få utstyret til å stemme. Det blir
varmt og kommer til å ta noen timer”.
Jeg dro til Tønsberg og skoa ble tilpasset
beina mine. Kjell kunne sine saker. Det
føltes fantastisk bare å kjenne skoa på
beina. Det var ’love at first feel’. Trikoter
og slipeutstyr samt djevel lue og diverse
skøyteutstyr ble kjøpt den dagen. Så satt
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jeg meg på toget til Drammen og tok en
telefon til Peter. Beskjeden fra Peter var
at jeg skulle møte ham i Vikingskipet på
Hamar om noen timer så skulle vi ha vår
første skøyteøkt. Jeg må innrømme at det
var med diverse sommerfugler i magen
jeg entret Norges storstue for skøytesport
den ettermiddagen. Peter møtte meg i resepsjonen og sa at dette kom til å bli morsomt. Det var jeg litt usikker på, men jeg
tok på meg skøytene og begynte på min
første runde. Det var mer vanskelig enn
jeg hadde trodd, men Peter fortalte meg
at dette kom jeg til å fikse. ”No one can
stop you but yourself. Do the work and get
paid”.
I helgen var jeg med i sprint VM på skøyter for veteraner i Heerenveen i Nederland. Det var andre gangen jeg var med
i et slikt arrangement. Det var en fantastisk opplevelse. Entusiasmen stod i taket
fra morgen til kveld og løpene gikk sånn
cirka etter planen. Det hele startet med
noen gode spørsmål fra en skøytetrener.
Siden har drømmen jeg hadde som liten
blitt til virkelighet. Det har betydd veldig
mye for meg. I fjor syklet jeg nesten 1000
mil og trente over 550 timer. I år blir det
mer trening for planen er at det skal gå
fortere og fortere.

Å hjelpe mennesker som søker endring
Min stilling på Kompetansesenter – rus
region sør er knyttet opp til undervisning
og implementering av samtalemetodikken Motiverende Intervju (MI). Denne
metodikken er basert på fire hovedprinsipper: Engasjement, Fokus, Utløse materiale fra klienten og Planlegging. Det er
de samme elementene som virket i mitt
møte med Peter Müeller. Jeg er evig takknemlig for at noen enkle spørsmål ble
stilt i en Sushi restaurant på Frogner den

ettermiddagen. Møtet med Peter og effekten det har hatt har også betydd mye
for meg som fagperson. Hva skal være
mitt bidrag i forhold til å hjelpe mennesker som søker endring, og hvordan kan
jeg bli best mulig i det arbeidet? Dette
er spørsmål jeg konstant har med meg i
møte med klienter og undervisning. Hva
er det beste jeg kan gi dem? Hva trenger
de? De fleste av dem kjemper for livet.
Det handler om kampen for overlevelse.
Det er viktig at jeg får ut mitt beste i møte
med dem.
For to uker siden hadde jeg en kort samtale etter to timers gruppeterapi med en
flott kar som gjør det han kan for å holde
seg unna heroin og alt det helvete den fører med seg. Jeg kom til å tenke på Peters
ord om at ”If I belive in someone I always
let them know what I believe”. Jeg kjente
at jeg hadde tro på vedkommende som
nå stod foran meg, så jeg begynte samtalen med å fortelle ham det.
Petter: Jeg føler for å fortelle deg xxx at jeg
har tro på deg og dine muligheter..
Pasient: Eh.. mener du virkelig det?
Petter: Ja, det mener jeg.. Du imponerer
med måten du jobber på..
Pasient: Det er ikke mange som har trodd
på meg.. og det har de vel hatt god
grund til.. for jeg har rotet til det som
rotes til kan.. har rota noe helt jævlig..
Petter Hvor lenge har du vært nykter nå?
Pasient: Det mangler to uker på et år..
Har vært i døgnbehandling og holdt
meg etter at jeg dro derfra..
Petter: Ser du på det at du har holdt deg
nykter så lenge som en prestasjon?
Pasient: Nei.. det er liksom bare slik det
burde være?
Petter: Noe selvsagt..
Pasient: Ja..

31

32

Sammen om de store prestasjonene

Petter: Har det vært enkelt for deg å være
nykter?
Pasient: Nei! Det har vært et helvete mange ganger.. har holdt hardt..
Petter: Du har måttet legge inn mye av
deg selv og kjempe hardt for å holde
deg?
Pasient: Det har krevd alt jeg hadde..
Petter: Hvis folk klarer å komme seg ut av
heroin avhengighet, er det en prestasjon?
Pasient: Ja, det vil jeg si.. for jeg vet hvor
tøft det er å stå i..
Petter: Likevel sier du at det ikke er en
prestasjon når du klarer det..
Pasient: Ja, det blir vel litt feil det der..
Petter: Feil..
Pasient: Ja, er vel ikke vant til å skryte av
meg selv.. føler jeg har tabbet meg ut i
livet og egentlig ikke fortjener noe ros
fra meg selv eller andre før jeg er kommet mye lenger i prosessen..
Petter: Du må opp på et høyere nivå eller
ha oppnådd mer for å fortjene ros?..
Pasient: Må nok tenke gjennom det der..
for jeg trenger å høre at det er bra det
jeg har gjort selv om det uføre jeg har
skapt for meg selv er utgangspunktet
for det gode jeg får til nå..
Petter: Du trenger å kunne ta til deg at du
mestrer og presterer..
Pasient: Ja.. men det er vanskelig.. Føler
meg på en måte som en ’fuck up’ og
samtidig som en som får til noe som
virkelig har satt meg på prøve..
Petter: Du kjenner folk som har prøvd å få
til det du gjør som ikke har greid det?
Pasient: Ja.. Noen av dem er døde nå..
Noen lever men har det ikke bra..
Petter: Har du det bra?
Pasient: Jeg har det mye bedre.. Kjemper
allikevel for jeg er kjempenarkoman..
Petter: Kjempenarkoman..
Pasient: Ja, elsker rus, men hater livet
som følger med det..

Petter: Rusing og et godt liv går ikke
sammen?..
Pasient: Nei, nei.. Det går ikke.. No fucking way..
Petter: Hva er det viktigste du kan gjøre
nå for å få det bedre?
Pasient: Fortsette den gode prosessen..
Må stå i gode valg.. Ikke bli impulsiv..
Petter: Velge langsiktige gevinster..
Pasient: Ja, ja.. det er det det handler om..
Petter: Vi snakkes neste tirsdag..
Pasient: Ja.. Jeg skal prøve å bli flinkere
til å snakke pent til meg selv, som vi
har snakket om i gruppa.. Og se at jeg
faktisk presterer selv om jeg enda er et
stykke fra drømmene mine..
Petter: Du har god retning..
Pasient: Ja, og det.. det.. det..
Petter: er en stund siden..
Pasient: Ja, endelig føler jeg at jeg kan ha
et realistisk håp i forhold til fremtiden
Petter: Det kom ikke gratis..
Pasient: Nei.. takk for at du minner meg
på det.. Kan du fortsette å minne meg
på detdersom jeg trenger det?
Petter: Sure thing… snakkes til uken..
Pasient: Ja, ha det bra, Petter
Petter: Ha det bra xxx..
Tilbake i tid baserte man rusbehandling
på moralisering og skremselspropaganda. ”Svendsen.. nå må de huske på deres
frue.. og dersom det ikke hjelper skal de
huske på vår Herre. For vi skal alle dømmes en dag og det kan fort gå til Helvete
med dem dersom de ikke blir avholdende”.
Man kan nok skremme folk til midlertidig
atferdsendring, men som varig grunnlag
for endring har erfaring vist at ytre generert motivasjon ikke fungerer spesielt
godt. Indre motivasjon predikerer i langt
større grad varig endring. Hvordan kan vi
som behandlere påvirke den indre motivasjon for endring? Trykker vi for hardt
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på møter vi motstand. Trykker vi for løst
kan vi miste fokus og progresjon.

ne den også i et OL. Jansen likte først ikke
ideen om å gå en lengere distanse, men
lot seg overbevise av Peter. Dan begynte å
I Motiverende Intervju (MI) markedstrene på en litt annen måte og forberedte
føres fire kommunikasjonsferdigheter.
seg til å gå to distanser på Lillehammer.
Bekreftelser, Åpne spørsmål, OppsumPå 500 meter ble det flere feilskjær og nok
meringer og Refleksjoner. MI handler om
en nedtur. De hadde nå bare et kort igjen
strategisk bruk av disse
og det var 1000 meteren.
kommunikasjonsverkDen vant Dan Jansen,
Mange ruspasienter blir
tøyene. Vi ønsker å skape
satte ny verdensrekord
et rom for refleksjon i kliog fikk like mye jubel i
misforstått dithen at de ikke
enten hvor indre motivaVikingskipet som Johan
har motivasjon for endring
sjon for endring kan stige
Olav Koss fikk etter sine
frem.
seiere og verdensrekorder.

Ruspasienter og motivasjon

Skal du nå en ambisiøs målsetting, enten
det er å bli olympisk mester eller komme
ut av rusavhengighet, må du oppleve at
målet er viktig og at det er gjennomførbart. Hvis vi ikke opplever noe som viktig og/eller gjennomførbart kommer vi
ikke til å investere mye tid eller energi på
å jobbe mot det. Tro på egen gjennomføringsevne er like viktig som opplevd
grad av viktighet. Tror du ikke på at du
klarer en ting så blir du passiv. Mange
ruspasienter blir misforstått dithen at
de ikke har motivasjon for endring. Det
som ligger bak er ofte en manglende tro
på at endring av livsstil er mulig. Mange
forsøk er kanskje gjort og endringen har
uteblitt. Håpløsheten stenger for troen.
Dan Jansen var favoritt til å vinne OL gull
på 500 meter på skøyter i tre OL. Han
var alltid best, unntagen når det virkelig
gjaldt. Foran OL på Lillehammer i 1994
var Jansen klar for sitt siste OL. Det var
nå eller aldri. Peter Müeller var trener for
Dan og foreslo at de måtte endre strategi
for å nå målet om OL gull. Vi må ha flere
bein å stå på, sa Peter. Du må begynne å
gå 1000 meter og bli så bra at du kan vin-

Jarle Aambø, leder i Olympiatoppen, sier
at en toppidrettsutøvers viktigste egenskap er evnen til å reise seg etter nederlag. Skiskytteren Tarjei Bø sier at når
ting ikke går etter planen så legger han
og treneren det bak seg og går videre. En
kort stund ser de på hva som kan læres
av feil som ble gjort før de tar fatt på nye
oppgaver. Troen på at de kan lykkes neste
gang er sterk. Hvordan er dette innenfor
rusfeltet? Når en pasient kommer til behandling for sin rusavhengighet for nte
gang. Har vi allikevel en åpning for å tro
på vedkommende, eller sier vi at nå kommer han der igjen og vi vet jo hvordan det
gikk sist gang..
Peter Müeller sa til meg den kvelden på
Frogner at ”In your game everyone’s a
potensial winner. In my game there’s
only one place at the top of the podium”.
Med andre ord; alle kan potensielt sett
bli rusfrie, men bare en står på toppen av
pallen etter et skøyteløp.

Hva virker i psykoterapi
Jeg var nettopp tilstede på professor Bruce Wampolds foredrag i Drammen hvor
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han kom med tall man med god samvitArsenal FC etter at han kom ut fra et avtighet ikke kan se bort fra i vårt fag. For
rusning og klinikkopphold for sitt alkonoen år siden var jeg på kurs med Scott
holmisbruk. Adams var kaptein i Arsenal
Miller som kom med samme tall. I Wamog på det engelske landslaget mens han
polds og Millers omfattende metastui flere år levde med et tungt rusmisbruk.
dier er konklusjonen på hva som virker
Samtalen gikk omtrent som følger og avi psykoterapi følgende: Allianse = 62%
sluttes med et svært godt spørsmål:
- Gjensidig tro på prosjektet =30% - Metode
Wenger: Er det greit
= 8%. Kvaliteten på
at vi tar en prat om
Det kan være våre klienter har
relasjonen kombinert
hvordan de siste år
mange tilbakefall og nederlag bak
med gjensidig tro på
har vært og hvilke
seg, men det betyr ikke at deres
prosjektet er altså 12,5
tanker du har om tiganger viktigere enn
den som kommer?
mål er uoppnåelige
metoden terapeuten
Adams: Ja, det må vi
jobber etter.
gjerne..
Wenger: Kan jeg
Ut i fra disse tallene er det lett å konkluspørre deg om hvor lenge du tenker at
dere med at vi helst bør være gode reladu har hatt et rusproblem?
sjonsbyggere og tro på det vi holder på
Adams: Ca åtte år.. vil jeg si..
med i møte med våre brukere. At vi har
Wenger: Hvor lenge har du vært klar over
lest mye bøker og er sterk på det teoreat du har hatt et rusproblem?
tiske plan betyr lite eller ingenting derAdams: ca to.. kanskje tre år..
som vi ikke klarer å bygge en god relaWenger: Og hele denne tiden har du presjon. Her ligger selve fundamentet for å
stert på høyt nivå.. vært kaptein på
skape en god prosess. Vi bør også våge å
laget vårt og landslaget.. vært kåret til
tro på folk. Det kan være våre klienter har
årets spiller i England etc..
mange tilbakefall og nederlag bak seg,
Adams: Ja..
men det betyr ikke at deres mål er uoppWenger: Og hva tenker du videre om din
nåelige. Kanskje må vi som Dan Jansen
karriere som fotballspiller?
og Peter Müeller legge en ny strategi og
Adams: Jeg føler jeg har et par sesonger
lære av tidligere feil. Kanskje vil det lykigjen i meg.. Jeg er ikke mett..
kes denne gangen?
Wenger: Tony, jeg har tenkt mye på dette..
Har vi til gode å se det beste av deg?
Å tro er ikke det samme som å vite. Å tro
handler om at man tenker det kan være
Adams beskriver at spørsmålet fra Wenmulig. Vi bør helst tenke at det kan være
ger satte i gang mye tankevirksomhet. De
mulig. Hvis vi fagfolk signaliserer at dette
to årene han følte han hadde igjen som
har vi lite tro på, så blir vi lett trodd på
fotballspiller ble definert som et prosjekt
det, og da blir prosessen preget av det.
hvor det å vise seg fra sitt beste var målet. Det hører med til historien at Arsenal
Fotballspilleren Tony Adams beskrivant seriegull i England den sesongen.
ver i sin bok ”Addicted” en samtale han
Adams fikk vist seg fra sitt beste og kunne
hadde med sin manager Arsene Wenger i
da et par år etter legge fotballstøvlene på
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hylla vel vitende om at han nådde sitt
mål.
En pasient sa noe veldig klokt til meg for
noen år siden. Du lever ikke harmonisk
med uforløste ressurser. Kvaliteter du har
jobber bare for deg dersom du får brukt
dem. De jobber mot deg hvis du brenner inne med dem. Da kommer tankene
om alt du kunne ha fått til, men ikke fikk
gjort, og det er vondt.
Folk vi møter i behandlingsapparatet har
ofte til gode å vise seg fra sitt beste. De
er ofte dårlig posisjonert i forhold til å få
brukt sine ressurser. Det er en av grunnene til at de ruser seg. Smerten over å
brenne inne med sine kvaliteter.
Dan Jansen sa i et intervju med TV 2 i
programmet Gyllende tider at det viktigste for ham ikke hadde vært å vinne OL
gull, men å vise seg fra sitt beste når det
gjaldt som mest. Hadde det bare holdt til
en 3. plass så hadde det i prinsippet vært
greit. Vi lengter alle etter å vise oss fra
det beste. Noen er lenger fra målet enn
andre, men alle prøver vi å komme dit.
Noen skal gå fort på skøyter. Andre skal
bli rusfrie.
Folk som lykkes har mye til felles uavhengig av hva de lykkes med. Som hjelpere og
støttespillere har vi mye å lære av andres
suksesshistorier. Folk som Peter Müeller
og Dan Jansen har mye å fortelle oss. Vi
har nok litt å fortelle dem også.

Om forfatteren:
Petter Nesset er knyttet til KoRus Sør, Borgestadklinikken og har et særlig ansvar
for opplæring i metoden Motiverende
Intervju(MI). Han er tidligere behandler
ved klinikkens avdeling i Drammen og
har erfaring som coach, og er aktiv skøyteløper.
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Kred på gata , kidsa på døra

Rusfag nr. 1–2012

Av: Torunn Varmdal,
KoRus-Midt-Norge
Tilgjengelighet, fleksibilitet, tett oppfølging og godt samarbeid ser ut til å være nøkkelord om man ønsker å lykkes i å hindre frafall fra videregående skole. Men viktigst
av alt er kanskje tillit. Dette viser en nylig avlagt mastergradsavhandling som har
studert arbeidet ved et miljøteam på en videregående skole i Nord-Trøndelag.

Kred på gata, kidsa på døra

– kan miljøterapeutisk arbeid i videregående skole bidra til mindre frafall?

Fakta om frafall i videregående skole
Frafall i videregående skole er et stort
problem i Norge. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at om lag 70 % av
elevene oppnår studie- eller yrkeskompetanse innen fem år etter at de begynte
på videregående skole. Denne andelen
har vært stabil over lengre tid. Det vil si
at vi har en gruppe på ca. 30 % av elevene
som ikke oppnår studie- eller yrkeskompetanse innen fem år. Disse har enten
sluttet på skolen (det gjelder 18 % av elevene i 2002-kullet) eller de trenger lengre
tid på å fullføre skolegangen for eksempel på grunn av «hvileår». Noen har også
gjennomført hele utdanningsløpet uten
å oppnå studie- eller yrkeskompetanse.
Når vi ser nærmere på de 30 % som ikke
fullfører skolen innen fem år, er frafallet betydelig større på yrkesfag enn på

allmennfag (hhv 45 % og 18 %). Det er
også en markant forskjell i gjennomføringsgraden mellom de som begynner på
grunnkurs i videregående skole det året
de fyller 16 år, og elever som er 17 år eller eldre når de begynner på grunnkurs.
Tall fra SSB viser at blant elevene som
startet i videregående på allmennfaglige
studieretninger som 16-åringer i 2004,
var det kun 6 prosent som sluttet i løpet
av fem år, mens hele 37 prosent av de
som startet som 17-åringer, sluttet underveis (Statistisk sentralbyrå, 2011). Vi
kan derfor si at det å ta seg et «hvileår»
før start på videregående opplæring, eller å bytte studieretning og begynne på et
nytt grunnkurs, i seg selv kan ses som risikofaktorer for frafall. Høyest andel med
optimal progresjon er det på idrettsfag,
musikk dans og drama og allmenne, økonomiske og administrative fag. Lavest
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fullføring er det på trearbeidsfag, mekaniske fag og hotell og næringsmiddelfag.
Dette gjelder uavhengig av elevenes karakterer (Utdanningsdirektoratet, 2011).
Man har identifisert noen elever som
har høyere risiko for å falle fra videregående opplæring. Dette er elever med
svake karakterer fra grunnskolen, elever
med lavt utdannede foreldre, gutter, minoritetsspråklige elever med manglende
norskkunnskap og yrkesfagelever med
dårlige grunnferdigheter (Wollscheid,
2010) (Hernes, 2010). Vi ser at denne risikogruppen er temmelig vid, da den inkluderer over halvparten av alle elever.
Det er et åpent spørsmål hvor fruktbart
og nyttig det er å definere en risikogruppe som utgjør majoriteten av elevgruppen. Kanskje dette er en indikasjon på at
vi trenger mer kunnskap om emnet.
Frafall fra videregående skole er problematisk fordi elever som faller fra viser seg
å få dårligere tilgang til arbeidsmarkedet
som voksne enn de som fullfører videregående. Dette gjelder i ennå større grad i
dagens kunnskapssamfunn enn det gjorde for en generasjon eller to siden. Videre
har de som faller fra dårligere psykisk
helse, de bruker mer rusmidler og har en
tendens til selvdestruktive handlinger og
helseskadelig livsførsel, inkludert selvmord og kriminalitet. Det er derfor betydelig politisk oppmerksomhet omkring
tematikken i Norge i dag, og det finnes en
stor vilje til å gjøre noe med problemet.

Miljøteamet ved Verdal videregående
skole
I min masteroppgave studerte jeg arbeidet som gjøres ved miljøteamet ved Verdal videregående skole i Nord-Trøndelag.
Dette er en skole som har hatt markant

nedgang i frafallet i de senere årene. I perioden 2001 til 2009 var det mellom 30 og
40 elever som sluttet på skolen hvert år. I
2010 var det 24, og i 2011 var det kun 16.
Av disse 16 hadde over halvparten jobb
eller annet dagtilbud per juni 2011. Jeg
ønsket å se nærmere på hvordan de har
fått dette til, og mer spesifikt på hvordan
etableringen av et miljøteam på skolen
hadde bidratt til nedgang i frafallsraten.
Verdal videregående skole er en relativt
stor skole i Midt-Norge med om lag 550
elever. De tilbyr både yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Skolen har
fra 2008 hatt et prøveprosjekt kalt «Flere
igjennom» som fra høsten 2010 ble implementert i vanlig drift. Bak prosjektet
står et miljøteam bestående av leder i
100 % stilling og tre miljøarbeidere i 50
% stillinger (til sammen 2,5 årsverk). Skolens miljøteam arbeider med ungdom
som har ulike utfordringer i hverdagen,
og som i noen sammenhenger må hjelpes spesielt. Miljøterapeutene går i dialog med ungdommen, fanger opp tegn
på skjevutvikling, og de skal sørge for at
alle blir sett og hørt. Det viktigste suksesskriteriet for arbeidet ved miljøteamet er
at så mange som mulig skal gjennomføre
skolegangen. Man ønsker å støtte elever
til å gjennomføre det påbegynte løpet
fremfor å begynne på et nytt grunnkurs.
De ser det også som en viktig oppgave å
følge opp de elevene som slutter på skolen og bidra til at de får de rettigheter de
har krav på og hjelp og støtte til å finne
alternativer til skolegang.
Miljøteamet arbeider etter mottoet «kred
på gata, kidsa på døra». Kred er egentlig
en forkortelse av kredibilitet, men bruken av ordet kommer fra det engelske/
amerikanske begrepet streetcred, eller
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«gatetroverdighet», og forstås vanligvis
følt seg nedstemt og trist. Videre var det
som å ha tyngde og troverdighet i et gitt
25 % av jentene og 12 % av guttene som
miljø eller blant en gitt gruppe mennesrapporterte om fysiske plager (sykdom/
ker. Miljøteamet har videre en åpen dørsmerter). Når det gjelder problemene av
politikk. Det vil si at de søker å være så
sosial karakter, ser vi at flere jenter enn
tilgjengelige som mulig slik at ungdom
gutter har hatt problemer hjemme (15
lett kan komme i
% mot 3 %). Det er
kontakt med dem.
omtrent like stor anDe har en egen
del jenter som gutMiljøteamet mener selv at denne åpen
Facebook-side, de
ter som melder at de
dør-politikken og at de har kred blant
har distribuert sine
ofte eller svært ofte
mobilnummer og
har brukt rusmidler
ungdommene er viktige suksessfaktoer tilgjengelige også
på en slik måte at
rer for arbeidet
utenfor
ordinær
det har gått ut over
arbeidstid.
Miljøskolearbeidet (om
teamet mener selv at denne åpen dørlag 3 %), mens på punktet å ha spilt dapolitikken og at de har kred blant ungtaspill/vært på nett så mye at det har gått
dommene er viktige suksessfaktorer for
ut over skolearbeidet «slår» guttene jenarbeidet.
tene ganske kraftig; 24 % av guttene mot
12 % av jentene svarer ofte eller svært
Hvordan har elevene det?
ofte på dette spørsmålet. For problemer
Studien baserte seg på en spørreunderav skolemessig karakter er det relativt
søkelse som gikk ut til alle elevene på
jevnt fordelt mellom kjønnene hvor stor
skolen og en casebeskrivelse av 37 elever
andel som angrer på skolevalget sitt (om
som har fått hjelp av miljøteamet i skolag 6 %) og som har vært skolelei (56 %
leåret 2010/2011. Resultatene fra spørjenter og 50 % gutter). Disse funnene kan
reundersøkelsen viste at 82 % av elevene
vi kjenne igjen fra andre ungdomsundersvarte at de trives godt eller veldig godt
søkelser. Det er for eksempel velkjent at
på skolen, mens bare 3,4 % svarte at de
jenter melder om flere problemer av heltrives dårlig eller veldig dårlig. På spørssemessig karakter enn gutter. Likevel ser
mål om de i løpet av de siste seks månevi at de aller fleste ser ut til å ha det bra.
dene har tenkt på å slutte på skolen, svarDe trives godt på skolen og har ikke ønte 65 % aldri og 19 % svarte sjelden. 11 %
sker om å slutte.
svarte at de av og til tenker på det, og 5 %
Hva med de elevene som har fått
svarte at de ofte har tenkt på å slutte.

hjelp av miljøteamet?

Jeg ba deretter elevene angi om de i løpet
av de siste seks månedene har hatt problemer av helsemessig, sosial eller skolemessig karakter, etter et sett forhåndsdefinert kriterier. Her rapporterte elevene
om flest helsemessige problemer. Det var
18 % av jentene og 9 % av guttene som
meldte at de ofte eller svært ofte hadde

De 37 casebeskrivelsene av elever som
har fått hjelp av miljøteamet, viser en
helt annen problemprofil enn den totale
populasjonen. Her finner vi elever med
til dels store og sammensatte problemer.
Psykiske plager/lidelser (23 av 37 elever)
og læringsvansker/liten følelse av mestring i skolesituasjonen (23 av 37 elever)
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var de vanligste problemene. Deretter
fulgte problemer hjemme (19 elever).
Rusproblemer er også mye vanligere i
denne gruppen enn det var i den totale
elevpopulasjonen; 14 av elevene i denne
gruppen (37,8 %) har i en eller annen grad
rusproblemer. I motsatt ende av skalaen
ser vi at det var relativt få som hadde problemer med sin fysiske helse eller med
utestegning/mobbing på skolen. Mange
av elevene har en problemprofil som inkluderer mer enn ett problem. Her er et
knippe utsagn hentet fra undersøkelsen
som viser noe av spennvidden og kompleksiteten i problemomfanget:
Hvordan komme seg i gang med livet
uten at barnevernet garanterer for økonomi etc. Engstelig for fremtiden. Mister
konsentrasjonen om skolen. 5-6 kandidat
med høye krav til seg selv.
Elev fra nabokommune med uttalt rusproblematikk som startet på alvor for et
år siden. Blir rolig av amfetamin. Uro i
timer og ustabilt oppmøte. Miljøteam har
vært inne i klassen siden første skoledag.
Har fått vedkommende til en runde med
habilitetsteam på sykehuset for utredning. Har jobbet med vedkommende i tre
år. Svakt grunnskoleoppmøte.
Oppfølging av misbrukt jente, selvfølelsesstyrking.
Samtaler med elev, veiledning av foreldre,
forsøk på praksis, hjelp til særskilt søknad
om skoleplass til neste år. Tett samarbeid
med kontaktlærer, møter med PPT, foreldre og seksjonsleder for finne tilrettelagt
opplegg.
Utredning for ADHD. Samarbeid med
NAV, KIF. Samtaler med elev, tett oppføl-

ging i klasse, samtaler med lærer, vært
med til lege for henvisning til habilitetstjenesten, motivasjonssamtaler for kontakt imot avd. for rusrelatert psykiatri ved
sykehus. Vært med til politi for rusprøver
og samtaler om valg, hjelp og motivasjonssamtaler.
Situasjonen er på det ekstreme pga brors
rusmisbruk. Mye slåssing og krangling
hjemme mellom elev og bror. Dette påvirker hele familien. Ønsket at NAV hjelper
bror å finne annen bolig, så familien kan
få litt ro.
Møtte elven på en tursti etter avtale. Har
jobbet sammen med lege om angstmestring og medisinering. Tilbakefall grunnet
økonomi/medisin som ikke meldes. Er nå
i gang igjen, møter på skolen og får karakterer.
Eleven var så deprimert at drastiske tiltak
måtte til. Eleven er anbefalt av BUP å få
komme inn på ønsket linje, dette er ikke
tatt til følge ved inntakskontor. Vi fant en
samarbeidsvillig avdelingsleder ved stor
bedrift i bygda og mor til elev samtykket i
kunnskapsoverføring. Godt samarbeid gir
her godt resultat.
Fikk satt i gang praten mellom mor og
hjemmets menn. Menn av den stille sorten. En prat på skolen og en hjemme i
husstandens bilverksted.
Eleven har gjort et feilvalg. Biter tennene
sammen og holder ut. Motivasjons- og
ryddesamtaler. Henger med rusvenner,
men sier han ikke ruser. Tull, men på glid.
Har hatt samtaler med elev, fulgt opp fravær og karakterer. Fått hjelp til å endre
studieretning.
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Hvordan arbeider miljøteamet?
Stikkord for miljøteamets arbeid er fleksibilitet, kort ventetid, tett oppfølging
og høy grad av samarbeid med andre instanser.

tiltak. For de fleste elevene ble mer enn
ett tiltak satt i gang.

Det er kort ventetid for å få hjelp fra miljøteamet. I 68 % av tilfellene gikk det
mindre enn 1 uke fra miljøteamet første
Miljøteamet har ingen standard prosegang fikk en henvendelse om eleven til
dyre eller et fast opplegg som de tilbyr
samarbeidet mellom eleven og miljøelevene. Alle behandles individuelt, og
teamet ble igangsatt. For resten av gruparbeidet legges opp etter elevens behov
pen (32 %) gikk det mellom 1-3 uker. Den
og faglige vurderinger av hva slags type
vanligste grunnen til at det gikk mer enn
hjelp som trengs.
1 uke, var at elevDet betyr at det
en i perioder var
er stor variasjon
fraværende
fra
Alle behandles individuelt, og arbeidet legi varighet, intenskolen og vanskeges opp etter elevens behov og faglige vursitet og innhold i
lig å få tak i.
den hjelpen milderinger av hva slags type hjelp som trengs
jøteamet
tilbyr.
Oppsummert fant
Un d e r s ø k e l s e n
jeg at miljøteamet
viste for eksemhar tre ulike roller
pel at nesten halvparten av elevene får
overfor elevene de hjelper. Miljøteamet
hjelp utenfor ordinær kontortid. Dette
fungerer som en fasilitator som tilrettekan dreie seg om henting på morgenen
legger, koordinerer og får ting til å skje
eller møter og samtaler på kveldstid og
på vegne av eleven. Miljøteamet har også
i helger. I 43 % av tilfellene hadde milrollen som bindeledd mellom eleven og
jøteamet hatt mer enn 10 samtaler med
de andre samarbeidspartene, eller meleleven. I 27 % av tilfellene hadde teamet
lom elevens livsverden og systemverdehatt 5-10 samtaler med eleven, mens i 30
nen. Som bindeledd og fasilitator er en av
% av tilfellene hadde de hatt 1-5 samtaderes oppgaver å utvikle og vedlikeholde
ler.
gode relasjoner på tvers av interne skiller,
for eksempel mellom ulike enheter eller
Miljøteamet har et utstrakt samarbeid
mellom profesjonelle og private aktører.
med andre både på og utenfor skolen.
I tillegg til å være fasilitator og bindeledd,
Dette er i stor grad ulike profesjonelle
fungerer miljøteamet også som hjelpere
aktører, som lærere, PPT, BUP, politi, NAV
overfor elevene, gjennom å være tilgjenosv, men kan også være private aktøgelig, gjennom å «se» elever og å samtale
rer som foreldre og hybelverter. Studien
med dem.
viste at de hyppigste iverksatte tiltakene
Tillit som suksessfaktor
var tett samarbeid med elevens lærer(e),
Tidligere forskning har gitt oss noe kunnkontakt med foreldre, kontakt med lege/
skap på hva som er gode tiltak for å forpsykolog og etablering av skreddersydd
hindre frafall i videregående skole. Dette
undervisningsopplegg på skolen. Videre
er først og fremst fleksible opplæringsløp
var kontakt med PPT, BUP og næringslimed individuelt tilrettelagt undervisning,
vet for oppfølging av praksisplass viktige
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tett oppfølging og veiledning av elever
som står i faresonen for å falle fra, tett
samarbeid mellom skolen og arbeidsliv,
og et godt nettverk mellom skolen og
eksterne instanser (Wollscheid 2010, Buland et al 2007, Baklien et al 2004, Hernes
2010). Buland et al (2007) understreker
også viktigheten av forankring på ulike
nivåer; arbeidet må forankres hos skoleleder og hos skoleeier, og av å ha et forebyggende perspektiv på arbeidet for å
plukke opp de elevene som trenger hjelp
på et så tidlig tidspunkt som mulig. Videre at tiltak bør rettes både mot læringsmiljø og sosialt miljø, både mot skolen og
elevens liv utenfor skoleporten.
Min studie viser at måten miljøteamet
arbeider på, i stor grad samsvarer med
disse anbefalingene. De gikk fra å være
et midlertidig prosjekt til å bli en fast del
av driften, og er dermed godt forankret i
skoleledelsen. De arbeider tett med elevene og med aktuelle samarbeidende instanser. De har et helhetlig perspektiv,
og har fokus på elevens liv både på og
utenfor skolen. Dette er utvilsomt viktige
suksessfaktorer for arbeidet.
Det ble likevel klart for meg underveis i
arbeidet med avhandlingen at de rådende anbefalingene fra kunnskapsoppsummeringene og evalueringsrapportene i
stor grad fokuserte på de strukturelle og
organisatoriske sidene ved ulike tiltak, og
i liten grad på de kvalitative sidene. Hva
skal for eksempel til for at det skal være et
godt samarbeid mellom skole og hjem?
Og hva betyr egentlig «tett oppfølging»?
Handler det om antall møter mellom elev
og hjelper, om relasjonen mellom elev og
hjelper, om gjensidig tillit, om kontinuitet i samarbeidet mellom hjelper(e) og
elev, om kunnskapen til hjelperen, el-

ler om antall samarbeidende instanser
som blir trukket inn? Antagelig litt om alt
dette.
I min undersøkelse utviste elevene en
nesten oppsiktsvekkende positiv holdning og tiltro til miljøteamet. Noen av
de tydeligste og mest entydige funnene i
studien, var at elevene i høy grad har tillit
til miljøteamet. Dette gjaldt både de elevene som hadde vært i kontakt med teamet selv, og de som ikke hadde vært det.
Alle elevene som hadde vært i kontakt
med miljøteamet var uten unntak fornøyd med hjelpen de hadde fått, og nesten samtlige hadde tillit til miljøteamet
og deres evne til konfidensialitet og til å
forstå og hjelpe ungdom med deres problemer. Blant de elevene som ikke hadde
vært i kontakt med miljøteamet var det
ingen som oppga å ha hørt negative ting
om teamet fra andre. Miljøteamet ser
også ut til å være veldig tilgjengelig for
elevene. Et stort flertall både vet om at
miljøteamet eksisterer, og synes det er
lett å komme i kontakt med dem.
Det ser altså ut til at miljøteamet har kred
blant elevene. Hvor stor rolle dette spiller for de gode resultatene ved skolen, er
vanskelig å måle. Det må likevel tillegges
stor vekt når elevene oppgir at de har tillit til teamet og er fornøyd med hjelpen
de har fått, da det er elevene og deres
problemer som står i sentrum. Det er
dermed i stor grad de som sitter med definisjonsmakten på hva som er god hjelp
og ikke.
Miljøteamets arbeidsmotto; kred på gata,
kidsa på døra, ser ut til å ha mer for seg
enn et fancy munnhell. Fremtidige anbefalinger fra myndighetene har noe å
vinne på å fokusere på de innholdsmes-
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sige, relasjonelle og kvalitative sidene
ved hjelpetiltakene, i tillegg til de strukturelle.

Om forfatteren:
Torunn Varmdal er kommunikasjonsrådgiver i Kompetansesenter rus
– Midt-Norge. I 2011 avla hun en mastergradsavhandling i kunnskaps- og
innovasjonsledelse ved Copenhagen Business School/Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Avhandlingen var basert på en studie av
hvordan miljøterapeutisk arbeid kan bidra til mindre frafall fra videregående
skole.
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Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet

Rusfag nr. 1–2012

Av: Vegard A. Schancke,
KoRus-Nord
Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til individet, familien, jevnaldergruppen, skolen og nærmiljøet, er et sentralt perspektiv i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette perspektivet kan representere en type «paraply» i forståelsen av
barn og unges utvikling, der en ser forebyggingsinnsatser i en helhet og sammenheng.
Skolen har en naturlig og viktig plass i «folkehelse-kjeden».

Skolen som ressurs i det lokale
folkehelsearbeidet
Formålet med denne artikkelen er å
drøfte skolens mulige rusforebyggende
potensiale som en sentral arena i «folkehelse-kjeden». Kunnskap om sentrale
risiko- og beskyttelsesfaktorer på aktør- og systemnivå danner en ramme
for framstillingen. Drøftingen bygger på
en litteraturgjennomgang av sentrale
føringsdokumenter fra statlig hold, nyere kunnskapsoppsummeringer på feltet
(rus)forebyggende virksomhet i skolen
samt vitenskapelige artikler, fagbøker,
doktorgradsavhandlinger og nettressurser som omhandler forebygging, tiltaks-/
program- og implementeringsforskning
innen nevnte felt.

Styrket forebyggingsinnsats med nye
rammebetingelser
Samhandlingsreformen har som en av

målsettingene at sykdom skal forebygges blant annet gjennom en styrking av
det helsefremmende og forebyggende
arbeidet. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, ny lov om folkehelsearbeid samt Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester representerer overordnede føringer for et styrket folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid er definert som
”samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens
helse gjennom å svekke faktorer som
medfører helserisiko, og styrke faktorer
som bidrar til helse” (Helsedirektoratet
2010). Dette handler altså om lokalsamfunnets, kommunens og/eller storsamfunnets innsatser for å påvirke faktorer
som direkte eller indirekte fremmer helse
og trivsel, forebygger sykdom, skade og
lidelse samt beskytter mot helsetrusler
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(Moltumyr 2011). Risikofaktorer som togende arbeidet (Helsedirektoratet 2010,
bakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk
Folkehelseinstituttet 2011, Nordahl m.fl.
inaktivitet påvirker samlet og/eller hver
2005, Bremberg 2002, NOU 2003:4, NIDA
for seg – forekomsten av de store folke2003, Ogden 2006, Schancke 2005). En
sykdommene (Helsedirektoratet 2010).
viktig begrunnelse for dette, er blant anKunnskap om risikonet som nevnt ovenfor,
og beskyttelsesfaktorer
at
skoleinstitusjonen
knyttet til individet, faetablerer rammer om
Mye tyder altså på at skolen
milien, jevnaldergrupbarn og unges liv i svært
har fått økt betydning for intepen, skolen og nærmange år, de fleste dager
grasjon av barn og unge gjenmiljøet, er et sentralt
i uka og de fleste uker i
perspektiv i helsefremåret (Henriksen 1999).
nom 90-tallets skolereformer
mende og forebyggende
Forebyggingstiltak bør
arbeid (Kvello 2007).
ideelt sett favne flere av
Dette perspektivet kan representere en
de unges livsarenaer (Nordahl m.fl. 2005).
type «paraply» i forståelsen av barn og
Samspillet mellom skole og hjem er særunges utvikling, der en ser forebyggingslig viktig (Patterson og Forgatch 2000; Oginnsatser i en helhet og sammenheng.
den 2006;2008, Midthassel, Bru, Ertesvåg
Skolen har en naturlig og viktig plass i
og Roland 2011). Vellykket forebygging
«folkehelse-kjeden».
av atferdsproblemer krever kunnskap og
en systematisk innretning. I tillegg er det
Skolen som sentral sosialiserings-/
avgjørende at slike innsatser gjennomfølærings- og forebyggingsarena.
res på de arenaer der de det gjelder fakBarn og unge tilbringer mye tid på skolen,
tisk er – «sosiale ferdigheter må innøves
de starter et 10-årig skoleløp som seksåri de miljø, situasjoner og med de persoinger og mange deltar i tillegg også i skoner hvor ferdigheten skal vises»…(Kvello
lefritidsordningen (SFO) de første årene.
2007:s.327).
Det er rimelig grunn til å hevde at den
økning i tid som barn og unge benytter i
Nasjonale retningslinjer fastslår at skopedagogiske institusjoner, gir disse arelen skal fremme god helse og bidra til en
naene økt betydning som sosialiseringspositiv personlig og sosial utvikling hos
institusjoner
(Utdanningsdirektoratet
elevene, og gjennom dette forebygge pro2009b / 2011).
blemer som rusproblematikk, psykiske
Mye tyder altså på at skolen har fått økt
problemer, kriminalitet og lignende (Folbetydning for integrasjon av barn og
kehelseinstituttet 2011, LK-06). I opplæunge gjennom 90-tallets skolereformer
ringslovens § 9a heter det at alle elever i
(Henriksen 1999). Ved siden av forelgrunnskolen og videregående opplæring
drene, er det lærerne som har den mest
har rett til et godt fysisk og psykososialt
kontinuerlige relasjonen til barn og unge
miljø som fremmer helse, trivsel og læring
i vårt samfunn (ibid.).
(Opplæringslova 1998). Dette underbygges i Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Fra forskning både i Norge og utlandet
der det i flere av fagplanene uttrykkes at
fremheves det at skolen bør ha en sentral,
elevene skal utvikle en helsefremmende
aktiv og integrerende rolle i det forebyglivsstil og lære å ta vare på egen psykisk
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og fysisk helse (LK-06). Det påpekes også
at dette sosial- og sykdomsforebyggende
arbeidet skal foregå i et nært samarbeid
med hjemmet (Nordahl m.fl. 2006). I statens nasjonale strategi for tidlig intervensjon på rusområdet, utpekes også skolen
som en viktig arena for selektiv og indikativ rusforebygging (Sosial- og helsedirektoratet 2007).

Lovende tiltak
Nyere kunnskapsoppsummeringer på alkohol- og narkotikaområdet konkluderer
med at virkemidler som pris, regulering
av tilgjengelighet og konsekvent håndhevelse av regelverk gjennom kontroller er
effektive virkemidler (Babor et al, 2010a,
2010b). Forskningen er idag overbevisende om at de regulatoriske virkemidlene synes å være de mest effektive for
å forebygge og begrense skader og alkoholrelaterte problem (Rossow, Pape og
Baklien 2010). Skoleprogrammer vurderes generelt å ha lav «evidens» i denne
sammenheng. Verken programmer med
fokus på elevers kunnskaper om alkohol og rusmidler eller såkalte affektive
tilnærminger, har gitt overbevisende resultater (Cuijpers 2003, Schancke 2005).
Skoleprogrammer innrettet etter sosiale
påvirkningsmodeller
(sosial-kognitive
tilnærminger) synes å være de mest lovende, men også her er resultatene usikre
(Babor et al, 2010a, 2010b). Det generelle
inntrykket fra nevnte kunnskapsoppsummeringer er at sistnevnte tilnærminger gir moderate effekter, og da særlig
dokumenterte korttidseffekter, men at
resultatene samlet sett vurderes ulikt av
ulike forskere og interessegrupper (ibid.).
Forskning indikerer at tiltak som virker
best, minner mer om behandling enn
forebygging (Folkehelseinstituttet 2011,
Kvello 2007). I nasjonal strategi for tidlig

intervensjon på rusområdet, skisseres videre utvikling og utprøving av selektive
og indikative forebyggingstiltak som en
sentral strategi (Sosial- og helsedirektoratet 2007).
Hvordan alkohol- og narkotikapolitikken
utformes på samfunnsnivå, har altså stor
betydning som overbyggende risiko- og
beskyttelsesfaktorer for individene. Forskning dokumenterer lovende resultater
av forebyggende tiltak med både familien, skolen og lokalsamfunnet som arena
(Folkehelseinstituttet 2011, Helsedirektoratet 2007, Ferrer-Wreder m.fl. 2005, Tolan
m.fl. 2007, Kvello 2007, Sørlie 2000). Såkalte multi-kontekst-programmer/tiltak
– tiltak som iverksettes på flere arenaer
samtidig – med en innretning som gjerne
omtales som sosiale påvirkningsmodeller og/eller fundert i sosial lærings- og
interaksjonsteori , vurderes som de mest
effektive (Ferrer-Wreder m.fl 2005, Babor
et al, 2010a, 2010b, Nordahl m.fl 2005,
Webster-Stratton 2008, Lilja et al. 2003).
Forskning viser at atferdsproblemer kan
forebygges og reduseres gjennom endring eller moderering av kontekstuelle
risikofaktorer i barnets nære oppvekstog læringsmiljøer, særlig hjem og skole
(Webster-Stratton 2008, Sosial- og helsedirektoratet 2007, Sørlie 2000). Forebyggingspotensialet i skolen vurderes å være
for dårlig utnyttet (Folkehelseinstituttet
2011, Nordahl m.fl 2005, Sørlie 2000).
Når det kommer til spørsmålet om beste
tilgjengelige kunnskap om forebyggende
og helsefremmende arbeid, er det altså
sannsynligvis i liten grad et spørsmål om
et enten (regulatoriske tiltak) eller (individ-/familie-/skole tiltak), men snarere
viktig å holde fokus på helheten av hensiktsmessige tiltak og at hvert element i
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«tiltakskjeden» er godt faglig begrunnet.
Det finnes ingen ”magic bullet” på sammensatte og komplekse problem.

Overnevnte kunnskapsoppsummeringer
kan understøtte et slikt syn. Mye tyder
imidlertid på at effektive forebyggingsinnsatser kan styrke elevenes skolefaglige
Utfordringer med forebyggingstiltak
prestasjoner (ibid.) og gi synergieffekter i
i skolen
form av bedret læringsmiljø, styrket soDet er identifisert mange utfordringer
sial kompetanse hos elevene og bedrede
med forebyggingstiltak i skolen. Et hovedskolefaglige prestasjoner. Forskning viser
problem kan se ut til å være at tiltak gjenat det er en klar sammenheng mellom
nomføres mer basert på gode intensjoner
elevers atferdsproblemer på skolen og
enn kunnskap (KUF/BFD 2000, Schancke
deres faglige læringsutbytte (Utdannings2005,
Nordahl
direktoratet 2011,
m.fl 2006) og at
Nordahl
2007).
mange studier av
Effektivt forebygEffektivt forebyggingsarbeid, systematisk
forebyggende og
gingsarbeid, sysarbeid for å fremme sosial kompetanse,
helsefremmende
tematisk arbeid
tiltak er metodisk
for å fremme sofokus på læringsmiljøet og utvikling av
svake
(Foxcroft
sial kompetanse,
elevenes faglige prestasjoner, går således
m.fl 1995, Cuijfokus på lærings«hånd i hånd»
pers 2003). Et anmiljøet og utviknet problem er at
ling av elevenes
mange tiltak gjenfaglige prestasjonomføres med uhensiktsmessige innretner, går således «hånd i hånd» (Utdanninger og mangelfull kvalitet over det diningsdirektoratet 2011).
daktiske møtet elevene deltar i, f.eks som
”tavleundervisning” i stedet for elev-aktiEt sentralt spørsmål er hvordan skolene
ve opplegg (Schancke m.fl 2009). Et tredje
på beste måte kan arbeide effektivt med
problem er at mange tiltak gjennomføres
det forebyggende og helsefremmende
(implementeres) bare delvis eller på måarbeidet og gjennom dette yte viktige
ter som ikke svarer til retningslinjer eller
bidrag til det lokale folkehelsearbeidet.
manualer som er knyttet til konkrete tilDet pågår en debatt om hvorvidt det er
tak/program (Sørlie 2000, Baklien 2008)
hensiktsmessig å satse på forebyggingsog forutsetter repetisjoner (boosters)
programmer i skolen. Utdanningsdirekdersom de skal være effektive (Babor et
toratet har blant annet foreslått for Kunnal, 2010a, 2010b). Et fjerde problem er at
skapsdepartementet å fjerne støtten til
tiltaksutvikler og tiltaksevaluerer i mange
skoleprogrammer som f.eks Olweus-protilfeller er samme forsker(e) – noe som
grammet mot mobbing og antisosial atnaturligvis kan reise forskningsetiske proferd (Arnesen 2011). Utdanningsdirektoblemstillinger (Kvello 2007, Pape 2009).
ratets anbefaling er særlig begrunnet i en
evalueringsrapport fra Nordisk institutt
Det hevdes fra tid til annen at skolene bør
for studier av innovasjon, forskning og
ha fokus på skolefagene og nedprioritere
utdanning (Lødding og Vibe 2010). Tilsvadet forebyggende og helsefremmende
rende ”program-skepsis” gjelder også på
arbeidet (Folkehelseinstituttet 2011).
områder som rusforebygging, utvikling
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av sosial kompetanse og systematisk arfor å radbrekke gode programmer og tilbeid med å bedre læringsmiljøet. Overtak – implementering av programmer og
nevnte kunnskapsoppsummeringer kan
tiltak er en stor utfordring, implementeunderstøtte et slikt syn når det gjelder ruringsforskningen har lært oss dette (Dusområdet. Andre kunnskapsoppsummesenbury m.fl. 2003, Nordahl m.fl. 2006,
ringer – på andre, men relaterte områder,
Baklien 2008, Cuijpers 2003). Ingen tiltak
peker imidlertid i en annen retning, f.eks
kan utstyres med «garantibevis» for effekt
”School-Based Programs to Reduce Buli praksis. Såkalte «tiltakspakker» er uten
lying and Victimization” fra forskningsunntak temmelig «myke» pakker (Hennettverket Campell Collaboration (Ttofi
riksen 2009). På den annen side, kan det
og Farrington 2010) og «Framgångsrika
være meget effektivt å arbeide etter et
preventionsprogram før barn och unga.
knippe anerkjente prinsipper og strategiEn forskningsøversikt»
er – uten at dette nød(Ferrer-Wreder
m.fl.
vendigvis er fasttømret
Med god allmennkunnskap om
2005). Rapporter og
i en manual. I tillegg
forskningsgjennomfinnes naturligvis godt
risiko- og beskyttelsesfaktorer,
ganger fra utdanningsevaluerte og solide tilkan alle voksne som arbeider
og helsemyndigheter,
tak/programmer. Imf.eks rapporten ”Foreplementeringspraksis
med barn komme langt
byggende innsatser i
er da, som ovenfor
skolen” fra Utdanningsnevnt, helt avgjørende
direktorat og Sosial- og helsedirektoratet
for hvilke resultater en kan forvente å
(2006) anbefaler skoler å ta i bruk prooppnå.
gram og tiltaksmodeller med dokumenSammenhenger mellom tidlige
terte effekter.
Statlige råd er både sprikende og motsigende, budskapet fra forskere og kompetansemiljøer det samme. For lærere og
praksisfeltet for øvrig, er dette naturligvis
en utfordrende situasjon. Rusforebyggende virksomhet er ikke «rocket-science» og
det kan virke som «jakten på evidens»
kan være en noe bortkastet øvelse. Med
god allmennkunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, kan alle voksne som
arbeider med barn komme langt. En må
ikke glemme at rusforebyggende arbeid
er en praksis som (sær)preges ved å være
en kompleks, kommunikativ, interaktiv,
menings
produserende, normativ og formålsrettet virksomhet. (Henriksen 2009).
En enkel mål-middel-rasjonalitet er neppe særlig hensiktsmessig. Det skal lite til

atferdsvansker, manglende sosial
kompetanse og økt risiko for senere
rusproblem.

Det er støtte for å hevde at forebyggingstiltak i skolen både kan påvirke og motvirke ulike former for problematferd hos
barn og unge som viser nær sammenheng med senere rusmisbruk (FerrerWreder m.fl 2005, Nesvåg 2007, NIDA
2003; 2011, Johnsen og Schancke 2010;
Kjøbli 2012). Mange av disse tiltakene har
ikke fokus direkte på rusproblematikk,
men på problematferd mer generelt og
på utvikling av sosial kompetanse (Babor
2010b, Folkehelseinstituttet 2011, Ogden
2006, Elliott og Gresham, 2002). En del av
de programmene som kan dokumentere
de beste resultatene er utenlandske programmer (Kvello 2007, Folkehelseinsti-
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tuttet 2011). Noen av disse er ”oversatt”
til norske forhold (Nordahl m.fl. 2006).
Atferdsvansker har gjennom forskning
vist seg å ha en sammenheng med utvikling av senere rusmiddelmisbruk (Brown
2002, Fleming et al. 2002, Kodjo & Klein
2002, Simantov et al. 2000 i Kvello 2007,
Kjøbli 2012, Nordahl m.fl.2005). Forskning viser videre at det er en sammenheng mellom rusmiddelbruk hos 13-14
åringer og antisosial atferd (Bendixen &
Olweus 1999). Barn og unge med atferdsvansker utgjør en høyrisikogruppe for
utvikling av rusmiddelmisbruk (Brown
2002, Fleming et al. 2002, Kodjo & Klein
2002, Simantov et al. 2000 i Kvello 2007,
Kjøbli 2012). Forskning dokumenterer
at både kriminalitet, voldsutøvelse, psykiske problemer og rusproblematikk i
mange tilfeller har røtter i atferdsvansker
som starter tidlig (Moffitt 2006; Moffitt
& Caspi 2001 i Kjøbli 2012, Sørlie 2000,
Andreassen 2003) (se figur 1). I forhold
til barn og unge, vil forebygging og tidlig
intervensjon ift rusproblematikk sjelden
kunne rettes direkte mot rusatferd, men
må adresseres atferdsproblemer og/eller
risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barnet
selv og/eller i miljøet (Frøyland 2012, Kjøbli 2012, Johnsen og Schancke 2010).
I lys av et individ-/klasse-/skoleperspektiv på risiko og beskyttelse, er det sentralt
å styrke elevenes sosiale kompetanse,
arbeide effektivt med forebygging av atferdsproblem og holde systematisk fokus
på å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Effektivt arbeid for å forebygge problematferd i yngre aldersgrupper bør rettes mot faktorer som styrket selvkontroll,
sosio-emosjonell bevisstgjøring, kommunikasjonsferdigheter, sosial problemløsning og styrking av skolefaglige ferdig-

heter (Ialongo et al. 2001, Riggs et al. 2006,
Kellam et al. 2008, Beets et al. 2009, Tolan
et al. 2007). I tillegg er det spesifikke mål
i læreplanverket som retter seg mot alkohol- og rusmiddelfeltet (LK-06). Innsatser
i forhold til dette bør adresseres på en
gjennomtenkt og systematisk måte innen
rammene av en elev-aktiv og sosial-kognitiv tilnærmingsmåte (NIDA 2011).
Figur 1: Sammenhenger mellom sosial
kompetanse – atferdsproblematikk – rusproblematikk.

Manglende
sosial kompetanse

Uønsket adferd –
adferdsproblematikk

Uønsket adferd –
rusproblematikk

(fra Johnsen og Schancke 2010)
En folkehelsesatsning bør bygge på en
bred tilnærming, både når det gjelder
type problematikk og inkludere barn og
unge med ulike risikovurderinger. Når
det gjelder skolen som arena, innebærer dette tiltak rettet mot i) alle barn og
unge ved en gitt skole ii) barn og unge
med moderat risiko for utvikling av atferdsvansker samt iii) barn og unge med
høy risiko for utvikling av alvorlige atferdsvansker. Med bred tilnærming ift
problematikk menes mobbing, tobakk,
alkohol, usunt kosthold, fysisk inaktivitet
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jfr overordnede føringer ift folkehelsesatsningen.

Skolens systematiske arbeid med
risiko- og beskyttelsesfaktorer

forhold til problemutvikling hos barn og
unge (Kvello 2007, Ogden 2006, Nordahl
m.fl 2005, Folkehelseinstituttet 2011).
Sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer
framkommer av figur 2.

Generelt er det kunnskapsmessig støtte
for å hevde at skolen – i samarbeid med
hjem og eventuelt andre arenaer – bør
arbeide systematisk og målrettet med
sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer i

Figur 2: Risiko- og beskyttelsesfaktorer
hos individet, familien, jevnaldergruppen, skolen og nærmiljøet/samfunnet
(fra Nordahl m.fl. 2005)

Område

Risikofaktorer

Beskyttelsesfaktorer

Individ

Vanskelig temperament
Svake verbale og sosiale ferdigheter
Nevrologisk/genetisk svikt el. skade
Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker
Uvanlig høy forekomst av aggressiv og opposisjonell arferd

Gode verbale og sosiale ferdigheter
Høy intelligens, flink på skolen
Avbalansert og ikke-hissig temperament
Uvanlige evner, eks. musikalske sportslige

Familie

Ettergiven eller aggressiv oppdragelse
Uklare grenser og forventninger til barnet
Manglende oversikt og oppfølging av barnet
Konflikter mellom familiemedlemmer
Svak eller usikker emosjonell tilknytting til foreldre
Fysisk straff, seksuelt misbruk, omsorgssvikt
Alkohol- eller stoffmisbruk og vold blant foreldre

Omsorgsfull og konsekvent oppdragelse
Ikke-aggressiv og voldelig oppdragelse
God emosjonell tilknytting til minst én
forelder eller annen perosn i familien

Jevn
aldrings
gruppen

Tilknytting til andre med antisosial atferd
(kriminelle venner)
Andre barns og unges forsterkning av antisosial atferd
Anvisning fra jevnaldrende

Tilknyting til prososiale jevnaldrende/
venner

Skole

Uklare regler og inkonsekvent regelhåndhevelse
Uklare forventninger til og lite oppmuntring av prososial atferd
Dårlig klasseledelse (reaktiv, autoritær, ettergivende, el. forsømmende)
Negativ og konfliktsky relasjon mellom elev og lærer
Dårlig klassemiljø (lite samhold, støtte, mange konflikter, konkurranse)
Lite variert og elevengasjerende undervisning
Mangel på skoleomfattende policy og fremming av sosial kompetanse
Segregerte opplæringstilbud i gruppe for atferdsvanskelige elever

Et fåtall klarer felles regler og regelhåndhevelse
Tydelige forventninger og hyppig oppmuntring av prososial arferd
Autoritativ klasseledelse (proaktiv, støttende,
relasjonsorientert, tydelig, konsekvent)
Positiv relasjon til en lærer
Skoleomfattende policy og handlingsplan
for forebygging/takling av problematferd
og fremming av sosial kompetanse

Nærmiljø
Samfunn

Sosial og økonomisk deprivasjon (inkl. fattigdom)
Lett tilgang på våpen, narkotika og alkohol
Lav sosial kontroll
Kriminelle og voldelige rollemodeller
Mangel på offentlig service- og helsetilbud

Fravær av fattigdom og fravær av store
sosiale forskjeller
Sosialt fellesskap og sosial kontroll
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Risikofaktorer omtales som faresignaler
eller forløpsindikatorer for atferdsproblemer. Dette er faktorer som gjennom
forskning har vist seg å ha sammenheng
med en eller flere typer problematferd.
Med beskyttelsesfaktorer menes faktorer som gjennom forskning har vist seg
å virke beskyttende/preventivt i forhold
til en eller flere typer problematferd.
Betydningen av ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer kan variere med alderen.
Særlig betydningsfulle risikofaktorer
for f.eks rusmisbruk er: aggressiv atferd,
normbrytende atferd, manglende sosiale ferdigheter med fravær av positive
vennerelasjoner, sviktende skolefaglige
ferdigheter og skoleskulk. Tilsvarende
sentrale beskyttelsesfaktorer er: Positive
relasjoner til en eller flere betydningsfulle voksne, hensiktsmessig grensesetting
og involvering fra betydningsfulle voksnes side, etablering av positive vennerelasjoner, skolefaglig mestring (Nordahl
m.fl. 2005, NIDA 2003; 2010, Patterson
2000, Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland 2011). Risikofaktorer kan – som det
framkommer overfor - knyttes til individet, familien, jevnaldringsgruppen, skolen og til nærmiljø/samfunn (Nordahl
m.fl. 2005, Kvello 2007).
Jo flere risikofaktorer et barn eksponeres
for, jo større er sannsynligheten for seinere alvorlig problemutvikling. På den
annen side er det likevel ikke slik at risikoeksponering automatisk fører til skjevutvikling og atferdsproblematikk (Kvello
2007). Ifølge Kvello (2007), er det ikke i
første rekke enkeltstående risikofaktorer
som bør vekke størst bekymring, men
kumulativ risiko. Med dette menes at jo
flere tydelige og alvorlige risikofaktorer,
og jo tidligere disse er tilstede i barnets
liv, desto verre prognose (ibid.).

Forskning viser at det langt på vei er de
samme risiko- og beskyttelsesfaktorene
som gjelder for utvikling av atferdsvansker, kriminalitet, vold og rusmiddelproblemer (Kosson et al 2002, Loeber et al.
1999 i Kvello 2007.

Sentrale elementer i en lokal
skolestrategi
Hvordan kan en så konkret tenke seg de
forebyggende innsatsene ved en skole?
Det kan skisseres tre sentrale “byggesteiner” (Gravrok, Schancke, Andreassen og
Domben 2006a) i skolens forebyggende
arbeid (Bremberg 2002, Nordahl m.fl.
2005, Schancke 2005). Skjematisk kan
disse fremstilles slik det framkommer i
figur 3.
Figur 3: Elementer i en lokal skolestrategi
(fra Gravrok, Schancke, Andreassen og
Domben 2006b)

Skolesamarbeid med
foreldre/foresatte og
lokalmiljø

Godt læringsmiljø

Helheltlig plan
for forebyggende tiltak
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Skoler bør ideelt sett ha en strategi i forhold til hva et godt læringsmiljø innebærer (Utdanningsdirektoratet 2009a/2011,
Utdanningsdirektoratet
2009b/2011),
plan for hvilke forebyggingstiltak som er
ment å nå ulike elevgrupper og hvordan
samarbeidet mellom skole, foreldre/foresatte og nærmiljø skal fungere. En slik helhetlig tilnærming innebærer at en retter
seg mot flere arenaer, at innsatsene bør ha
lang varighet, og at det bør etableres flere
strategier samtidig (Gravrok m.fl a).

kunnskapsbaserte tiltak. Med dette menes tiltak som på et faglig grunnlag kan
sannsynliggjøre og/eller dokumentere
resultater av tiltaket. Når det gjelder resultater, bør vi ha en bred tilnærming til
hva vi fokuserer på. Dette bør inkludere
atferdsendring og/eller endringer av faktorer som forskningsmessig har vist seg å
ha sammenheng med en eller flere typer
problematferd og/eller sosial kompetanse samt dokumenterte risiko- og beskyttelsesfaktorer jfr figur 2.

Det foreligger mye forsEt viktig steg i arbeidet
kning som viser hva en
med forebygging og
I skolenes folkehelsearbeid og
”helsefremmende skotidlig intervensjon, er
rusforebyggende innsatser, bør
le” er (Folkehelseinstibevisstgjøring omkring
tuttet 2011, Grieg Viig
risiko- og beskyttelseskunnskap om risiko- og beskyt2010, Midthassel, Bru,
faktorer på alle nevnte
telse være et sentralt referanseErtesvåg og Roland
nivåer: individ, familie,
2011). Dette er et skojevnaldergruppe, klaspunkt
lemiljø hvor elever ikke
se, skole, lokalsamfunn
blir mobbet, hvor elevog storsamfunn. Ingen
ene opplever fellesskap, å mestre skolearkan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!
beidet, der lærerne er dyktige ledere med
Dette betyr at med nevnte kunnskap, kan
en autoritativ lederstil, hvor det arbeides
alle som arbeider med eller omgås barn
systematisk med å fremme sosial kompegjøre en forskjell. I skolenes folkehelseartanse, inkludering samt fokus på å styrke
beid og rusforebyggende innsatser, bør
skoleprestasjonene (Henggeler 2000, Folkunnskap om risiko- og beskyttelse være
kehelsesinstituttet 2011, Tolan m.fl. 2007,
et sentralt referansepunkt. I den (rus)
Sosial- og helsedirektoratet 2007, Erikforebyggende skolen (figur 4), er kunnsen 2006). Forskning viser dessuten at
skaps-/forskningsbaserte tiltak en viktig
læreres kollektive mestringskompetanse
del av grunnmuren. Rammeverket er læ(collective efficacy) og omfanget av proreplanverket hvor et systematisk arbeid
blematferd i skolen henger nært sammen
for å fremme et godt læringsmiljø er «veg(Sørlie og Torsheim 2010). Styrking av lægene». Skolene kan løse sitt «forebygrernes «verktøykasse» er dermed av stor
gingsoppdrag» på ulike måter – gjennom
betydning i arbeidet med å redusere forestrategier, programmer, undervisningskomsten av problematferd.
opplegg,
støtte-/veiledningsmateriell
og/eller en mer allmenn og planmessig
Helhetlig plan for forebyggende tiltak er
tilnærming til et systematisk arbeid med
en av ”byggesteinene” i det som ideelt
å fremme et godt læringsmiljø basert på
sett bør være en helhetlig lokal skolestrakunnskap om sentrale risiko- og beskyttegi (Gravrok mfl b). Skolene bør satse på
telsesfaktorer.

53

54

Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet

Om forfatteren:
Vegard A.Schancke er seniorrådgiver ved
KoRus-Nord. Er utdannet sosiolog. Tidligere 1. lektor ved Høgskolene i Harstad
og Narvik, prosjektleder/redaktør for forebygging.no og virksomhetsleder ved KoRus-Nord. Har i tillegg erfaring fra kommunalt barnevern og rådgiver innen BUP.
Arbeider nå primært med forebygging ved
KoRus-Nord.

Referanser:
Andreassen, T. (2003). Behandling av ungdom i institusjoner. Hva sier forskningen? Kommuneforlaget.
Arnesen, A. (2011). Innsats mot mobbing i skolen: Virker - virker ikke. forebygging.no/kronikker.
Babor, Thomas et al (2003). Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy. Oxford University
Press.
Babor, Thomas et al (2010)a. Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy, second edition.
Oxford University Press.
Babor, Thomas et al (2010)b. Drug policy and the public
good. Oxford University Press.
Baklien, Bergljot (2008). Iverksetting av forebyggende
tiltak. Forebygging.no/metode.
Beets, M.W.; Flay, B.R.; Vuchinich, S.; Snyder, F.J.;
Acock, A.; Li, K-K.; Burns, K.; Washburn, I.J.; and
Durlak, J. Use of a social and character development
program to prevent substance use, violent behaviors, and sexual activity among elementary-school
students in Hawaii. Am J Public Health 99(8):14381445, 2009.
Bendixen, M. og Olweus, D. (1999). Measurment of
antococial behaviour in early adolescence and adolescence: psychometric properties and substantive
findings. Criminal behaviour and mental health, 9
323-354.
Bolstad, Anne og Skutle A., Iversen E. og Endresen E.
(2010). Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid – en
kunnskapsoppsummering. KoRus-vest, Bergen. Stiftelsen Bergensklinikken.
Bremberg, Sven (2002): “Kan skolan minska ungdomars bruk av alkohol?”, i Andreasson, Sven (red.),
Den svenska supen i det nye Europa - Nya villkor for
alkoholprevention: en kunnskapsöversikt, Statens
Folkhälsoinstitut, Rapport nr. 2002:11, s. 137-158.
Brown, R.T. (2002). Risk factors for substance abuse
in adolescents. Pediatric clinics of North America,
40, 247-255.
Cuijpers, P. (2003). Three Decades of Drug Prevention
Research. Drugs: education, prevention and policy,
Vol. 10, No 1, 2003.

Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet

Dusenbury, Linda m.fl. (2003). A review of research
on fidelity of implementation: implications for drug
abuse prevention in school settings. Health Education Research, Vol 18, No. 2, 2003. Oxford University
Press.
Elliott S. N. & Gresham F.M (2002). Undervisning i sosiale ferdigheter – en handbok. Kommuneforlaget.
Orginaltittel: Social Skills Intervention Guide – Practical Strategies for Social Skills Training. (1991).
Handbook.
Eriksen, N. (2006). Atferdsproblemer i skolen, Tidsskrift for norsk psykologforening. 43, 451-460.
Ferrer-Wreder, Laura / Håkan Stattin / Carolyn Cass Lorente / Jonathan G. Tubman / Lena Adamson (2005).
Framgångsrika preventionsprogram før barn och
unga. En forskningsøversikt. Institutet før utvekling
av metoder i socialt arbete / IMS. Statens institusjonsstyrelse / SiS.
Fleming, C.B., Kim, H., Harachi, T.W. & Catalano, R. F.
(2002). Family processes for children in early elementary school as predictors of smoking initiation.
Journal of Adolescent Health, 30, 184-189.
Folkehelseinstituttet (2011). Bedre føre var… Psykisk
helse: helsefremmende og forebyggende tiltak og
anbefalinger. Rapport 2011:1.
Foxcroft, D., Lister-Sharp, D. & Lowe, G. (1995). Review
of Effectiveness of health Promotion Interventions:
Young People and Alcohol Misuse. Final Report, september 1995.
Frøyland, K. (2012). Blikk, mot og språk. Artikkel på
tidligintervensjon.no.
Gravrok, Ø, Vegard A. Schancke, Marit Andreassen og
Pål Domben (2006a): Lokal skolestrategi for rusforebygging og helsefremmende arbeid – en kunnskapsoppsummering. Skrift 1/2006. NNK – Rus. På
oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet avd tobakk.
Gravrok, Ø, Vegard A. Schancke, Marit Andreassen og
Pål Domben (2006b): Kunnskapsplattform for forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen – med
særlig fokus på rusmidler og tobakk i Nordahl, Thomas, Øystein Gravrok, Hege Knudsmoen, Torill M.B.
Larsen og Karin Rørnes (red.)(2006). Rapport fra

forskergrupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet
og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd,
rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet og
Sosial- og helsedirektoratet.
Grieg Viig, Nina (2010). Tilrettelegging for læreres
deltakelse i helsefremmende arbeid. En kvalitativ og
kvantitativ analyse av sammenhengen mellom organisatoriske forhold og læreres deltakelse i utvikling
og implementering av Europeisk nettverk av helsefremmende skoler i Norge. Doktorgradsavhandling,
avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen.
Helsedirektoratet (2010). Folkehelsearbeidet – veien
til god helse for alle. Rapport IS-1846.
Henggeler m.fl (2000). Multisystemisk behandling av
barn og unge med atferdsproblemer. Kommuneforlaget.
Henriksen, Ø. (1999): Forebygging, fellesskap og forandring. En rapport om utforming og utprøving av et
rusforebyggende program i ungdomsskolen. HBOrapport 2/1999
Henriksen, Ø. (2009). Jakten på den evige evidens.
Kunnskapsteoretisk drøfting av forebyggende program og praksis. Essay til PhD-kurs i Vitenskapelig
kunnskapsproduksjon. Høgskolen i Bodø.
Ialongo, N.; Poduska, J.; Werthamer, L.; and Kellam, S.
The distal impact of two first-grade preventive interventions on conduct problems and disorder in early
adolescence. J Emot Behav Disord 9:146-160, 2001.
Johnsen, L. og Vegard A. Schancke (2010). Tidlig rusforebyggende intervensjon. Kunnskapsgrunnlag og
implikasjoner for handling. Skriftserie fra Kompetansesenter rus, Nord-Norge 1:2010. KoRus-Nord,
Unvisersitetssykehuset Nord-Norge.
Kellam, S.G.; Brown, C.H.; Poduska, J.; Ialongo, N.;
Wang, W.; Toyinbo, P.; Petras, H.; Ford, C.; Windham,
A.; and Wilcox, H.C. Effects of a universal classroom
behavior management program in first and second
grades on young adult behavioral, psychiatric, and
social outcomes. Drug Alcohol Depend 95 (Suppl
1):S5-S28, 2008.
>>>

55

56

Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og
Barne- og familiedepartementet (2000). Vurdering av
program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse. Innstilling fra en faggruppe
oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet,
juni 2000.
Kjøbli, Jon (2012). Atferdsvansker hos barn. Artikkel på
tidligintervensjon.no.
Klyve, Arne (2004). Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet – ærlighet og humor. Barne-, ungdomsog familiedirektoratet.
Kodjo, C.M. & Klein, J.D. (2002). Prevention and risk
of adolescent substance abuse: The role of adolescents, families and communities. Pediatric clinics
of North America, 49, 257-268.
Kosson, D. S., Cyterski, T. D., Steuerwald, B. L. Neuman, C. S. & Walker-Matthews, S. (2002). The reliability and validity of the Psychopathy Checklist Youth
Version (PCL:YV) in nonincarcerated adolescent males. Psychological Assessment, 14, 97-109.
Koutakis, N., Stattin, H. & Kerr, M. (2008). Reducing
youth alcohol drinking through a parent-targeted
intervention: the Ørebro Prevention Program. Addiction, 1003, 1629-1637.
Kvello (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget.
Lilja, J., Larsson, S., Wilhelmsen, B.U og Hamilton, D.
(2003). Perspectives on Preventing Adolescent Substance Use and Misuse. Substance Use & Misuse.
Vol. 38, No 10. pp 1485-1523.
LK-06. Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Kunnskapsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet 2006.
Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & White, H. R.
(1999). Developmental aspects of delinquency and
internalizing problems and their association with
persistent juvenile substance ude between ages
7 and 18. Journal of Clinical Child Psychology, 28,
322-332.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(1998).

Lødding, B. og Vibe, N. (2010). «Hvis noen forteller om
mobbing». Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og
diskriminering. Rapport 48/2010. Norsk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.
Midthassel, U. V., Bru, E., Ertesvåg, S.K. og Roland E.
(2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for
et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget.
Moffitt, T. E. & Caspi, A. (2001). Childhood predictors
differentiate life-course persistent and adolescencelimited antisocial pathways among males and females. Development and Psychopathology, 13, 355-375.
Moffitt, T. E., Caspi, A., Dickson, N., Silva, P., & Stanton, W. (1996). Childhood-onset versus adolescentonset antisocial conduct problems in males: Natural
history from ages 3 to 18 years. Development and
Psychopathology, 8, 399-424.
Moltumyr, A. (2011). Hvorfor folkehelse i kommunal
planlegging? Kommunetorget.no
National Institute on Drug Abuse, NIDA (2003). Preventing Drug Use among Children and Adolescents.
A Research-Based Guide for Parents, Educators and
Community Leaders. Second Edition. U.S.. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. National
Institute of health. National institute of Drug Abuse.
National Institute on Drug Abuse, NIDA (2010). Lessons
from Prevention Research. InfoFacts, drugabuse.cov.
August 2010.
Nesvåg, S. Backer-Grøndahl, A. Duckert, F. Enger, Ø.
Huseby, G og Kraft, P. (2007). Tidlig intervensjon på
rusfeltet – en kunnskapsoppsummering. Rapport
IRIS – 2007/021.
Nordahl, Thomas; Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og
Arne Tveit (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv
forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Læringssenteret.
Nordahl, Thomas; Mari–Anne Sørlie, Terje Manger og
Arne Tveit (2005): Atferdsproblemer blant barn og
unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagboklaget.
Nordahl, Thomas, Øystein Gravrok, Hege Knudsmoen,
Torill M.B. Larsen og Karin Rørnes (red.) (2006).

Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet

Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet og
Sosial- og helsedirektoratet om problematferd,
rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet og
Sosial- og helsedirektoratet.
NOU 2003:4. Forskning på rusmiddelfeltet. En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak.
Ogden, T (2006). Sosial kompetanse og problematferd
i skolen. Kompetanseutviklende og problemløsende
arbeid i skolen. Gyldendal Akademisk.
Ogden, T. (2008). Sosial kompetanse og sosial læring
hos barn og unge. forebygging.no/skole, 2008.
Olweus, D. (1999). Olweus, D. & Limber, S. (1999). Blueprints for violence prevention: Bullying Prevention
Program. Institute og Behavorial Sciance, University
of Colorado, Boulder, USA.
Pape, H (2009). Skoletiltak som synes å gi effekt.
Fruktbar forskning om rusforebygging eller suspekte
historier om suksess? Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift (NAT).
Patterson, Gerald og Marion Forgatch (2000): Å leve
sammen, Foreldre og tenåringer – Det grunnleggende – Del 1. Pax Forlag.
Riggs, N.R.; Greenberg, M.T.; Kusche, C.A.; and Pentz,
M.A. The mediational role of neurocognition in the
behavioral outcomes of a social-emotional prevention program in elementary school students: Effects
of the PATHS curriculum. Prev Sci 7(1):91-102, 2006.
Rossow, I., Pape, H., og Baklien, B. (2010). Tiltak for
å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.
Sirus-rapport 5/2010. Statens institutt for rusmiddelforskning.
Schancke, Vegard A. (2005): Forebyggende og helsefremmende arbeid - fra forskning til praksis. En
kunnskapsoppsummering med råd og anbefalinger.
Skrift Nr. 1/2005. Nordnorsk Kompetansesenteret –
Rus, ved Nordlandsklinikken.
Schancke, Vegard A., BU Wilhelmsen, Ø. Henriksen og
Ø. Gravrok (2009). Pedagogiske utfordringer for virksomme rusforebyggende innsatser i skolen. Rusfag
1:2009.

Simantov, E., Schoen, C. & Klein, J. D. (2000). Healthcompromising behaviours: Why do adolescents
smoke and drink? Identifying underlying risk and
protective factors. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 154, 1025-1033.
Sosial- og helsedirektoratet (2007). Tidlig intervensjon
på rusområdet. Sentrale perspektiver – aktuelle
målgrupper og arenaer. Rapport 15-1455.
Sørlie, Mari-Anne (2000): Alvorlige atferdsproblemer
og lovende tiltak i skolen - en forskningsbasert
kunnskapsstatus. Praxis Forelag. Oslo.
Sørlie, M-A. & Torsheim, T. (2010). Multilevel analysis
of the relationship between collective efficacy and
problem behaviour in school. School Effectiveness
and School Improvement, 22(2), 175-191.
Ttofi, Maria M. & Farrington, David P (2010). Journal
of Experimental Criminology. Volume 7, Number 1,
27-56. Effectiveness of school-based programs to
reduce bullying: a systematic and meta-analytic
review.
Tolan, P., Szapocznik, J. & Sambrano, S. ed. (2007):
Preventing Youth Substance Abuse. Science-Based
Programs for Children and Adolescents. Washington
DC:American Psychological Association.
Utdanningsdirektoratet (2009a / 2011). Råd og ressurser - Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet.
Utdanningsdirektoratet (2009b / 2011). Utvikling av
sosial kompetanse. Veileder for skolen.
Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet (2012).
Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i
skolen – med forslag til læringsaktiviteter.
Webster-Stratton, C. (2008). Hvordan fremme sosial og
emosjonell kompetanse hos barn. Gyldendal Akademisk.

57

58

Skoleomfattende program for bedre l æringsmiljø

Skoleomfattende program for bedre l æringsmiljø

Rusfag nr. 1–2012
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KoRus-Nord
Et godt og inkluderende læringsmiljø og gode relasjoner er vesentlige faktorer for å forebygge
problemutvikling som emosjonelle problemer, rus, frafall og kriminalitet. Gode læringsmiljøer
en vesentlig beskyttelsesfaktor for at unge i mindre grad utvikler problemer senere i livet.

Skoleomfattende program for bedre
læringsmiljø
Hvorfor skoleomfattende program
Flere studier peker på hvordan skoler
ved systematisk arbeid kan oppnå god
forebygging, håndtering av problemer
og samtidig bygge et godt og effektivt læringsmiljø (forebygging.no, Udir 2010) Det
er i Norge i bruk flere skoleomfattende
program for forebygging av mobbing og
atferdsproblemer og for å bedre læringsmiljøet. Respekt er et slikt skoleomfattende program som er utviklet av Senter
for atferdsforskning i Stavanger. Et godt
og trygt læringsmiljø og gode relasjoner
mellom elever og lærere er en vesentlig
beskyttelsesfaktor for barn, for eksempel
for å unngå mobbing, problemer forårsaket av foreldres rusbruk eller manglende
omsorg. Gode læringsmiljø kan også forebygge problemer senere i livet knyttet til
rus, problematferd, frafall eller kriminell

aktivitet. Respekt vektlegger en omforent,
tydelig og konsistent praksis og ledelse
fra alle voksne på skolen (Antonsen og
Ertesvåg 2010). Kan skoleomfattende program være et redskap for å oppnå gode og
forebyggende læringsmiljø?

Respekt
Respekt bygger på en forutsetning om at
god læring krever et godt læringsmiljø og
at dette igjen forutsetter fravær av problematferd som mobbing, konsentrasjonsog disiplinproblem. Programmet griper
inn i alle skolens nivåer og sikter mot å endre skolens praksis. Fire nøkkelprinsipp
ligger til grunn for arbeidet i programmet:
1) Autoritative voksne som vektlegger å
bygge gode relasjoner til elevene, men
samtidig setter tydelige krav og griper
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inn når elevene bryter etablerte atferdsnormer.

kringsarbeidet følges senere opp med et
seminar med fokus på videreføring av
arbeidet etter programperioden. Skolen
har en ekstern veileder som følger opp de
ansatte gjennom programperioden.

2) Programmet er bredt ved at det omfatter hele personalet på skolen, foreldre
og elever. Bredden viser
seg også at programmet
I praksis viser programmet
fokuserer på flere typer
problematferd og i bredseg i at alle de voksne på
den av tiltak som blir satt
skolen er tydelige rollemoinn.

I praksis viser programmet seg i at alle de voksne
på skolen er tydelige rollemodeller og ledere. De
voksne på skolen har klare rutiner og strategier for
deller og ledere.
3) Konsistente handling
å håndtere problematfra enkeltlærere og kolleferd og for å stimulere til
giet samlet viser seg i at de over tid handpositiv atferd fra enkeltelever og grupper.
ler likt etter de grunnleggende prinsipElevene vil møte de samme regler og rupene.
tiner uavhengig av hvilken klasse de går
i eller hvilken lærer de forholder seg til.
4) Kontinuitet innebærer en langsiktig
Mobbing, disiplinproblemer og
forpliktelse til å arbeide etter de tre foreproblematferd
gående prinsippene, og er en forutsetMobbing er negative handlinger, som utning for vellykket og varig endring (Anføres gjentatte ganger over tid av en pertonsen og Ertesvåg 2010).
son eller flere, rettet mot en som ikke kan
forsvare seg i den aktuelle situasjonen
Respekt involverer alle deltakerne ved at
(Roland 1999). Konsekvensene av å bli
alle ved skolen deltar i utformingen av
utsatt for mobbing er sterkt belastende
innholdet av programmet og i implemenog kan føre til bl.a. emosjonelle probletering av tiltakene i tråd med programmer, depresjon, frykt og lav selvfølelse
mets prinsipper. En prosjektgruppe, som
og selvverd, noe som igjen kan forårsake
ledes av rektor, har ansvar for den daglige
rusproblemer. Mobbing hemmer også
driften av programmet ved skolen. Alle
konsentrasjon og muligheten for å ta del
tilsatte gjennomfører flere kursdager i
i læringsaktiviteter og sosiale aktiviteter
løpet av programperioden, blant annet
(Roland, 2002). Svake skoleprestasjoner
arbeider de med å forankre implementeog manglende sosial integrering er også
ringen av programmet på egen skole før
risikofaktorer i forhold til unge og proelevene starter skoleåret. Målet er at alle
blemutvikling
skolens tilsatte skal utvikle et eierforhold
(forebygging .no).
til programmet, slik at motstand og stagnasjon forebygges.
Disiplinproblemer er atferd som ikke er
forenelig med normer og regler i det akRespekt vektlegger å øke kompetansen
tuelle miljøet. Eksempler på slik atferd
til deltakerne gjennom refleksjoner om
kan være uro og bråk i klasserommet,
egen praksis som deretter settes ut i prakslengbemerkninger, ikke møte tidsnok til
sis slik kollegiet er blitt enige om. Foran-
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undervisning eller å unngå å hilse. God
klasseledelse har positiv innvirkning på
elevenes atferd (Udir 2010) og på elevenes konsentrasjon om læringen (Mitchem, Young, West, & Benyo, 2001). Ser
man på omfanget av disiplin- og konsentrasjonsproblemer i skolen i dag er det
grunn til å anta at dette utgjør en betydelig trussel mot læringsmiljøet i mange
norske skoler. (Kjærnslie og Roe 2010,
Wendelborg 2011). Styrking av klasseledelse vil i denne sammenheng blant
annet innebære en tydelig formidling av
hvilke normer som gjelder og hvilken atferd som forventes av elevene. Dette gir
lærerne en felles standard og tiltak for å
møte dette som er kjent for elevene.

Lærerens rolle
Opplevelse av trygghet og myndighet
i lærerrollen påvirker hvordan lærerne
håndterer negativ atferd. Med et omforent kollegium, ledelsen i ryggen og med
kunnskap om hvordan en kan håndtere
ulike situasjoner er det lettere å takle
slike utfordringer (Fullan, 2007). Munthe
(2003) viser at lærerens opplevelse av å
være sikker og trygg i sine valg av handlinger i klasserommene er vesentlig for
hvordan læreren opplever å mestre både
faglig og didaktiske oppgaver og klasseledelse. For elevene vil dette bl.a. vise seg
i at de regler de er med på å innarbeide
på skolen blir forventet og håndhevet.
Skolen som helhet fremstår da med en
tydelighet og felles forståelse for hva som
er akseptabel og ikke akseptabel atferd,
og blir et mer forutsigbart og trygt sted å
være for alle.
Den autoritative lærer synes å være et
sentralt element for å nå disse målene.
Klasseledelse som vektlegger faglig og
emosjonell støtte til eleven og et grun-

dig tilsyn med elevene er viktige aspekter
ved den autoritative læreren. Slik klasseledelse fremmer både positiv elevatferd,
og læringsresultater (Roland & Galloway
2002) Et virkemiddel for å oppnå redusert problematferd i skolen er utvikling
av en autoritativ voksenrolle. I utøvelse
av en slik lærerrolle ligger elementer som
er sentrale for utvikling av et godt læringsmiljø implisitt.
Gode relasjoner mellom lærer og elev gir
seg positivt utslag på skolefaglige prestasjoner. (Chen, 2005). Dette fremhever
betydningen av å integrere utvikling av
gode lærer-elev relasjoner og klasseledelse i programmer som har til hensikt å
forbedre læringsmiljø og læring og å redusere disiplin og atferdsproblemer (Antonsen og Ertesvåg 2010). Samtidig vil en
autoritativ lærer med gode relasjoner til
elevene kunne være en beskyttende faktor for elever med hensyn til utvikling av
problematferd.

Endring av skolekulturen som
følge av implementering av
skoleomfattende program
Læreres klasseledelse, deres evne til å
støtte elevene emosjonelt og faglig er
vesentlig for elevenes læringsmiljø. Selv
om programmer er evidensbaserte og
kan dokumentere effekt, er kvaliteten
på implementeringen av programmene
avgjørende for resultatet og effekten av
programmet. Motivasjon for og vilje til
endring er ikke tilstrekkelig. I tillegg vil
en rekke faktorer både på skole og individnivå påvirke om skolen er i stand til å
implementere endringer og program på
den måten de er tenkt. Veien fra et godt
program til en god implementering i
praksis har flere utfordringer. Skoler som
lykkes med implementering av skoleom-
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fattende program har andre karakteristika enn de som ikke lykkes fult så godt.
(Beck & Ertesvåg, 2008, Ertesvåg 2012).

(Datnow & Stringfield, 2000). Videre kan
årsaken til langtidseffekten være at en
endrer elevenes atferd gjennom endret
lærerpraksis og klasseledelse (Ertesvåg
& Vaaland, 2007). En endret praksis hos
lærerne kommer også framtidige elever
til gode.

Skoleomfattende program som systematisk vektlegger utvikling av skolen som
organisasjon kan bidra til implementering av endringskompetanse som kan
benyttes utover forebygging og redukMange skoler har ikke kultur for felles
sjon av problematferd (Beck & Ertesvåg
ledelse på klassenivå (Midthassel, 2006)
2008). Det blir viktig å utvikle skolens
og det er klare indikasjoner på at læevne til å implementere endring gjenrerens håndtering av atferdsproblem,
nom programmets prinklasseledelse, undervissipper. Systematisk og
ningsstil varierer sterkt
over tid kan man utvikle
(Adalsteinsdóttir, 2004;
Systematisk og over tid kan
en skole som både gir
Midthassel, 2006; Rydell
man utvikle en skole som
godt læringsmiljø og læ& Henricsson, 2004). Det
ringsutbytte for den enbåde gir godt læringsmiljø
er store ulikhetene med
kelte elev, beskyttelse for
hensyn til undervisning
og læringsutbytte for den
elever i risiko og som rusog læring også innen skoenkelte elev, beskyttelse
ter skolen for fremtidig
ler (Kjærnsli et al., 2007).
endringsbehov.
SkoleDette tyder på at det er
for elever i risiko og som
omfattende program kan
behov for skoleomfatruster skolen for fremtidig
være et viktig verktøy for
tende program som kan
en slik utvikling.
gi en større bredde, konendringsbehov
sistens og tydelighet i utErtesvåg og Vaaland
øvelse av klasse og skole(2007) og Antonsen og Ertesvåg (2010)
ledelse (Kjærnsli et al., 2007; Mortimore
fant at Respektprogrammet hadde effekt
et al., 2005).
også på lang sikt. Dette er interessant
Hvorfor kan skoleomfattende
fordi tidligere studier av intervensjoprogramnytte?
ner i skolen har vist at det er vanskelig å
Skoleomfattende program som adresopprettholde effekten etter programslutt
serer problematferd, klasseledelse og
(f.eks. Datnow & Stringfield, 2000). En
læringsmiljø kan ha en positiv effekt på
mulig forklaring på den langsiktige effekelevenes læring. Når elevene er engasjerten kan ligge i programmets systemiske
te i gode læringsaktiviteter er det grunn
tilnærming og at deltakerne sammen
til å tro at de i mindre grad ønsker seg
utviklet og gjennomførte tiltakene, noe
ut av aktiviteten, og viser normbrytende
som Leithwood & Jantzi, (2006) fant var
atferd. Elever som derimot får støtte og
effektivt for skoleomfattende program.
anerkjenning for sitt skolearbeid og sine
Dersom lærerne internaliserte prinsipprestasjoner vil i større grad forbli interpene i programmet, og fortsatte å utøve
esserte og motiverte for læringsaktivitedem i sin praksis, kan dette bidra til opptene og skolen generelt (Bru, Stephens,
rettholdelse og videreutvikling av praksis.
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& Torsheim, 2002). En mulig årsak til reduksjonen i disiplinproblem kan ligge i
Respektprogrammets sterke fokus på læreren som tydelig klasseleder og lærerens
tilsyn med elevene. Lærerens evne til å
lede undervisningsaktiviteter vil påvirke
elevenes holdning og tiltro til læreren
(Adalsteinsdóttir, 2004).

grammets vektlegging av en autoritativ
klasseledelse og reduksjon av atferdsproblem.

Debatt om skoleprogrammers effekt

Det pågår en debatt i Norge og Sverige
om programmenes effekt og om dokumentasjonen av slike effekter (Skolverket 2010, Utdanningsdirektoratet 2010,
Farrington 2009). Myndighetene i Norge
Et annet vesentlig aspekt ved den autoanbefaler enkeltfaktorer som er relevante
ritative lærerrollen er kvaliteten på refor utvikling av gode læringsmiljø og relasjonene mellom lærer og elev. Thuen
duksjon av mobbing og atferdsproble(2007) argumenterer for at læreren kan
mer (Udir 2010). Disse
fremme prososial atferd
enkeltfaktorene er å finne
hos sine elever og redui de ulike program i større
sere
atferdsproblemer.
Trofasthet mot prinsippene
og mindre grad. Det preEffekten av læreres tilsyn
i programmene og skolenes
siseres fra flere hold (Udir
med elevene og lærerens
kapasitet og forutsetning
2010, Skolværket 2010,
påvirknings kraft vil være
Ertesvåg et.al. 2010) at
sterkere jo sterkere bånfor å skape endring gjenfaktorer knyttet til kvadet mellom lærer og elev
nom skoleomfattende proliteten på implementeer (Bru et al., 2002). På
ringen av programmene
bakgrunn av dette hevder
gram er svært avgjørende
synes å være viktige for
Roland (1999) at lærere
for om en lykkes eller ikke
resultatet. Trofasthet mot
som er støttende og har
prinsippene i programnære relasjoner til sine
mene og skolenes kapaelever påvirker elevene til
sitet og forutsetning for å skape endring
å opptre prososialt og konfliktdempende
gjennom skoleomfattende program er
også når læreren ikke er tilstede. Det er
svært avgjørende for om en lykkes eller
på denne bakgrunn mulig at vektlegginikke.
gen av læreratferd i programmet er medvirkende til reduksjonen av problematBehov for arbeid med læringsmiljø.
ferd både på en direkte og en indirekte
Tidligere studier tegnet et dystert bilde av
måte. En slik forklaring understøttes av
den norske skolen som lite læringsfokuen studie av langtidseffekter av Respekt
sert, med mye uro og manglende strukpå 5-10. trinn på tre aspekter ved klassetur. Den siste Pisa-undersøkelsen tyder
ledelse; lærerens tilsyn med elevene, fagpå at mye er i bedring, både med hensyn
lig og emosjonell støtte. Her fant Ertesvåg
til læringsmiljø og læring. Disse under(2010) at graden av atferdsproblemer
søkelsene viser likevel at det fortsatt er
blant elevene blir redusert i de klassene
potensial for forbedringer i den norske
som elevene rapporterer å ha faglig og
skolen (Kjernsli og Roe 2010). I følge skoemosjonell støtte og nøye tilsyn fra læleledere er elevers uro i timene og manreren om skolearbeidet. Undersøkelsen
glende respekt for læreren faktorer som i
indikerer en sammenheng mellom pro-
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stor grad hemmer læringen (Kjernsli og
Roe 2010). Tidsbrukundersøkelser viser
at lærere bruker rundt 50 minutter pr
dag på å få nok ro til å starte arbeidet i
timene. Det er med andre ord fortsatt en
utfordring i norske skoler knyttet til uro,
tidsbruk, og bråk sett i forhold til andre
land (Wendelborg 2011).

av problematferd. I Stortingsmelding 31
(Kunnskapsdepartementet, 2008) heter
det at hovedutfordringen i grunnopplæringen er å heve det faglige nivået for alle
elevgrupper. Det er lærerens kompetanse
og samspill med elevene som fremheves
som den viktigste faktoren for å fremme
læring, men dette sett i sammenheng
med god skoleledelse og sosial trivsel og
”Bedre læringsmiljø 2009-2014” (Udir
tid til og fokus på god undervisning og
2010) er en femårig statlig satsning på
oppfølging. Omfattende systemiske proelevenes læringsmiljø. ”Bedre læringsgram, som for eksempel Respekt, fokumiljø” peker på følserer bredt på disse
gende faktorer som
feltene og kan være
Det er lærerens kompetanse og
er sentrale i arbeidet
egnede verktøy for å
med et bedre læendre skolens kultur
samspill med elevene som fremheringsmiljø: Positive
og praksis i retning
ves som den viktigste faktoren for å
relasjoner
mellom
av et godt og trygt
elev og lærere, posilæringsmiljø og mer
fremme læring
tive relasjoner og kullæring. Slik kan disse
tur for læring mellom
programmene bidra
elevene, lærerens evne til å lede klasser
til å iverksette målene i Kunnskapsløftet
og undervisningsforløp, godt samarbeid
og samtidig forebygge problemer hos
mellom skole og hjem, god ledelse, orgabarn og unge.
nisasjon og kultur for læring på skolen.
Skoler viser seg å gjennomføre programFor at skolens ansatte skal kunne nå slike
mer ulikt, og med ulik trofasthet mot
mål må de systematisk og langsiktig arprogrammets intensjoner og implemenbeide med ledelse, forebygging og håndtering. Det gjennomføres ofte ulike protering av problemer og med utvikling av
gram og satsninger i skolen samtidig.
læringsmiljø.
Dette kan være årsaken til varierende
og vanskelig målbarhet med hensyn til
Avslutning
om de ulike programmene har virkning.
Kunnskapsløftet
(KunnskapsdeparteDet vi kan lære av dette er ikke nødvenmentet, 2006) etterlyser en kultur for lædigvis at program ikke virker, men at
ring som ut fra situasjonen i skolen i dag
virkningen vil preges sterkt av kvaliteten
innebærer en endring av dagens kultur og
i implementeringen, vedlikehold av propraksis både med hensyn til læringsmiljø
grammets strategier, skolenes kapasitet
og mer læring. Det er dermed viktig at de
for implementering, endring, evne til å
tiltakene som iverksettes er så omgripeninkludere program i deres øvrige planer
de at de kan endre kulturen og praksis ved
og praksis.
skolene og at de klarer å ivareta elevene
både faglig og sosialt, gi økt læringstrykk
og godt læringsmiljø gjennom reduksjon
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Hurtig K artlegging og Handling – en modell for kartlegging på samfunnsnivå

Rusfag nr. 1–2012

Av: Else Kristin Utne Berg og Vibeke Johannessen,
KoRus – Bergen
Det er økende interesse for kartleggingsverktøyet Hurtig Kartlegging og Handling(HKH).
Metodenhar god lokal forankring og fører til engasjement lokalt for å finne løsninger på
fellesutfordringer. Metoden er internasjonalt anerkjent og egner seg godt til kartlegginger av
rusrelatert problematikk.
Tidlig intervensjon, rus og helse:

Hurtig Kartlegging og Handling – en
modell for kartlegging på samfunnsnivå
Hva er Hurtig Kartlegging og Handling
Noen ganger er det ønskelig å plukke et
ferdig program ned fra varehyllen for å
svare på rusutfordringene. Det finnes
ganger da man har så god oversikt over
situasjonen og forståelse for problemet at
det er det eneste fornuftige. Men – noen
ganger er situasjonen litt mer uoversiktlig. Det er noen problemer, men vi kan
ikke riktig få taket på dem. Bekymringene er der, men vi vet ikke helt hvordan vi
skal angripe dem. I slike tilfeller er det at
vi kanskje skal kikke etter en tilnærming
som kan hjelpe oss å utforske problemet
og hvordan vi kan løse det, og ikke et ferdig program fra varehyllen som gir svaret. En tilnærming som er finstemt opp
mot temaet vi ønsker å utforske. Det er i
slike situasjoner at HKH er et egnet verk-

tøy - der det hersker bekymring og usikkerhet om hvordan tilstanden ”egentlig”
er – knyttet til miljøer og arenaer der det
offentlige normalt har lite innsyn.
Kompetansesenter Rus (KoRus) vest Bergen v/Stiftelsen Bergensklinikkene har
siden 2002 utviklet kartleggingsverktøyet
Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) i
samarbeid med Utekontakten i Bergen.
I denne artikkelen vil vi først presentere
HKH-metoden og prosessen. Deretter
ser vi nærmere på hvordan HKH er brukt
i Norge før vi diskuterer de erfaringene
knyttet til bruk av kartleggingsmetoden,
primært basert på to interne evalueringer. Helt til slutt vil vi peke på mulige
veier videre for HKH.
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HKH bygger på en kartleggingsmetode
utviklet av Verdens Helseorganisasjon
som kalles Rapid Assessment & Response
(RAR) (Stimson et al 2001) og er på norsk
oversatt til Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). RAR er en kartleggingsmetode som har vært mye brukt internasjonalt, særlig knyttet til folkehelsespørsmål
og spredningen av hiv/aids og intravenøs rusmiddelbruk. RAR-metodikken
er pragmatisk, den fokuserer på hurtighet, handling og metodetriangulering
(Mounteney og Berg 2008). Mens RAR
primært ledes av vestlige konsulenter
som flys inn, er HKH som metode oversatt og tilpasset for bruk av praktikere
under veiledning av forskere/kompetansemiljøer.

»» HKH brukes til å kartlegge selve problemområdet i tillegg til de ulike instansenes pågående innsats.
»» HKH bruker eksisterende data. Nye
undersøkelser gjennomføres bare der
dataene er mangelfulle.
»» I HKH brukes metodetriangulering,
det vil si en kombinasjon av ulike kvalitative og kvantitative metoder i samme
undersøkelsesopplegg. Validitet sikres
gjennom kryssjekking av funn på tvers
av ulike datakilder og metoder.
»» HKH har en undersøkende tilnærming og konklusjonene formuleres
på grunnlag av kryss-sjekking av ulike
data fra flere kilder.
»» I en HKH er målet å fremskaffe god nok
kunnskap til å kunne handle, mer enn
vitenskaplig perfeksjon. Identifiserer
og styrker pågående lokal innsats.

Hurtig Kartlegging og Handling gjør det
mulig å innhente informasjon som gir
HKH-prosessen
rask oversikt over problemområder eller
Hensikten med HKH-metoden er at den
problemgrupper for så å legge til rette for
skal være rask, slik at
og foreslå formålstiltakene som foreslås
tjenlige intervensjoer relevante i forhold
ner og tiltak. MetoHensikten med HKH-metoden er at
til problemet som
den identifiserer og
den skal være rask, slik at tiltakene
kartlegges. En veilestyrker
pågående
som foreslås er relevante i forhold
dende anbefaling er
innsats, og involveat det ikke bør gå mer
rer lokalsamfunnet
til problemet som kartlegges
enn 6-8 måneder fra
bredt i forkant og
start i form av innlegjennom
kartlegdende konsultasjon
gingsprosessen.
og til prosessen avsluttes med en HKHrapport og handlings-/tiltaksplan1.
I en HKH-kartlegging brukes ulike metodiske tilnærminger; av de mest sentrale
Prosessen rundt en HKH-kartlegging kan
er gjennomgang av eksisterende litteravisuelt fremstilles slik:
tur, observasjon, intervjuer, fokusgrupper og spørreskjema (Mounteney og
Leirvåg 2007, Mounteney og Berg 2008).
Følgende punkter kan oppsummeres
som vesentlige kjennetegn eller trekk ved
bruk av HKH som kartleggingsmetode:

1 En litteraturgjennomgang av RAR-metodens
bruk viser at myndighetene i Bishkek, Kyrgystan i
samarbeid med FN/UNAIDS gjennomførte en 6-dagers
kartlegging av risikoadferd knyttet til sprøytebruk og
spredning av hiv blant intravenøse misbrukere. I Norge
har det blitt gjennomført en HKH-kartlegging på 5 uker.
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Kartlegge pågående innsats
Behov/
forespørsel

Gjennomføre
innledende
konsultasjon

Etablere styrings- eller ref.gruppe

Utvikle
prosjektplan

Analyse
– finne “hull”

Gjennomføre
avsluttende
konsultasjon

Skrive
rapport og
handlingsplan

Kartlegge problemet

Behovet for en kartlegging
Forut for en HKH-kartlegging foreligger det gjerne en uttalt bekymring, og et
ønske hos en eller flere instanser om å
få mer kunnskap om og oversikt over et
problemområde. Et eksempel kan være
en bydel i Bergen, hvor det over tid har
vært problemer og mye uro i et ungdomsmiljø, og hvor SLT-gruppen gjennom en
HKH ønsker å utforske nærmere hva det
er som kjennetegner situasjonen i dette
ungdomsmiljøet. Det handler både om
et behov for mer kunnskap om selve problemet, men også hvordan de ansvarlige
sammen og hver for seg løser problemet
slik det pr. i dag forstås. Hvordan ”matcher” problemet de løsninger man har
lagt opp til? I hvilken grad er det behov
for en styrket innsats, en mer samordnet
innsats, eller ligger løsningen kanskje i at
innsatsen spisses mer?
Innledende konsultasjon
På innledende konsultasjon inviteres det
til bred deltakelse fra lokalsamfunnet; representanter fra offentlige etater, interesseorganisasjoner, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv etc. deltar. Dette er
med på å sikre at kartleggingen har god
forankring i lokalsamfunnet med deltakelse fra de aktørene som problemet angår. I tillegg til å forankre kartleggingen
og sikre lokalt eierskap er hovedmålet
med innledende konsultasjon å klar-

gjøre problemet og hvordan dette arter
seg nærmere. Deltakerne arbeider fram
et mer spisset fokus for kartleggingen i
form av nøkkeltemaer og konkrete problemstillinger. Hvis vi går tilbake til den
tenkte situasjonen i en bydel i Bergen,
vil det bety at man eksempelvis kommer fram til at problemet først og fremst
handler om kriminalitet, rus og skolefravær. Gjennom fokusgruppene på den
innledende konsultasjonen prioriterer
man så noen konkrete problemstillinger
på hvert av disse nøkkeltemaene som
skal være gjenstand for kartleggingen.
I dette ligger det også at man skal kartlegge den pågående innsatsen; hvordan
fungerer for eksempel fritidstilbudet for
de mest utsatte ungdommene og hvilke
pågående innsatser har vi når det gjelder
de sårbare ”overgangene” fra barneverntil sosialtjeneste og fra ungdomsskole til
videregående skole? Er det behov for å
styrke innsatsene eller endre tiltakene?
Planlegging
Etter innledende konsultasjon (gjerne
samme ettermiddag!) setter teamet seg
ned sammen med veileder og lager en
nærmere plan for kartleggingen. Heri
inngår tidsplan for kartleggingen, fordeling av roller og oppgaver innad i teamet
og en første idédugnad på hvilke metoder det egner seg å bruke i datainnsamlingen.
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Det er også tid for å tenke på om det skal
etableres en styringsgruppe eller en referansegruppe, og hvem som skal inngå i
denne. En styrings-/referansegruppe vil
bidra til å sikre et lokalt eierskap til kartleggingen og er en viktig instans for å forankre aktuelle tiltak/intervensjoner som
følger av kartleggingen. Erfaringsmessig
kan det være lurt å spørre ledere for tjenester som er sentrale i forhold til temaet
i kartleggingen om å delta. Styrings-/referansegruppen møtes gjerne 2-3 ganger
i løpet av kartleggingsperioden.

”Mappingen” og den eksisterende informasjonen utgjør sammen med 6-10 nøkkelinformantintervjuer (som hver for seg
har ekspertkunnskap om temaet for kartleggingen), intervjuer med målgruppen
(eksempelvis unge med rusproblemer),
bruk av fokusgrupper og evt. observasjon
det datamaterialet som skal analyseres
og gi grunnlag for en handlingsplan.
Nøkkeltemaene for kartleggingen både
slik problemet framstår, men også den
pågående innsatsen for å løse problemet
(problemhåndteringen) utforskes altså
parallelt.

Selve datainnsamlingen
Det skjer en parallell kartlegging av både
problemene og den pågående innsatsen,
Analyse
altså på hvilken måte problemene forsøAnalysen skjer parallelt og fortløpende
kes løst i dag. Det anbefales at kartleggjennom kartleggingsprosessen for å fingingsteamet starter med å kartlegge påne ”hullene” mellom problemet og den
gående innsatser ved
pågående innsatsen.
å henvende seg på teDet anbefales at kartDen endelig HKH-rapport beskriver
lefon eller mail til alle
leggingsteamet møaktuelle etater og ortes i ukentlig analyseprosessen, metode og funn, men
ganisasjoner. Da har
møter, men samtidig
inneholder også anbefalinger og en
man også samtidig
setter av 2-3 halve
en god anledning til
konkret handlings- eller tiltaksplan
dager sammen med
å presentere kartlegveileder for en mer
gingen for et bredere
grundig
gjennompublikum. Sentrale spørsmål i en slik
gang av dataene. Bruk gjerne ulike analy“mapping” av tjenester er hvilken erfaseverktøy for å sortere funn.
ring de har med problemet, hvilke tiltak
de selv har igangsatt og en får frem om de
Avsluttende konsultasjon
evt. har noen planer framover.
Avsluttende konsultasjon holdes primært med de samme deltakerne som på
Tidlig i kartleggingsprosessen henter
innledende konsultasjon. Her presenteman også inn eksisterende informasjon i
res og diskuteres funn fra kartleggingen
form av årsrapporter, intern dokumentaog mulige tiltak i en handlingsplan. Avsjon, nasjonale og lokale forskningsstusluttende konsultasjon gir også mulighet
dier og prosjektrapporter, planverk m.m.
for å justere evt. funn.
og analyserer dette. Her finnes lokal- og
bakgrunnsdata både om omfang av proRapport og handlingsplan
blemet, men også om den innsatsen som
Den endelig HKH-rapport beskriver prorettes mot det.
sessen, metode og funn, men inneholder
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også anbefalinger og en konkret handlings- eller tiltaksplan. Handlingsplanen
er konkret og inneholder tiltak som det er
enighet om blant de involverte i kartleggingen. Det anbefales at rapportskriveren starter på skriveprosessen tidlig, og
er sentral underveis i datainnsamlingen.

I og med at teamene har gjort en egen
kartlegging parallelt med opplæringen,
har erfaringsutveksling underveis i samlingene stått sentralt. KoRus vest Bergen
har det nasjonale ansvaret, og bistår veilederne ved de øvrige kompetansesentrene
med veiledning og jevnlige samlinger.

Hvordan er HKH brukt i Norge

Temaer for HKH-kartlegginger

Ved utgangen av 2011 var det til sammen
gjennomført 16 kartlegginger etter HKHmetoden i Norge. Syv er enten i sluttfasen
eller forventet ferdig innen sommeren
2012, hvilket betyr at vi innen utgangen
av året antagelig vil runde 25 HKH-kartlegginger.

Gjennomgående for HKH-kartleggingene er at de dreier seg om helse- og sosialpolitiske områder hvor det hersker
bekymring og usikkerhet om hvordan
tilstanden ”egentlig” er – knyttet til miljøer og arenaer der det offentlige normalt
har lite informasjon, eller sitter med et
fragmentert og uoversiktlig bilde. I HKHhistoriens oppstart var det primært fokus
på ungdomsmiljøer i bydeler i Bergen og
bekymring knyttet til fritid, rus, kriminalitet og psykiske helse som var tema i
kartleggingene (Utekontakten i Bergen
2003, 2004, 2005, 2005). Deretter fulgte
en periode med fokus på prostitusjon,
både mer generelt (Kristiansand kommune 2008) men også spesielt opp mot
innendørs prostitusjon, konsekvenser av
sexkjøpsloven og mannlig prostitusjon
(Utekontakten i Bergen 2006, 2009, 2010,
2011). Parallelt med dette har det hele
tiden vært stor interesse for å utforske
situasjonen rundt bruken av illegale rusmidler. Det er her kanskje særlig relevant
å kort presentere noen av disse kartleggingene.

Bergen kommune har nå lang erfaring i
bruk av HKH i et tidlig intervensjonsperspektiv, og etter hvert har flere kommuner sett nytten av metoden. Både Kristiansand og Os i Hordaland fattet tidlig
interesse for verktøyet, og har gjennomført HKH-kartlegginger.

Det nasjonale HKH-prosjektet
Det har vært en stadig økende interesse
for HKH-metoden nasjonalt. I 2009 bevilget Helsedirektoratet midler for å forsøke ut metoden nasjonalt. Sentralt i
det nasjonale prosjektet er opplæring av
HKH-team fra kommuner og veiledere
fra kompetansesentra. Prosjektet er nå
inne i sitt andre år, og til sammen 7 kommuner og 5 kompetansesentra har fått
opplæring i bruk av metoden parallelt
med at de utfører en HKH-kartlegging
under veiledning av eget KoRus2.

2 Erfaringene fra prosjektets første år hvor Bergen,
Drammen, Kristiansand og Stavanger deltok er
oppsummert i rapporten Hurtig Kartlegging og
Handling, Nasjonalt prosjekt 2010/2011; http://www.
bergensklinikkene.no/index.asp?strUrl=1002692i&top
Expand=&subExpand=

Nærmere om noen kartlegginger
knyttet til rusproblematikk
GHB/GBL-situasjonen i Bergen og omegn
KoRus vest Bergen har siden 2002 overvåket rustrender i Bergen kommune gjennom systemet Føre Var. Trendrapportene
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viste at GHB/GBL-situasjonen var relativt stabil fram til 2008, men at man fra da
av så en stadig økende trend i bruk. For
å utforske dette gjennomførte KoRus vest
i samarbeid med Utekontakten i Bergen
en HKH-kartlegging med fokus på GHB/
GBL i Bergen og omegn, brukergrupper
og deres rusmønstre og hvilken risiko de
utsatte seg for. Parallelt innhentet man
informasjon om hvilke utfordringer tjenestene og behandlingsapparatet så ved
økt misbruk av GHB/GBL (Stiftelsen Bergensklinikkene/Utekontakten i Bergen
2010). Gjennom kartleggingen fikk man
en bredere oversikt over og ny kunnskap
om og et lite kjent rusmiddel. Kartleggingen viste bl.a. at:
»» Bruken av GHB/GBL så ut til å være
knyttet til tre relativt lokale, avgrensede risikomiljøer; unge voksne amfetaminbrukere som bruker GHB/GBL
som et supplerende rusmiddel, unge
og voksne som sporadisk bruker stoffet
i festsammenheng og som ofte har en
risikofylt og eksperimenterende bruk,
og til sist etablerte opiatbrukere med
sannsynlig tilknytning til det åpne rusmiljøet i Bergen
»» Det ble først og fremst solgt gjennom
nettverk, og det var en tett kobling til
salg av sentralstimulerende midler
»» GHB/GBL var billig sammenlignet med
alkohol og vanligste inntaksmåte var å
drikke eller ”korke” det. Rusen kommer
fortere og sterkere og ble foretrukket
framfor alkohol. GHB/GBL ble rapportert å gi psykisk aktivering og kroppslig
stimulering og dempet uro og justerte
søvn. Feildosering kan medføre aggressivitet og sinne
»» Det har vært en markert økning i overdoser, men brukerne gjenkjente ikke
det å ”stemple ut” som overdose

Gjennom kartleggingen av tjenestenes
pågående innsats kom det fram at det var
mangel på oppdatert og kvalitetssikret
informasjon om GHB/GBL. Oppdatert
informasjon til brukere, behandlingsapparat og offentligheten ble sentrale tiltak
i handlingsplanen. Spesifikke tiltak knyttet til akuttbehandling der GHB/GBL er
en del av symptombildet ble videre foreslått.
Unge med tilknytning til tunge rus
miljøer i Bergen sentrum
Etter en lang, stabil periode rapporterte
Føre Var en økning i bruk av heroin i perioden vår 2007-høst 2007 (KoRus Bergen,
Stiftelsen Bergensklinikkene 2007). Dette
sammenfalt med at Utekontakten i Bergen hadde registrert at et økende antall
unge syntes å ha tette bånd til aktører på
den etablerte russcenen i byen (Utekontakten i Bergen 2008). På bakgrunn av
dette fikk Utekontakten mandat fra kommunaldirektøren for Helse og omsorg om
å kartlegge det unge, tunge rusmiljøet i
Bergen sentrum. Kartleggingen avdekket
bl.a. at:
»» Den sårbare gruppen unge hadde en
tidlig rusdebut sammenlignet med andre og utviklet tidlig et blandingsmisbruk
»» Begynnende rusproblemer ofte får utvikle seg til et alvorlig rusproblem før
de ble avdekket
»» Behandlingsapparatet var lite tilgjengelig for den yngste og mest sårbare
gruppen
»» Ungdom ble introdusert for rusmidler
på barneverninstitusjoner
»» Ansatte i barnevernet rapporterer om
manglende kompetanse på rus.
Rett i etterkant av kartleggingen skjedde
det et tragisk overdosedødsfall som fikk
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mye medieoppmerksomhet, og kartleggingen ble sentral fordi den hadde avdekket kritikkverdige forhold knyttet til rus
innenfor barnevernet. Bergens Tidende
brukte kartleggingen som bakteppe og
evidens for å kreve endringer i det statlige barnevernet i den mediestormen som
fulgte. I ettertid har det skjedd ulike endringer; det er utarbeidet en statlig handlingsplan for rusarbeid i barnevernet,
Fylkesmannens tilsynsordning er endret
og det er gitt en presisering av rettighetsforskrift i forhold til barn som bor i institusjon og deres rettigheter innen psykisk
helsevern. Selv om HKH-kartlegginger
først og fremst er av lokal interesse viser
dette eksempelet at de også kan ha større
betydning og påvirkning.
Overdoser i Bergen
Overdoseproblematikk får stor oppmerksomhet i media, og har de seinere årene
også fått økende politisk oppmerksomhet, ikke minst fordi Norge scorer høyt på
den europeiske overdose-statistikken. I
Norge utmerker Bergen seg negativt, og
dette var bakgrunnen for at Utekontakten i 2011 fikk oppdraget med å kartlegge
overdosesituasjonen. Målsettingen var å
øke kunnskapen om dødsfall som følge
av overdose, samt forhold som kunne
bidra til å forebygge dødsfallene. Kartleggingen skulle foreslå tiltak eller justeringer av eksisterende innsatser for å
begrense omfanget av overdosedødsfall
(Gerdts og Grung, 2011). Kartleggingen
viste bl.a.:
»» En ustabil livssituasjon med store helseplager ga økt risiko for overdoser og
overdosedød ved at det ble vanskelig å
planlegge og å dosere rusinntaket.
»» De fleste overdosene skjedde i private
hjem, og terskelen for å tilkalle hjelp
var høy

»» Forebyggingsperspektivet og øyeblikkelig hjelp sto i fokus når det gjaldt
overdoser/overdosedødsfall i Bergen,
mens tiltakskjeden syntes å mangle
den avsluttende/oppfølgende fasen
»» Funn i materialet tydet på at det var
mulig å identifisere personer med høy
risikoatferd
»» Mange organisasjoner og etater oppsøkte de åpne russcenene, men det ble
etterlyst mer samordning og samarbeid
»» Kartleggingen avdekket mangel i hjelpetilbud til pårørende av personer som
sto i fare for å omkomme/hadde omkommet i overdose
Kartleggingen ble avsluttet med en foreløpig handlingsplan som bl.a. fokuserte
på etablering av varslingssystem for å nå
brukerne med relevant informasjon, å videreutvikle prosedyrer for oppfølging av
overdose-episoder knyttet til individuell
risiko, kartlegge helse- omsorgs- og boligsituasjonen for de over 30 år med omfattende rusproblemer og veiledning til
pårørende. I etterkant er det nedsatt en
arbeidsgruppe med representanter for
kommunen og Helse Bergen for å lage en
mer forpliktende handlingsplan basert
på rapporten.
Cannabis i Stavanger, Kristiansand og
Drammen
Gjennom det nasjonale HKH-prosjektet
2010/2011 valgte tre av de deltakende
kommunene; Stavanger, Drammen og
Kristiansand, å kartlegge cannabissituasjonen i sine respektive kommuner
(2011). Selv om både målgrupper og nøkkeltemaer var ulike mellom de tre, og funnene slik sett ikke er sammenlignbare, er
det likevel interessant å sammenstille
sentrale funn fra de tre kartleggingene og
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kort vurdere disse både mot hverandre
og opp mot nasjonale og internasjonale
utviklingstrekk og tendenser. Både nasjonal og internasjonal forskning viser
stabilitet og tildels nedgang i bruk av narkotika, og cannabis er blant de stoffene
som viser størst nedgang (EPSAD 2007,
EMCDDA 2011, SIRUS 2011). Det er ikke
noe i materialet fra HKH-kartleggingene
om cannabis i de tre storbyene som tyder
på at situasjonen er annerledes i Norge,
tvert i mot bekrefter kartleggingene denne trenden.
Kartleggingene i Stavanger, Drammen
og Kristiansand bekrefter ellers funn fra
andre kartlegginger og forskning om at
introduksjonen til rusmidler skjer via
jevnalderfellesskapet, familiemedlemmer eller i barneverninstitusjoner (Sandberg og Pedersen 2005, Utekontakten i
Bergen 2008). Alle de tre kartleggingene
finner at det er en sårbar gruppe ungdom
som særlig utsetter seg for skadevirkninger knyttet til cannabisbruk, sårbarheten knyttes til sosiale, psykologiske og
atferdsmessige faktorer. Kartleggingene
både i Kristiansand og Drammen problematiserer ellers det som gjerne kalles
majoritetsmisforståelsen, altså at ungdom har en oppfatning av at ”alle” røyker
hasj, mens forskning og undersøkelser
viser at det er et mindretall som faktisk
gjør det. I kommunikasjon med ungdom
er dette et viktig poeng å adressere.
Det er interessant å merke seg at bruk
av cannabis underkommuniseres i møtet mellom ungdom og hjelpeapparatet i
de tre kommunene, og at kunnskap om
skadevirkninger av cannabisrøyking ikke
bare er mangelvare blant de ungdommene som røyker, men også innefor hjelpeapparatet. Manglende kunnskap og
kompetanse om hverandres tjenester og

behov for sammensatte og koordinerte
tjenester ut til brukerne er felles for de tre
byene. Særlig interessant er det å merke
seg Stavanger kommune som har vurdert
behovet for nye eller andre intervensjoner i tråd med Helsedirektoratet’s3 anbefalinger om 3 elementer for tidlig intervensjon.

Hva er erfaringene med bruk av
metodenså langt
Ble det så noe av tiltakene?
Bergen kommune har etter starten i 2003
systematisk tatt verktøyet i bruk for å utforske sentrale helse- og sosialpolitiske
områder knyttet til ungdomsmiljøer,
prostitusjon og rus.
I arbeidet med å vurdere i hvilken grad
kartleggingene hadde hatt noen effekt og
om de hadde ført til konkrete resultater
i forhold til problemene de handlet om,
gjorde man en intern resultatevaluering
etter de første fire HKH’ene (Utekontakten i Bergen/Stiftelsen Bergensklinikkene 2007). Representanter for oppdragsgiverne til kartleggingene og andre
nøkkelpersoner ble intervjuet om tiltakene i handlingsplanene og om hvorvidt
de var blitt gjennomført, eventuelt om
det var andre effekter av kartleggingen
og hvilken nytte de erfarte av kartleggingene. Det viste seg at ca. 1/3 av tiltakene
(av til sammen ca. 75) i handlingsplanene var oppnådd, mens ytterligere 1/3 var
pågående. Begrunnelsene som ble gitt
for dette var primært at tiltakene kunne
løses innefor eksisterende rammer og at
3 Se Helsedirektoratet; Fra bekymring til handling,
en veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet.
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/
fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidligintervensjon-pa-rusomradet/Sider/default.aspx
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de forsterket en allerede pågående innsats. Begrunnelsene for tiltak som var
forkastet eller ikke påbegynt var at de var
ressurskrevende, innsatsene involverte
mange etater eller eierskapet til tiltakene
var ikke godt nok forankret.

2011: ”Kravet til politikere er som kjent å
finne gode og varige løsninger. Løsninger
som helst skal presenteres på stedet. Men
alle miljøer er i bevegelse, problemstillinger endres over tid og kunnskap om feltet
er ferskvare. Problemet for en politiker
er at, til tross for alt fokus, er det ofte lite
systematisert kunnskap å finne. Finner en
noe, er det sjelden oppdatert kunnskap.
Enda sjeldnere er kunnskapen knyttet til
lokale forhold.” Det er i dette bildet at
HKH kan bidra med ”ferskvare”.

”The Worry Buster Modell” – og behovet
for ferskvare!
Både de deltakende kommunene og veilederne fra kompetansesentrene i det
nasjonale prosjektet 2010/2011 ser HKH
som et egnet verktøy
for systematisk å få
Hvem eier problerask og god informet? Samarbeid og
Et tettere lokalt samarbeid, bedre
masjon om sentrale
samordning
kommunikasjon og en felles enigutviklingstrekk
på
Et tettere lokalt samhelse- og sosialpolihet om prioriteringene rapporteres å
arbeid, bedre komtiske områder i kommunikasjon og en
være en av de viktigste suksessfakmunen
(Stiftelsen
felles enighet om pritorene til HKH
Bergensklinikkene
oriteringene rappor2011). Dette fremheteres å være en av de
ves også fra resultaviktigste suksessfaktevalueringen i 2007; kartleggingene ga
torene til HKH. Flere av de som har mye
større innsikt i og forståelse for hva som
erfaring med bruk av metoden er entusirørte seg i utsatte miljøer slik at man bedastiske i sin beskrivelse av akkurat disse
re kunne sette inn treffsikre tiltak. Metofenomenene. Ved å sikre lokal forankring
den kan med fordel kalles ”The Worry
av HKH-prosessen og lokalt eierskap til
Buster Model (med referanse til filmen
handlingsplanen øker det lokale engaGhost Busters); en kartlegging begynner
sjementet for å finne gode løsninger på
gjerne med stor grad av bekymring og
felles utfordringer. Nye tiltak er ikke først
usikkerhet om hva som ”egentlig” rører
og fremst det som kjennetegner handseg i utsatte miljøer – og selv om kartlingsplanene, like mye er fokuset rettet
leggingene for så vidt bekrefter at det er
mot å spisse det man allerede gjør, eller
grunn til bekymring på enkelte områder
gjøre mer av det som allerede gjøres bra.
så ser det ut til at kartleggingene bidrar til
Med ofte tilgrensende ansvars- og oppat problemet blir konkret, oversiktlig og
gaveområder med ”blinde flekker”, et
håndterbart gjennom felles prioritering
fragmentert hjelpetilbud og komplekse
og innsats. Bergens nåværende ordfører
problemer som skal løses vil endringsevTrude Drevland, som var mottaker av
nen og endringsviljen slik den refereres i
flere HKH-rapporter i sin tid som Byråd
erfaringsutvekslingene være av avgjøreni Bergen, beskrev behovet for oppdatert
de betydning for bedre tjenester.
kunnskap slik på oppsummeringskonferansen fra det nasjonale prosjektet i april
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Hva så med egen læring?
Begge de interne evalueringene peker på
at det å ta i bruk HKH-metoden har en
effekt ut over effektene som er oppsummert ovenfor. Ved å ta i bruk verktøyet
opplever teammedlemmene at de har
fått økt kompetanse som har overføringsverdi til andre deler av jobben. Verktøyet er metodisk og systematisk, med
”oppskrifter” man også kan bruke i andre
deler av jobben. Det rapporteres også at
man har fått en bevisstgjøring og refleksjon innad på egen arbeidsplass rundt
faglige og metodiske spørsmål som også
reflekteres utad, slik at egen arbeidsplass
framstår som mer attraktiv og kompetent
innad i kommunen. De enkelte teammedlemmene rapporterer også om økt
kompetanse på metodiske og analytiske
ferdigheter og skriftlig framstillingsevne.

Hvor går veien videre?
En kunnskapsbasert tilnærming som
grunnlag for tidlig intervensjon på rusområdet poengteres i rapporten: ”Sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper
og arenaer” (Helsedirektoratet, 2007).
Her nevnes behovet for ulike former for
kunnskap hvor en systematisering av lokale og avgrensede erfaringer og observasjoner ses som del av et kontinuerlig
samspill med andre kunnskapsformer
som grunnlag for identifisering av behov
og muligheter (ibid: 19).
Tidlig intervensjon på rusfeltet er samtidig en prioritert satsing. Tidlig intervensjon handler om å identifisere og håndtere et problem så tidlig som mulig slik at
problemet forsvinner eller blir redusert
med begrenset innsats (Helsedirektoratet 2009). Som beskrevet ovenfor kan
HKH bidra til både å overvåke og fremskaffe lokal kunnskap om et avgrenset

problem, og den styrker mulighetene for
å samordne innsatsen og samarbeide om
løsningene. Gjennom den nye folkehelseloven utfordres kommuner og fylkesregioner til å fremskaffe oversikt over sosial
og helsesituasjon, utforme og sette inn
tiltak, samtidig som samarbeid mellom
helse- og omsorgstjenestens ulike aktører skal samordnes og koordineres. For
å løse utfordringer knyttet til bl.a. økte
livsstilsrelaterte sykdommer er en styrking av forebyggingsarbeidet også sentralt i reformen.
HKH som kartleggingsmetode på samfunnsnivå i lokalsamfunn slik erfaringene beskrives i denne artikkelen, gir tjenestene oversikt, grunnlag for samarbeid,
samordning og et felles kunnskapsgrunnlag for handling. Dette er de mest sentrale elementene som trekkes frem som
særdeles nyttige ved bruk av metoden, og
metoden kan således være ett egnet verktøy for å gi et kunnskapsbasert grunnlag
til tidlig intervensjon i lokalsamfunnet.
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Foto: CF Wesenberg/kolonihaven.no

Rusfag nr. 1–2012

Av: Runa Frydenlund,
KoRus - Oslo
Eldre mennesker, definert som de over 65 år, er en av målgruppene i KoRus-Oslos satsing
på tidlig intervensjon. I forbindelse med dette så man at det manglet kunnskap om eldre
menneskers bruk av rusmidler og spesielt deres bruk av alkohol og legemidler. Denne kunnskapsoppsummeringen er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet og gir en oversikt over
hva nordisk forskning så langt har funnet av kompetanse på området.

Eldre, alkohol og legemiddelbruk
– En kunnskapsoppsummering

Eldrebefolkningen øker. Lengre levealder
og lavere fødselstall gjør at hver 5 nordmann om et par tiår være over 65 år. Barna født rett etter 2. verdenskrig benevnes
som født under en ”babyboom” , og er
nå blitt pensjonister. Dagens eldre har et
mer et mer alkoholpositivt syn og annerledes levesett enn tidligere generasjoner.
Deres økte alkoholbruk gjør at finske forskere kaller denne generasjonen for «den
våte generasjonen».
Ikke alle er klar over at kroppens evne til
å håndtere alkohol endres med alderen.
Samme mengde alkohol har mer skadelig effekt på eldre enn yngre mennesker,
eldre har en betydelig lavere toleranse for
alkohol. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre
befolkningen i framtida. Hvor forberedt
er helsevesenet på å møte dette behovet?

Alkohol er i dag mer tilgjengelig enn tidligere. De eldre har bedre økonomi, arbeider og lever lengre enn for noen tiår
tilbake. Økt reiseaktivitet og mer fritid
kan bidra til at vi tilegner oss andre drikkevaner enn tidligere generasjoner. Pensjonisttilværelsen vil for mange være en
overgang til mer frihet med flere reiser
og bedre tid med venner og familie. Men
denne delen av livet vil også for mange
medføre tap av ektefelle og venner, endrede rutiner i hverdagen, sosial isolasjon og ensomhet.
Befolkningsmessig drikker vi nesten dobbelt så mye per person enn i 1969. I dag
er færre eldre avholdende enn på - 80 tallet, mens flere over 65 år drikker hyppigere ukentlig enn på slutten av 90-tallet.
Forbruket reduseres med alderen, men
det drikkes også alkohol blant de eldste
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aldersgruppene. Flere kvinner enn menn
slutter å drikke, særlig etter fylte 80 år.

reseptbelagte medikamenter kan i sammenheng med alkohol få en sterkere sedativ effekt, og øke risikoen for ulykker
og skader både i hjemmet og i trafikken.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag
(HUNT 1,2,og 3) viser at alkoholbruken
hos dagens 60 åringer er doblet de siste
Norske undersøkelser viser en høy foretiårene. Særlig øker vinforbruket hos
komst av alkohol og andre psykoaktive
begge kjønn. Kvinsubstanser hos elner i alderen 50-70
dre pasienter som er
år drikker mer enn
innlagt på sykehus
Helseundersøkelsene i Nord-Trønde
kvinner i 30-40 års almed akutte skader.
lag (HUNT 1,2,og 3) viser at alkohol
deren. 11% av menn
Nedsatt
bevegeligover 60 og 6 % av
het, dårligere syn,
bruken hos dagens 60 åringer er
menn over 70 år anflere kroniske lideldoblet de siste tiårene. Særlig øker
tas å ha et probleser, svikt i kognitive
vinforbruket hos begge kjønn
matisk alkoholbruk
funksjoner og pusi henhold til kartlegtevansker er noen
gingsverkøyet CAGE.
viktige risikofaktorer
Undersøkelsen fant også at konsum og
for eldre som inntar alkohol i en uheldig
drikkehyppighet øker med utdanningskombinasjon med legemidler. Omtrent
nivå og inntekt, at problematisk drikking
hver 3 eldre hjemmeboende faller minst
har økt i alle utdanningsgrupper, og at
en gang årlig. Kan dette skyldes alkoholman finner størst omfang av problemaeller legemiddelbruk, eller være et resultisk drikkeatferd blant folk med høyere
tat av samtidig bruk?
utdannelse.
Forskning viser i noen tilfeller at måteAlkohol påvirker over 60 ulike helseholden alkoholbruk kan ha en helsemesmessige tilstander, og bidrar i tillegg til
sig gevinst ved blant annet å redusere
skader, fall og andre ulykker forårsaket
risikoen for å utvikle demens og Alzheiav blant annet dårlig balanse. Antall almers sykdom, men ikke vaskulær dekoholrelaterte dødsfall blant den eldre
mens eller kognitiv svikt. Flere funn fra
norske befolkningen stiger, og er høyest
forskning viser at en måteholden alkoblant menn i alderen 60-74, og blant
holforbruk (1-2 Alkoholenheter)* daglig
kvinner i 50-64 års alderen.
kan bidra til lengre levetid sammenliknet
med de som er avholdende eller som leI tillegg til økt alkoholkonsum blant midver med et risikofylt alkoholbruk.
delaldrende, står personer over 65 år står
for det høyeste forbruket av legemidler.
Er det ulikt drikkemønster blant kvinner
Hver femte person over 70 år bruker mer
og menn?
enn 10 reseptbelagte legemidler. Spesielt
Eldre kvinner drikker i dag mer enn sine
benytter mange kvinner i denne alderen
forgjengere. Kvinner med moderat alkopsykoaktive midler som i stor grad påholbruk reduserer sitt forbruk med alvirker deres helse ved samtidig bruk av
deren, mens antall kvinner med et stort
alkohol. Tilsynelatende uskyldige ikkealkoholforbruk er stabilt.
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Svenske undersøkelser viser at antall toser deg og bryr seg om dine drikkevaner.
talavholdende stiger med alderen. Flest
Alkoholbruk hos eldre skjules ofte av
ikke-drikkere finnes blant eldre kvinsymptomer på annen sykdom som for
ner, mens det ser ut til at menn, spesielt
eksempel fallulykker, søvnløshet, kogover 80 år, drikker mer enn kvinner. Elnitiv svikt og liknende. Sykdomssympdre kvinner som lever med et risikofylt
tomene settes ikke i sammenheng med
alkoholkonsum har også en tendens til
alkohol- og legemiddelbruk. Denne masrisikofylte levevaner som
keringen kan videre bidra
daglig røyking eller snutil en underrapportering
Problematisk alkoholbruk
sing, inntak av sove- eller
av
problemomfanget.
beroligende midler og fyEndringer
i livet, som tap
blant eldreomtales ofte
sisk inaktivitet. Flere eldre
av ektefelle, venner og ensom et skjult ellerikke –
kvinner over 75 år var indret sosial status kan også
volvert i ulykker.
forårsake et økt alkoholeksisterende problem. Hva
forbruk. Generelt bidrar
kartlegger helseapparatet
Eldre, ensomme kvinner
også mangel på kunnskap
har høyere risiko for å utom hvilken risiko sami møtetmed brukeren?
vikle problem relatert til
tidig bruk av alkohol og
misbruk av legemidler.
legemidler kan medføre
Engelske funn viser at risikoen for avhentil en utvikling av et problemomfang som
gighet hos kvinner øker blant enker, hos
kunne vært redusert.
kvinner med lav utdanning, lav inntekt,
dårlig helse og lite eller manglende sosiHva kartlegger helseapparatet i møtet med
alt nettverk.
brukeren? Hva har vi som ansatte med oss
av tabu og usikkerhet? Tror vi at eldre ikke
Menn viser en motsatt tendens, de drikdrikker alkohol? Om vi blir bedre i stand
ker jevnlig moderat, men antall stordriktil å oppdage personer som er i ferd med å
kere avtar med alderen. Eldre, ensomme
utvikle problemer med samtidig alkoholmenn med et lite sosialt nettverk kan ha
og legemiddelbruk, vil vi kunne målrette
en større risiko for å utvikle et alkoholinnsatsen . Det kan redusere risikoen for
problem enn eldre kvinner.
fremtidige helseproblemer.
Hvilken rolle får alkoholen hos de eldre i
framtida? Vil dette medføre utfordringer
for de tjenester som arbeider med eldre, og
i så fall hvilke utfordringer vil dette være?
Problematisk alkoholbruk blant eldre
omtales ofte som et skjult eller ikke eksisterende problem. Hva kartlegger
helseapparatet i møtet med brukeren?
Mange eldre, og deres nærmeste familie, unngår å snakke om sitt alkoholproblem på grunn av skam og skyldfølelse.
Mangler på nettverk kan føre til at ingen

Helsetjenestene møter i sitt daglige arbeid utfordringer som kan være til hinder for å identifisere alkoholproblemer
hos eldre. Da vil det også være vanskelig
å møte behov og gi tilstrekkelig hjelp og
bistand. Slike utfordringer kan for eksempel være:
»» Etikk og moral: Å ta opp alkoholbruk på
hjemmebesøk kan for pleie - og omsorgstjenesten føles som en krenkelse
av deres brukere.
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»» Tidspress: Skepsis, tidspress og frykt
og legemiddelbruk, vil vi kunne målrette
for merarbeid i en stram arbeidsdag
innsatsen. Det kan redusere risikoen for
med mange rutiner er noe av de ansatfremtidige helseproblemer betydelig.
tes bekymringer i pleie- og omsorgs
tjenestene
Gode relasjoner, økt og mer bevisst bruk
»» Taushet: Problematisk alkoholbruk er
av kartleggingsverktøy og korte internoe mange eldre
vensjoner basert på
unngår å snakke
motiverende samtaom på grunn av
ler ser ut til å ha en
De eldres alkoholbruk har vært et
skam og skyldfølelpositiv effekt i arbeimoralsk ladet fenomen som har
se, særlig kvinner.
det med eldre i alle
»» Alkoholens gevinst:
tjenestetilbud. Fastkommet i skyggen i alkoholforsAntakelser om at
legene bør bli mer
kningen
alkohol er bra for
aktive med bruk av
ulike helsetilstankartlegging av deres
der tillegges mer
eldre pasienter og se
vekt enn det er vitenskapelig belegg for.
konsekvensene mellom alkohol- og lege»» Kunnskapshull i helsetjenestene: Manmiddelbruk.
glende kunnskap om hvilken risiko
samtidig bruk av alkohol og legemidler
Europeiske eksperter hevder at det i
kan medføre, spesielt om eldres senframtida må satses mer på forskning som
sitivitet for alkohol og vanedannende
beskriver de eldres alkoholbruk, alkolegemidler.
holrelaterterte skader, aldersstrukturelle
»» Maskering: Likheter mellom alkoholendringer og hvilke forebyggende metosymptomer og andre lidelser, gjør at
der som er egnet for å møte denne delen
plager som søvnløshet, kognitiv svikt elav befolkningen. De eldres alkoholbruk
ler fallulykker ikke settes i sammenheng
har vært et moralsk ladet fenomen som
med alkohol- eller legemiddelbruk.
har kommet i skyggen i alkoholforskningen. Vi trenger å vite mer om hvorvidt og
Erfaringer fra praksisfeltet viser at hjelpå hvilken måte de eldre tilpasser sitt alpeapparatet kan være unnvikende med
koholbruk til sin helsestatus.
å spørre eldre om deres alkoholvaner
og legemiddelbruk. Undersøkelser viser
Hvilken strategi skal fagfeltet og tjenestekunnskapshull og usikkerhet hos ansatapparatet i framtida benytte for å fange
te i pleie- og omsorgsfeltet på de eldres
opp de hjemmeboende eldre som driksensitivitet for virkningen av alkohol og
ker alkohol og har et stort forbruk av
vanedannende legemidler. Lite formell
legemidler? De eldres alkoholbruk må
kunnskap om og fordommer mot eldres
komme på den politiske agendaen, og
alkohol- og legemiddelbruk gjør det vande eldres helse må i framtida inkluderes i
skelig for tjenesteapparatet å avdekke
det nasjonale og kommunale planverket.
helseskader ved overforbruk av alkohol
og legemidler. Om vi blir bedre i stand til
å oppdage personer som er i ferd med å
utvikle problemer med samtidig alkohol-

Eldre, alkohol og legemiddelbruk

* en standard alkoholenhet, AE, er 15 ml
og tilsvarer 12,8 gram ren alkohol. 1 AE er
alkoholmengden i 1/2 flaske pils, 1 glass
bordvin (12cl) eller en drink brennevin
(4cl)

Om forfatteren:
Spesialkonsulent Runa Frydenlund har
vært ansatt ved KoRus - Oslo siden 2002.
Utdannet barnevernpedagog og cand.
mag. med hovedvekt på sosialpedagogikk
og psykologi. Erfaring med rusarbeid i 1.
og 2. linjetjenesten. Har veilederkompetanse og videreutdanning i gruppemetodikk. Arbeider med kommunalt rusarbeid, tidlig intervensjonsatsing i bydeler
og eldres bruk av alkohol og legemidler.

83

84

Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

Rusfag nr. 1–2012

Av: Anne Schanche Selbekk og Silje Lill Rimstad,
KoRus -Stavanger
Forskning viser at norske studenter drikker mer alkohol enn tidligere. En periode i
studenttilværelsen har fått nye negativ presseomtale, det er den såkalte «Fadder
uken». I denne artikkelen presenteres resultater av et forskningsprosjekt i Stavanger
der fenomenet ble belyst i lys av den negative medieomtalen.

Studenter, fadderuke og alkoholens
betydning
Studenter og deres bruk av alkohol har
vært gjenstand for en rekke undersøkelser, og der resultatene viser at studentene
som gruppe drikker mer enn det som er
helsemessig forsvarlig på sikt. Tall fra SIRUS viser at 96 % av studentene drikker
alkohol (Tefre 2007). Undersøkelser viser
videre at studentene har økt sitt alkoholforbruk de siste 10 årene (Ibid). Kvinnelige studenter ved Universitetet i Oslo har
økt sitt alkoholforbruk med 28 % de siste
10 årene, mens de mannlige studentene
har økt sitt forbruk med 23 % (Ibid). En
helt bestemt periode i studenttilværelse
har ofte fått mye negativ omtale i pressen. Dette gjelder semesterstartuken
eller ”Fadderuken”. Fadderuken har et
amerikansk-europeisk opphav, og er blitt
en tradisjon ved de fleste norske universitet/høgskoler. Hensikten med Fad-

deruken er å hjelpe de nye studentene til
å bli kjent med studiestedet og bli kjent
med sine medstudenter. I løpet av en uke
tilbys nye og gamle studenter å delta på
arrangement på og utenfor campus, som
en inngang til studentlivet. Selv om arrangementet fadderuke tilsynelatende
har gode intensjoner, har arrangementet blitt beskyldt for kun å handle om
alkohol. ”Fadderfylla har tatt overhånd”
var overskriften i Stavanger studentenes
egen avis SMIS den 06.09.2010. Media
bruker gjerne Fadderuken som et godt
eksempel på studentenes høye forbruk
av alkohol.
I denne artikkelen vil vi formidle noen
resultater fra et forskningsprosjekt, der
vi studerte fenomenet fadderuken i lys
av denne omtalen (Rimstad, Selbekk og
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Robertson 2011). Målet med studien var
å se nærmere på hvilken rolle alkoholen
har i tilknytning til fadder arrangementet med utgangspunkt i følgende problemstillinger: Hvilken betydning har
bruk av alkohol for fadderukens målsetning om at studentene skal bli kjent med
hverandre? Fungerer alkoholen i denne
sammenheng inkluderende eller ekskluderende? Og til slutt: representerer bruken av alkohol under arrangementet en
unntakstilstand, eller speiler den studentenes drikkemønster resten av året?

Feltarbeid som metode
For å svare på problemstillingene, har vi
brukt feltarbeid som metode.
Målsetningen med feltarbeidet var å
være tilstede på så mange arrangementer ved Fadderuken 2010 som mulig, i
løpet av den uka Fadderarrangementet
fant sted. Det vil si at vi var deltakende
observatører under arrangementet. Festivalområdet er lagt til utkanten av universitetscampus, og består i hovedsak
av to store telt. Det ene teltet kalles Lille
Folken og serverer alkohol, mens det andre teltet, Fadderlandsbyen, består av en
rekke stands der ulike studentorganisasjoner presenterer seg selv. Aktiviteter i
tilknytning til fadderuken gjennomføres
også andre steder, som i sentrum av byen
og andre steder på campus.
Gjennom vår tilstedeværelse i området
der Fadderarrangementene fant sted
gjennomførte vi en rekke feltsamtaler.
Vi la vekt på å få kontakt med ulike typer
av deltakere. Begrensningen her er at vi
i liten grad har snakket med studenter
som ikke har deltatt på arrangementet,
selv om vi også traff noen av de når vi tok
turen opp fra ”Fadderområdet” til andre
steder av universitetsområdet. Vi inter-

vjuet arrangører, Fadderbarn, faddere,
tilrettleggere, deltakere, internasjonale
studenter, personer i ulike lag og foreninger, vakter, og ansatte ved universitetets
helsetjeneste.

Fadderukens betydning
Studentene mener at fadderuken er bra
fordi da snakker alle med alle, og man
har mulighet til å bli kjent med nye folk.
De beskriver opplevelsen av åpne fellesskap og enhet på tvers av studieretninger
og allerede etablerte relasjoner. De mener uken er viktig fordi den skaper varige
relasjoner. Nye studenter er nervøse før
studieoppstart, og beskriver fadderuken
som et sted der de får nye bekjentskaper.
Slik sett fremstår fadderarrangementet
som en viktig anledning for nye studenter å bli kjent med sitt studiested og med
sine medstudenter. Selv om ikke alle studentene deltar, og noen bare deltar i begrenset grad, er det vår vurdering at dette
totalt sett er en betydningsfull og viktig
marking av et nytt studieår for mange
studenter. Fadderuken gir en opplevelse av å tilhøre et studiested, en identitet som student, og gir en mulighet til
å markere Stavanger som en studentby.
Fadderuken fungerer slik vi har observert
det, godt i forhold til sin målsetning om
at studenter skal bli kjent.

Alkoholens funksjon
Hvilken rolle spiller så alkoholen i dette?
Fadderuken har karakteristiske trekk som
gjør at den kan analyseres som et ritual.
Et overgangsritual markerer overgangen
fra en identitet til en annen (fra skoleelev
til student). I ritualet bringes studentene
inn i en liminal fase, der en oppløsning
av de strukturene, statuser og roller som
normalt preger våre relasjoner finner
sted (Turner 1995). Under pub-crawlen i
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Stavanger sentrum onsdag kveld uttrykker en deltaker opplevelsen av å være i en
slik fase:

nye studenter kan kjøpe gule fadder tskjorter. Det er mulig å trekke paralleller
fra bruken av russedrakt under russeferingen, til bruken av fadder t-skjorter un”Det er så deilig – all individualitet forder fadderuken. Sande hevder at bruk av
svinner og alle blir en del av et større felrusseuniform er visuelle symboler som
lesskap”.
kan fortolkes som handlinger som fjerner den tidligere faste sosiale identiteten
Deltakerne inngår i et stort fellesskap
og gir mulighet til å skape ny identitet
preget av likhet og samhold. Dette sitatet
(Sande 2001:7). Disse t-skjortene gjør at
er en beskrivelse av en ”mutual ecstatic
man får billigere øl i Lille Folken og ved
experience” som strekker seg utover den
utvalgte utesteder nede i byen. Gjennom
individuelle erfaringen. Det finnes også
å ikle seg disse t-skjortene blir studenandre eksempler fra
tene like hverandre,
fadderuken på oppog de markerer sin
løsninger av de strukdeltakelse i ritualet.
I tilknytning til ritualet, og speturene og roller som
En student uttaler det
sielt i den liminale fasen, inngår
normalt gjør seg gjelfølgende om forholalkohol som en viktig ingrediens
dende. Et eksempel
det mellom alkohol og
er hentet fra FadderFadderuke:
landsbyen. Som nevnt
var det satt opp flere griller her der grill”Det er vanskelig å se for seg Fadderuke
mat ble tilberedt. En av dagene sto det to
uten alkohol. Øl hjelper på sosialiserinpersoner og stekte en hel gris, en av disse
gen, skaper fellesskap. Bruken av alkohol
var muslim og den andre var vegetariaunder Fadderuken er som den skal være.
ner. Både muslimen og vegetarianer går
Men det er kanskje litt kjipt for dem som
her utenom sine vanlige roller og tilbeikke drikker?”
reder mat for fellesskapet som ingen av
dem selv, av ulike grunner, spiser. Den
Flere av de internasjonale studentene
kan tolkes inn i en liminal fase der man
fremhever også alkoholens betydning for
utfører handlinger i fellesskapets navn
å komme i kontakt med norske studenter.
som man aldri ville drømt om å gjøre i en
To internasjonale studenter sier:
annen setting. Et annet eksempel er rektor ved Universitet som den uken står i
”Vi får en fin mulighet til å bli kjent med
Fadderlandsbyen og steker vafler for sine
hvordan nordmenn fester under Fadderstudenter, og som i løpet av uka også deluken. Det er litt sprøtt. De norske studentar i trillebårløp sammen med noen koltene er vanligvis ”hard to get”. De er inneleger. Hun trer da på et vis ut av sin rolle
sluttet, og kommer ikke bort for å snakke
som leder, og deltar på linje med studenmed deg.De er kjedelige i hverdagen, men
tene.
når de fester gjør de sitt beste for å bli kjent
med andre”.
I tilknytning til ritualet, og spesielt i den
liminale fasen, inngår alkohol som en
Flere av både norske og internasjonale
viktig ingrediens. Et eksempel er at alle
studenter fortalte at det var lettere for
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dem å ta kontakt med nye bekjentskaper
over en øl i ”Lille Folken”, fordi alkoholen
hjalp dem med å bli litt modigere. Det
å holde rundt en halvliter med øl ble av
flere studenter beskrevet som ”nok” for
at man lettere tok kontakt med andre
studenter. Studentene fortalte at man
ikke trengte å være beruset, før alkoholen
opplevdes som en relasjonsbygger.

Drikkeatferd under fadderuken
Den karakteristiske drikkestilen under
Fadderuken er, slik vi har observert det,
en type ”privat”, fellesskapsbyggende
drikkestil som kan beskrives som ”heroic
drinking”. Demant og Törrönen beskriver drikkestilen på følgende måte: “From
ordinary and discrete individual experience to a mutual ecstatic experience”. De
knytter begrepet heroic drinking til den
liminale fase med referanse til antropologen Victor Turner:
“When drinking heroically, adolescents
are transferred to a liminal state in which
they free themselves to strengthen their
mutual ties of friendship emotionally as
communitas – by touching each other
bodily functions” (Demant og Törrönen
2011:4).
En slik drikkestil/drikkesituasjon kan
også inneholde karnevalistiske elementer der man beveger seg vekk fra dagliglivets trivialiteter (Ibid).
Studentene sitter sammen ved langbord
og drikker øl. Gjennomgående roping av
”skååålll” som runger fra bord til bord,
bidrar til dette fellesskapet. Denne ropingen representerer ikke nødvendigvis ”fylleatferd”, men er slik vi ser det, et
kulturelt uttrykk for identitet, samhold
og tilhørighet. Drikkeatferden forutset-

ter allikevel en aksept for at det er greit
å drikke seg full i tilknytning til begivenheten. En student beskriver dette på følgende måte:
”Det er greit å bli full under fadderuken
og folk blir fulle. Kanskje ikke kl. 15 på
dagen, men senere. Noen studenter viser
fjortisfyll, men det er ok å bli dritings, det
er jo tross alt Fadderuke. De fleste kommer imidlertid her for å bli kjent med nye,
ha en fin fest.”
Samtidig fremhever studentene at fadderuken er mer enn drikking og viser til
konserter, helikopterturer, ”stand-up”
og Fadderlandsbyen. Fadderuken 2010
fremstår ellers som finslig i forhold til
bråk, vold og uheldige episoder, både ut
fra det de involverte beskriver, og ut fra
våre egne observasjoner.

Bruken av alkohol- inkluderende eller ekskluderende?
I hvilken grad virker så bruken av alkohol
inkluderende eller ekskluderende? Også
studenter som ikke selv drikker alkohol
fremhever de fellesskapsbyggende elementene i det å kunne drikke alkohol. De
stiller spørsmålstegn ved hva fadderuken hadde vært uten alkohol, selv om
de for sin egen del hadde foretrukket en
alkoholfri fadderuke. Det kan virke som
om bruk av alkohol på den ene siden er
med på å åpne opp det rituelle, fellesskapskonstituerende rommet, for alle,
ikke bare for de som drikker tett. Og at
det er mulig å drikke mer eller mindre,
eller ingenting, innenfor disse rammene.
En student med muslimsk bakgrunn sier
følgende.
”For min del ville det fungert perfekt uten
alkohol. Men folk har den tanken at de
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slipper seg litt mer løs når de kan kose
seg med en pils, når det er alkohol med i
bilde.”
På den andre siden er det grunn til å anta
at bruk av alkohol i en viss forstand er
med på å definere tilskuere og deltakere
i ritualet. Noen studenter melder om at
de opplever et mildt drikkepress. En student uttalte følgende som illustrerer noe
av dette:

De opplever å blir stående utenfor viktige
sosiale arenaer og at de dermed mister
muligheter til å skape relasjoner medmedstudenter. Pastor i en studentorganisasjon for internasjonale studenter ved
UiS uttrykker seg på denne måten:
”Våre studenter drikker ikke alkohol og
det kan være litt vanskelig i forhold til når
de skal bli venner med norske studenter.”

Det er sannsynlig at bruken av alkohol
kan hindre en del avholdende studenter
å stille opp på arrangementet og dermed
blir avskåret fra viktige arenaer for nettDet er interessant at denne studenten
verksbygging.
setter det å drikke i sammenheng med
Likevel møtte vi flere studenter som på
det å delta på fadderutross av eget avhold fra
ken. Han er per definialkohol, fant glede ved
Noen studenter forteller at
sjon en deltaker når han
andre sider av arrangedrikker. Dette kan tolkes
mentet og dermed delbruken av alkohol under Fadi retning av at alkohotok under Fadderuken.
deruken gjør det vanskelig for
len er med på å definere
deltakere og tilskuere,
Samtidig uttrykker studem å delta på arrangementet
og at det er vanskelig
dentene at det innenå være deltaker uten å
for begivenheten finnes
drikke. Et annet poeng inn i dette er muvalgmuligheter. Det store fellesskapet
ligheten til å velge bort, muligheten til
samles på langbord inne i Lille Folken,
ikke å delta. I 2010 ble Fadderområdet
men det finnes også andre muligheter
for første gang lagt i utkanten av campus,
for fellesskap. En student med muslimsk
i stedet for midt på universitetsområdet.
bakgrunn sier det på denne måten:
En av studentene uttrykker hvordan det i
dette innebærer et reelt valg om man vil
”Det er ikke bare folk som drikker her,
være en del av drikkefellesskapet:
men masse annet som skjer også.”
”Det er ikke så viktig for meg å drikke mye,
men jeg ønsker å delta på fadderuken.”

”Det er vanskeligere å gå dit, du må ta et
valg om å gå ned på ølteltet. Det er det jeg
tenker. Folk kan reise hjem i stedet for å
gå ned til ølteltet. Før måtte du bare forbi
ølteltet når du skulle et sted.”
Noen studenter forteller at bruken av
alkohol under Fadderuken gjør det vanskelig for dem å delta på arrangementet.

Ulike studentorganisasjoner har sine
egne arrangementer innenfor det store
fellesarrangementet. Dette gir muligheter for å være tilstede på fadderuken på
ulike måter til ulike tider, det gir også
handlingsmuligheter i forhold til inntak
av alkohol (hvor mye og hvor ofte), og
hvilket symbolsk uttrykk man ønsker å
gi av det å være student. De ulike organi-
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sasjonene får vist seg gjennom fellesskapet i Fadderlandsbyen, der ulike stands
representerer ulike studenter med ulike
interesser og ulike agendaer, og er i så
måte en fin illustrasjon av bredden i studentmassen. Det at alle studentorganisasjonene også har ansvar for å stå vakt på
festivalområdet gir en
type bred tilhørighet
til arrangementet og
Det kan også
skaper et fellesskap.

Fadderuken som
unntakstilstand

Fokus på en bærekraftig alkoholkultur

Media fremstiller fadderuken som en
eneste stor fyllefest. En slik beskrivelse
gir ikke mening i lys av våre observasjoner; til det er mangfoldet og bredden i
arrangementet for stor, og grad av utagering for begrenset. Mer grunnleggende
enn festing og fadderfyll, er slik vi oppfatter
det engasjement og
være at det vi obfellesskap. Som igjen
er verdier som ikke så
serverer ved Fadderuken i 2010 er
lett lar seg kombinere
en del av en lengre prosess der vi
med destruktiv drikser en økende bevissthet om og
king, selv om alkoholen fungerer som et
et fokus på en bærekraftig alkososialt lim.

Under
fadderuken
konsumeres det store
mengder alkohol. Noe
holkultur
av det interessante
i denne sammenheng, er spørsmålet
om mengden alkohol som konsumeres
under arrangementet representerer en
unntakstilstand eller om det speiler studentenes drikkemønster generelt. Studentene uttrykker gjennom intervjuer at
dette er den mest intense festuken i løpet
av året, og at de tar seg større friheter under dette arrangementet enn ellers:
”Vi tar oss større friheter med øl denne
uken, men vil skjerpe oss resten av semesteret. Undervisningen har jo ikke begynt
enda…”
”Fadderuken er en spesiell uke og det er
den mest intensive festuken for meg i løpet av året. ”
Den rituelle konteksten som fadderuken
kan forstås innenfor, forsterker dette.
Dette gir oss samlet sett ett inntrykk av
at fadderuken nettopp representerer en
unntakstilstand.

Det kan også være at
det vi observerer ved
Fadderuken i 2010 er en del av en lengre prosess der vi ser en økende bevissthet om og et fokus på en bærekraftig
alkoholkultur. Ved Universitetet i Stavanger viser blant annet intervjuene med
studenter i forrige nummer av Rusfag
(2/2011) denne prosessen. Under planleggigen av Fadderuken i 2011 la arrangørene i enda større grad enn tidligere
vekt på fellesskapsbyggende aktiviteter
og et bredt studentengasjement. Dette
innebærer større valgmulighetene for
studenter med ulik praksis i forhold til
drikking av alkohol, og åpner opp flere
rom i ritualet.

Om forfatteren:
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Rusfag nr. 1–2012

Av: Anniken Sand,
KoRus - Oslo
Hvordan kan oppsøkende tjenester hjelpe ungdom som eksperimenterer med rusmidler mens de fremdeles er tilknyttet skole eller arbeidsliv, og før rusbruken har ført
til rusavhengighet og en mer marginal tilværelse? Dette er sentralt i KoRus Oslo sin
deltakelse i EU prosjektet Correlation
EU-prosjektet Correlation:

Oppsøkende sosialt arbeid, brukermedvirkning og ung-til-ung formidling
Mye kan tyde på at ungdom som eksperimenterer med illegale rusmidler begynner med dette i sitt nærmiljø før de dukker opp i de åpne rusmiljøene i byene1.
En stor del av disse ungdommene vil i
begynnelsen fremdeles ha et eget sted å
bo, til dels fortsatt ha et rusfritt nettverk
og en tilknytning til skole eller arbeidsliv.
Hvis man klarer å iverksette de rette tiltakene på et tidlig tidspunkt, kan det bidra
til å forebygge rusavhengighet og en mer
marginal tilværelse. Samtidig investerer
de fleste unge i denne gruppen både tid
og energi på å holde sitt misbruk skjult for
omgivelsene, og er dermed vanskelige å
identifisere for det offentlige tjenesteap1 Sandberg, Sveinung og W. Pedersen (2005): Rett fra
pikerommet, med ransel på ryggen? - Om ungdom som
oppholdt seg rundt plata. NOVA Rapport nr: 6/05.

paratet. Innen det forebyggende arbeidet
har man likevel noen virksomheter med
muligheter for å nå disse gruppene – blant
annet utekontakter, som ferdes på andre
arenaer og med en annen grad av tilgjengelighet enn mer kontorbaserte tjenester.
Oppsøkende sosialt arbeid er deres primære metodikk, og målet deres er ofte
knyttet til tidlig intervensjon.

Correlationprosjektet
Kompetansesenter rus - Oslo har jobbet
med EU-prosjektet ”Correlation II” de siste 3 årene. De sentrale spørsmålene var:
Hvordan kan oppsøkende tjenester identifisere og oppnå kontakt med ungdom
som eksperimenterer med rusmidler
mens de fremdeles er tilknyttet skole el-
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ler arbeidsliv, og før rusbruken har ført
til rusavhengighet og en mer marginal
tilværelse?
Hvilke tiltak kan være hensiktsmessige og
myndiggjørende (empowering)?

søkende tjenestene og ungdommene som
var med. Jeg vil beskrive prosjektet kort i
denne artikkelen, men vil legge størst vekt
på ung-til-ung formidling og hvordan vi
jobbet for brukermedvirkning. Den oppsøkende virksomheten var i de fleste tilfellene en forutsetning for
i det hele tatt å komme
i kontakt med disse
Correlationproungdomsgruppene.

Vi ble invitert inn i prosjektet på bakgrunn av
vårt spisskompetanseHovedmetodene i
område oppsøkende
sjektet var oppsøkende sosialt
sosialt arbeid, og har
Strategier
ansvaret for en ararbeid og ung-til-ung formidling,
Mål for prosjektet er
beidsgruppe kalt ”Oumen vi gjorde også bruk av fokustidlig intervensjon, ved
treach and Early Intergrupper og motiverende samtaler
hjelp av følgende stravention” (oppsøkende
tegier:
og tidlig intervensjon).
Målet er å få kunnskap
»» Fokusgrupper som et verktøy for bruom hvordan vi kan nå ungdom i risiko på
kerinvolvering, kontaktetablering, og
et tidligere tidspunkt i deres ruskarrière
for å innhente informasjon om målgjennom ulike tidlig intervensjonsstragruppenes behov
tegier. Tidlig intervensjon handler om å
»» Ung-til-ung formidling for å få tilgang
identifisere og håndtere et problem på et
til skjulte brukergrupper og for å motiså tidlig tidspunkt at problemet forsvinvere til endring
ner eller blir redusert med begrenset inn»» Opplæring i motiverende intervju
sats2. I faglitteratur fra det oppsøkende
»» Videreutvikle praksisen i det oppsøfeltet3 beskrives tidlig intervensjon blant
kende arbeidet ved å jobbe systemaannet som det å nå ut til ungdom i risikotisk og planmessig med de identifiserte
soner så tidlig som mulig.
gruppene over tid, og slik etablere gode
relasjoner til ungdommene
Hovedmetodene i Correlationprosjektet
var oppsøkende sosialt arbeid og ung-tilUngdom i risiko
ung formidling, men vi gjorde også bruk
Utekontaktene og de oppsøkende tjeav fokusgrupper og motiverende samnestene som var med i prosjektet ble selv
taler. Disse metodene blir omtalt senere
bedt om å identifisere grupper av ungi teksten. Resultatene og erfaringene av
dom de opplever som vanskelige å nå,
Correlationprosjektet er beskrevet i en
og som de ønsket å jobbe mot og med i
egen håndbok. Et overordnet mål har
dette prosjektet. Ifølge utekontaktene
vært å involvere brukergruppene i arbeihadde målgruppen noen av de følgende
det. Prosjektet har vært praksisnært, og
karakteristika:
metodene har blitt testet ut og utviklet
prosessuelt i tett samarbeid med de opp»» de kunne være vanskelige å identifisere
2 “Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig
fordi de fremdeles var i stand til å skjule
intervensjon på rusområdet” Helsedirektoratet, 03/2010
rusbruken sin
3

Erdal, Børge (red.) 2006 Gyldendal akademisk
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»» de kunne til dels identifiseres, men det
kunne være vanskelig å oppnå kontakt
med dem
»» utekontaktene var i kontakt med dem,
men de unndro seg oppfølging eller videre samtaler om rus
»» utekontaktene opplevde det som krevende å jobbe for endring

selv innser at hans/hennes rusmiddelbruk har utviklet seg til å bli et problem.

Det er et evig dilemma at mange ikke
ønsker hjelp tidlig i en misbrukskarriere,
når de fremdeles har bånd til det mer etablerte samfunnet. Når personen kommer
til det punktet at han eller hun ønsker å
slutte, så har rusmidBegrepet ”vanskelig å
delbruken ofte ført til
nå” ble dermed utvien mer marginal tilvæDet er derfor mye å vinne på å
det. Utekontakten inrelse, der veien tilbake
jobbe med ungdom i den tidlige
kluderte grupper der
til fast bosted, jobb elfasen av et begynnende misbruk
problemet ikke var
ler skole og nykterhet
det å komme i kontakt
kan være lang. Det er
med, eller å nå ungderfor mye å vinne på
dommen i fysisk forstand. De inkluderte
å jobbe med ungdom i den tidlige fasen
med andre ord også det å skulle nå inn til
av et begynnende misbruk. Det at de da
ungdommen på et mentalt plan, å kunne
ofte ikke identifiserer seg med de mer bekomme i en posisjon der endringsarbeid
lastede rusmiddelmisbrukerne kan også
kunne iverksettes. Utekontakter er ofte
bli brukt som en styrke og en motivei kontakt med ungdom der det er misrende faktor i endringsarbeidet, ved at de
tanke om rusbruk i lang tid før dette kan
identitetsmessig fremdeles tenker på seg
bekreftes, eller før et tillitsforhold er oppselv som en som bruker rusmidler når
arbeidet slik av man kan avdekke rusbruk
det passer dem, men at dette ikke defineog begynne å jobbe for endring.
rer dem eller livet deres. Vi ønsket derfor
flere redskap til å håndtere ungdommen
Utfordringer med målgruppen
i denne tidlige fasen der rusmisbruk er
Ungdom som eksperimenterer med illebekreftet, men der ungdommen selv
gale rusmidler mener ofte at de har konkanskje ikke er sikker på om han/hun
troll over rusmiddelbruken, og at de ikke
ønsker å slutte. Vi valgte derfor å gi en del
har behov for å gjøre noen endringer.
av oppsøkerne opplæring i Motiverende
De lever livet, de har det gøy, og har ikke
intervju, da denne metodikken blant anopplevd de negative konsekvensene av
net baserer seg nettopp på det å utforske
rusmiddelbruken i stor grad. De gir ofte
ambivalensen i forhold til å bestemme
uttrykk for at de ikke trenger hjelp, og at
seg for å gjøre en endring.
de ikke føler seg som noen rusmiddelTidlig intervensjon
misbruker. Noen vil også slutte å bruke
Tidlig intervensjon var en uttalt målsetrusmidler uten å gå veien videre inn i et
ting i prosjektet fordi det er så mye å vinne
tyngre misbruk. Utekontaktene er derfor
på å unngå en eskalering av et begynnenofte i kontakt med ungdommene i lende misbruk. Tidlig intervensjon kan defigre tid før rusbruk blir bekreftet, før det
neres som det å identifisere og håndtere
avklares om rusmiddelbruken oppleves
et problem på et så tidlig tidspunkt at prosom problematisk, eller før ungdommen
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blemet forsvinner eller blir redusert med
begrenset innsats4. Dette forutsetter tidlig identifisering, og nettopp derfor er det
viktig med utekontakter som faktisk er ute
og observerer ungdom på andre arenaer
enn skole eller i organiserte fritidsaktiviteter, på arenaer der resten av hjelpeapparatet har begrensete muligheter til å være
tilstede. Tidlig intervensjon kan være et
mål eller en strategi, men er ingen metode
i seg selv. Oppsøkende sosialt arbeid er et
viktig verktøy innen tidlig intervensjon.
Ved å være i kontakt med store deler av
ungdomspopulasjonen i et lokalsamfunn
blir det lettere å fange opp tegn og symptomer på at noe er i ferd med å utvikle
seg, og å intervenere tidlig. Oppsøkende
arbeid er en effektiv måte å komme i kontakt med unge mennesker i risiko i deres
eget miljø. Ved å være i kontakt med unge
over tid, bygges relasjoner som kan være
et utgangspunkt for endringsarbeid.
I følge psykologilitteratur,5 så er det visse
trekk som gjør en person mer sårbar. Dette kan være lav sosial kompetanse, å være
involvert i anti-sosiale aktiviteter, rusbruk
i omgivelsene, skolefrafall eller konflikter i
hjemmet. Skolebytte og overgang mellom
avsluttet skolegang og arbeidsliv er også
perioder i unge menneskers liv der man er
mer sårbar selv om man i utgangspunktet
ikke tilhører en risikogruppe. Tidlig intervensjon handler om å styrke de beskyttende faktorene og redusere mulig skade
av risikofaktorene.

4 “Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig
intervensjon på rusområdet” Helsedirektoratet,
03/2010
5 “Resilience and Vulnerability - Adaptation in the
Context of Childhood Adversities”
Edited by: Suniya S. Luthar, Columbia University, New
York (2003)

Det er derfor også viktig å ha kunnskap om
beskyttende faktorer. Det betyr at selv om
en person kan synes å være i risiko, kan
tilstedeværelsen av noen av de følgende
elementene redusere påvirkningen av negative faktorer, eller svekke påvirkning av
risikofaktorene. Dette kalles også resiliens6.
Kort sagt er det beskyttende å ha minimum
én stabil og viktig person i livet, å ha venner,
høy sosial kompetanse, opplevelse av egenverdi og at de blir verdsatt av andre, mestring ved å være god til “noe”, og ha en følelse
av at livet har mening og sammenheng7.
Vi ønsket at tiltakene vi iverksatte i prosjektet skulle bidra til å styrke ungdommen, og forsøkte å inkorporere disse
elementene for å jobbe for å redusere risikofaktorer og øke resiliens:
»» finne ressursene hos ungdommene,
alle har noen selv om det ofte kan ta litt
tid å finne dem
»» finne ut hva som motiverer ungdommene
»» bidra til å forsterke et positivt selvbilde
hos ungdommen
»» utvikle talenter og interesser hos ungdommen
»» bistå ungdommen med å gi en følelse
av mestring gjennom å gi dem utfordringer på riktig nivå
»» hjelpe ungdommen med å bygge positive relasjoner til venner og familie
6 Resilience can be defined to be ‘a set of qualities
that helps a person to withstand many of the negative
effects of adversity…….Bearing in mind what has
happened to them, a resilient child does better than
he or she ought to do’ (Gilligan, R. (2000) Adversity,
resilience and young people: the protective value of
positive school and spare time experiences. Children
and Society, Vol 14 (1), 37-47
7 Masten, A., Best, K and Garmezy, N (1995)
”Resilience and Development: Contribution from
the study of children who overcome adversity” in:
Development and Psychopathology 2, 425-444.
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En av guttene i prosjektet var i ferd med å
falle ut av skolen. Den eneste fritidsaktiviteten han bedrev var å sitte hos venner og
spille dataspill mens de røykte hasj. Han
ble tatt med på klatring, og dette viste seg
å være en aktivitet som passet spesielt
godt for denne gutten. Han hadde tidligere aldri deltatt i organiserte fritidsaktiviteter, men ble så inspirert av klatringen at
han fortsatte med dette ukentlig på egen
hånd i etterkant.

Oppsøkende arbeid - hvordan komme
i kontakt med målgruppen?
Det er oppsøkende tjenester i rundt 90
kommuner i Norge. De er ulikt organisert,
og består som oftest av mellom 2 – 5 ansatte8. I Ute/Inne9 beskrives kjerneoppgavene innenfor det oppsøkende sosiale
arbeidet slik:
”Først og fremst arbeides det oppsøkende
overfor de lokale ungdomsmiljøene, oppsøkende sosialarbeidere etablerer tillit og
bygger relasjoner til utsatt og hjelpetrengende ungdom. Videre arbeider virksomhetene systematisk med å motivere ungdom til endring gjennom egen aktivitet,
rådgivning, eller ved å formidle ungdom
til rett hjelpeinstans”.
Oppsøkende tjenester har som oftest en
god oversikt over ungdomsmiljøene i sine
lokalsamfunn. De ser ungdom i ulike kontekster, og har ofte gode forutsetninger
for å kunne avgjøre om ungdom er i risiko
eller ikke. Det at utekontakter kan være
fleksible i sine tilnærminger kombinert
med at de bruker tid, gjør at de kan vente
til den unge selv er klar for å ta i mot hjelp.
8 Rusmiddeletatens kompetansesenter I: Ute/Inne,
Erdal, B. (red.) 2006 Gyldendal akademisk
9 Ute/ Inne, Erdal, B. (red.) 2006:40 Gyldendal
akademisk.

Likevel lykkes ikke utekontaktene alltid.
Tjenestene som var med i prosjektet visste
raskt hvilke grupper de over tid hadde hatt
et ønske om å oppnå bedre kontakt med,
men der de ikke hadde klart det. I visse
tilfeller var det mange mislykkete kontaktetableringer med enkeltmiljøer, som
avviste utekontaktene av ulike årsaker. Å
jobbe med denne avvisningen er en viktig
del av det å være oppsøker. I prosjektet ble
det besluttet å prøve en ny vinkling inn til
noen av gruppene, blant annet ved å spørre representanter fra ungdomsmiljøene
om de kunne tenke seg å hjelpe utekontaktene ved å delta i fokusgrupper.

Fokusgrupper
Utekontaktene kjente til dels noen i de
gruppene som var definerte som vanskelige å nå, eller de hadde vært i kontakt med
dem og blitt avvist. Ungdommen visste
derfor som oftest hvem utekontakten var,
eller de hadde venner som visste det. Utvalgte ungdommer ble spurt om de kunne
tenke seg å delta i fokusgrupper. En fokusgruppe er et planlagt og strukturert gruppeintervju som blir gjennomført i trygge
omgivelser med mål om å få innsikt i et på
forhånd definert område10. Ungdommene
ble spurt om de ville bidra til at tjenestene
kunne bli bedre, fordi de i kraft av å være
ungdom er eksperter på hvordan ungdom
har det, hva det er ungdom har behov for,
og dermed kan rådgi oppsøkerne slik at de
vil kunne bli bedre i jobben sin.
Det som viste seg å være spesielt interessant, var at ungdom som tidligere hadde
vært avvisende til kontakt med oppsøkerne, nå var velvillige til kontakten og
10 Min oversettelse. Hentet fra Krueger, R. and Casey,
M.A. 2000:05 Focus Groups: A Practical Guide for
Applied Research 3rd ed. Thousand Oakes, Calif, Sage
Publications, Inc.
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også bidro til å rekruttere flere inn til
mål og ha en mer utforskende tilnærming
fokusgruppene. Både utekontaktene og
andre svar og mer fyldig informasjon enn
ungdommene rapporterte at de opplevdet de vanligvis får. I andre sammenhende intervjuene i fokusgruppene som en
ger er de ofte opptatte av å stille spørsny erfaring begge parmål som kan bidra til å
ter lærte mye av. Ved å
finne ut i hvilken grad
anerkjenne ungdomungdommen står i fare
Ved å anerkjenne ungdommene
mene som eksperter
for å falle utenfor det
som eksperter på eget liv, bidrar
på eget liv, bidrar man
etablerte samfunnet
til myndiggjøring. I
eller for å prøve å avman til myndiggjøring
følge Freire11 kan man
dekke rusbruk. Disse
forstå myndiggjøring
åpne spørsmålene ga
som ansvarliggjøring, at man omdannes
ikke bare rikere kunnskap, men også en
fra objekt til subjekt, og gis medbestemmye bredere innsikt i livene til ungdommelse og eierskap til eget liv. I flere av
men. Ved å se på ungdommen som ektilfellene dannet intervjuene grunnlaget
sperter og ikke hjelpetrengende, bidro
for helt nye relasjoner mellom ungdom
dette til myndiggjøring.
og oppsøkere. Mange av ungdommene
Motiverende intervju (MI)
hadde erfaringer med å ikke lykkes i skoDen gode erfaringen med å endre måten
lesammenheng, og mange rapporterte at
oppsøkerne kommuniserte på, førte til at
de ikke følte seg hørt, verken hjemme elvi også ga opplæring i motiverende interler på skolen. Nå ble deres erfaringer og
vju. Motiverende intervju (eller motiveinnspill verdsatt. Flere ungdommer raprende samtale som også er et mye brukt
porterte at bare det å få fortalt noen om
begrep i en norsk sammenheng) er en
hvordan de opplevde tilværelsen hadde
ikke-moraliserende samtaleteknikk med
vært en fin opplevelse.
mål om endring og om å øke personers
motivasjon for å gjøre endring.
Vi hadde utformet en intervjuguide med
tema som bruk av alkohol og rusmidEn konfronterende stil i møte med måller, bruksarenaer for- og holdninger til
gruppen fører sjelden til annet enn at
rusbruk, venner og nettverk, ruskonungdommen trekker seg unna kontakkurrerende aktiviteter, hva de ønsker av
ten. For utekontaktene er det viktig ikke
utekontaktene og andre voksne. I interbare å etablere kontakt, men også å kunvjuguiden hadde vi sterkt oppfordret til å
ne opprettholde kontakt med ungdom
stille åpne spørsmål, og å ha en nysgjerman mistenker ruser seg, og ikke minst
rig innstilling til det ungdommen fortalmed ungdom som man vet ruser seg.
te. Med åpne spørsmål menes det at man
Utekontaktene har derfor ofte et repertounngår spørsmål med ja/nei svar, at man
ar av ulike innfallsvinkler og metoder, fra
forsøker å stille spørsmål som åpner for
å drive grupper og aktiviteter med ungrefleksjoner og som ikke er ledende. For
dom det er bekymring rundt, til samtautekontaktene ga det å stille åpne spørsleteknikker som egner seg for oppfølging
med personer som fremdeles har et am11 Freire 1999, I: Ute/Inne, Erdal, B, (red.) 2006.
bivalent forhold til egen rusmiddelbruk;
Gyldendal akademisk.
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eller som ønsker å gjøre noe med denne
rusmiddelbruken. Ut fra erfaringer med
bruk av åpne spørsmål og en utforskende
tilnærming i fokusgruppene, og behovet
for verktøy for å samtale med unge i en
tidlig fase av rusmiddelbruk, ble det besluttet at opplæring i motiverende intervju skulle være en av tilnærmingene
i prosjektet. Innholdet i undervisningen
var både rettet mot bruk av MI under
utøvelsen av det oppsøkende arbeidet og
i det videre motivasjonsarbeidet. Ungdomsgruppa har et stort behov for å utforske egen ambivalens til rusbruk, men
vi fant at MI egner seg vel så godt til kontaktetableringer med ungdom ute, som
til oppfølgingssamtaler over tid.

Ung-til-ung formidling
Fokusgruppeintervjuene ble tatt opp på
bånd, transkribert, og resultatene tolket
av prosjektleder sammen med oppsøkere
som jobbet med disse ungdommene. Resultatene ble lagt frem for ungdommen
som hadde deltatt, og noen av dem ble
spurt om de ønsket å bli ung-til-ung formidlere.
Ung-til-ung eller likemannsarbeide er
oversatt fra det engelske ”peer”. Disse norske begrepene er ikke helt dekkende, og
det er vanskelig å finne et fullgodt norsk
begrep som dekker betydningen av det
som kan kalles ”peer approaches” (likemannstilnærminger). I den følgende teksten brukes vekselvis ung-til-ung og likemannsarbeide, selv om disse begrepene
ikke alltid er helt egnet. Likemannsarbeide
kan inkludere støttegrupper, selvhjelpsgrupper, og skolebaserte programmer der
ungdom underviser ungdom. Vi valgte å
fokusere på ”peer education” (ung-til-ung
opplæring eller likemannsopplæring), der
fokuset ligger mer på opplæring. Dette er

en enkel definisjon av ung-til-ung opplæring (peer education):
“ A process of sharing information among
group members with similar characteristics, with the aim of achieving positive
health outcomes”. 12
Likhet er grunnleggende for ung-til-ung
formidling. Hvis ung-til-ung formidleren er for ulik den sosiale gruppen han
eller hun skal jobbe med, er vår erfaring
at informasjonen ikke vil bli mottatt eller
ansett for troverdig. Dette gjelder kanskje
særlig for opplæring om rusmidler, hvor
unge gjerne har større tiltro til og legger
større vekt på venner eller bekjente sine
erfaringer fremfor offentlige myndigheters informasjon.
Denne definisjonen legger vekt på den sosiale statusen til ung-til-ung formidleren:
“…alcohol and other drug peer education
involves sharing and providing information about alcohol and other drugs to
individuals or groups. It occurs through
a messenger who is similar to the target
group in terms of characteristics such as
age, gender and cultural background, has
had similar experience and has sufficient
social standing or status within the group
to exert influence”.13
Likhet er ikke tilstrekkelig, en viss sosial
status og sosiale samhandlingsevner er
12 Bleeker A, 2001 “Drug use and young people
– rationale for the DSP” Presented to the 2nd
International Conference on Drugs and Young People:
Exploring the bigger picture, Melbourne, Australian
Drug Foundation
13 McDonald, J, Roche, A, Durbridge, M & Skinner,
2003:13. Peer Education: From Evidence to Practice:
An alcohol and other drugs primer National Centre for
Education and Training on Addiction, Adelaide.
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nødvendige for at ung-til-ung formidleren skal kunne påvirke. Ung-til-ung opplæring handler om å påvirke og endre
atferd. Unge tilbringer mye tid med sine
jevnaldrende, og blir påvirket av gruppenormer kanskje i særlig stor grad når de
gjelder bruk av rusmidler.

livene til de involverte. Vi valgte derfor en
form for ung-til-ung formidling der ungdommens delaktighet i utformingen var
sentral. Tema som ble del av opplæringsopplegget var informasjon om rusmidler,
konflikthåndtering, besøk hos BUP og
helsestasjon.

Utforming av ung-til-ung opplæringen

Intervjuene avdekket også at mange av
de unge hadde vært i konflikter med politiet, og hadde undret seg over politiets
motivasjon for det de opplevde som trakassering og lurte på hvilke lover politiet
opererte etter. Flere hadde også mindre
gode erfaringer fra barnevernet. Opplæringen inkluderte derfor også dialogmøter med representanter for politi og
barnevern, der ungdommen fikk forklart
hvordan inngripen fra politi og barnevern kan oppleves, og fikk gitt innspill til
hvordan disse kunne gå frem på måter
som vil oppleves som mer hensiktsmessige for ungdommen. Likeledes fikk politi og barnevernsrepresentanter mulighet
til å forklare hvordan det oppleves å være
dem, og hvordan tålmodigheten kan
tynnslites innimellom i møte med frekk
og aggressiv ungdom. De fikk en fin dialog rundt hvordan ulike typer oppførsel
fører til ulike reaksjoner, og at dette går
begge veier. Ungdommen fikk også opplæring i lover og lovgrunnlag politiet og
barnevernet opererer etter. Det ble også
arrangert dialogmøter mellom et miljø
på Sentralbanestasjonen i Oslo og politiet, ettersom det hadde vært konflikter
mellom partene. Ved at utekontakten bistod i å arrangere et slikt møte hadde de
plutselig en annen innpass i miljøet.

Kursopplegget for ung-til-ung formidlingen ble utarbeidet sammen med ungdommen. Noen elementer ble også lagt
til på bakgrunn av kunnskapsmangel som
kom frem under fokusgruppene. For eksempel viste det seg at en gruppe jenter
ikke visste at bydelene hadde en egen helsestasjon for unge, og utekontakten forslo
derfor for jentene at de sammen skulle
besøke denne, noe jentene gjerne ville.
I fokusgruppene kom det frem at ungdommen først og fremst får informasjon
om rusmidler fra jevnaldrende i vennegjengen, men at de hadde behov for mer
kunnskap. Gjennom at ungdommen fikk
definere og utforme egne opplæringsbehov fikk de også eierskap til prosjektet.
Forskning viser at aktiv deltakelse i ungtil-ung programmer ofte har en positiv
innflytelse på den unge14. De var med og
bestemte hva de ville lære mer om, hvem
de ønsket å invitere inn, og utekontaktene
fungerte mer som tilretteleggere. Rene
informasjonstiltak endrer ikke nødvendigvis atferd15, det er større sjanse for at
dette skal skje der det er medvirkning og
dialog. Man bør derfor spesialtilpasse tiltakene til hver enkel målgruppe, og budskapet må oppleves som meningsfylt for
14 McDonald, J, Roche, A, Durbridge, M & Skinner,
2003:13. Peer Education: From Evidence to Practice:
An alcohol and other drugs primer National Centre for
Education and Training on Addiction, Adelaide.
15 Svenson, Gary Y m.fl. Europeiska riktlinjer for AIDS
peer education för ungdomar. European Commision
1998

Hvordan vet vi om ung-til-ung formidling virker?
Mange likemanns- og ung-til-ung prosjekter mangler evaluering, og det kan
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være vanskelig å måle effekten av dem.
det gjaldt å forebygge bruk av rusmidler,
Det har likevel også vært gjort forskning
reduksjon i rusmiddelbruk, eller å utsette
som viser at dette er en virksom tilnærdebut. Hun fant at dette gjaldt for ulike
ming16. En systematisk gjennomgang og
typer rusmidler, i ulike aldersgrupper og
meta-analyse av likebåde i rurale og urbane
mannsarbeide knyttet
strøk. En forutsetning
til HIV-forebygging visvar at de unge opplevDet kan være vanskelig å måle i
te en signifikant økning
de kunnskapen og ferhvilken grad ung-til-ung formidav kunnskap om HIV,
dighetene de ble oppreduksjon av deling av
lært i som relevante for
lerne når ut til sine miljøer
utstyr blant injiserende
seg selv. Ved å involvere
brukere, og økt bruk av
ungdom i utformingen
kondom17. Den mest effektive formen
av opplæringen forsøkte vi å sikre at den
for ung-til-ung opplæring var den som
ville oppleves som relevant. I tillegg til de
hadde fokus på interaktivitet, det vil si at
mer uttalte ønskene om mer kunnskap,
det ikke var et rent undervisningsbasert
ble også tolkninger av fokusgrupperesulopplegg, men der dialog og aktiv deltatatene lagt til grunn for innholdet i oppkelse var læringsform, samt utvikling av
læringen, som for eksempel at de i en av
mellommenneskelige ferdigheter18. Ren
gruppene pratet mye om konflikter, og at
undervisning var med andre ord ikke like
vi derfor valgte å gi dem opplæring i konvirksomt, og vi la derfor opp vår ung-tilflikthåndtering.
ung opplæring med stor grad av delaktighet gjennom at undervisningen var
Det kan være vanskelig å måle i hvilken
dialogbasert og utformet av ungdommen
grad ung-til-ung formidlerne når ut til
selv. Tobler19 gjorde en kategorisering av
sine miljøer. I første omgang vil ofte reung-til-ung programmer i forhold til hva
sultatene av ”peer-education” være påde inneholdt; øke kunnskapsnivå, påvirvirkningen den har på ungdommen som
ke følelser, kombinasjon av kunnskap og
er med i prosjektet og mottar opplæring,
følelser, og sammenlignet også ung-tildet vil si formidlerne selv. En studie av
ung programmer med andre opplærings21 HIV/Aids forebyggende prosjekter
program. Ung-til-ung programmene var
fant at 95 % av likemennene hadde gjort
de eneste som viste positive resultat når
endringer i livene sine, og endret atferd.
31 % praktiserte sikker sex og brukte
kondomer, 20 % hadde redusert antal16 Prevention Research Quarterly Current Evidence
let partnere, og 19 % hadde endret egne
Evaluated Peer education Australian Drug Foundation
holdninger20.
2006
17 Effectiveness of peer education interventions
for HIV prevention in developing countries: a
systematic review and meta-analysis. Medley, A,
Kennedy C, O`Reilly K, Sweat M. AIDS Educ Prev. 2009
Jun;21(3):181-206.
18 Tobler N, Roona M, Ochshorn P, Marshall D, Streke
A & Stackpole K 2000 “School based adolescent drug
prevention programs: 1998 meta-analysis” Journal of
Primary Prevention, 20:4 pp. 275-336
19 Tobler N 2000 “Lessons learned” Journal of Primary
Prevention, 20:4, pp. 261-74

Når ung-til-ung formidlingen skjer mot
uformelle nettverk og ikke er skolebaserte programmer, vil målgruppen være
20 Flanagan D, Williams C, Mahler H. Peer Education
in Projects Supported by AIDSCAP: A study of 21
projects in Africa, Asia and Latin America. AIDSCAP.
1996
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skjult eller utilgjengelig, noe som gjør
viktig med ulik metodikk for å komme i
evaluering enda vanskeligere. Vi loggkontakt med, og jobbe med disse ungførte i hvilken grad de unge overbrakte
dommene. Det er et stort fokus på eviinformasjon inn i egne miljøer, vi hadde
densbaserte og manualbaserte programikke mulighet til å se
mer. Disse er gode til
om informasjon førte
sitt bruk, spesielt når
til atferdsendring. Ved
det gjelder universell
Utekontakters styrke er nettopp
hvert møte med ungforebygging. Dette må
fleksibilitet og mulighet for bruk
til-ung
formidlerne
likevel ikke komme i
ble det snakket om
veien for bruk av flekav ulike redskap fra verktøykashva slags læring de satt
sible tilnærminger i
sa, tilpasning av intervensjoner
igjen med, og hva de
det praktiske arbeitil hver enkelt persons spesielle
ønsket å bringe videre
det for utekontakter
til sine venner. I begynog andre forebyggere.
behov og situasjon
nelsen av hvert møte
Standardiserte og mable de unge spurt om
nualbaserte program
hvor mange de snakkan synes lettere å imket med om disse temaene, i hvilken siplementere og evaluere, men mangler
tuasjon de var i, og hvordan informasjofleksibiliteten og muligheten til å tilpasse
nen hadde blitt mottatt. I gjennomsnitt
seg den konkrete situasjoner. Utekontakhadde de videreformidlet informasjon
ters styrke er nettopp fleksibilitet og mu40 ganger hver i løpet av et halvt år. I en
lighet for bruk av ulike redskap fra verkav gruppene var det et par gutter som
tøykassa, tilpasning av intervensjoner til
røyket 5 gram hasj daglig, men i løpet av
hver enkelt persons spesielle behov og
prosjektperioden reduserte de dette til et
situasjon.
halvt gram dagen, uten at røykeslutt hadde vært et uttalt mål i prosjektet. I tillegg
Erfaringene fra Correlation har vist at
begynte noen av disse guttene hos psybruk av nye metoder eller en ny vinkling
kolog etter besøk hos BUP. Den serbiske
på gamle kan være hensiktsmessige for
partneren i prosjektet hadde svært gode
å nå marginalisert ungdom som unnresultater i reduksjon av rusmiddelbruk
drar seg kontakt. Ved et fokus på brukerblant deres deltakere til tross for at helmedvirkning satt både ungdommen og
ler ikke de hadde dette som uttalt mål; de
utekontaktene igjen med mer enn ved
rapporterte at 16 av 50 deltakere sluttet å
tradisjonelt oppfølgingsarbeid. Brukerruse seg helt.
medvirkning førte til en øket myndiggjøring av ungdommene i prosjektet.

Oppsummering

Utekontakter og andre oppsøkere er i
kontakt med større deler av ungdomsgruppen, hvor noen har behov for langvarige og spesialtilpassete intervensjoner. Bygging av gode relasjoner og tillit
vil være et viktig utgangspunkt for et endringsarbeid. For å oppnå dette, er det
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Correlation – EU prosjekt
(www.correlation-net.org)
»» Correlation II er en del av et EUprogram (2009-2012) som har
som mål om å øke tilgang til utdanning, helse- og sosiale tjenester for utsatte grupper i Europa.
»» Målet til Correlation II er å finne
metoder for økt sosial inkludering og bedre helse for marginaliserte grupper som rusmisbrukere,
sexarbeidere, illegale migranter og
unge mennesker i risiko.
»» Kompetansesenter rus-Oslo ledet
delprosjektet rettet mot unge,
kalt ”Outreach and Early Intervention” (oppsøkende og tidlig
intervensjon), der partnere fra 12
land har delt erfaringer og testet
ut ulike tilnærminger for å kunne
nå utsatt ungdom(16-23 år) tidligere i en ruskarrière.
»» Kompetansesenter rus-Oslo lanserer nå en manual med ulik
metodikk for å kunne nå disse
ungdommene tidligere, tidlig intervensjon er den sentrale strategien hvor hovedtilnærmingene
er oppsøkende arbeid og ung-tilung metodikk.
»» Tema i manual er tidlig intervensjon, oppsøkende arbeid, ung-tilung formidling, hvordan gjøre
fokusgrupper, og en introduksjon til motiverende intervju.
Den inneholder også et eksempel på et gruppeopplæringsprogram for ungdom, med mål om
å øke bevisstheten rundt rusbruk
og kunnskapen om rusmidler.
»» Håndboken får ved henvendelse
til KoRus-Oslo

Om forfatteren:
Anniken Sand er utdannet sosialantropolog og jobbet hos Uteseksjonen i Oslo før
hun begynte ved KoRus - Oslo i 2007. Hun
jobber med temaene ungdom i risiko, rusbruk blant ungdom, oppsøkende arbeid,
etniske minoriteter, forebyggende arbeid,
og har også deltatt i flere internasjonale
samarbeidsprosjekter.
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Rusfag nr. 1–2012

Av: Arild Vøllestad,
KoRus-Stavanger/Rogaland A Senter
I Norge er det en tendens til at folk gir utrykk for litt upresise forestillinger om alkoholkonsum, alkoholvaner og regulering i EU-området. Fra påstander om at ”i disse
landene drikker borgerne med et kulturelt tilsnitt og derfor er alkoholproblemene
få” til påstander om at ”i EU er der fri flyt av alkohol og myndighetene gjør lite for å
forebygge rusproblemer”. Denne artikkel vil forsøke å nyansere disse forestillingene.

Om alkohol og alkoholpolitikk i eu
Målbare og ikkemålbare alkohol
belastninger i EU-området
Denne artikkelen bygger i stor grad på
rapporten ”Alcohol i Europe: A public
health perspective”, 2006. Oppdragsgiver
for rapporten er EU-kommisjonen. De to
forskerne Peter Anderson og Ben Baumberg, som den gang var knyttet til Institute of Alcohol Studies i London, førte den i
pennen. Denne grundige rapporten kom
i forkant av EU’s alkoholpolitiske strategidokument fra 2006 (se neste avsnitt).
Rapporten anslår at der er 40 mill innbyggere i EU15 som hver måned drikker
for mye i forhold til helsemessig risiko.
Antallet alkoholavhengige mennesker
i EU-området anslås til ca 23 millioner
(5% av alle menn, 1% av alle kvinner).
4,7 – 9,1 millioner barn i EU-området
lever i familier ”som opplever at alkohol

påvirker familien negativt”. Når det gjelder barn som fødes med irreversible skader på grunn av morens drikking under
svangerskapet (føtalt alkoholsyndrom),
finnes det visstnok ikke tall for hele EUområdet. Men tall for Frankrike kan gi
en antydning om omfanget. På grunnlag
av epidemiologiske undersøkelser anslo
man at der i Frankrike i 2001 ble født ca
700 barn med slike skader, og at ca 60
000 mennesker lever med virkningene av
dette syndromet. Frankrikes befolkning
utgjør ca en tiendedel av totalbefolkningen i EU-området.
Rapporten har også beregnet det årlige
antallet ”for tidlige dødsfall” på grunn av
alkohol. Den er årsak til ett av tre dødsfall i trafikken, ca 17 000 dødsfall. Videre
27 000 dødsfall ved andre ulykker, 2000
drap (ca 40% av alle drap), 10 000 tilfel-
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ler av suicid (ca 17% av alle tilfeller), 45
000 dødsfall som følge av skrumplever,
50 000 dødsfall som følge av kreft, 17 000
dødsfall som følge av det rapporten kaller
”nevro-psykiatriske lidelser”.
Summerer man dette, kommer man opp
i ca 168 000 dødsfall årlig. I sine beregninger har de tatt høyde for den livsforlengende gevinst som følge av moderat
alkoholbruk (men metodene for å måle
dette er ”problematiske og diskutable”,
tilføyer de).
Alkoholkonsum er den tredje største
helserisiko i EU-området, bare tobakksrøyking og høyt blodtrykk gir større helserisiko. Altså kommer alkohol foran
overvekt, som jo av mange i dag betegnes
som en epidemi.
Unge mennesker blir i særlig grad rammet av disse dødsfall. Først og fremst
handler dette om lidelse for de aktuelle
personer og mange i deres omgivelser.
Men også målt med rent markedsøkonomiske mål, er det et stort økonomisk tap
for landene å miste unge mennesker som
nettopp er utdannet og som så blir revet
bort fra byggende innsats.
Rapporten oppgir at ca 750 000 mennesker er sysselsatt i produksjon av alkoholholdige drikkevarer, mest vin. I tillegg kommer alle de som arbeider lenger
oppe i leveransekjeden, på puber, barer,
restauranter og butikker som selger alkohol.
Men der sirkulerer også andre tall for
ansatte i alkoholbransjen. Bl.a. hevder
organisasjonen ”Brewers in Europe, som
har 3733 bryggerier som medlemmer, at
de i 2009 sto bak 2,5 millioner arbeidsplasser relatert til øl. Uansett dreier det

seg om så mange arbeidsplasser at ingen
myndigheter kan se vekk fra det.
De økonomiske kostnadene i forbindelse
med alkohol er selvfølgelig vanskelig å
fastslå eksakt og etter allment godtatte
kriterier. Men ”basert på en gjennomgang av eksisterende studier” anslår de
kostnadene for 2003 til ca 125 mrd euro
(men for å gardere seg, føyer de til ”mellom 79 mrd euro og 220 mrd euro”). Forfatterne av rapporten estimerer dette til
å være på nivå med ”de nylig anslåtte tobakksskadekostnadene”.
I rapporten presenteres dessuten en kalkyle for det de kaller ”ikke-målbare kostnader”, som f. eks. smerte, lidelse, tapt liv.
Disse kostnader ble i 2003 anslått til 270
mrd euro, og alternativt, avhengig av kriterier, kom de frem til ”mellom 150 mrd
euro og 760 mrd euro”.
Forfatterne avslutter for øvrig dette avsnittet noe resignert på forskningens
vegne: ”Ingen forskning har kunnet evaluere målbare verdier når det gjelder andre positive effekter, for eksempel på det
sosiale plan”.
Hvis vi summerer de antatt målbare kostnader på 125 mrd euro med de 270 mrd
euro, og regner om til norsk valuta, blir
det ca 3000 mrd kr årlig, i et område som
omfatter ca 500 mill innbyggere. Det blir
ca kr 6000 pr innbygger. Men vi må se for
oss store nasjonale og regionale variasjoner. Til sammenligning er størrelsen på
det norske Statens Pensjonsfond Utland
(”Oljefondet”) i februar 2012 anslått til ca
3400 mrd kr.
Rapporten nevner en tendens som mange andre bekrefter, nemlig at det årlige
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gjennomsnittlige konsumet pr voksen
i EU-området har falt betydelig de siste
tiåra. De tallfester det til ca 15 l ren alkohol på 1970-tallet, til ca 11 l ren alkohol
rundt 2005.

EU-kommisjonens alkoholpolitiske
strategidokument fra 2006

Men samlet sett gir rapporten solid
grunnlag for å legge bort myten om at
”alkoholproblemene er små i EU-området”.

Mål 3: Redusere drikking under svangerskap for å redusere antall barn som fødes
med føtalt alkoholsyndrom

Helsepolitikk, herunder alkoholpolitikk,
var lenge en sak for de enkelte medlemsland, og spilte liten rolle på EU-nivå. Men
etter innføringen av det indre marked fra
I denne nedgangen ligger en annen end1992 tas stadig flere politikkområder opp
ring, nemlig at konsumet i Sentral- og
av EU. EU-kommisjonens ”AlkoholpoNordeuropa har økt, mens konsumet i de
litiske strategidokument” fra 2006 er en
tradisjonelle vinlandene i Søreuropa har
følge av det. Samtidig må man merke
falt markant.
seg at dette dokumentet ikke er et ”EUdirektiv” som medlemsstatene må følge.
Særlig er det forbruket av
Dokumentets undertitvin som har gått drastisk
tel er i så måte opplyHelsepolitikk, herunder alkoned i Søreuropa de siste
sende: ”En EU-strategi
tiår. I Frankrike ble i petil støtte for medlemsholpolitikk, var lenge en sak
rioden 1960-2004 det årstatene i deres bestrefor de enkelte medlemsland,
lige vinforbruket pr innbelser på å redusere albygger redusert fra ca 50
koholrelaterte skader”.
og spilte liten rolle på EU-nivå
l til 15 l. Denne endring
Strategidokumentet
skyldes ikke at franskblinker ut elleve konmenn har latt seg overtale av avholdsfolk,
krete mål. Innimellom nevnes ”eksemmen at skikken med siesta har falt bort,
pler på god praksis”.
og dermed den daglige drikking i den forbindelse.
Mål 1: Redusere mindreåriges alkoholmisbruk, redusere skadelig og farlig alkoCa 55 mill voksne mennesker i dagens
holbruk blant unge, i samarbeid med alle
EU ikke bruker alkohol i det hele tatt. For
relevante interessegrupper
oss i Norge, som har hørt mye om det
kultiverte kontinentale vinkonsum, kan
Eksempel på god praksis: At en rekke
en slik opplysning være overraskende og
medlemsstater har forhøyet avgiftene på
bryte med kulturelle stereotypier.
alkohol. Blant annet innførte Tyskland,
Frankrike, Danmark, Irland og LuxemGlideflukten bort fra vinen i Søreuropa
bourg en særskilt avgift, og dessuten
er motsatt tendens av den som har vært
obligatorisk merking, på rusbrus.
i Norge de siste tiår – et av mange eksemMål 2: Redusere skadene for barn i famipler på at utviklingen rundt drikkemønlier med alkoholproblemer
stre i vår verdensdel ikke er ensartet.

Mål 4: Redusere antallet av skader og

107

108

OM ALKOHOL OG ALKOHOLPOLITIKK I EU

dødsfall som følge av alkoholrelaterte trafikkulykker

virkning på ufødte barn, mindreårige, arbeidseffektivitet og bilkjøring.

Eksempler på god praksis: At alle medlemsstater har innført promillegrenser.
Eksempel på gode nasjonale tiltak er
hyppige stikkprøvekontroller i form av
alkotest, som følges opp av opplysningsog undervisningskampanjer. Nøkkel til
suksess er streng håndhevelse av reglene,
kombinert med opplysningskampanjer.
Det regnes også som fornuftig med lavere promillegrense for unge sjåfører, og for
buss- og lastebilsjåfører (”særlig i forbindelse med farlig godstransport”).

Som særlig begrunnelse nevnes her retten til å få relevante opplysninger om
alkoholens innvirkning på helsa, særlig
risikoen ved et skadelig eller farlig alkoholkonsum, og til mer detaljerte opplysninger om tilsatte stoffer. Dermed er
man også inne på temaer som forbrukerrettigheter og mattrygghet. Generelt
er sammenkoblingen av helse og forbrukerhensyn nokså gjennomgående i EU.
Også ved at disse temaer er samlet i ett
og samme generaldirektorat :DG SANCO
( directorate general de la sante et des
consommateurs).

Mål 5: Redusere alkoholrelaterte kroniske
fysiske og psykiske sykdommer
Mål 6: Redusere antall alkoholrelaterte
dødsfall
Mål 7: Informere forbrukene slik at de kan
treffe veloverveide valg
Eksempler på god praksis: Her nevnes f.
eks. regler for alkoholbevilgning, utdannelse av ansatte, prispolitikk (f. eks. færre
tilbud av typen ”ta to – betal for en”), koordinering av offentlig transport og lukketider.
Tre saker regner de som særlig effektive
når det gjelder å mobilisere opinionen:
Promillekjøring, drikking under svangerskapet og de helt unges alkoholkonsum.
Mål 8: Bidra til å redusere alkoholrelaterte skader på arbeidsplassen og fremme
initiativer på arbeidsplassen
Mål 9: Øke EU-borgernes bevissthet om
helsevirkningene av et skadelig eller farlig alkoholforbruk, særlig den skadelige

Mål 10: Skaffe sammenlignbare opplysninger om alkoholforbruket, særlig blant
de unge, kartlegge skadelig og farlig alkoholforbruk, drikkevaner, alkoholens
sosiale og helsemessige virkninger, pluss
opplysninger om alkoholpolitikken og alkoholkonsumets innvirkning på produktivitet og økonomisk utvikling.
Mål 11: Evaluere virkningene av de foranstaltninger som gjøres med bakgrunn
i det alkoholpolitiske strategidokumentet.
Som begrunnelse nevner de at ”forsknings- og informasjonssystemer er kjernen i utviklingen og gjennomføringen av
effektive tiltak”.
Med bakgrunn i nordisk alkoholpolitikk
på 1900-tallet ser vi gjerne for oss at det
er folkelige bevegelser og aksjoner som
fremtvinger endringer. Og det kan heller
ikke utelukkes i EU-området i fremtiden.
Men for tiden er fag og forskning viktige
pådrivere. En kilde beskriver EU-kommisjonen som ”til margen kunnskapsbasert”.
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European Alcohol and Health Forum
Til å overvåke gjennomføringen av det
alkoholpolitiske strategidokument opprettet Kommisjonen i 2007 European Alcohol and Health Forum (EAHF). Dette
forum har for tiden 66 organisasjoner
som medlemmer. Det dreier seg om alt
fra organisasjoner tilsluttet Eurocare,
f. eks. Institute of Alcohol Studies, Den
estiske avholdssammenslutning, Association National de Prevention en Alcoologie et Addictologie (Frankrike), Nordic
Alcohol and Drug Policy Network, til f.
eks. Bacardi Martini, Pernod Ricard, The
Scotch Whisky Association. Dessuten f.
eks. Royal College of Physicians (London), Standing Committee of European
Doctors, World Federation of Advertisers. Organisasjonene må sies å danne et
bredt spektrum av ulike interesser!
På deres møte i Brussel 19. oktober 2011
møtte 45 av organisasjonene, pluss 17
organisasjoner med observatørstatus,
og 8 embetsmenn fra tre av EU’s generaldirektorater (DG’er), de fleste fra DG
SANCO.
Temaer som de drøftet var ”drikking
blant unge”, ”alkoholrelaterte problemer
i familier”, ”ungdom, alkohol og vold”,
”aldersgrenser”, ”evaluering av det alkoholpolitiske strategidokument”.
Dessuten presenterte lederen av forumets vitenskapelige utvalg Ian Gilmore
rapporten ”Alcohol, work and productivity”, og Jesus Alvarez Hidalgo fra DG
”Sysselsetting, sosiale spørsmål og inkludering” presenterte EU-initiativ til støtte
for helsefremmende tiltak på arbeidsplassene. Temaet utløste det referatet
kaller ”lively discussion”.

Vurderinger av strategidokumentets
virkninger
Professor i statsvitenskap Trygve Ugland
har nylig utarbeidet en 50-siders rapport
med navnet ”Alcohol on the European
Unions’s Political Agenda: Getting off the
Policy Roller-Coaster?” (SIRUS-rapport
nr1/11).
Han hevder der at tendensen til å trekke
interessegrupper og frivillighetsorganisasjoner inn f. eks. i alkoholpolitikken,
hører hjemme i en større EU-sammenheng, nemlig forsøkene på å gi EU’s politiske prosesser større demokratisk legitimitet.
I ”Rus og samfunn” nr. 5/11 har Ugland
en artikkel med tittelen ”EU’s alkoholpolitikk: Nok en triumf for skilpadden?”
– tittelen henspiller på Æsops fabel om
at den trege men utholdende skilpadda
likevel vant kappløpet mot haren, som
forskuslet det hele med raske rykk og
uforsvarlig lange hvilepauser.
Ugland tar i artikkelen til orde for at ”EU’s
tilnærming til alkohol og alkoholpolitikk
har blitt transformert gjennom en langsom og stegvis prosess som innbefatter
institusjonsbygging og myke styringsinstrumenter. Der finnes argumenter for at
denne prosessen har oppnådd resultater
som neppe kunne ha blitt oppnådd gjennom mer radikale reformforsøk – gitt alkoholens ulike historiske, kulturelle, politiske og økonomiske roller og betydning
i Europa”.
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Om forfatteren:
Arild Vøllestad er institusjonsprest ved
Rogaland A-Senter deler sitt arbeid mellom kompetansesenteret og klinikken.
Bakgrunnen for denne artikkelen er KoRus- Stavanger sin studietur til Brussel
i desember 2011 for å se nærmere på alkoholpolitikk i et folkehelseperspektiv, og
forholdet mellom EU nivået og de enkelte
medlemsland i den forbindelse.
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Rusfag nr. 1–2012

Av: Espen Freng,
KoRus-Oslo
For noen år tilbake ble jeg invitert til å skrive en artikkel som gjesteskribent i Norsk
Psykologisk tidsskrift. Tanken var å forsøke å bevisstgjøre leseren på betydningen av
kulturelle forskjeller i behandling og samtidig visualisere mange minoritetspasienters
møte med det norske helsevesenet.
Andelen borgere i Norge med slike betydningsfulle forskjeller øker, og i dette også
andel pasienter med ikke vestlig bakgrunn. Denne artikkelen er derfor ikke mindre
aktuell i dag.

Kodeknekkeren
Tenk deg ...
... at du etter en 12 måneders reise gjennom ørken og tørke, over hav og gjennom storm, uten mat og drikke, og med
din familie i tankene hele tiden; lever de?
tortureres de? – endelig nådde ditt mål.
Du er utmattet både fysisk og psykisk, og
tror du har nådd bunnen. Så møter du
mer motstand. Det blir klart for deg at
den drømmen du hadde om å få et bedre
liv, ikke går i oppfyllelse når du endelig
når ditt mål – det nye landet.
Du har levd som nomade hele ditt liv, og
det forventes at du forstår hvordan det
er å bo på et hospits – det er nemlig der
du har blitt plassert. Du ønsker ikke å bo
blant mennesker som blir sinte når du lager mat på gulvet, og søker etter å møte
tidligere landsmenn som forstår deg. Du

blir aggressiv av å møte alle menneskene
som ikke skjønner deg, og lar din frustrasjon gå utover disse fremmede. Politiet fanger deg og bringer deg til et nytt,
ukjent sted. Politiet har du kun en assosiasjon til – de er korrupte og ønsker deg alt
annet enn godt. Du blir urolig av å være i
deres makt og tenker tilbake på hva politiet gjorde med deg i ditt hjemland. Politiet bringer deg til et sted med låste dører
og hvite, lange ganger, med mennesker
du aldri før har møtt, som ønsker deg
velkommen. Men etter at du igjen er blitt
aggressiv, holder de deg fast med makt og
gir deg en sprøyte, en «Ironinjeksjon». Du
blir sløv og faller til ro.
Dager går, nettene er lange. Du forstår
ikke de ansatte, de forstår ikke deg. Hver
gang du snakker med dem, er det via en
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annen, en de kaller tolk. Kan du stole på
ham? Hva vil han si til dine landsmenn i
dette nye landet? De sier han ikke har lov
til å fortelle andre om deg og det du sier
på grunn av taushetsplikt. Hva er taushetsplikt? Men så lar de deg gå, de har
skaffet deg en bolig hvor tidligere landsmenn også bor. Her forstår du de andre,
og de forstår deg.
Du begynner å falle til ro, du får lov til å
være i dette nye landet. Du forsøker å finne frem i et system de kaller NAV. Du føler
deg konstant mistenkeliggjort og motarbeidet. De tror ikke på deg, og de sender
deg til en som skal hjelpe deg. Han heter
visst Psykolog og skal hjelpe deg med
å snakke. Snakke om det du mest av alt
ønsker å glemme – det du vil sende på
glemselens hav. Senere finner du ut at
han ikke heter psykolog, han er visst det.
Dette yrket finnes ikke i ditt hjemland.
I samtalen med psykologen blir du spurt
om mange ting. Hva du føler, hva du tenker, hva du drømmer om. Du opplever
det vanskelig å svare på disse spørsmålene. Han vil vite om din historie, dine
opplevelser. Alt du ønsker å glemme, vil
han tvinge frem igjen. Du snakker, og
forteller i visshet om at du aldri vil våge
å møte denne personen igjen. Det er for
skamfullt, du skulle aldri fortalt din historie. Du tenker på de mange forpliktelsene du har til din familie, forpliktelser
du aldri har klart å gjennomføre. Du sitter og tenker: Hvorfor kan han ikke bare
hjelpe meg? Hvorfor må vi snakke, jeg
trenger jo hjelp! Familien sulter, men du
har ikke penger å sende hjem til dem. En
sterk fornemmelse av skam tvinger seg
på deg hver gang du tenker på det. Vet
dine landsmenn i dette nye landet at du
forsømmer dine plikter og svikter din tro?

Denne historien illustrerer opplevelser
mange individer med minoritetsbakgrunn i Norge har hatt. Et spørsmål som
melder seg, er om minoritetspasienter
generelt har noen felles trekk som skiller dem fra de etnisk norske pasientene.
Minoritetspasienter vil ofte skille seg fra
den gjennomsnittlige pasienten på grunn
av sin bakgrunn og sin sosiale posisjon.
Vanligvis er det samsvar mellom den forventningen en norsk pasient har til behandling, og det som faktisk foregår, mens
mange minoritets pasienter har mangel
på kunnskap om hva som i praksis skjer
i behandling. Noen kan ha en formening
om at terapi innebærer å motta en pille
som fjerner problemer, at de skal være
med på et prosjekt, eller at terapeutens
rolle simpelthen er å ordne opp i de sosioøkonomiske vanskeligheter.
I tilfeller der pasienter forklarer sitt ubehag med at onde vesener har tatt bolig i
en, eller at noen hadde gitt dem det onde
øyet, vil terapeuten ofte fortolke symptombildet innenfor en annen for klaringsmodell enn hva pasienten selv gjør.
Kategoriene vi benytter i vårt forsøk på
å tolke symptomet, kan ha store konsekvenser for personen det gjelder. Det vi
innenfor det norske helse- vesenet beskriver som symptomer på schizofreni,
kan foreksempel også for klares gjennom
åndebesettelse og være like nyttig i forhold til å behandle symptomet. I mange
tilfeller kan symptomene tolkes som en
besettelse av en av Allahs skapninger,
djinn. Behandlingen av en slik besettelse
er ikke tradisjonell vestlig behandlings
filosofi, men lesning fra Koranen inntil
ånden har forlatt kroppen. Forklaringen
på lidelsen er at alt er skjebnestyrt, og
kun gjennom Allah’s vilje kan symptomene fjernes.

Kodeknekkeren

I møtet med helsevesenet kan mange minoritetspasienter begynne å tvile på om
helsetilbudet egentlig er til for dem. Minoritets pasienter vektlegger ofte i større
grad moralske forpliktelser til slekten. De
styres i større grad av sin religiøse tilknytning, og har ofte en annen for tolkning
av lidelsen/tilstanden. En del opplever
hverdagsdiskriminering som fører til
store påkjenninger. Dette er eksempler
som skiller mange minoritets pasienter
fra den gjennomsnittlige, etnisk norske,
pasient. På denne bakgrunnen er det et
åpenbart behov for nye tilnærminger,
kunnskap om hvem disse pasientene er,
og om hvordan helsevesenet bedre kan
møte dem.
Relasjon er sentralt i møte med alle typer
pasienter, men når personen har minoritets bakgrunn og kanskje mistillit til det
systemet du representerer, er det trolig
spesielt nyttig å legge vekt på en god relasjon mellom pasient og behandler. Kierke- gaards ord om å hjelpe der den som
skal hjelpes er, er en nyttig påminnelse
å ha med seg. Jeg mener at det viktigste
først og fremst er å anerkjenne ulikheter mellom behandler og pasient, og øke
graden av involvering ved å hjelpe pasienten med praktiske problemer som boforhold, somatiske plager og forholdet til
NAV. Demp vekten på problemhistorien
og monologen. En terapeut som uttrykker et ønske om å øke sin kunnskap om
pasientens kulturelle bakgrunn før selve
henvisningsårsaken bringes opp, kan vise
seg å være en god brobygger. Nysgjerrighet og en uttrykt respekt for den andres
kulturelle bakgrunn er nødvendig for likevekt og et vellykket behandlingsforløp.
Det utvikler tillit, skaper større grad av
medmenneskelighet i behandlingssituasjonen, og gjør det enklere å enes om fel-

les mål. Det handler om å knekke koder,
både for pasienten og for behandleren.

Om forfatteren:
Espen Freng er ansatt ved KoRus –Oslo og
jobber særlig med prosjekter og satsinger
knyttet til ikke-etniske nordmenn og innvandrere. Han er sosialantropolog og har
tidligere vært knyttet til Øst Afrika teamet
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
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Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset?
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Av: Siri Håvås Haugland, KoRus – Midt-Norge
Arve Strandheim, NTNU
Grete Bratberg, Helse Nord Trøndelag
Ungdommens alkoholbruk henger sammen med foreldrenes alkoholforbruk, men en
eventuell sammenheng med beruselse hos foreldrene er lite undersøkt. Formålet med
studien som presenteres her var å undersøke om det å ha sett sine foreldre beruset er
assosiert med bruk av alkohol og eksperimentering med narkotika i tenårene.

Er risikofylt rusmiddelbruk
vanligere blant ungdom som har
sett foreldrene beruset?
Materiale og metode
Studien er prospektiv og basert på data
fra 2 399 tenåringer som deltok i UngHUNT 1-studien i 1995 – 97 og i UngHUNT 2-studien i 2000 – 01. Selvrapporterte spørreskjemadata og analyser ved
bruk av logistisk regresjon, stratifisert på
kjønn, ble benyttet.

Resultater
Det å ha vært full mer enn ti ganger var
for gutter assosiert med å ha sett foreldrene beruset (OR 3,7;95 % KI 2,7 – 5,1),
det samme gjaldt for jenter (OR 2,0; 1,5
– 2,6). Å drikke alkohol ukentlig eller oftere var assosiert med foreldreberuselse
hos gutter (OR 2,2; 1,6 – 3,0), men ikke

hos jenter – med mindre de hadde sett
foreldrene fulle mange ganger (OR 2,4;
1,1 – 5,2). Å ha prøvd narkotika var assosiert med beruselse hos foreldrene både
for gutter (OR 2,6; 1,7 – 3,9) og jenter (OR
1,6; 1,1 – 2,2).

Fortolkning
Gjentatt beruselse, hyppig bruk av alkohol og det å ha prøvd narkotika var for
tenåringer assosiert med det å ha sett
foreldrene beruset. Det finnes andre forklaringsfaktorer studien ikke har kunnet
kontrollere for, og ved tolking av resultatene bør det tas hensyn til det.
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Bakgrunn
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO)
er alkoholbruk den tredje viktigste årsak
til sykdom og tidlig død. På verdensbasis
døde i 2004 320 000 unge i alderen 15 –
29 år av alkoholrelaterte årsaker (1). En
SIRUS-rapport om utviklingen av det
norske drikkemønsteret i perioden 1973
– 2004 viste at stadig flere nordmenn drikker alkohol og at det konsumeres mer per
drikkesituasjon (2). Selv om nordmenn
har et lavere alkoholforbruk totalt sett
enn folk i mange andre europeiske land
(3), er voksne nordmenn oftere beruset
enn folk i landene sør i Europa (4).
En europeisk undersøkelse fra 2007 viste
at norske ungdommer lå betydelig over
gjennomsnittet når det gjaldt mengde
alkohol som ble konsumert ved siste
drikkeanledning (5). Risikoen for skade
er relatert til hvor mye alkohol som konsumeres over tid, men også hvor mye
som inntas ved hver drikkeanledning
(6). I et folkehelseperspektiv er det derfor
viktig med kunnskap om hva som påvirker ungdommens rusbruk. Flere studier
har vist at det er en sammenheng mellom foreldres alkoholbruk og ungdoms
rusmiddelbruk (7 – 11). I en systematisk
oversiktsartikkel fra 2010 har man
gjennomgått longitudinelle studier av
foreldrefaktorer som er assosiert med alkoholbruk hos ungdom (12). En av konklusjonene var at barn som observerte at
foreldrene drakk, som ungdommer drakk
mer enn de som ikke hadde sett foreldrene drikke. Sammenhengen varierte imidlertid noe, avhengig av barnas kjønn og
alder.
Tar barn skade av å se foreldrene drikke
alkohol? Dette spørsmålet har vært mye
diskutert (13, 14). Mye av forskningen om
voksnes alkoholbruk har vært basert på

kliniske utvalg av foreldre med alkoholavhengighet (15), hvilket vanskeliggjør
overføring av funnene til den generelle
befolkningen. Epidemiologisk alkoholforskning har tradisjonelt vektlagt mengden som drikkes fremfor ulike måter å
drikke på (16). Mulige konsekvenser av at
barna ser foreldrene beruset er derfor lite
kjent (17). Formålet med denne studien
var å undersøke om gutter og jenter som
i tidlige tenår (eller tidligere) hadde sett
foreldrene beruset, rapporterte mer risikofylt bruk av rusmidler sent i tenårene
enn de som ikke hadde slike erfaringer. Vi
ønsket også å undersøke betydningen av
hvor ofte ungdommene hadde sett foreldrene beruset og om sammenhengene
var forskjellig for jenter og gutter.

Materiale og metode
Som en del av Helseundersøkelsen i
Nord- Trøndelag (1995 – 97) ble elever
ved alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket invitert til å delta i
Ung-HUNT 1-studien (T1). Av ungdomsskoleelevene deltok 4 743 (95 %). Fire år
senere (2000 – 01) ble elever ved de to
siste årstrinnene ved alle videregående
skoler i fylket invitert til å delta i UngHUNT 2-studien (T2). Av de 2 969 elevene ved disse trinnene som hadde deltatt
i Ung-HUNT 1, deltok 2 399 (81 %) også
i Ung-HUNT 2-studien, og disse utgjør
studiekohorten. Studien er basert på
selvrapporterte spørreskjemadata. Deltakelse var frivillig, og elevene leverte
samtykke i tråd med gjeldende retningslinjer. Studien var godkjent av den regionale komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK).
Foreldreberuselse
I 1995 – 97 ble elevene spurt: «Har du
noen gang sett at noen av dine foreldre
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har vært beruset?» Det var fem svarkategorier: 1. aldri, 2. noen få ganger, 3. noen
ganger i året, 4. noen ganger i måneden,
5. noen ganger i uken. I analysene ble
kategori 4 og kategori 5 slått sammen,
fordi antallet innen hver kategori var lavt.
Foreldreberuselse ble brukt både todelt
(sett/ikke sett foreldre beruset) og firedelt
for å undersøke om antallet ganger ungdommene hadde sett foreldrene beruset
spilte noen rolle for utfallsvariablene. Kategorien «aldri sett foreldre beruset» ble
brukt som referanse i alle analyser.

funderende variabler og kontrollert for i
alle multivariate analyser. Dette ble gjort
fordi rusbruken i tenårene øker med alderen, fordi flere i de eldste aldersgruppene hadde sett foreldrene beruset (18)
og fordi voksnes alkoholbruk øker med
økende utdanningslengde (19). Utdanningsvariabelen var basert på elevenes
rapportering av foreldrenes høyeste
fullførte utdanning. Foreldrenes utdanning ble gruppert i fem kategorier: 1.
grunnskole, ungdomsskole, 2. videregående skole med yrkesfag, realskole, 3.
videregående skole med
Rusmiddelbruk
allmennfag, gymnas, 4.
Risikofylt rusbruk ble definert
Risikofylt rusbruk ble
høyskole-/universitetsdefinert som gjentatt
utdanning av under fire
som gjentatt beruselse, hyppig
beruselse, hyppig alkoårs varighet, 5. høyskoalkoholbruk og utprøvning av
holbruk og utprøvning
le-/universitetsutdanav hasj eller liknende
ning på fire år eller mer.
hasj eller liknende stoffer
stoffer. Alle utfallsvaUtdanningsvariabelen
riabler ble brukt todelt.
ble benyttet todelt – kaElevene ble spurt om de noen gang hadtegori 1 – 3 ble definert som lav utdande drukket seg beruset. Det var fem svarning og kategori 4 – 5 ble definert som
kategorier: 1. nei, aldri, 2. ja, en gang, 3.
høy. Alder ble benyttet som kontinuerlig
ja, 2 – 3 ganger, 4. ja, 4 – 10 ganger, 5. ja,
variabel. Det finnes andre mulige konmer enn ti ganger. Det å ha drukket seg
funderende variabler som vi ikke kunne
beruset mer enn ti ganger ble definert
kontrollere for i denne studien. Dette er
som «gjentatt beruselse». De ble også
beskrevet i siste del av artikkelen.
spurt: «Hvor ofte drikker du alkohol nå
for tiden?» Det var også her fem svarkaManglende svar
tegorier: 1. aldri, 2. sjeldnere enn en gang
Av 2 399 ungdommer unnlot 107 å bei måneden, 3. sjeldnere enn hver annen
svare spørsmålet om foreldreberuselse,
uke, men oftere enn en gang i måneden,
37 spørsmålet om egen beruselse, 93
4. annenhver uke, 5. hver uke eller oftere.
spørsmålet om hvor ofte de drakk og 120
Å drikke alkohol hver uke eller oftere ble
spørsmålet om de hadde prøvd narkodefinert som «hyppig alkoholbruk». Nartika.
kotikabruk ble målt gjennom et enkelt ja/
nei-spørsmål: «Har du noen gang prøvd
Statistikk
hasj, marihuana eller liknende?»
Programvaren PASW 18 ble brukt til alle
analyser. Deskriptiv statistikk ble benytAndre forklaringsvariabler
tet for å beskrive fordeling av eksponeForeldrenes utdanningsnivå og ungdomring og utfall. Det ble gjort to sett med
menes alder ble vurdert som mulige konanalyser: én med todelt eksponeringsva-
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riabel («sett foreldrene beruset»: ja/nei)
og en med firedelt eksponeringsvariabel.
Hver utfallsvariabel ble undersøkt separat ved bruk av logistisk regresjon kontrollert for deltakernes alder og foreldrenes utdanningsnivå. Analysene ble også
gjennomført stratifisert på kjønn, og det
ble testet for interaksjoner mellom uavhengige variabler.

Resultater
Studien omfattet 1 115 gutter og 1 284
jenter med gjennomsnittsalder 14,4 år
(SD 0,8 år) ved start og 18,3 år (SD 0,7 år)
ved oppfølging. Tabell 1 viser fordeling
av foreldreberuselse (eksponering) og risikofylt rusmiddelbruk hos ungdommen
(ulike utfallsvariabler). I 1995 – 97 oppga
51 % av ungdommene at de hadde sett
foreldrene beruset én eller flere ganger.
Rapporteringen var ganske lik for jenter
og gutter. I 2000 – 01 rapporterte 73 %
av deltakerne at de hadde vært beruset
mer enn ti ganger (tab 1). 20 % oppga at
de drakk alkohol ukentlig eller oftere – 25
% av guttene og 16 % av jentene. Utprøvning av narkotika ble rapportert av 15 %
av guttene og 14 % av jentene. Gjentatt
beruselse var vanligere hos gutter hvis
foreldre hadde lavere utdanning (76 %
versus 69 %, p = 0,012), mens det å ha
prøvd narkotika var vanligere hos gutter
der foreldrene hadde høyere utdanning
(18 % versus 12 %, p = 0,008). Tabell 2 viser sammenhengen mellom grad av eksponering for foreldreberuselse og ungdommens bruk av rusmidler.
Gjentatt beruselse
Flere ungdommer som hadde sett foreldrene beruset, oppga å ha vært beruset
mer enn ti ganger, sammenliknet med
ungdommer som ikke hadde sett foreldrene beruset. Dette gjaldt særlig gut-

ter (OR 3,7; 95 % KI 2,7 – 5,1), men også
jenter (OR 2,0; 1,5 – 2,6). Sammenhengen
var for begge kjønn signifikant uavhengig av hvor ofte de hadde sett foreldrene
beruset. Det var også en tendens til at
sammenhengen ble sterkere jo oftere
ungdommene hadde sett foreldrene beruset, men konfidensintervallene var
overlappende (tab 2). I analysene ble det
kontrollert for foreldrenes utdanning og
ungdommenes alder. Foreldres utdanningsnivå var ikke statistisk signifikant
assosiert med gjentatt beruselse i multivariate analyser. Høyere alder var, uavhengig av alle andre variabler, assosiert
med gjentatt beruselse hos både guttene
(OR1,3; 1,1 – 1,6) og jentene (OR 1,2; 1,0
– 1,4).
Hyppig alkoholbruk
Det å drikke alkohol ukentlig eller oftere
var assosiert med foreldreberuselse hos
guttene (OR 2,2; 1,6 – 3,0), men ikke hos
jentene (OR 1,1; 0,8 – 1,6). Det å ha sett
foreldrene beruset noen ganger i måneden/uken var assosiert med hyppig alkoholbruk for begge kjønn (tab 2). Verken
foreldreutdanning eller alder var assosiert med hyppig drikking i multivariate
analyser.
Narkotika
Det å ha prøvd narkotika var assosiert
med foreldreberuselse hos både gutter
(OR 2,6; 1,7 – 3,9) og jenter (OR 1,6; 1,1
– 2,2). Det å ha sett foreldrene beruset
noen få ganger var assosiert med det å ha
prøvd narkotika hos guttene, men ikke
hos jentene (tab 2), mens det å ha sett
foreldrene beruset noen ganger i måneden eller uken var assosiert med å ha
prøvd narkotika for begge kjønn (tab 2).
Det ble funnet en signifikant interaksjon
mellom foreldreberuselse og utdanning
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for det å ha prøvd narkotika (p = 0,021)
hos gutter. For gutter som hadde foreldre
med høy utdanning og som hadde sett
foreldrene beruset, var det økt risiko for
å ha prøvd narkotika (OR 3,9; 2,2 – 6,8),
sammenliknet med dem som aldri hadde
sett foreldrene beruset. Alder var, uavhengig av alle andre faktorer, signifikant
assosiert med å ha prøvd narkotika for
både gutter (OR 1,8; 1,4 – 2,3) og jenter
(OR 1,5; 1,2 – 1,9)

Diskusjon
I denne studien var det å ha sett sine
foreldre beruset da man var i ungdomsskolealder assosiert med selv å ha vært
beruset gjentatte ganger og å ha prøvd
narkotika fire år senere. Dette gjaldt
både gutter og jenter. For gutter var det
også sammenheng mellom foreldreberuselse og det å drikke hyppig. Studien
sier ingenting om hva det er ved opplevelsen av å se sine foreldre beruset som
kan forklare disse funnene, men atferden
kan være en konsekvens av en form for
modellering (10, 12, 20). Foreldre er eksempler gjennom sin atferd og sin måte å
filtrere og tolke sosiale normer og verdier
på (21, 22). Det å se at foreldrene drikker
seg beruset, kan signalisere at det er greit
å drikke alkohol og at beruselse hører
med til det å drikke.
En annen forklaring kan være at foreldres rusrelaterte atferd kan sette barna i
psykologisk, biologisk eller miljømessig
fare (7). Dette kan utgjøre stressfaktorer
som gjør ungdommene mer sårbare for
rusbruk. Studier viser at barn som vokser
opp med foreldre som misbruker alkohol, har større risiko for å erfare traumer
og vanskelige livshendelser (23). Det at
foreldrene drikker seg beruset, kan representere en belastende situasjon for barn.

Det gjelder også enkeltstående episoder.
Jo oftere foreldrene viser seg beruset,
desto større grunn er det til å tro at dette
belaster oppvekstsituasjonen. I tråd med
dette var det i vår studie en gjennomgående tendens til at det å ha sett foreldrene beruset mange ganger, var sterkere
assosiert med mer risikofylt bruk av rusmidler. Dette gjaldt både gutter og jenter.
Det er likevel grunn til å anta at kun en
begrenset andel av ungdommene som
inngikk i denne studien, hadde opplevd
rusmisbruk og avhengighet hos en eller
begge foreldre. I en norsk studie utgjorde
livstidsprevalensen av alkoholmisbruk
og alkoholavhengighet henholdsvis 14 %
og 9 % hos voksne over 18 år i Oslo (24).
Omtrent halvparten av alle ungdommene som inngikk i vår studie, hadde da
de var i 13 – 15-årsalderen sett foreldrene
beruset.
Felles genetisk disposisjon kan være en
faktor som forklarer lik rusatferd generasjonene imellom, men dette ble ikke
undersøkt i denne studien. I et forebyggingsperspektiv vil barn med genetisk
disposisjon for rusmiddelproblemer ha
et særlig behov for beskyttelse mot negativ miljøpåvirkning. For den gruppen
ungdommer som hadde sett foreldrene
beruset få ganger, var funnene mindre
konsistente med henblikk på kjønn. For
gutter var det en sammenheng mellom
det å ha sett foreldrene beruset og risikofylt rusmiddelbruk, uavhengig av antallet
ganger de hadde sett foreldrene beruset.
Dette kan tolkes som at gutters drikkeatferd i større grad enn jenters kan være
influert av foreldrenes. Annen forskning
har vist at helse- og atferdsproblemer
knyttet til alkoholbruk i ungdomstiden er
ulikt fordelt mellom kjønnene (25). Det
kan tenkes at beruselse hos foreldrene
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gir seg andre utslag og innebærer annen
psykososial risiko hos jenter enn hos gutter. I tråd med internasjonal forskning
viser tall fra HUNT at voksne menn drikker mer og rapporterer mer problematisk
drikking enn kvinner (18). Fedre kan på
den måten fremstå som mer synlige rollemodeller for alkoholbruk enn mødre.
Dette kan muligens forklare hvorfor foreldrenes beruselse er sterkere assosiert
med gutters rusmiddelbruk enn jenters.
HUNT 3-studien (fra 2006 – 08) viser
imidlertid at kvinnenes alkoholforbruk
har økt mer enn mennenes de siste ti årene (18). Hvilke utslag dette vil kunne få
på jenters rusmiddelbruk, hadde vi ingen
mulighet til å undersøke i denne studien,
men dette er et interessant spørsmål for
videre forskning. Effekten av foreldrenes
utdanningsnivå og foreldreberuselse i
forhold til det å ha prøvd narkotika var
også ulik hos gutter og jenter – høy utdanning hos foreldrene ga økt sannsynlighet for narkotikabruk hos gutter, men
ikke hos jenter. I andre norske studier
har man ikke funnet noen sammenheng
mellom hasjbruk i tenårene og foreldrenes utdanningsnivå (26).
Styrke og begrensninger
Ung-HUNT 1 og Ung-HUNT 2 inneholder data fra store deler av ungdomspopulasjonen. Prospektive datasett gir unike
muligheter til å studere i hvor stor grad
eksponering er assosiert med sykdom eller ugunstig helseatferd senere i livet. Så
vidt vi vet er det ikke gjort andre tilsvarende studier i Norge. Studiens begrensinger er knyttet til at vi ikke har kunnet
skille foreldrenes kjønn eller hvorvidt det
refereres til biologiske foreldre, steforeldre eller andre omsorgsgivere. En annen
svakhet er at vi ikke hadde mulighet til
å undersøke eller kontrollere for andre

foreldrefaktorer som kan antas å ha betydning for ungdoms rusmiddelbruk.
Eksempler på dette er alkoholspesifikke
regler hjemme (27), grad av foreldrekontroll (28), oppbevaring av alkohol i hjemmet (27) og om man gir alkohol til barna
(29). Foreldrenes psykiske helse, arvelige
genetiske disposisjoner og tilgjengelighet til alkohol var det heller ikke mulig å
kontrollere for.
Studien er basert på ungdommens egen
opplevelse av å ha sett foreldrene beruset. I hvor stor grad de faktisk har vært
beruset, har vi ingen sikker kjennskap
til. Tidligere forskning tyder på at det er
grunn til å ha tillit til hva ungdom rapporterer om foreldrenes alkoholvaner. I
en norsk studie var det bare små forskjeller mellom ungdommenes oppfattelse av
foreldrenes alkoholbruk og foreldrenes
egenrapporterte bruk (30). Ungdommens oppfattelse av foreldrenes alkoholbruk forklarte også mer av variansen i deres egen bruk av alkohol enn foreldrenes
rapportering.
Vi takker HUNT forskningssenter ved
Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, og NordTrøndelag fylkeskommune, Helse MidtNorge og Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Artikkelen er første gang publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr.
4-2012.
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Tabell 1. Antall og andel av ungdommene som i 1995/97 oppga at de hadde sett
foreldrene beruset (eksponering) (N=2292) og risikofylt bruk av rusmidler fire år senere.
Alle
N=2292
Sett foreldrene beruset (1995/97)

n

Jenter
N=1229

Gutter
N=1063

%

n

%

Aldri

1120

49

597

49

523

49

Noen få ganger

739

32

411

33

328

31

Noen ganger i året

341

15

183

15

158

15

Noen ganger i mnd/uka

92

4

38

3

54

5

Risikofylt rusbruk (2001/01)

n

%

n

%

n

%

Beruset >10 ganger

1716

73

917

73

799

73

Drikker alkohol ≥
Ukentlig eller oftere

459

20

196

16

263

25

Prøvd narkotika

336

15

177

14

159

15

121

122
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Tabell 2: Odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervall for risikofylt rusbruk sent i tenårene og observert foreldreberuselse justert for alder og foreldres utdanning.
Alle
N=2292
Gjentatt beruselse
Sett
foreldre
beruset

OR

KI
95%

Jenter
N=1229
Pverdi

OR

KI
95%

Gutter
N=1063
Pverdi

1,0

OR

KI
95%

Pverdi

Aldri sett foreldrene beruset

1,0

1,0

Noen få ganger

2,3

1,8-2,9

0,000

1,6

1,2-2,2

0,002

3,6

2,5-5,3

0,000

Noen ganger i året

3,1

2,2-4,4

0,000

3,0

1,8-4,9

0,000

3,3

2,0-5,4

0,000

Noen ganger i mnd/uka

6,5

2,8-15,1 0,000

4,9

1,5-16,3 0,010

8,4

2,6-27,7 0,000

Hyppig alkoholbruk
Sett
foreldre
beruset

Aldri sett foreldrene beruset

1,0

Noen få ganger

1,3

1,0-1,7

0,045

1,0
1,0

0,7-1,5

0,928

1.0
1.7

1,1-2,4

0,007

Noen ganger i året

1,9

1,4-2,6

0,000

1,2

0,8-2,0

0,423

2.9

1,9-4,4

0,000

Noen ganger i mnd/uka

3,8

2,4-6,2

0,000

2,4

1,1-5,2

0,030

5.0

2,7-9,4 0,000

Prøvd narkotika
Sett
foreldre
beruset

Aldri sett foreldrene beruset

1.0

Noen få ganger

1.8

1,3-2,4

0,000

1,0
1,4

0,9-2,1

0,100

1.0
2.4

1,6-3,8

0,000

Noen ganger i året

2.0

1,4-2,9

0,000

1,6

1,0-2,7

0,050

2.7

1,6-4,7

0,000

Noen ganger i mnd/uka

3.0

1,7-5,2

0,000

3,1

1,4-7,0

0,005

3.1

1,4-6,9

0,006
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Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere…

Rusfag nr. 1–2012

Av: Egil Nordlie,
KoRus-Sør/Borgestadklinikken
Helse- og omsorgstjenesteloven §10. 3 hjemler vedtak om tvangsinnleggelse for gravide kvinner dersom de har et rusmiddelbruk som kan skade barnet. Hvordan påvirker et
tvangsopphold kvinnen og barnet? Det er lite forskning på området, men denne studien
som er gjort ved klinikken, viser at det er sammenheng mellom lengde på oppholdet og
barnets vekt. Når mødrene er tvangsinnlagt mer enn halve svangerskapet har barna en
gjennomsnittlig vekt tilsvarende normalvekt for norske barn.

Fødselvekt hos barn født av tvangs
innlagte gravide rusmiddelmisbrukere
BAKGRUNN
Historikk
I henhold til paragraf 6.2a i Sosialtjenesteloven har det fra 1. januar 1996( fra 1
januar 2012, Helse –og omsorgstjenesteloven § 10.2 red anm) vært mulig å vedta
at en gravid rusmiddelbruker skal tas
inn i en institusjon og holdes tilbake der
dersom misbruket er av en slik art at det
er overveiende sannsynlig at barnet vil
bli født med skade. Norge er det eneste
land som har en slik lovparagraf, men i
andre nordiske land er det også debatter om liknende lovforslag. Behandling
av gravide rusmiddelbrukere og familier

med små barn er spisskompetanseområdet for Borgestadklinikken - Blå Kors Sør
i Skien. Institusjonen har hatt behandlingstilbud for disse pasientgruppene
siden 1991.
Borgestadklinikken har hatt kvinner
innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Sosialtjenesteloven fra 1996 (1). I 1998 ble
det ved institusjonen opprettet en egen
skjermet enhet med sju plasser for disse
pasientene. Ved to av plassene kan også
partneren oppholde seg sammen med
den gravide, noe som i de fleste tilfeller
er gunstig for paret. Mange kvinner tar
også i mot tilbud om et seksukers bar-
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selopphold, i noen tilfeller uten barn på
grunn av omsorgsovertakelse ved fødsel.
Borgestadklinikken er den institusjonen
i Norge som har hatt flest innleggelser i
henhold til § 6.2a i Sosialtjenesteloven,
med dokumentasjon på 145 innleggelser
fra 1996 til utgangen av 2009. Det var 3-5
innleggelser i året de første årene, men
fra 2001 økte antallet og fra 2003 har 8 14 kvinner i året fullført svangerskapet
ved Borgestadklinikken i
henhold til denne paraAlkohol er
grafen.

Prosedyre

kan også oppheve sosialtjenestens vedtak. Kvinnen kan anke tvangsvedtaket til
Tingretten (4).

Avgjørende for tvangsvedtaket er om rusmiddelbruk i svangerskapet er av et slikt
omfang at det er overveiende sannsynlig at barnet kan ta skade. Skade i denne
sammenheng oppfattes som alvorlige
reaksjoner og følgetilstander hos barnet
som teratogene skader,
betydelige
abstinensdet rusmidlet
symptomer, vekstretardasjon, risiko for funksjonelforårsaker de mest
le avvik m.m..

som
alvorlige følgetilstander
for barnet

I følge Helsepersonelloven
paragraf 32, annet avsnitt,
skal helsepersonell uavhengig av taushetsplikt
gi opplysninger til sosialtjenesten når
det er grunn til å tro at en kvinne bruker rusmidler på en slik måte at det er
overveiende sannsynlig at barnet kan ta
skade (2). Sosialtjenesten skal innhente
alle nødvendige opplysninger og dersom
frivillige tiltak ikke er tilstrekkelige kan
tvangstiltak bli aktuelt (1). Sosialtjenesten kan gjøre et midlertidig vedtak og
kvinnen innlegges i egnet institusjon så
fort som mulig. Det er gjort til sammen
427 midlertidige vedtak etter § 6.2a i Sosialtjenesteloven inntil utgangen av 2009
(3). Ikke alle vedtak er effektuert med
innleggelse. Det midlertidige vedtaket
skal fremlegges for lederen ved Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
innen 48 timer (4). Sosialtjenesten skal
så forberede og sende saken til Fylkesnemnda innen 2 uker. Ofte går det 4 – 6
uker før sakene blir behandlet i fylkesnemndene. Kvinnene er fortsatt innlagt
i denne tiden. Det kan foretas forenklet
saksgang dersom den gravide godtar sosialtjenestens vedtak. Fylkesnemndene

Rusmidlenes skadevirkninger på barnet

Alkohol er det rusmidlet
som forårsaker de mest alvorlige følgetilstander for barnet (4-10). FASD (Fetal
Alcohol Spectrum Disorder), som inkluderer begrepene FAS (Føtalt alkoholsyndrom) og FAE (Føtale alkoholeffekter),
innbefatter misdannelser i ansikt og evt.
andre organer, mental dysfunksjon og
vekstretardasjon. Begrepet ARBD (Alcohol Related Birth Defect) blir også brukt
om alkoholskader på barn. Det er spesielt tidlig i svangerskapet de teratogene
skadene oppstår, men alkoholinntak senere i svangerskapet skader også barnet
(5,11). I følge ny forskning er det ingen
sikker nedre grense for inntak av alkohol
i svangerskapet (5,12). Forbruk av andre rusmidler og avhengighetsskapende
stoffer (cannabis, sentralstimulerende
midler, opioider) kan også forårsake følgetilstander for barnet som bl.a. nedsatt fødselsvekt og svangerskapslengde
(13-20). Opioidbruk i svangerskapet, inkludert metadon og buprenorfin, kan gi
betydelig neonatalt abstinenssyndrom
(NAS) hos den nyfødte med behov for
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morfinbehandling over lengre tid etter
fødsel (21-24). Det er også påvist økt risiko for krybbedød ved bruk av opioider
i svangerskapet.(25), inkludert metadon.
Stort forbruk av benzodiazepiner kan gi
abstinenssymptomer for barnet, og det
er også en risiko for andre uheldige virkninger, bl.a. enkelte misdannelser (11,2629).

viduelle samtaler og gruppesamlinger og
det blir spesielt lagt vekt på forberedelse
til fødsel og foreldrerollen. De deltar i
kreative aktiviteter og fysisk trening og
kan være med på fellesaktiviteter utenfor
institusjonen. Noen har fri utgang alene, vurdert individuelt. Dersom partner
oppholder seg i institusjonen følger han
kvinnen i aktivitetene.

Enkelte rapporter konkluderer med at
også enkelte opioider, cannabis, sentralstimulerende midler og benzodiazepiner kan gi risiko for funksjonelle
avvik hos barnet, selv om noen av disse
funnene er omdiskuterte (30-33). Skadelig virkning på placenta og fødselskomplikasjoner kan forekomme, spesielt ved
bruk av sentralstimulerende midler (11).
Stressfaktorer, røyking, ernæringstilstand og andre medfølgende helsemessige tilstander er også av betydning for
fosterutviklingen (34). Både på grunn
av mye blandingsmisbruk og underrapportering er det komplisert å foreta gode
kliniske studier, spesielt med tanke på å
skille ut de enkelte rusmidlenes virkninger på fosteret.

De frivillig innlagte gravide i Familieenheten har tilsvarende opplegg, men fri
utgang utenom de faste aktivitetene. De
har fellesareal med de andre frivillig innlagte familiene i enheten.

MATERIALE OG METODE
Skjermet enhet ved Borgestadklinikken
er bemannet med sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter,
jordmor og lege, og kvinnene blir fulgt
med hyppige svangerskapskontroller
(35). Jeg har hatt ukentlig oppfølging
med de tvangsinnlagte kvinnene i mesteparten av 14-årsperioden. Vanligvis blir
kvinnene innlagt til et kort opphold ved
klinikkens avgiftningsenhet før de kommer til Skjermet enhet. Alle har egen behandler (sosialfaglig) og alle har tilbud
om egen advokat. Kvinnene deltar i indi-

Studien ble gjort for å belyse kvaliteten på
behandlingen de tvangsinnlagte kvinnene fikk og de resultater dette ga for barna
i henhold til formålet med paragraf 6.2a
i Sosialtjenesteloven, også sammenliknet
med de frivillig innlagte og deres barn.
Fødselsvekt og lengdemål er en indikator på mors helsestatus i svangerskapet.
Det var derfor viktig å finne ut om det var
ulikheter mellom barn av de tvangsinnlagte og de frivillig innlagte når det gjaldt
fødselsparametre og om de var forskjellige fra norske barn forøvrig. Man ønsket
også å finne ut om det var korrelasjon
mellom fødselsvekt og varigheten av mødrenes institusjonsopphold før fødsel.
Kvinnene ble i henhold til tvangsvedtaket
fulgt opp med stikkprøvekontroller i urinen på rusmidler minst en gang ukentlig
under hele oppholdet (1). Ved god oppfølging fra personalet var det svært liten
risiko for at rusmidler ble inntatt i løpet
av oppholdet. De frivillig innlagte avla
også urinprøvekontroller ukentlig.
Gjennomsnittlig varighet av oppholdet
økte fra 86 døgn i 2003 til 112 døgn i 2005.
For å belyse endringer i innleggelses-
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tid, behandlingsopplegg og praksis for
tvangsvedtak ble det naturlig å dele materialet midt i året 2004. Da ble dessuten
tallmaterialet over 14 år delt i omtrent
like store deler (se tabell 1).

Alkoholmisbruk var oppgitt som eneste
grunn for tvangsvedtaket i fem av tilfellene. Ved henholdsvis tre og fire tilfeller
var opioider og cannabis oppgitt som
eneste rusmiddel. I de andre tilfellene var
blandingsmisbruk årsak til tvangsvedtaket. Av disse var det amfetamin, benzodiazepiner og cannabis i 14 tilfeller og
benzodiazepiner, cannabis og opioider i
13 tilfeller. Ellers var amfetamin, cannabis og opioider mye brukt. Litt eller noe
alkohol var oppgitt som tilleggsrusmiddel i 25 tilfeller, men var ikke hovedårsak
til tvangsvedtaket. Benzodiazepiner var
brukt som en del av et blandingsmisbruk
i 67 tilfeller. Som tilleggsrusmiddel var
kokain brukt i seks tilfeller og ecstacy/
amfetamin i tre tilfeller. Når opioider var
oppgitt som rusmiddel dreide det seg oftest om heroin, men også illegalt bruk av
morfinsulfat, metadon, buprenorfin og
kodein forekom.

De aller fleste fødslene skjedde ved Sykehuset Telemark. Alle opplysninger om
kvinnene og barna er hentet fra Borgestadklinikkens egne pasientjournaler.
Opplysninger om fødselsvekt, lengde og
hodeomkrets for norske barn generelt
ble hentet fra Medisinsk fødselsregister. Gjennomsnittsverdier og korrelasjonsanalyse er foretatt av statistiker ved
Mann-Whitney test.

RESULTATER
I tidsrommet 01.01.96 til 31.12.09 ble det
født 110 barn av tvangsinnlagte kvinner
som hadde vært innlagt i Borgestadklinikken fram til fødsel i henhold til paragraf 6.2a i Sosialtjenesteloven. Det var
ingen tvillingsvangerskap. I samme periode ble det født 57 barn av frivillig innlagte mødre, hvorav tre tvillingpar. Alle
barna i begge grupper var levende fødte.

Blant de frivillig innlagte var det to som
oppga alkohol som eneste rusmiddel. En
oppga amfetamin, en oppga opioider og
fem oppga cannabis som eneste rusmiddel. To oppga at de ikke hadde brukt rusmidler i svangerskapet. Hos de andre ble

Tabell 1

Opplysninger om tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide kvinner ved
Borgestadklinikken 01.01.1996 til 31.12.2009.
Opplysninger om periodene 01.01.96 til 30.06.04 og 01.07.04 til 31.12.09 i parentes.
Tvangsinnlagte
Antall kvinner
Gjennomsnittsalder

Frivillig innlagte

110

(50/60)

54

(29/25)

28,1 år

(28,6/27,7)

27,9 år

(27,7/28,1)

Antall tidl. svangerskap i gjennomsnitt

2,2

(1,9/2,4)

1,9

(1,9/1,9)

Antall røykere (3-20 sig/dgl)

104

(46/58)

52

(28/24)

Antall med hepatitt C-antistoff pos

68

(37/31)

29

(18/11)

Antall keisersnitt
Institusjonsoppholdets gj.sn. varighet

21

(9/12)

12

(4/8)

105 døgn

(84/123)

127 døgn

(114/142)
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det oppgitt bruk av forskjellige rusmidler
som alkohol, amfetamin, benzodiazepiner, cannabis og opioider, men ikke i så
stort omfang og i så mange kombinasjoner som hos de tvangsinnlagte.
Åtte av de tvangsinnlagte og to av de
frivillig innlagte hadde utenlandsk bakgrunn.
Åtte av de tvangsinnlagte kvinnene brukte også metadon legalt i svangerskapet.
Tvangsvedtaket ble utelukkende fattet
på grunnlag av deres illegale rusmiddelbruk. Tre av disse hadde trappet ned
til null før innleggelsen og de fem andre
trappet ned før 36.svangerskapsuke til
laveste doser på henholdsvis 5mg, 8mg,
10mg, 18mg og 110 mg daglig, som de
brukte fram til fødsel. Åtte av de 12 barna
der mødrene (tvangsinnlagte og frivillig
innlagte) brukte metadon legalt i svangerskapet fikk neonatalt abstinenssyndrom.
De tvangsinnlagte fødte 54 jenter og 56
gutter og de frivillig innlagte 31 jenter og
26 gutter. Gjennomsnittlig fødselsvekt,
lengde og hodeomkrets til barn født av
kvinner som var tvangsinnlagte fram til
fødsel i hele 14-årsperioden var 3165g,
(median 3210g), 48,9cm, og 34,0cm
(n=110) og tilsvarende tall for barn født
av mødre innlagt frivillig i samme periode var 3362g (median 3450g), 49,6cm og
34,5cm (n=57). Forskjellen i fødselsvekt
var 197g (p=0,051). Forskjellene i lengdemål og hodeomkrets var ikke signifikante. I følge Medisinsk fødselsregister
var gjennomsnittsvekt, lengde og hodeomkrets for levende fødte norske barn
3.531g, 50,1cm og 35,2cm i perioden 1996
til 2008 (n=760943). Forskjellen i fødselsvekt mellom barn født av tvangsinnlagte i denne studien og levende fødte

barn i Norge var 356g (p<0.001) og 163g
(p=0,043) mellom barn født av de frivillig
innlagte og levende fødte barn i Norge. I
figur 1 fremstilles fødslene relatert til termindato. Varighet av institusjonsoppholdene i perioden 01.01. 1996 til 30.06 2004
og 01.07.2004 til 21.12.2009 er fremstilt i
tabell 1.
Gjennomsnittlig fødselsvekt var 3512g
(n=31) når mødrene hadde vært
tvangsinnlagte lengre enn 140 døgn og
3029g (n=79) når mødrene hadde vært
tvangsinnlagte over kortere tid enn 140
døgn (p=0,001). Fødselsvektene var
3439g (n=25) og 3301g (n=32) når mødrene hadde vært frivillig innlagte i henholdsvis lengre og kortere tid enn 140
døgn (p=0,504).
Figur 1:
Fødsler relatert til termindato
40

Tvangsinnlagte
01.01.96 - 30.06.04
(n=50)
Tvangsinnlagte
01.07.04 - 31.12.09
(n=60)

30

Antall
fødseler
20

10

Senere enn 7 dg
etter termindato

Fra 7 dg før termindato til 7 dg etter

Fra 8 til 14 dg
før termindato

Fra 15 til 30 dg
før termindato

Tidligere enn 30 dg
før termindato

Fødselstidspunkt relatert til termindato

DISKUSJON
Gjennom denne studien ønsket man å
belyse om tvangstiltak overfor gravide
kvinner med rusmiddelproblemer gir utslag i barnas fødselsparametre, først og
fremst fødselsvekt, sammenliknet med
barna til frivillig innlagte i samme institusjon og i samme periode. Samtidig ønsket man å undersøke om innleggelsesvarighet og fødselsvekt endret seg.
Fødselsvekt, lengde og hodeomkrets er
en indikator på hvordan de helsemessige
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betingelsene og vekstvilkårene for fostedelbrukere enn det de frivillig innlagte
ret har vært i svangerskapet. Resultatene
representerte. Barn til frivillig innlagte
i denne studien var tydeligst for fødselskvinner hadde en gjennomsnittlig fødvekt og man valgte derfor å konsentrere
selsvekt på 169g under landsgjennomresultatene om fødselsvekt som indisnittet. Mødrene til disse barna var også
kator. Det er dessuten fødselsvekt som
belastet med rusmiddelproblemer, men
oftest blir brukt i tilsvarende studier inikke i så stor grad som de tvangsinnlagte.
ternasjonalt. Genetiske
faktorer, røyking, ernæDet er en sammenheng
Fødselsvekt, lengde og hodeomring, kjønn og sykdom
mellom
fødselsvekt
har imidlertid også beog varighet av instikrets er en indikator på hvordan
tydning for fødselsvektusjonsoppholdet. Jo
de helsemessige betingelsene
ten (34). De aller fleste
lenger den gravide var
kvinnene var storrøyinnlagt på tvang og følog vekstvilkårene for fosteret
kere i begge pasientgelig hadde en lenger
har vært i svangerskapet
grupper. Det ble født
rusfri periode, jo høyomtrent like mange
ere var fødselsvekten
gutter og jenter i begge
til barnet. Barna til de
grupper og fødselsvektene ble derfor ikke
tvangsinnlagte mødrene som hadde vært
differensiert mellom kjønn (tab 1). De alinnlagt mer enn halve svangerskapet
ler fleste i begge pasientgrupper var bruhadde i gjennomsnitt en fødselsvekt på
kere av mange forskjellige rusmidler. Det
nivå med norske barn for øvrig til tross
var derfor ikke aktuelt her å differensiere
for at mødrene i vårt materiale røykte
mellom bruk av de enkelte rusmidlene.
mye. Gjennomsnittlig fødselsvekt på
barn født av mødre som var tvangsinnGjennomsnittlig fødselsvekt for barn født
lagt i lengre tid enn halve svangerskaav tvangsinnlagte mødre var 197g lavere
pet var hele 483g høyere enn for barn av
enn for barn av frivillig innlagte og 366g
mødre som var tvangsinnlagt kortere enn
lavere enn for levende fødte barn i Norge
halve svangerskapet (p=0,001). Å være
i samme periode. Primær- og sekundærlenge innlagt på tvang ved Borgestadbelastningen av selve rusmiddelbruken
klinikken har altså en positiv betydning
må antas å være en vesentlig årsak til
for fødselsvekten, noe som indikerer god
at fødselsvektene hos barn født av de
kvalitet på behandlingen og at hensikten
tvangsinnlagte var lavere enn gjennommed tvangsinnleggelsen er oppnådd.
snittet for alle barn født i Norge i samme
Intervensjonen bør følgelig skje tidligst
periode. Selv en grensesignifikant formulig i svangerskapet.
skjell i fødselsvekt (p=0,051) gir indikasjon på at de tvangsinnlagte mødrene er
I løpet av de 14 årene tvangsparagrafen
mer belastet enn de frivillig innlagte, noe
for gravide har eksistert har holdningen
som for øvrig også bekreftes av at relativt
til tvangstiltakene endret seg både innen
flere tvangsinnlagte hadde påvist hepasosialtjeneste og primærhelsetjeneste
titt C-antistoff enn frivillig innlagte (tab
samt hos kvinnene selv (35). Det er ikke
1). Tvangstiltak ble altså foretatt overfor
lenger bare i de aller mest belastede tilfelen mer belastet gruppe gravide rusmidler at tvangstiltak blir iverksatt. Ved Bor-
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gestadklinikken har denne pasientgruppen dessuten fått et mer tilfredsstillende
tilbud på grunn av bedre bemanning ved
enheten, tettere svangerskapsoppfølging
og endrede holdninger overfor kvinnene
i form av mer frihet innenfor trygge rammer. Bedre betingelser og økt varighet av
oppholdet (tab 1) må derfor antas å være
medvirkende årsak til at fødselsvektene
har økt (tab 1). Dette bekreftes ytterligere
når man ser at gjennomsnittlig fødselsvekt nærmest var uforandret fra første til
annen periode for de frivillig innlagte til
tross for at gjennomsnittlig varighet av
innleggelsene økte. For denne pasientgruppen var det ingen vesentlige endringer i behandlingen i de to periodene. Om
denne pasientgruppen var innlagt i kortere eller lengre tid enn halve svangerskapet spilte heller ingen vesentlig rolle for
fødselsvektene.
Som et resultat av en bedre helsetilstand
inntraff fødslene nærmere termindato i
annen periode enn i første periode for de
tvangsinnlagte (fig 1).
Det er bemerkelsesverdig at relativt få
kvinner med alkoholmisbruk som hovedproblem var tvangsinnlagte når vi
vet at alkoholkonsumet hos kvinner er
økende og at alkohol er det mest toksiske
rusmiddelet for fosteret (5).

Hva bør gjøres
Det er gjort få studier som belyser hvilken effekt tvangstiltak har hatt i forhold
til paragrafens intensjon, nemlig å hindre
og begrense skade på barna, at kvinnene
skal tilbys hjelp for sitt rusproblem og at
de skal bli i stand til å ta vare på barnet
(1,35). Fordi det dreier seg om alvorlige
konsekvenser i starten på et menneskeliv
og at tiltakene forårsaker frihetsberøvel-

se for kvinnene burde landsomfattende
prosjekter ha belyst dette.
Det har imidlertid skjedd positive tiltak
innen dette fagfeltet de siste årene. Forebyggende tiltak, bl.a. informasjonskampanjer og prosjekter er satt i verk, spesielt
om alkohol i svangerskapet. Det har blitt
fokusert på frivillige tiltak overfor gravide
rusmiddelbrukere og det har blitt noen
flere behandlingsplasser for gravide og
familier de siste årene og kompetansen
har blitt styrket. Nasjonale retningslinjer
for gravide i legemiddelassistert behandling og oppfølging av familiene frem til
skolealder er implementert i 2011 og
Uni Rokkansenteret har på oppdrag fra
Helsedirektoratet i 2010 kommet med en
evalueringsrapport om tvangsparagrafene i Sosialtjenesteloven (3). Men det er
fortsatt et stort behov for flere behandlingsplasser både for frivillig innlagte og
tvangsinnlagte gravide rusmiddelbrukere. Det er fortsatt også et behov for bedre
informasjon til primærhelsetjenesten
og sosialtjenesten om riktig saksgang. I
denne sammenheng er NAV-reformen er
en stor utfordring. Det er også viktig med
bedre informasjon til alt helsepersonell
om deres meldeplikt.
Denne studien gir klare indikasjoner på
at tiltak etter paragraf 6.2a i Sosialtjenesteloven er effektive og faktisk helt nødvendige i mange tilfeller og at det er best
for mor og barn at tiltakene blir satt i verk
tidligst mulig i svangerskapet.
Takk til jordmor Sylvi Egeland for god
bistandmed artikkelen.
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FAKTA
«TVANGSPARAGRAFEN»

«MELDEPLIKT»

De to første avsnitt i Helse og omsorgtjenesteloven § 10.3:

Uten hinder av taushetsplikt etter §
21 skal helsepersonell av eget tiltak
gi opplysninger til den kommunale
helse- og omsorgstjenesten, når det
er grunn til å tro at en gravid kvinne
misbruker rusmidler på en slik måte
at det er overveiende sannsynlig at
barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3.
Også etter pålegg fra de organer som
er ansvarlige for gjennomføringen
av den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike opplysninger.

”Det kan vedtas at en gravid rusmiddelbruker uten eget samtykke skal tas inn på institusjon
utpekt av regionalt helseforetak,
jf.spesialisthelsetjenesten m.m. § 2
-1a annet ledd, og holdes tilbake der
i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født
med skade, og dersom hjelpetiltak
ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda
skal samtidig ta stilling til om det
skal være adgang til å ta urinprøver
av den gravide under institusjonsoppholdet.
Inntakets formål er å forhindre eller
begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under oppholdet
skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk og blir i stand til å ta
vare på barnet.”

Om forfatteren:
Egil Nordlie er mangeårig overlege og assisterende klinikksjef ved Borgestadklinikken. Han har hatt det medisinske ansvaret for gravide rusmiddelmisbrukere
som har vært innlagt på klinikken. Nordlie har vært knyttet til kompetansesenter
rus-region sør i en delstilling og har blant
annet undervist og delt av sin erfaring og
kompetanse på området.
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En egen dør inn for barn og pårørende

Rusfag nr. 1–2012

Av: Anne Schanche Selbekk
Med ønske om å utvide og forsterke tilbudet til barn og andre pårørende opprettet
Rogaland A- Senter en egen stilling for å ivareta dette. Erfaringene oppsummeres i
denne artikkelen.

En egen dør inn for barn og pårørende
Å sikre barn og pårørendes behov, er en
målsetning som har fått økt oppmerksomhet innenfor spesialisert rusbehandling de siste årene. Målsetningen
er basert på kunnskap om de belastninger som kan ligge i det å være barn og
pårørende til pasienter (f.eks, Lindgard
2002 Mohaupt og Duckert 2009, Orford
2005), og på det eksisterende lovverk og
retningslinjer for oppfølging og involvering av barn og pårørende (Bøckmann
og Kjellevold 2010). Hvordan dette skal
gjøres i praksis er et stort tema som reiser problemstillinger på ulike nivåer; fra
spørsmål om strukturer for informasjon
og involvering, til kartlegging av behov
og utformingen av selve behandlingstilbudet og rollefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og andre tjenester.
Det vil videre være ulike tilnærminger
som kan bidra til en sikring av barn og
pårørendes behov.
I denne artikkelen vil jeg presentere noen
erfaringer fra et forsøksprosjekt som ble

gjennomført ved Rogaland A-senter med
mål om å utvide og forsterke tilbudet til
barn og pårørende. Rogaland A-senter
er en rusbehandlingsinstitusjon med en
avrusningsavdeling, en døgnbehandlingsavdeling, en poliklinikk og en vurderingsenhet. Prosjektet innebar å prøve ut
en stilling som barne- og pårørendekontakt i rusbehandlingsinstitusjonen, som
en egen dør inn i institusjonen for barn
og pårørende med lav terskel.

Pårørende i brukerutvalg
Grunnlaget for prosjektet ble lagt i brukerutvalget. I brukerutvalget satt både
tidligere pasienter, og barn og pårørende
av pasienter. En av representantene, som
selv hadde vokst opp med en rusavhengig far, fortalte om alle de spørsmålene
hun hadde som barn da faren var innlagt.
Hun visste ikke hvor hun skulle henvende
seg for å få svar. Det sentrale spørsmålet
ble; hvordan kunne institusjonen ha møtt
henne som barn? En barne- og pårøren-

137

138

En egen dør inn for barn og pårørende

dekontakt ble tenkt som en funksjon som
kunne ha fanget opp denne type henvendelse. Barne- og pårørendekontaktens
funksjon ble definert til å skulle ”ivareta
barns og pårørendes behov og interesser,
og ha funksjon som rådgiver og støtte for
dem før, under og etter en nær pårørendes behandlingsforløp”.

Prosjekt barne- og pårørendekontakt
Prosjektet ble prøvd ut og dokumentert
i en 2-års periode fra 2008 til 2010. Evalueringen av prosjektet ble definert som
et kvalitetssikringsprosjektet og meldt
til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Dokumentasjonen har vært
systematisk registrering av alle sakene
barne- og pårørendekontakten har vært
involvert i, samt kvalitative intervjuer om
prosessen knyttet til implementering av
en slik stilling, og kvalitative intervjuer
med brukere av tilbudet i fem ulike saker.
Denne artikkelen bygger på evalueringsrapporten fra prosjektet (Selbekk 2011).
Ideen bak prosjektstillingen var å prøve
ut en funksjon uavhengig av pasientforløp eller avdeling, der kontakten med
den pårørende ikke skulle avsluttes fordi
pasienten var ferdig i behandling, eller
selv valgte å avslutte behandling. Det vil
si at barn og pårørende kunne ta kontakt
med barne- og pårørende når som helst,
uavhengig av pasientens samtykke og
uavhengig av pasientens status i forhold
til behandling. Barne- og pårørendekontakten skulle videre ha en rolle som en
intern ressursperson for å løfte fokus på
barn, pårørende og familie i hele institusjonen. Det var videre et viktig poeng
at stillingen skulle være en 100% stilling
med eksklusivt fokus på barn og pårørende.

Barn og pårørende fikk informasjon om
funksjonen gjennom en brosjyre sendt til
alle pasienter i forbindelse med tildeling
av pasientrettigheter og behandlingsplass.
Videre ble informasjonen om barne- og
pårørendekontakten spredt via media,
nettverk og institusjonenes hjemmesider.

Rolle i institusjonen
Barne- og pårørendekontakten fikk på
institusjonsnivå i oppgave å koordinere
og være en støttespiller for de barneansvarlige. Barne- og pårørendekontakten
gikk videre inn på avdelingsnivå, og bisto
med veiledning og samarbeid om saker
som involverte barn og pårørende der
det var behov. Her har avdelingene hatt
ulike behov for kompetanse og assistanse. Barne- og pårørendekontakten har
deltatt jevnlig på møter i avdelingene og
fungert som barnas ”advokat” inn i disse
møtene, i forhold til å spørre etter barn,
og å sette barn på agendaen. For vurderingsenheten, som erfaringsvis har mottatt mange henvendelser og spørsmål fra
pårørende, ble barne- og pårørendekontakten den personen de kunne henvise
videre til internt for informasjon og ivaretakelse. Barne- og pårørendekontakten
ble også koblet på innkomne søknader
om behandlingsplass der vurderingsenheten var bekymret i forhold til barn og
pårørendes situasjon. I noen av disse sakene utførte barne- og pårørendekontakten oppsøkende virksomhet for å sikre at
barn og pårørende var ivaretatt.

Innhold i saker
I prosjektperioden var barne- og pårørendekontakten involvert i 140 konkrete
saker.
I mange saker henvendte pårørende seg
for å drøfte bekymringer for barn som
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ulike tilnærminger benyttet, og flere enn
har en forelder som ruser seg. De ønsket
ett familiemedlem har vært involvert diråd om hvordan de burde gå frem og hva
rekte i mange saker.
som kunne gjøres. Et sentralt spørsmål
var: hvordan skal jeg snakke med barnet
Selv om barne- og pårøom rusproblemene? Andre
rendekontakten har hatt
henvendte seg fordi de var
et 100 % barne- og pårøbekymret for pasient og
I mange saker henvendte
rendefokus i sin stilling,
ønsket å drøfte dette med
pårørende seg for å drøfte
har basisen for arbeidet
noen. De lurte på hvordan
vært fokusert på familie.
de kunne motivere til innbekymringer for barn som
I mange saker har også
leggelse, eller var bekymret
har en forelder som ruser
pasient vært involvert difordi pasient hadde avslutrekte. Andre hjelpeinstantet behandlingen før tiden.
seg. De ønsket råd om
ser inngår også aktivt i de
Noen ønsket råd om hvorhvordan de burde gå frem
ulike sakene, enten i form
dan de skulle forholde seg
og hva som kunne gjøres
av at de tok kontakt med
når pasienten var utskrevet
barne- og pårørendekonfra behandling. I andre satakten, eller at barne – og
ker søkte pårørende inforpårørendekontakten koblet dem på. Ermasjon, f.eks om hvordan ulike rusmidler,
faringene er at det å arbeide familiefokuog medisiner som antabus, virker. Andre
sert og multisystemisk er krevende, men
igjen søkte hjelp for sin egen del.
at det samtidig åpner dører og rom som
Familieorientert tilnærming
ellers ikke ville blitt åpnet.
Barne- og pårørendekontakten benytTidlig intervensjon?
tet ulike verktøy i sakene, alt etter hvilke
I over halvparten av sakene har barn og
behov som kom frem, og etter hva som
pårørende ikke tidligere hatt kontakt
var mulig og ønskelig å få til. I noen samed hjelpeapparatet. Barne- og pårøker har barne- og pårørendekontakten
rendekontakten har i prosjektperioden
veiledet foreldre i sin foreldrerolle, men
vært involvert i familier med til sammen
uten at barnet selv har vært direkte inne
162 barn, 54 av disse barn har fått interi saken. I andre saker har barn og voksne
vensjoner direkte, enten i form av famideltatt i barnefokuserte familiesamtaliesamtaler og/eller individualsamtaler, der barnets opplevelse og behov har
ler der tema har vært barnets situasjon
stått i sentrum. I noen familiesamtaler
og behov. Alderen på de barna som har
har sikkerhet i barnets omsorgssituasjon
hatt direkte kontakt med barne- og påvært hovedtema. I andre saker har barrørendekontakten er fra 2 til 17 år, med
net fått individuelle identitetsstyrkende
en gjennomsnittsalder på 12,5 år. I tilsamtaler med fokus på barns hverdagsliv
legg har mange barn fått hjelp indirekte
her og nå. Barne- og pårørendekontakten
gjennom foreldreveiledning eller annet
har også skrevet brev til barn. Barne- og
arbeid med foreldre. I 46 saker er det
pårørendekontakten har ellers hatt indiforetatt videre henvisning av barn eller
viduelle konsultasjoner med pårørende,
pårørende.
og arbeidet i forhold til andre deler av
hjelpeapparatet. I mange saker er flere
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Hva sier brukerne?
I fem saker det foretatt kvalitative intervjuer med brukere av tilbudet.
De som er intervjuet er jevnt over veldig
positive til at det finnes en ordning med
en barne- og pårørendekontakt. Ei jente
på 15 år uttrykker det på følgende måte:
”Hun hørte på meg, jeg fikk sagt det jeg ville. Hun hjalp meg til å se situasjonen med
mamma på et annet vis – mer positivt og
bedre. I denne situasjonen var det veldig viktig at hun kunne så mye om rus. Det hjalp
å snakke med barne- og pårørendekontakten. Jeg har noen tider da jeg er lei meg, men
jeg er ikke redd for å ta kontakt med henne.
Det er viktig å vite at det er en person jeg kan
snakke til. Det er en trygghet i det.”
En annen jente på 25 år sier noe om betydningen av å komme inn tidlig:
”Noen burde vært inne allerede første
gang far kom i kontakt med behandlingsapparatet”
En av de brukerne som ble intervjuet
hadde en eks-kone i behandling. De to
delte omsorgsansvar for felles barn. Han
opplevde det veldig frustrerende at hans
kone ikke ville gå inn i dialog om denne
felles omsorgsoppgaven i tilknytning
til behandling. I denne situasjonen ble
barne- og pårørendekontakten den personen han kunne henvende seg til, og
søke råd og støtte hos. Dette synliggjør
viktigheten av å ha en egen dør inn for
pårørende. Han sier det selv slik:
”Det hadde vært mye verre vanskeligere
uten en barne- og pårørendekontakt”
En annen av brukerne, ei jente på 19 år,
kommer med et innspill som synliggjør

behov for kontakt mellom ulike tjenestetilbud. Hun sier:
”Jeg trodde vi skulle komme der og snakke
om pappa, ikke om oss”
Det hun ønsket å få hjelp til i dialogen med
barne- og pårørendekontakten, var å sikre
sin pappas helsemessige situasjon og gi
han praktisk hjelp i hverdagen. Hun hadde
selv utført mange slike omsorgsoppgaver.
Allikevel var det ikke opprettet kontakt
mellom henne og hjemmesykepleien om
avlastning og utveksling av informasjon.

Oppsummering og konklusjon
Prosjekt barne- og pårørendekontakt ble
utformet med utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort i brukerutvalget, der
også de pårørendes brukerstemmer var
inkludert. Slik sett sier også resultatene
fra prosjektet noe om viktigheten og betydning av dette grepet.
Et sitat fra en av behandlerne ved Rogaland A-senter, oppsummerer hvordan en
barne- og pårørendekontakt kan bidra
inn i behandlingssystemet:
”Det er klokt å ha en person som har et hovedfokus på barn og pårørende i sin stilling. Det gjør oss oppmerksomme på de
begrensningene som ligger i det ordinære
behandlingssystemet”.
Barne- og pårørendekontakten beskriver
også selv hvordan det har vært å skifte rolle
fra å være behandler til å være barne- og
pårørendekontakt. Erfaringen er, at perspektivet og måten man handler på, endrer
seg når det ikke lenger er den identifiserte
pasienten som er primæroppgaven.
Det at funksjonen har vært uavhengig av

En egen dør inn for barn og pårørende

avdeling og pasientens forløp, har ut fra
de erfaringene som er gjort, ført til en mer
helhetlig oppfølging av barn og pårørende. En av behandlerne på behandlingsavdelingen sier at det viktigste skille mellom
en ordinær behandler og barne- og pårørendekontakten, er at barne- og pårørendekontakten kan følge barn og pårørende
også etter at pasient er utskrevet, skifter
avdeling, eller avbryter oppholdet. I dette
ligger også at barn og pårørende har en
inngang til institusjonen også i de tilfellene der det oppstår komplikasjoner i familierelasjonene; for eksempel der pasient
ikke gir samtykke, eller det oppstår brudd
i kontakten innad i familien. Dette blir beskrevet som en høyning av kvaliteten i det
arbeidet som blir gjort i forhold til barn
og pårørende. Det gir også behandlerne
en viktig støtte i dette arbeidet. I mange
av sakene var barn og pårørende i kontakt med hjelpeapparatet for første gang.
Gjennom å nå barn og pårørende tidlig,
kan prosjektet ha bidratt til å forebygge
senere problemutvikling.
Evalueringen viser at det gjennom prosjekt barne- og pårørendekontakt har
vært en økning i antall saker der behandlerne vurderer barns omsorgssituasjon
dit hen at det bør opprettes kontakt med
barnevernstjenesten. Evalueringen viser
ellers holdningsendringer i døgnbehandlingsenhetene i forhold til fokus på barns
situasjon. Prosjektet har også ført til en
strukturering av de barneansvarliges arbeid. Prosjektet har vist hvordan man
gjennom en barne- og pårørendekontakt
kan forankre og kvalitetssikre arbeidet
med implementeringen av lovendringene i forhold til barn som pårørende
(Helsedirektoratet 2010a), og styrke tidlig
intervensjonsfokuset i behandlingsarbeidet (Helsedirektoratet 2010b).

Disse erfaringene tilsier at det å ha en
ansatt med 100 % fokus på barn og pårørende i rusbehandlingsinstitusjonen,
kan føre til at institusjonen som helhet
ser barn og pårørende bedre.
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