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Regionale Kompetansesentre Rus
har som hovedoppgave å ivareta, bygge opp og formidle rusfaglig kompetanse. En sentral oppgave er å iverksette og implementere statlige satsinger på rusområdet i de sju regionene.
Publikasjonen Rusfag er en årlig artikkelsamling (utgis ca 1. april)og et temamagasin (utgis ca 1. november) og er et ledd i
dette arbeidet. Alle de sju sentrene samarbeider om Rusfag.
I denne utgaven skriver vi blant annet om:
Nye syntetiske rusmidler utfordrer hjelpeapparatet, politi og tollvesen i Norge. Stoffene er lette å innføre, de er billige og de
er vanskelig å oppdage på tester. Samtidig er de meget potente og kan gi farlig rus. Da Anna-Lena Westbye Pedersen skrev
om fenomenet i Rusfag for tre år siden vakte artiklene oppmerksomhet. Vi er glade for at hun igjen deler sin kunnskap med
Rusfags lesere.
Vi har flere artikler denne gang om ungdom. Les blant annet om ungdom på Svalbard som på mange måter skiller seg ut fra
ungdom på fastlandet når det gjelder bruk av rusmidler, og les om forebyggende arbeid blant unge i Fredrikstad og om det
bekymringsfulle frafallet fra videregående skole.
Rusfag formidles gratis fra KoRus.
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Nye syntetiske rusmidler. Hva gjør vi med dem?

Rusfag nr. 1–2014

Av: Anna-Lena Westbye Pedersen, høgskolelektor ved
Høgskolen i Hedmark, på oppdrag fra KoRus-Sør
Mangelfull kunnskap er en av utfordringene vi står overfor når det gjelder s yntetiske
rusmidler. Anna-Lena Westbye Pedersen beskriver her sine erfaringer og gir en
o ppdatering om utfordringene innen denne trenden.

Nye syntetiske rusmidler…
Hva gjør vi med dem?
Det er gått 3 år siden min første artikkel
om nye syntetiske stoffer i Rusfag
(Pedersen, 2011). Da hadde jeg nettopp
oppdaget denne, for meg, ukjente
verden av rusmidler. Det viste seg
raskt at denne uvitenheten ikke bare
gjaldt meg, men svært mange. Mange
foredrag og møter med fagpersoner i
ulike etater senere, ser jeg at det fortsatt
regjerer en kunnskapsmangel. Det er
en kunnskapsmangel så stor at deler av
hjelpeapparatet ikke klarer å fange opp
brukerne av disse stoffene.

Hva er nye syntetiske rusmidler?
Nye syntetiske stoffer, legal highs,
designer drugs, psykoaktive stoffer,
motedop, research chemicals (RC),
bokstav-
droger, internett dop. Kjært
barn har mange navn. Felles for dem
er at dette er syntetisk fremstilte stoffer
som er laget for å etterligne virkningen

av kjente narko
tiske stoffer, men hvor
produsentene stadig gjør små endringer
i molekylstrukturen for å omgå den
eksisterende narkotikalovgivningen i de
enkelte land (Folkehelseinstituttet [FHI],
2013). Etter slike molekylære endringer
får man et «nytt» stoff, med omtrent
samme virkning. Mange av disse stoffene
har sin bakgrunn i legemiddel-forskning,
der videre
utvikling og derivater har
blitt potente rusmidler. Stoffene har en
varierende grad av renhet, men kan ha
en svært høy renhet opp mot 97 – 99 %.
Et kjennetegn er at de ofte gir en kraftig,
psykoaktiv ruseffekt. I tillegg er de er også
svært avhengighetsskapende.
Et annet fellestrekk er at stoffene i
hovedsak selges via internett, der mange
og store nettbutikker tilbyr en stor
variasjon av stoffer. Noen leverandører
tilpasser også utvalget etter det enkelte
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lands narkotikalovgivning, slik at kunden
skal være trygg på at han eller hun
kjøper «lovlige» stoffer. Med bestilling
på internett får man deretter varen
hjem i sin egen postkasse, ofte merket
som plantegjødsel, forskningskjemikalier
eller badesalt. Dette gjøres for å for
virre tollvesenet, som kontrollerer post
sendinger fra utlandet. I tillegg er
samtlige poser merket med «Not for
human consumption». Dette er gamle
triks som nok fungerte i en viss grad
tidligere, men med et oppdatert tollvesen
og politi, så fungerer ikke dette lenger.
Men kan trikset likevel virke når det er
mor eller far som finner en slik pose på
gutterommet? Eller når ungdommen i
huset bestiller cd`er fra England som aldri
spilles? Mengden stoff som skal til for å gi
en rus er så liten, ofte bare på mellom 1
og 5 mg, slik at en pose med pulver på 1
gram vil være lett å gjemme i et cd-cover.
Eller i en t-skjorte. Leverandører av slike
stoffer finner stadig snedige måter å
kamuflere sine produkter på, slik at de
ikke skal oppdages før de når kunden.
Skulle forsendingen likevel stoppes, har
flere av nettbutikkene leveringsgaranti.
Det vil si at de sender en ny forsendelse –
helt til kunden har mottatt varen.
European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction, EMCDDA, følger
utviklingen av nye syntetiske stoffer.
Kartlegging av nye stoffer, utbredelse,
tilgjengelighet og skadevirkninger følges
nøye gjennom systemet for tidlig varsling.
I 2012 fant man 73 nye stoffer, det høyeste
antall nye stoffer på et enkelt år noen
sinne (EMCDDA, 2013). Siden 2007
er det funnet og identifisert 215 nye
syntetiske stoffer på denne måten. Til
sammen dreier dette seg om hundrevis
av stoffer som til stadighet endrer form

og struktur. Det er foretatt en opptelling
av produkter som i et øyeblikksbilde var
tilgjengelig via nettbutikker, og man fant
over 500 ulike produkter (Hillebrand,
Olsweski & S
edefov, 2010). I tillegg til
disse 500 kommer «gamle» nye stoffer
som ikke lenger tilbys på nett, men som
likevel finnes og kan skaffes tilveie ved å
ta kontakt med leverandørene. Vi vet at
etter denne tellingen i 2010 har industrien
vokst enormt, så vi kan forvente at
et øyeblikksbilde i 2014 vil se ganske
annerledes ut. Bare antallet nettbutikker
har vokst veldig; fra 170 i januar 2010, til
nær 700 i januar 2012 (EMCDDA, 2012).
Land som Nederland, Spania, England
og Polen er registrert med mange av disse
nettbutikkene.
EMCDDA deler inn stoffene i følgende
grupper som vist i tabellen:
Stoff
gruppe

Eksempler på
produkter /
stoffer

Egenskaper

Synte
tiske
cannabi
noider

JWH-, AM-, HUog RCS-gruppene,
Spice, Sence, K2

Virker på samme
reseptorer i hjernen
som THC i cannabis.

Katino
ner

Mefedron, me
tedron, 3-MMC,
MDPV, Pentedron

Sentralstimulerende,
kjemisk beslektet
med amfetamin.

Fenety
laminer

MDAI, 4-MA,
PMMA, 2-CB,
2-CI, NBOMe

Finnes både som
hallusinogene og
sentralstimulerende
stoffer. Likheter
med ecstasy.

Trypta
miner

AMT, 5-MeO-DMT,
DiPT

Sterke hallusinoge
ne stoffer.

Piperazi
ner

BZP, MeOPP,
pFPP, mCPP

«Party-piller». Deri
vater fra legemidde
lindustrien.

Andre

Krokodil (kodein),
Salvia Divinorum,
Etylphenidat,
Ketamin, MXE

Ofte planter, andre
kjemiske stoffer
og derivater av
legemidler.

Tabell 1: Ulike grupper av nye syntetiske stoffer, deres
egenskaper og eksempler på produkter.
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Hvem er så brukerne av stoffene? Den
stoffer på grunn av at det dannes mange omdannelsesprodukter, men blod og
gjennomsnittlige brukeren av disse nye
spytt kan benyttes. Imidlertid er det mye
syntetiske stoffene er gutter i alderen
lettere og mindre ressurskrevende å be16 til 30 år, men det finnes også jenter.
nytte spyttprøver (Vindenes, 2013).
Man ser at gruppen med de som allerede misbruker tradisjonell narkotika nå i
Disse stoffene gir en psykoaktiv rus.
økende grad også benytter disse psykoaktive stoffene, men størst er gruppen
Det vil si at de kjemiske stoffene virker
av unge rekreasjonsbrukere (EMCDDA,
på hjernen slik at det kan påvirke persepsjon, stemning, bevissthet, tenkning
2013). Det vil si en helt utypisk bruker av
og atferd. De fleste er
narkotika. En aggressiv markedsføring av
også sentralstimulerende, med en følelse
produktene som lovliDen gjennomsnittlige brukeren av
ge og ikke farlige, kan
av økt våkenhet, selvdisse nye syntetiske stoffene er
følelse, hevet stemnok appellere til en
gutter i alderen 16 til 30 år
ningsleie og kritikkslik målgruppe. I tillegg vet vi at rusen går
løshet. Hvordan den
over etter noen timer,
enkelte bruker opplever rusen er individuelt, avhengig av
det lukter ikke alkohol når man kommer
både tid og sted, hvilket stoff det dreier
hjem, og man slipper å knytte seg til et
seg om – og hvordan man tåler det. Mankriminelt miljø for å få rusen sin. I tillegg
ge beskriver rusen som ubehagelig med
er det billig, i forhold til tradisjonelle narkotiske stoffer. En rusdose koster fra cirpusteproblemer og angst, mens andre
ka 30 kroner.
har funnet «den optimale rusen» (Rørendal, Haugstvedt, & Tveiten, 2013).
Kommuner og ulike institusjoner for
Samtidig vet vi at overdosering og lav toungdom melder om at de ser at unge som
leranse for stoffene kan gi ekstremt høyt
allerede er under oppfølging bruker disse
blodtrykk, høy puls, høy temperatur,
stoffene. Det kan være ungdom på urinprøvekontrakt, en kjent metode der man
kramper, utagerende oppførsel og psykose (Dagens Medisin, 2013). Ikke alle
via urinprøver tester for narkotika. Negative prøver gir ofte fordel av redusert
klarer seg gjennom en slik livstruende tilstand, og rundt om i Europa meldes det
eller bortfall av straff ved mindre narkotikaforbrytelser. At syntetiske rusmidler
hvert år om dødsfall etter bruk av slike
erstatter tradisjonell narkotika som hasj,
stoffer (EMCDDA, 2013). I Norge ble det
forklares ved at de syntetiske er svært
registrert to dødsfall i 2013 (Tv 2, 2013).
vanskelig å finne på urinprøver. Vanlige
Det svenske Rättsmedicinalverket hadde
narkotikatester finner i liten grad disse
per utgangen av september i 2013 registrert 72 dødsfall og de fant 45 ulike syntestoffene. En ungdom kan derfor velge og
tiske stoffer knyttet til disse dødsfallene
ruse seg, men samtidig avlegge negative
(Corren, 2013).
urinprøver. Folkehelseinstituttet jobber
med å utvikle tester som skal finne disse
De som velger å kjøpe denne type rus
syntetiske stoffene, og satser primært på
på nettet, tar en stor sjanse. Industrien
spyttprøver. Urin egner seg dårlig til slike
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Selv om utbredelsen generelt er lav, må
er useriøs, og ofte får ikke kunden det
vi ikke glemme de store konsekvensene
han eller hun har bestilt. Hvis man tror
disse stoffene kan ha for den enkelte bruat man har et «uskyldig» stoff i hendene,
ker. Stoffene er sterke, de er vanskelige
men heller har fått et stoff med ekstrem
å dosere, og man vet heller ikke hvilket
høy renhet, så er sjansen for å overdosere ekstra stor. Et stoff som katinonet Mestoff man egentlig får. Sjansen for å overfedron kan doseres på
dosere er stor, hvilket
50mg, mens med cankan innebære livstrunabinoiden AM-2201
ende tilstander – og i
Stoffene er sterke, de er vanskelikan det være nok med
verstefall død. Erfaringe å dosere, og man vet heller ikke
ger viser at man i ru0,5mg. I utgangspunktet er 0,5mg uhyre vansen kan få en så sterk
hvilket stoff man egentlig får
skelig å måle. I England
psykoaktiv virkning at
er de nå bekymret for
brukeren får hallusinasjoner og derigjennom gjør handlinger
stoffer som fenetylaminet 25I-NBOMe,
som kan innebære fare for både eget og
som doseres helt ned til 50µg (mikrogram) og har forårsaket skader og flere
andres liv.
dødsfall (Advisory Council on the Misuse
En viktig indikator på omfanget av synof Drugs, 2013). Å dosere 50µg må betraktes som nær sagt umulig for en vanlig
tetiske stoffer er de beslag tollvesen og
privatperson.
politi gjør, hvilket sier noe om etter
spørselen. Tollvesenet gjorde i 2013 437
Situasjonen i dag
beslag av nye syntetiske rusmidler, hvilEt spørsmål som stadig dukker opp, er hvor
ket er dobbelt så mange som året før
mange det er som bruker disse stoffene.
(Tollvesenet, 2013). Kripos melder i sin
Hvor stort er egentlig problemet? EMCDDA (2012) referer til en europeisk under500
søkelse i 2011 blant over 12.000 unge i al437
deren 15-24 år. Her er gjennomsnittet for å
400
ha brukt nye syntetiske stoffer 5 %. I cirka
halvparten av landene lå andelen på 3-5
300
%, mens de høyeste anslagene ble rappor207
tert fra Irland (16 %) og Polen, England og
200
Latvia (10 %). I Norge finnes det per i dag
lite dokumentasjon på bruk, men man for100
holder seg foreløpig til de gjennomsnittlige
europeiske tallene. Her har cirka 4 % av be0
folkningen benyttet syntetiske katinoner,
2012
2013
mens bruk av syntetiske cannabinoider
ligger på rundt 1 % (FHI, 2013). Til samTabell 2: Antall tollbeslag i Norge av nye syntetiske
menligning ble det i 2011 og 2012 funnet
stoffer 2012 – 2013. Antall beslag av syntetiske
cannabinoider sank i denne perioden, men beslag
syntetiske cannabinoider i 2,2 % i prøver
av syntetiske psykoaktive stoffer økte sterkt. Før 2012
av et utvalg (726) norske bilførere (Brettefinnes ikke eksakte tall (Toll og avgiftsdirektoratet,
ville-Jensen & Bilgrei, 2013).
personlig kommunikasjon).
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narkotikastatistikk for 2013 at stadig nye
psykoaktive stoffer beslaglegges. Det
ses en tilbakegang på stoffer som er regulert av narkotikaforskriften, men det
er en bekymring over økningen av stoffer som ikke omfattes av lovgivningen
(Kripos, 2013). Norge valgte i februar
2013 å gruppeinnføre de fleste av disse
stoffgruppene. Det vil si at hele gruppen
av stoffer, selv med fremtidig endring i
sammensetning, vil være definert som
narkotika. Dette var et viktig tiltak med
tanke på forebyggende arbeid. Det er for
tidlig å konkludere om det vil ha en nettopp forebyggende effekt (Kripos, 2013).
At politiet og tollvesenet har fått et mer
ryddig lovverk hersker det derimot ingen
tvil om.
Erfaringene i møte med ulike hjelpeapparat er relativt sammenfallende; uavhengig av hvor de arbeider og hvilke
geografiske områder de kommer fra.
I samarbeid med politiet, tollvesenet,
kriminalomsorgen, kommuner, videregående skoler og spesialisthelsetjeneste
– så har jeg møtt mange av de samme
problemstillingene, de samme spørsmål
ene.
»» Vi vet ikke hva vi skal se etter, vi vet ikke
hva dette er.
»» Vi ser at ungdommen ruser seg, men
vi klarer ikke å bevise det. Vi vet vi blir
lurt.
»» Brukerne dukker nå opp i hjelpeapparatet, men veldig få forteller om bruken
sin.
»» Hvordan kan vi teste dette?
»» Hva gjør vi i en akuttsituasjon? Er de
farlige?
»» Finnes det motgift?
»» Hvor finner vi informasjon om dette?

Politi, tollvesen og kriminalomsorg har
begynt å opparbeide seg en god kompetanse på området. Dette er tjenester som
står nærmest lovverket og var tidlig ute
med å søke kunnskap. Tilbake står kommuner og spesialisthelsetjeneste; faggrupper som i høy grad har sjansen for å
møte brukerne også i akutte situasjoner.
Noen få personer kan mye, mens andre
ikke vet at fenomenet finnes. Felles for
alle er at interessen for å lære er stor, bare
vi har kunnskapen tilgjengelig.

Utfordringer nå og fremover
Kunnskap og mangel på kunnskap hos
fagpersoner i hjelpeapparatet er en stor
utfordring. Detaljert kunnskap om kjemiske formler og navn er ikke en nødvendighet. Men det er en stor fordel å kjenne
til fenomenet; brukergruppen, hvordan
stoffene virker og skadevirkninger. Det
kan bety en forskjell hvis man skulle
havne i en akuttsituasjon med en sterkt
påvirket person. Størst betydning har det
likevel å kunne snakke «samme språk»
med brukeren, snakke om de samme tingene i en samtale. Å vise at man vet litt,
kan kanskje utgjøre en forskjell.
Hvor vi kan hente kunnskap varierer.
Mange som arbeider med dette nærmest
daglig gjør en innsats i foredragsarbeid,
og artikler fra Norge er også publisert.
Internett er en viktig informasjonskanal
for alle, men her er det tilfeldig hva som
er eksakt kunnskap. Media har jevnlig
oppslag, men er det nok? Med «litt her
litt der», og med så mange stoffer er det
vanskelig å vite hva som er et riktig bilde. En måte å nå mange på, som en start,
er å revidere de nasjonale brosjyrene
om narkotika vi i dag har, og trekke inn
nye syntetiske stoffer her. Det samme i
forebyggende arbeid i skolene; å lære om
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Sykehus ser ut til å møte brukere av nye
syntetiske stoffer i stadig økende grad
(Dagens Medisin, 2013). De som kommer
kan i en akuttsituasjon være utagerende,
de skifter i bevissthet, noen er i livstruende tilstand – og det finnes ingen motgift.
Det finnes ikke tester der og da som kan
si noe om hvilket stoff pasienten har tatt,
og prosedyren er kun å gi støttende behandling. At man har dannet nettverket
European Drug EmerForskning krever alltid
gencies Network (Eustore ressurser og er
ro-DEN) for sykehus og
tidkrevende. Vi vet også
De som kommer kan i en akutt
akuttmottak fra 11 land,
at vitenskapelig arbeid
situasjon være utagerende, de
er et viktig skritt i riktig
er fundamentalt i fagmiljøer. Uten relevant
retning. Oslo Universkifter i bevissthet, noen er i livssitetssykehus er med i
forskning i bunn, har vi
truende tilstand – og det finnes
dette arbeidet, som skal
da grunnlag for å stadingen motgift
feste at «slik er verden»?
resultere i et nettverk
Dette fagområdet snur
som skal dele kunnskap
seg fra time til time, og
og erfaringer, og varsle
det betyr kanskje at vi må finne nye månår nye stoffer dukker opp (OUS, 2013b).
ter å forske på. For å få et øyeblikksbilde
Kombinasjonen av somatikk, rus og psykiatri er en utfordring det i lang tid er jobav dagen i dag har vi ikke tid til å vente
bet med. Å få en flyt og en felles forståelse
på forskning som er i gang; innen da er
av de ulike fagfeltene er en viktig forutstoffene endret mange ganger. Brukerne
setning for god pasientbehandling. De
får man i liten grad tak i, men vi finner
nye syntetiske stoffene ser ut til å sette
dem i brukerforumer på nett. Alt som
denne utfordringen ytterligere på prøve.
skrives der er nok ikke korrekt, men det
gir et bilde av ungdommenes verden.
Testing vil i tiden fremover fortsatt være
Flere forskere i inn og utland benytter i
en stor utfordring. Med så store skiftninstørre grad denne inngangsmuligheten.
ger i kjemikalier og sammensetninger av
Et eksempel er fra januar 2014, der en
disse, er tester og analyser et av de områlege fra Oslo Universitetssykehus stilte
dene som naturlig vil henge etter. Tester
opp på nettmøte i et stort forum, Freakforum. Der kunne forumdeltagerne stilutvikles først når et stoff er identifisert,
le spørsmål og de fikk faglige svar (Oslo
og det tar tid å utvikle dem. Håpet er at
Universitetssykehus [OUS], 2013a). Redet fortsatt skal jobbes for å utvikle gode
sponsen var enorm! Et slikt arbeid er en
og enkle tester som kan definere de store
annen måte å tenke forskning på, men
gruppene av stoffer som brukes. I møter
ikke mindre betydningsfull. Her tilpasser
med fagpersonell har behovet for tester
man forskningen etter målet og får gode
som er lett tilgjengelig, og at prisen for
øyeblikksbilder.
å sende inn prøver til analyse må holdes
lav, blitt meldt inn som et viktig tiltak.
narkotika bør også innebære at man lærer om de nye trendene innen rusmidler.
Min egen arbeidsplass, Høgskolen i Hedmark, har implementert dette temaet inn
sammen med annen rus i sin utdanning
av alt helsepersonell. Da dette er et relativt nytt tema, er det modig gjort av en
stor faginstitusjon - og absolutt en start
i et viktig forebyggende folkehelsearbeid.
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Tilgangen til stoffene er i dag høy, og Inhovedtrenden er at man straffer forsyternett har gjort tilgangen enkel. Markening mer enn å straffe bruk (EMCDDA,
det er fortsatt i stor utvikling og har en
2012). At nettbutikkene oppretter skjulte
enorm tilpasningsevne. Skjulte nettsider,
profiler gjør dette forebyggende arbeidet
kryptert og anonym betaling er noe av
mye vanskeligere.
det utviklingen byr på. Dagens unge er
Nye syntetiske rusmidler utfordrer det
gode på data, og lærer disse manøvreringene lett. Markedsføringen av produkteforebyggende arbeidet på flere områder.
ne blir alt mer aggressiv, og har for lengst
At lovverket i Norge har blitt mer ryddig
inntatt ungdommelige arenaer på sosiaer en start. Det gjør det derimot ikke letle medier. Å melde til Facebook support
tere å finne stoffene underveis i distribusjonen. Toll – og avat det finnes sider som
giftsdirektoratet meldte
formidler salg av narkotika, er heller ikke lett.
i november 2013 at
Tilgangen til stoffene er i dag høy,
Jeg har prøvd! Ettersom
narkotikahundene sliog Internett har gjort tilgangen
ter med å finne disse
tilbyderen
formidler
stoffene på grunn av de
«forskningskjemikalienkel
er», så bryter ikke detutallige kjemiske samte med Facebook sine
mensetningene. Det er
regler. Igjen møter vi dilemmaet å bli lurt
vanskelig å finne en felles markør for alle
på grunn av kunnskapsmangel. Som svar
stoffene som hundene kan lukte. Prosjektet tollvesenet har på dette, fortsetter
fikk de et lynkurs i syntetiske rusmidler,
med utvidet prøvetid (NRK, 2013b). Når
men Facebook-siden det gjaldt er fortsatt
poser med stoff er merket «smelly proof»,
aktiv...
viser det at avsenderen også ønsker å
Denne aggressive markedsføringen har
hindre at stoffet skal finnes av tollere og
svært unge mennesker som målgruppe.
deres hunder via lukt.
Lekre emballasjer med barnlige motiv,
produktene fremstår som ufarlige, det
Forebyggende arbeid kan betraktes som
er rimelig, og linken kan de finne på sin
en konklusjon på de utfordringer som er
sosiale hjemmearena som Facebook eller Kik. I posene kan det derimot være
nevnt. Det er for å hindre bruk og skader
noe helt annet enn det som er oppgitt.
hos enkeltpersoner vi forsker, underviser, samtaler, finner nye testmetoder,
Å hindre nettbutikkene i sin virksomhet
leter med lupe i posten, trener opp huner vanskelig. Nettbutikkene endrer sin
der. Det er et genuint ønske om å hindre
form, og erstattes raskt av nye når noen
tragiske utfall at så mange mennesker
legges ned. Skjulte nettbutikker via løsninger som anonymitetsnettverket Tor,
bruker sin kompetanse i dette arbeidet.
sikrer elektronisk anonymitet. Å betale
Det som står igjen, er holdninger. Hvilke
med bitcoins, «virtuell valuta», i stedet
holdninger har vi til hva vi gjør på nettet?
for å legge igjen kredittinformasjon, gir
Er det greit at sosiale medier og landpostbudet er våre nye narkotika-kurerer?
også anonymitet. Dette er utfordringer
Tar vi inn over oss det fakta at dette er en
allerede nå, i et forebyggende perspektiv.
livsfarlig trend og at mennesker skades
Over hele Europa utvikles tiltak som skal
og dør av dette? Hvilket ansvar har nettredusere både tilbud og etterspørsel, og
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opp jeg, og tar jeg det? Det finnes viktige
spørsmål å stille seg selv, uavhengig om
vi er fagperson, ungdom eller forelder:

Media har en gjentakende tendens til å
omtale trenden med de syntetiske rusmidlene som «ny». Sammenliknet med
andre etablerte syntetiske stoffer som
Er jeg som fagperson mottakelig for dette
amfetamin, ecstasy og GHB, så er det riktignok nytt. Men et nytt fenomen og en
relativt nye? Selv om øyeblikksbildet ikke
ny doptrend? Nei, det
har tung forskning bak
er det ikke lenger. Siden
seg? Forstår jeg alvoret?
2005 har vi sett denne
Kan jeg gjøre noe?
Tar vi inn over oss det fakta at
trenden utvikles og vokSom ungdom er jeg
dette er en livsfarlig trend og
se til det vi ser i dag, og
kanskje naiv og tror det
utviklingen følges nøye
går bra. Skal jeg stole på
at mennesker skades og dør av
(EMCDDA, 2012). Stofdet «han på forumet»
dette
fene begynte man å utsier, han som jeg aldri
vikle allerede i 1960 og
har møtt? Når pulver på
70-årene. Når dette ikke
nett markedsføres som
lenger er nytt, har tiden kanskje kommet
forskningskjemikalier og plantegjødsel
for virkelig å gjøre noe med det! Det er et
og er merket «not for human consumption» - bør jeg skjønne at det er useriøst og
stort behov for samarbeid mellom etater,
kan være farlig? Kanskje jeg skal slutte å
utvikling av informasjonsflyt, forskning
tenke «det skjer ikke meg»?
og undervisning. Det er gode prosjekter i
Som forelder skal jeg ta vare på ungdomgang, men vi har likevel bare så vidt starmen min. Vet jeg hva han eller hun gjør
tet.
på nett? Hva gjør jeg selv på nett? Lar jeg
EMCDDA påpeker at arbeidet med nye
ungdommen min låne kredittkortet? I så
syntetiske stoffer handler ikke bare om å
fall, vet jeg til hva?
telle tall, men også å informere om skadeSvarene er mange, men spørsmålene er
ne disse stoffene kan forårsake. Det betyr
enda fler.
å snarest iverksette nødvendige tiltak for
Veien videre
å beskytte folkehelsen (EMCDDA, 2013).
Når nye stoffer produseres og de endrer
Slik det er i dag har produsenter av syntetiske stoffer og deres mange salgskanaler
struktur, endres også mulighetene for å
tilnærmet full kontroll på hva slags inforfinne stoffene på biologiske tester. Narkotikahundene får enda nye stoffer å lete
masjon en potensiell, ung kjøper får av
etter, stoffenes virkning på brukeren eninformasjon om stoffene. Vi vet at mye av
dres, forskningen kommer enda lenger
denne informasjonen er feil, mangelfull
etter. Og så videre. Dette er en industri
og useriøs. Men den treffer en lettpåvirkelig og sårbar gruppe; ungdommene. I
som vil være mange hestehoder foran
Norge advarer myndighetene mot stoffeoss i lang tid, uansett om vi jobber med
ne ved å ha regulert de fleste av dem på
forebyggende arbeid, forskning, i politi,
narkotikalisten, men for øvrig er det lite
kriminalomsorg, toll eller helsevesen.
informasjon om farene ved bruk - utover
Hvordan skal vi da kunne forebygge denne trenden?
det som fremkommer i medieoppslag.
Å utarbeide korrekt informasjon, som i
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tillegg er lett tilgjengelig, bør være mulig
å få til! Både unge, deres foreldre og lærere, har behov for slik kunnskap. Klarer
vi å advare mot bruk med korrekt informasjon, samtidig som fagpersoner får en
oppdatert kunnskap, så er vi godt i gang
med et forebyggende arbeid som bør
være mulig å få til.
Når alt kommer til alt, så er det kanskje
våre egne holdninger som er den største
utfordringen. Enten vi er privatpersoner
eller jobber i et hjelpeapparat. Vi kan velge å se bort og håpe på at det går over, eller gjøre noe med det. Det spørs derimot
om denne økende trenden går over… og
om vi har tid til å vente med å gjøre noe i
mellomtiden.

Om forfatteren:
Anna-Lena Westbye Pedersen arbeider som
høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark,
institutt for sykepleie og psykisk helse. Hun
er utdannet sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap, i tillegg til fordypning
i rusmiddelmedisin. Tidligere har hun
arbeidet ved KoRus-Øst, og har vært prosjektleder for kommunale lavterskeltilbud
for unge voksne med problematikk innen
rus og psykisk helse.
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Fuktig ungdomskultur på S valbard

Rusfag nr. 1–2014

Av: Trude Aalmen, Kent-Ronny
Karoliussen og Marit Andreassen,
KoRus - Nord
Ungdom på Svalbard drikker mer alkohol og snuser mer enn ungdom på fastlandet. Det
viser Ungdata-kartleggingen som er gjennomført der. Hva kan dette handle om? Er det
trekk ved ungdomskulturen som er årsaken? Artikkelen belyser og drøfter dette.

Fuktig ungdomskultur på Svalbard
Innledning og problemstilling
Denne artikkelen setter fokus på rusmiddelbruk blant ungdom på Svalbard. Vinteren 2013 gjennomførte KoRus – Nord
Ungdata-undersøkelsen ved Longyearbyen skole, for elever både ved ungdoms
trinnet og ved videregående trinn. Arbeidet ble utført i samarbeid med Norsk
forskningsinstitutt for oppvekst, aldring
og velferd (NOVA) og lokalstyret i Longyearbyen.
Ungdata er gjennomført i en rekke kommuner i Norge, og omfatter nå 60.000
ungdommer. Resultatene herfra gir oss et
bilde av levekår i ungdomsbefolkningen.
I Nord-Norge er Ungdata gjennomført i
om lag 30 av våre 88 kommuner.
Svalbard-samfunnet er særegent. Det er
flere trekk i den lokale kulturen som skiller
seg fra Norge ellers. Klimaet setter natur-

lig nok sine premisser for samfunnslivet.
At det er et lite samfunn med om lag 2000
fastboende – pluss hele 60.000 besøkende
turister i løpet av året, preger naturlig nok
hverdagslivet på øya. Mange har begrenset botid på et par år, og det er dermed
stort gjennomtrekk i befolkningen.
Ungdata-undersøkelsen i Longyearbyen
ga oss resultater som tyder på at det også
er enkelte spesielle trekk i ungdomskulturen her. Disse vil vi utforske videre
når vi nå tar for oss resultatene innenfor
temaet rusmidler. Samtidig vil vi også
drøfte noen trekk ved Svalbard-ungdoms
bruk av fritiden og deres forhold til foreldre og andre voksne.
Vi er opptatt av å finne det spesielle ved
rusvanene blant ungdom i Longyearbyen, basert på funn i Ungdata. Vi vil
problematisere om og på hvilken måte
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spesielt drikkevanene blant ungdom her,
skiller seg fra ungdom ellers i Norge. Hvis
drikkemønsteret er spesielt, hva kan i så
fall være mulige årsaker til dette? Og er
det spesielle trekk ved den lokale kulturen som kan tenkes å virke inn på drikkevanene til ungdom?

Alkoholpolitikk på Svalbard
Sett fra et alkoholpolitisk perspektiv er
Svalbard i en særstilling. Alkoholloven
gjelder ikke på Svalbard, men øya har
egen alkoholforskrift1. Ser en på antall
utesteder pr innbygger er Longyearbyen
dessuten det stedet i Norge med størst
tetthet av bar og restauranter (ref).
At alkohol på Svalbard er fritatt momsavgiften er også vesentlig. Dette betyr at øl,
vin og brennevin er betydelig billigere
enn på fastlandet, både for de besøkende
og de fastboende. Momsfritaket gjelder
både for alkohol kjøpt ved det lokale vinmonopolet og når en kjøper alkoholholdig drikke på restauranter og puber.
Innkjøp av alkohol er dessuten kvote
regulert. Ordningen gjelder for alle fastboende over 20 år som bor mer enn 30
dager sammenhengende på øya. Den
månedlige kvoten består av inntil to flasker brennevin, en halv flaske sterkvin,
i tillegg til 24 bokser øl (ref). Svakvin er
ikke nøyaktig spesifisert, og kan kjøpes
«for rimelig forbruk».

1 Alkoholloven nr. 27 av 1989 som regulerer
all alkoholomsetning på fastlandet er ikke
vedtatt som gjeldende lov på Svalbard. Dette
henger sammen med at loven inneholder
reguleringer av alkoholavgifter som ikke finnes
på Svalbard, samt at loven reint organisator
isk tar utgangspunkt i kommunen som lokal
bevillingsmyndighet, et forvaltningsnivå som ikke
finnes på Svalbard selv om Lokalstyret har visse
likhetstrekk.

Metode og datagrunnlag
Denne artikkelen er i hovedsak basert på
resultatene fra Ungdata-undersøkelsen
ved Longyearbyen skole, gjennomført i
februar 2013. 61 av de 68 elevene i ungdomskolen og 29 av 42 elever i videregående deltok i undersøkelsen, noe som ga
en svarprosent på 90 prosent i den yngste ungdomsgruppa og 69 prosent i den
eldste. I Norge utgjorde nøkkeltallene på
dette tidspunkt nesten 44000 ungdommer på kommunenivå, og vel 12000 unge
på videregående nivå. Det er disse tallene
vi bruker som sammenligningsgrunnlag
når vi i det følgende utforsker resultatene
fra Svalbard videre.
Vår drøfting er i tillegg basert på uttalelser
og synspunkter fra ulike fagpersoner i
Longyearbyen, som vi møtte i forbindelse
med Ungdata-arbeidet og andre prosjekter
som KoRus - Nord har vært involvert i. Til
vårt fagmagasin Spor intervjuet vi ledere
i Longyearbyen lokalstyre, lærere og
helsesøster. Knyttet til våre presentasjoner
av Ungdata-resultatene møtte vi en
rekke ansatte som var involvert i arbeid
med barn og ungdom. Vi hadde også et
åpent kveldsmøte med foreldrene om
voksenrollen i forhold til de unges rus
vaner.
I januar 2013 arrangerte Longyearbyen lokalstyre og KoRus - Nord et samarbeidskurs i Ansvarlig vertskap for ansatte
i skjenkenæringen. Her deltok ansatte og
ledere fra samtlige bar og restauranter,
representant fra Sysselmannen og lege
tilknyttet Longyearbyen sykehus. Å delta
her ga oss nyttig bakgrunnskunnskap om
den lokale alkoholkulturen. Dette er ikke
vitenskapelige data, men disse møtene ga
oss likevel kunnskap som vi støtter oss på i
fortolkningen av Ungdata-materialet.
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Rusvaner blant ungdom på Svalbard,
sett i forhold til unge på fastlandet
Bruk av snus og tobakk
Figur 1 viser at forbruket av snus er mer
enn dobbelt så høyt på Svalbard, sett i forhold til landet ellers. Særlig gjelder dette
blant elevene på videregående nivå. Her
er det hele 34 prosent som rapporterer
at de snuser daglig, mot 15 prosent blant

ungdom ellers i Norge. Likevel, figur 1
viser samtidig at godt over halvparten av
ungdommene ikke bruker snus.
Figur 2 viser at om lag 90 prosent av
elevene i ungdomsskolen både på fastlandet og på Svalbard, er ikke-røykere.
Ved Longyearbyen videregående skole
rapporterer likevel hele 59 prosent av

Figur 1: Bruker du snus?
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Figur 2: Røyker du?
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Figur 3: Hender det at du drikker noen form for alkohol?
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elevene at de røyker «en gang i blant». På
fastlandet er det til sammenligning kun
16 prosent i samme elevgruppe som svarer dette. I ungdomsskolen på Svalbard
er det åtte prosent som sier de røyker en
gang i blant, mot fem prosent i landet ellers. Blant elever i videregående på Svalbard er det ingen som rapporterer at de
røyker daglig.
Alkoholbruk: Figur 3 forteller at de fleste
elevene på ungdomstrinnet rapporterer
at de aldri eller svært sjelden har smakt
alkohol. På videregående trinn har denne prosentsatsen blitt betydelig lavere,
spesielt blant elevene på Svalbard. Ungdata-resultatene fra Longyearbyen skole viser et høyere alkoholkonsum blant
elevene her, sett i forhold til landet ellers.
Her rapporterer 15 prosent av elevene
i ungdomsskolen at de drikker alkohol
minst månedlig, mot bare 8 prosent i den
samme elevgruppen på fastlandet. Blant
videregående-elevene på Longyearbyen
skole er det hele 62 prosent som svarer
at de drikker minst en gang hver måned,

Minst månedlig

mens det på fastlandet er 35 prosent i
denne elevgruppen som svarer dette.
Figur 4 viser alkoholkonsumet målt etter
antall ganger en har vært tydelig beruset
på alkohol siste halvår. Den største gruppen av ungdomsskoleelever har aldri
drukket seg beruset, verken på Svalbard
(60%) eller i landet for øvrig (80%). Blant
de som har drukket seg beruset, er andelen høyere på Svalbard enn på fastlandet.
I ungdomsskolen på Svalbard er det 33
prosent som svarer at de har drukket seg
beruset fra èn til fire ganger, mot 16 prosent blant unge i samme aldersgruppe
på fastlandet. Litt mer enn halvparten av
Svalbard-elevene på videregående trinn
svarer at de har drukket seg tydelig beruset «fem ganger eller mer» siste halvår,
mot 26 prosent av elevene i samme aldersgruppe i landet ellers. I ungdomsskolen er imidlertid differansen på kun to
prosentpoeng mellom Svalbard-elevene
og elevene på fastlandet.
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Figur 4: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger
har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?
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Figur 5 tar utgangspunkt i de som drikker ”minst månedlig”, og viser hvilken
type alkoholdrikk de drikker. Også her
finner vi nesten gjennomgående høyere
tall blant Svalbard-ungdom, i forbruket
av alle typer alkohol, sammenliknet med
tilsvarende gruppe på fastlandet. Innad i
elevgruppene på Svalbard er det dessuten interessante kjønnsforskjeller, som vi
kommer tilbake til senere.
Ungdata-resultatene viser for øvrig at

5 ganger eller mer

forbruket av både hjemmebrent og sprit
også er tydelig høyere i begge elevgruppene her, sett i forhold til dette forbruket
på fastlandet.
Figur 6 viser forbruket av alkohol i elevenes
nære nettverk. Også dette synes en god
del høyere blant Svalbard-elevene. Hele
90 prosent av elevene på videregående
trinn her rapporterer at nære venner
bruker alkohol ukentlig, mot 55 prosent av

Figur 5: Hvor ofte drikker du noe av følgende? (andel «minst månedlig)
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Figur 6: Andel i nettverk som bruker alkohol ukentlig eller oftere
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elevene på fastlandet. Ser en på ukentlig
alkoholforbruk blant mor og far rapporterer
Svalbard-elevene i ungdomsskolen og på
videregående trinn om et høyere forbruk,
sett i forhold til hva elevene ellers i Norge
svarer på samme spørsmål.
Figur 7 viser hva elevene svarer på
spørsmålet om det å drikke seg full vil
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øke statusen i vennemiljøet. De fleste har
svart at dette ikke vil øke statusen blant
venner. Figuren tar utgangspunkt i de
som har svart at dette vil øke statusen litt
eller mye. Svalbard-ungdom rapporterer
i større grad enn ungdom på fastlandet at
dette gir økt status. I videregående skole
er det 30 prosent av de eldste Svalbardungdommene som rapporterer at dette

Figur 7: Andel som mener det å drikke seg full «øker statusen litt» eller «øker
statusen mye» i vennemiljøet
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Figur 8: Hvor viktig er det for deg å rette deg etter dine foreldres meninger
og holdninger når du skal ta stilling til spørsmål som angår ditt syn på bruk av
rusmidler? (andel «svært viktig»)
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gir økt status, mot 18 prosent av unge
i samme aldersgruppe på fastlandet.
20 prosent av de yngste Svalbardungdommene svarer det samme, mot 11
prosent på fastlandet.
Figur 8 forteller hvor viktig elevene oppfatter at det er å rette seg etter foreldrenes holdninger og meninger i synet på
rusmiddelbruk. På fastlandet svarer 53
prosent av elevene i ungdomsskolen og
43 prosent av elevene på videregående
trinn at det er svært viktig å rette seg etter
hva foreldrene mener om rusmidler og
bruken av disse. Blant Svalbard-elevene
i ungdomskolen er det bare 31 prosent
som mener dette er svært viktig, og kun
15 prosent blant elevene på videregående trinn er enige i dette.

Hasj og marihuana
Figur 9 viser andelen ungdom som har
brukt cannabis (hasj og marihuana)
minst en gang siste år. Forbruket av ille-

U.skole Norge

Vgs. Norge

gale rusmidler ligger generelt på et lavt
nivå blant ungdom i Norge. Ser en de to
elevgruppene opp mot hverandre finner en et lavere forbruk av cannabis på
Svalbard, sett i forhold til forbruket blant
unge i samme aldersgruppe på fastlandet. Ungdom her rapporterer dessuten
at de tror det er vanskelig å få tak i hasj
og marihuana. Bare sju prosent av Svalbard-elevene på videregående trinn
svarer ja på spørsmålet om de tror de vil
klare å skaffe deg cannabis løpet av et par
dager, mot hele 41 prosent i samme elevgruppe ellers i landet.

Ungdom og alkohol på Svalbard
Både når en ser på månedlig forbruk og
andelen som har drukket seg tydelig beruset siste halvår ligger Svalbard-elevenes alkoholforbruk betydelig høyere enn
forbruket blant unge ellers i Norge. Dette
gjelder både for elever i ungdomsskolen
og i videregående skole. Ved ungdoms
trinnet ved Longyearbyen skole er det
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Figur 9: Bruk og tilgjengelighet av hasj og marihuana
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Andelen som har brukt hasj eller
marihuana minst en gang
siste 12 mnd

Hvis du ønsket å få tak i hasj
eller marihuana, tror du at du ville klare
å skaffe det stoffet i løpet av
to til tre dager? (Andel JA)

en tredjedel som svarer at de har drukket seg beruset fra èn til fire ganger siste
halvår. Det er altså mer enn dobbelt så
mange med et slikt høyt forbruk her, sett
i forhold til deres jevnaldrende på fastlandet. På videregående trinn svarer over
halvparten av Svalbard-ungdommene at
de har vært beruset mer enn fem ganger
siste halvår, mot en fjerdedel av elevene
på fastlandet. Ungdata-materialet viser
dessuten at forbruket av snus og tobakk
er betydelig høyere blant Svalbard-ungdom, enn blant de unge ellers i landet.
For mange av de som jobbet tett opp mot
ungdom i Longyearbyen, både lærere,
rådgivere og kulturarbeidere, kom ikke
resultatene fra Ungdata særlig overraskende. Flere av disse fagpersonene uttalte at spesielt rusvanene blant de eldste
elevene i videregående skole, samsvarte
med det inntrykket de hadde av livsstilen blant lokal ungdom. På bakgrunn
av funn gjennom Ungdata må vi derfor

kunne karakterisere ungdomskulturen
som mer fuktig her. Hvordan kan dette
forklares?

Tilgjengelighet
Alkohol og tobakk er billigere på Svalbard
enn på fastlandet, og i så måte lettere tilgjengelig. Snus koster for eksempel kun
en tredjedel av det det koster ellers i Norge. Også kvoteordningen for alkohol som
gjelder for Svalbard kan føre til større tilgjengelighet. Kvoten tillater hver voksen
fastboende å kjøpe to liter brennevin,
ubegrenset mengder vin og en kasse øl
hver måned, og dette til en lavere pris
enn hva en er vant til fra fastlandet. Vi
mener det er interessant å se rusvanene
til Svalbard-ungdom opp mot den lokale
tilgjengeligheten av disse rusmidlene.
I gruppen fastboende voksne kan vi anta
at det er mange som benytter seg av
kvoteordningen. Dette vil i så fall kunne
føre til at det i flere hus i Longyearbyen
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oppbevares relativt mye alkohol. Faggjengelighet og forbruk av alkohol. Babor
personer fortalte også om episoder der
og medarbeidere (2010) har vist at en
ungdom hadde drukket seg nærmest bestreng forvaltning av alkoholloven også
visstløs på brennevin. Ifølge de samme
gir mindre alkoholkonsum, og dermed
fagpersonene hadde ungdom selv fortalt
mindre skade og problemer for individ,
at det var lett å få tak
familier og samfunn.
i brennevin hjemme,
Jo lavere befolkningens gjennomsnittsnettopp fordi det i
Jo lavere befolkningens gjennomforbruk av alkohol,
mange hus var en god
snittsforbruk av alkohol, desto
desto færre er det i
del flasker i skapene.
gruppen med et velTil
sammenligning
færre er det i gruppen med et veldig høyt forbruk. Fra
viser Ungdata at andig høyt forbruk
delen som har prøvd
et forebyggingssynspunkt ønsker vi både
cannabis, eller som
å redusere totalkonsutror at de lett kan skaffe det, er lavere enn på fastlandet. På
met i befolkningen, i tillegg til å redusere alkoholkonsumet i de gruppene som
Svalbard har man en visjon om å være et
drikker mest (Rossow, 2013).
narkotikafritt samfunn. Det kan derfor
tenkes at tilgjengeligheten i forhold til illegale rusmidler er lavere her enn på fastLokal alkoholkultur
landet, og at dette påvirker både faktisk
Det er et rikt kulturliv i Longyearbyen
bruk og troen på å kunne skaffe seg stofmed en rekke kulturfestivaler og konserfet. Forbruket av cannabis er likevel ikke
ter, spesielt i høysesongen. Mange bor
lik null på Svalbard. Fagpersoner mente
relativt trangt, i små hus og leiligheter.
dette kunne skyldes bruk i på fastlandet,
Dette bidrar til at flere har et aktivt sosialt liv, der en for eksempel går ofte ut på
i ferier eller før ungdommene flyttet til
restauranter, konserter og pub. Mange
Svalbard, men dette har vi ikke grunnlag
av de fastboende er enslige menn. Flere
for å si noe om.
av de voksne fastboende som vi møtte
bekreftet at de går oftere ut på pub og
Alkoholpolitikken på Svalbard står i sterk
restaurant mens de bor her, enn hva de
kontrast til den som gjelder i Norge ellers,
gjorde på fastlandet.
som i en europeisk sammenheng betegnes som restriktiv (Rossow, 2013). Gjennom tiltak som høye avgifter og priser, reSvalbard-samfunnet påvirkes også sterkt
duserte åpningstider for salg av alkohol,
av turisme. I høysesongen fra mars til og
samt ingen og forbud mot alkoholreklamed september besøker svært mange
me ønsker vi å redusere totalkonsumet i
turister øya, og de fleste kommer i grupper. I denne perioden preger turistene
befolkningen. Vi begrenser tilgjengeligheten også gjennom lav promillegrense,
både samfunnslivet og utelivet. Også
aldersgrense ved kjøp av alkohol, samt
dette bidrar til en spesiell alkoholkultur
gjennomføring av skjenkekontroller ute
i Longyearbyen.
i kommunene.
Også resultatene fra en levekårsundersøkelse gjennomført i 2009 blant personer
Rusforskningen har i mange år synliggjort en nær sammenheng mellom tilover 16 år forteller at alkoholkonsumet
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er høyere her, sett i forhold til konsumet i
voksenbefolkningen på fastlandet2. Blant
innbyggerne i Longyearbyen svarte 28
prosent av de spurte at de drakk alkohol
minst to ganger i uken. Blant mennene
var det 31 prosent som hadde drukket alkohol minst to ganger i uken, mens det
samme var tilfelle for 24 prosent av kvinnene. Samme år var det på fastlandet 18
prosent som hadde drukket to ganger i
uken (Nørgaard og Sæther, 2010).
Pedersen (2006) bruker begrepet den
kollektive drikkekulturen om det faktum
at man lærer å bruke alkohol av andre
og at drikkevanene i alle grupper har
en kollektiv karakter. Han mener alkoholkonsumet i befolkningen, også den
blant ungdom, i stor grad preges av den
kollektive drikkekulturen: «Du lærer å
bruke alkohol av andre, du drikker i sosiale situasjoner og lærer så videre det
du selv har lært». Pedersen understreker betydningen av de sosiale rammene
rundt drikkingen, der våre handlinger er
tett forbundet med andre menneskers
handlinger. Drikkemønsteret til den enkelte er synkronisert med dem som finnes i omgivelsene. Få drikker alene. Pedersen mener derfor at ungdom påvirkes
av drikkevanene til venner og foreldre, og
at også type alkoholdrikk i stor grad er
preget av den sosiale klasse og kulturell
kapitalen foreldrene representerer (Pedersen, 2006).

2 Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2000 og
i 2009 Levekårsundersøkelser i Longyear
byen. I 2009 ble denne gjennomført ved at 600
personer er trukket ut, og 372 av disse svarte på
undersøkelsen. Med en befolkning på rundt 1700
innbyggere over 16 år ved utgangen av 2009, be
tyr det en deltakelse på rundt 22 prosent. I 2000
var det 774 personer som deltok, som tilsvarer
76 prosent av målgruppen.

Også Øia (2013) har vist at når foreldrene
drikker, øker sjansene for at også de unge
drikker. Han påpeker samtidig at de som
kommer fra ressurssterke hjem der foreldrene har høyere akademisk utdanning,
drikker mest (Øia, 2013).

Ungdom og foreldrenes betydning
I Norge ellers viser både Ungdata og tidligere ungdomsundersøkelser at vi helt
siden årtusenskiftet har hatt et gradvis
synkende alkoholforbruk i hele ungdomsgruppa. Blant elever i ungdomsskolen var det i 2013 kun 16 prosent
som svarte at de minst èn gang siste år
har drukket seg tydelig beruset, mens
det i 2002 var hele 45 prosent i samme
aldersgruppe som rapporterte om dette (NOVA, 2013).3 Dette kan ha en sammenheng med bruken av digitale media
og det faktum at ungdom oppholder seg
mer hjemme, også i helgene (Bakken,
2012). I samme tidsrom har rusforbruket
i voksenbefolkningen har vært jevnt stigende, spesielt i grupper med høy utdanning og inntekt (Bye m. fl., 2013).
Ifølge den nasjonale Ungdata-rapporten
svarer mer enn halvparten av ungdommene at de ikke får lov til å drikke av egne
foreldre før fylte 18 år (Nova, 2013). Fra
samme rapport vet vi at de elevene som
mener at de får lov å drikke alkohol av
egne foreldre, også rapporterer om et
høyere forbruk. Også funn i Ung i Oslo
3 Også i 2009 ble det gjennomført en ungdoms
undersøkelse på Svalbard, på oppdrag fra Helse
direktoratet, hvor blant annet alkoholkonsum var
tema. Fordi det ble brukt andre spørsmålsfor
muleringer enn i Ungdata er det vanskelig å
sammenligne svarene. Det er heller ikke mulig
å vurdere eventuelle endringer i alkoholkonsum
blant ungdom på Svalbard. Vi vet derfor ikke om
trenden blant ungdom på Svalbard er lik den på
fastlandet, med et gradvis synkende alkoholkon
sum blant ungdom helt siden 2000-tallet.
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viser at foreldrene påvirker de unges
seg full gir en høyere status blant Svalbard-ungdom. Spesielt gjelder dette
drikking mest. De som får lov å drikke av
innad i den eldste ungdomsgruppa, der
foreldrene, drikker mest. Minst drikker
nesten en tredjedel mente at dette gir økt
de som har et tydelig forbud (Øia, 2013).
status.
Også de fleste unge på Svalbard rapporterer at de møter en
Ser vi på de unges bruk
restriktiv holdning til
av fritiden viser Ungdata at det er litt flere
alkohol hjemme hos
Om lag 16 prosent av elevene på
på Svalbard enn på
foreldrene. Blant elevungdomstrinnet på Svalbard sier
ene i ungdomsskolen
fastlandet som minst
her sier 70 prosent at
ukentlig
oppholder
at de ikke vet om de får lov å drikde ikke får lov å drikseg på gatehjørne, kafè
ke alkohol før fylte 18 år
ke av foreldrene. På
og kaffebar, utenfor
fastlandet er det 77
kiosk, kjøpesenter og
prosent i samme albensinstasjon. Dette
dersgruppe som svarer dette. Om lag 16
kan ha sammenheng med at det er færre
prosent av elevene på ungdomstrinnet
fritidstilbud her, men også i Longyearbyen finnes det ungdomsklubb og ulike
på Svalbard sier at de ikke vet om de får
idrettstilbud for denne gruppen. Det er
lov å drikke alkohol før fylte 18 år, noe
samtidig relativt få butikker på stedet, så
som kan vitne om utydelig grensesetting
når ungdom rapporterer at de bruker tid
fra foreldrenes side. Likevel, alle disse tallene samsvarer med hva vi har sett i anpå kjøpesenter kan det vitne om at de har
dre kommuner i Nord-Norge. Vi mener
interesser som faller utenfor de gjeldende fritidstilbud.
derfor at rusvanene til Svalbard-ungdom
Snøskuterkjøring er imidlertid en poputvilsomt kan forklares med at foreldrene
lær aktivitet blant Svalbard-ungdom vinher utviser en svakere grensesetting overfor sine ungdommer.
terstid. I Ungdata blir elevene spurt om
Ungdom på Svalbard ser imidlertid ut
de kjenner til, har vært passasjer, eller
til å påvirkes litt mindre av foreldrenes
selv har kjørt motorisert kjøretøy i ruset
holdninger og meninger om temaet rus.
tilstand. Slik kjøring i ruset tilstand synes
I Ungdata spør vi om de unges vilje til å
imidlertid ikke mer utbredt på Svalbard,
rette seg etter foreldrenes holdninger i
men elevene i videregående skole her
forhold til rusmiddelbruk, samt andre terapporterer i større grad enn elever på
maer som for eksempel musikk og klær.
fastlandet at de kjenner til ungdommer
Svarene viser at foreldrenes holdninger
som har gjort dette. Om lag halvparten
og meninger om rusmiddelbruk betyr
av Svalbard-jentene i den eldste aldersgruppen svarer dessuten at de en gang
mye mer enn de øvrige temaer det spørres etter (NOVA, 2013).
har vært passasjer når sjåføren har drukket alkohol, mot 13 prosent av guttene.
Blant Svalbard-elevene både i ungdomsArbeidsmarkedet på Svalbard gjør at det
skolen og på videregående trinn er det
er mange unge menn som oppholder seg
færre elever som ønsker å rette seg etter
i Longyearbyen, spesielt når de har friperioder fra sine jobber i anlegg og gruver
foreldrenes meninger om rus (Figur 8).
utenfor tettstedet. Flere fastboende forI tillegg ser det ut som om det å drikke
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talte at det var en del jenter fra videregående trinn som i perioder vanket med
disse unge voksne. På videregående trinn
var det 67 prosent av Svalbard-jentene
som rapporterer om minst månedlig
forbruk av brennevin, mot 50 prosent
av guttene. Dette er motsatt tendens til
hva en finner ellers i Norge, hvor guttene vanligvis drikker mer brennevin enn
jentene (Vedøy m. fl. 2009). Det kan være
at dette høye forbruket av brennevin
blant nettopp disse jentene kan skyldes
kontakten med unge menn. At så mange
unge kjenner til fyllekjøring og så mange jenter svarer at de har vært passasjer
når sjåføren har kjørt i ruset tilstand, kan
skyldes samme forhold.
Ut fra det vi vet om tilgjengeligheten av
alkohol i Longyearbyen og de mange kulturtilbudene som finnes der, kan vi anta
at mange voksne har et relativt høyt alkoholforbruk. Rusvanene til de voksne kan
være lett synlig for ungdom på Svalbard,
spesielt gjelder dette den drikkingen som
foregår på pub og restauranter. Dette forsterkes av at samfunnet er lite og relativt
gjennomsiktig. På mange konserter og
kulturarrangementer i Longyearbyen er
det åpent også for ungdom under 18 år.
Alkoholsalget er likevel avgrenset til bestemte områder i lokalet. Ifølge fagpersoner har ungdom på Svalbard gitt uttrykk
for at de synes det er ubehagelig å møte
fulle voksne – for eksempel egne eller
andres foreldre, eller lærere, i slike sammenhenger.

kontrollere funnene i Ungdata opp mot
for eksempel botid på Svalbard og eventuelle særtrekk ved familiene som velger
å bosette seg her for en kortere eller lengre periode, for å se om slike faktorer har
betydning for funnene.
Vi har gjort forsøk på å drøfte disse funn
ene relatert til større tilgjengelighet, og
til ulike kulturelle trekk ved Svalbardsamfunnet. Kanskje er det slik at den
kollektive drikkekulturen bidrar til at så
mange unge har drukket alkohol, i og
med at ungdom sosialiseres inn i en lokal
kultur der det er vanlig at mange voksne
og unge drikker. Kanskje bidrar særtrekk
ved Svalbard-samfunnet til å rekruttere
ungdom til miljøer og arenaer der det
drikkes alkohol, noe som i sin tur kan
føre til en noe fuktigere ungdomskultur
enn på fastlandet.
Det er med andre ord mange spennende
problemstillinger som utkrystalliserer
seg, og som hadde vært spennende å belyse videre i både kvantitative og kvalitative studier.

Om forfatterne:
Alle tre er knyttet til KoRus-Nord: Trude
Aalmen er sosiolog/seniorrådgiver, og jobber blant annet med Ungdata. Kent Ronny
Karoliussen er samfunnsplanlegger/seniorrådgiver, og jobber blant annet med
Ungdata. Marit Andreassen er sosiolog og
virksomhetsleder ved KoRus-Nord.

Avslutning
Som vi har sett viser Ungdata et høyere
konsum av alkohol, og mer liberale holdninger til alkohol blant ungdom på Svalbard, sammenlignet med ungdom på
fastlandet. Vi har ikke hatt mulighet til å
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Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt…

Rusfag nr. 1–2014

Av: Helle Wessel Andersson og
Trond Ljøkjell, KoRus-Midt
Innenfor rusfeltet er økt forskningsbasert kunnskap om effekt av ulike tiltak sentralt
i forbindelse med tidlig intervensjon, og et viktig bidrag for å styrke den forebyggende
innsatsen. I denne artikkelen presenterer vi resultater fra oppsummert og kvalitetsvurdert forskning på rusfeltet, og gir eksempler på bruk av tidlig intervensjonstiltak
med dokumentert effekt.

Tidlig intervensjonstiltak med
dokumentert effekt på risikofylt
alkohol- og cannabisbruk hos
ungdom og unge voksne
Innledning
Kompetansesenter rus - Midt-Norge
(KoRus-Midt) er ett av sju regionale kompetansesenter for rus. Vår primære rolle
er å styrke praksisfeltet gjennom formidling og implementering av forskningsog kunnskapsbaserte strategier. Vi skal
bidra til at forebyggende tiltak settes
inn så tidlig som mulig, både tiltak mot
risikogrupper og tiltak som forebygger problem
utvikling i befolkningen.
Økt kunnskap og kompetanse om tidlig
intervensjon er en av kjerneoppgavene
til kompetansesentrene.

Tidlig intervensjon brukes om tiltak som
settes inn tidlig i en definert problemutviklingsprosess. Tiltakene omtales
også som selektiv forebygging, da forstått
som tiltak rettet mot en definert gruppe
med identifiserbar forhøyet risiko for
problem
utvikling, eventuelt begynnende problemutvikling (Helsedirektoratet,
2009).
Det foreligger ingen offisiell konsensus
om en definisjon av risikofylt alkoholforbruk i Norge. Det gis heller ingen grenseverdier eller anbefalinger for ukentlig

29

30

Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt…

eller daglig alkoholforbruk. Inntak av
kvensene av å være i en risikosituasjon.
alkohol som fører til beruselse kan geneKjente risikofaktorer for å utvikle rus
relt defineres som risikofylt alkoholforrelaterte problemer omfatter blant annet
bruk, da det øker risiko for skade og ulykpsykiske vansker, dårlige skoleresultater
ke. Drikkeepisoder med inntak av mer
og svake sosiale ferdigheter. Videre vil
enn fem alkoholenheter for menn og fire
foreldre kunne påvirke barn og ungdoms
alkoholenheter eller
forhold til rusmidler
mer for kvinner, kan
gjennom oppdragerstil, holdninger
tilsvarende
anses
Kjente risikofaktorer for å utvikle
og atferd i forhold
som risikofylt. I Sverusrelaterte problemer omfatter blant
rige er tilsvarende
til bruk av rusmidler. Risikofaktorer
grense for ukentlig
annet psykiske vansker, dårlige skolefinnes også på saminntak 14 og ni alko
resultater og svake sosiale ferdigheter
funnsnivå. Vi vet at
holenheter for henholdsvis menn og
tilgjengeligheten av
kvinner.
rusmidler, høy eksponeringsgrad av rusmidler i nærmiljøWHO definerer alkoholbruk som risikofylt når det øker risikoen for skadelige
et, samt rusmiddelmisbruk blant venner
konsekvenser for brukeren selv eller aninnebærer økt risiko for utvikling av rusdre (Babor et al., 2001). En tilsvarende
middelmisbruk
(www.forebygging.no;
definisjon for risikofylt cannabisbruk vil
Newcomb et al., 1986). Risikofaktorer har
være når cannabis blir brukt så hyppig
en tendens til å opptre samtidig, og de
at det rammer individets sosiale fungenegative konsekvensene er knyttet til anring og gir risiko for fysiske eller psykiske
tall risikofaktorer (Newcomb et al., 1986),
helseskader, med fare for utvikling av avsamtidigheten og interaksjonen mellom
hengighet (Gates, et al., 2006). I en nyere
dem (Sameroff et al., 1998; Swadi, 1999;
studie som omfatter norske ungdommer,
Hawkins et al., 1992).
har Haugland og kollegaer (2012) defiDet er utviklet mange ulike selektive
nert risikofylt rusbruk som «gjentatt beforebyggende tilnærminger med mål om
ruselse, hyppig alkoholbruk og utprøvå redusere problematisk rusmisbruk hos
ning av hasj eller liknende stoffer».
ungdom. Dette omfatter individbaserte
tilnærminger, som atferdsintervensjoKunnskap om risikofaktorer og beskytner, kognitivt orienterte terapiformer og
tende faktorer er sentralt i forebyggende
motiverende intervju, samt familiebaserte intervensjoner med multisystemisk
arbeid, og i utvikling av effektive tidlig intervensjonstiltak. Risikofaktorer er egentilnærming. Forskningsbasert kunnskap
skaper hos individet eller forhold ved
om effekten av de ulike tiltakene er sentralt i forbindelse med tidlig intervenoppvekstmiljøet som er forbundet med
sjon, og et viktig bidrag i arbeidet med
økt sannsynlighet for negativ psykososial
å styrke den forebyggende innsatsen på
utvikling. Beskyttelsesfaktorer er faktorer
rusfeltet. En oversikt over eksisterende
som minker sannsynligheten for at ungdommer i risiko utvikler problematferd.
forskning om effekt av ulike tiltak kan gi
De beskyttende faktorene virker altså
et bedre beslutningsgrunnlag for valg av
som «skjold» mot de negative konsetiltak.

Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt…

Det finnes en mengde enkeltstudier som
dokumenterer effekten av ulike tiltak på
ungdommers rusmiddelbruk. For å få et
balansert bilde av hva forskning har vist
på et bestemt område, og for at kunnskapsgrunnlaget skal være så godt opplyst som mulig, utarbeides systematiske
oversiktsartikler. En slik artikkel gir en
oversikt og sammenstilling av resultater
fra flere enkeltstudier. Det er anvendt en
systematisk fremgangsmåte for å finne,
vurdere og oppsummere enkeltstudiene,
og dette er grundig beskrevet. Formålet
er å se forskningsresultater fra relevante
studier under ett.
På oppdrag fra KoRus-Midt har Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten
(Kunnskapssenteret) gjennomført et litteratursøk etter oppsummert forskning
på effekten av ulike typer tidlig intervensjonstiltak rettet mot risikofylt alkoholog cannabisbruk hos unge mennesker.
Målet med litteratursøket var for det første å få en oversikt over forskningen på
feltet. For det andre å finne ut hvilke til-

tak som har dokumentert effekt. En kort
oppsummering av resultatene er presentert i et notat utgitt av Kunnskapssenteret
(2012). Det ble funnet ti publikasjoner
som tilfredsstilte gitte inklusjonskriterier
i forhold til populasjon, type tiltak, utfall
og studiedesign.
I denne artikkelen ser vi nærmere på
hovedkonklusjonene i de systematiske
oversiktsartiklene når det gjelder vurdering av effekt av ulike tidlige intervensjonstiltak. Vi viser også noen eksempler
på bruk av disse eller liknende metoder
i arbeidet med å redusere risikofylt alkohol- og narkotikabruk blant ungdom og
unge voksne i Norge.

Kunnskapsgrunnlaget
Tabellen under gir en oversikt over de aktuelle oversiktsartiklene med hovedkonklusjoner.
Seks av artiklene er sammenstillinger av
forskning på effekt av tiltak rettet mot

Forfatter

Tiltak

Populasjon

Hovedkonklusjon

Tripodi (2010)

Alle typer tiltak

12-19 år

Individuelle kortintervensjoner har effekt, og bedre effekt enn
familiebaserte.

Fager (2004)

Alle typer tiltak

Studenter

Kortintervensjoner og motiverende intervju har effekt.

Korczak (2011)

Alle typer tiltak

Barn og unge

Behov for utvikling av – og utprøving av tiltak i Tyskland

White (2010)

Nettbaserte
tiltak

Studenter

Web-baserte tiltak har effekt, og er godt egnet for unge
risikoutsatte.

Moreira (2009)

Normgivende
tiltak

Barn og unge

Sosiale normer, basert på web-basert formidling eller ansikt
til ansikt, har effekt.

Grenard (2006)

Motiverende
intervju (MI)

13-25 år

MI har effekt. Behov for økt kunnskap om hva som er kjernen
i et vellykket MI

Tait (2003)

Kort- interven
sjon/MI

Ungdom

Kort-intervensjon og MI har effekt. Effekt-størrelse varierer
med type rusmiddel.

Gates (2006)

Tiltak utenfor
skolearenaen.

Unge < 25 år

MI og noen familiebaserte tiltak kan ha effekt, men ikke godt
nok evidensgrunnlag.

Tait (2010)

Nettbaserte
tiltak

Unge voksne

Web-baserte tiltak har effekt på alkoholrelaterte problemer.

Thomas (2011)

Mentorstøtte

13-18 år

Mentorstøtte har trolig effekt på risikofylt alkoholbruk

Systematiske oversikter over effekt av tiltak mot risikofylt alkohol- og cannabisbruk.
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risikofylt alkoholbruk, mens fire av oversiktene har vurdert tiltak for å påvirke
bruk av både legale og illegale rusmidler
(Grenard et al., 2006; Tait et al., 2003; Gates et al., 2006; Thomas et al., 2011). Flere
av de systematiske oversiktene har vurdert effekten av kortintervensjoner (brief
interventions) med motiverende intervju
som teknikk.
Oversiktsartikkelen til Tripodi (2010)
oppsummer forskning på effekten av
ulike individuelle og familiebaserte
intervensjoner på ungdommers alkohol
bruk, og gjør en samlet analyse av
resultater fra tidligere enkeltstudier.
Hovedkonklusjonen er at individorienterte
kortintervensjoner har bedre effekt
enn familiebaserte tilnærminger. Dette
er i tråd med resultatene til Fager &
Melnyz (1994), som viser at individuelle
intervensjoner med motiverende intervju
er virkningsfulle tiltak i forebygging av
risikofylt alkoholbruk blant ungdom og
unge studenter. Korczak og medforfattere
(2011) gir en oppdatert oversikt over den
tyske og engelske forskningslitteraturen
om
forebyggende tiltak rettet mot
ungdommers alkoholbruk. En sammen
stilling av resultater fra i alt 40 ulike
studier viser at kortintervensjoner og
kognitive atferdsorienterte tiltak har god
effekt. Forfatterne konkluderer imidlertid
at forskningslitteraturen er dominert
av amerikansk forskning, og at det er
behov for utvikling og effektevaluering
av forebyggende tiltak for den tyske
barne- og ungdomspopulasjonen. Tait
& Hulse (2003) har evaluert effekten av
kortintervensjoner på risikofylt alkoholog narkotikabruk blant unge under
20 år. Hovedfunn er at motiverende
intervju er et effektivt tiltak, spesielt
overfor ungdommer som er i befatning

med cannabis. Tilsvarende resultater
fremkommer av en sammenstilling av
resultater fra kliniske studier som har
brukt MI som tiltak overfor ungdom
og unge voksne med risikofylt alkoholeller narkotikamisbruk (Grenard, et al.,
2006). Forfatterne påpeker et behov
for mer kunnskap om hva som utgjør
de virkningsfulle komponentene i en
vellykket MI-intervensjon.
To av de systematiske oversiktsartiklene
har fokus på effekten av web-baserte intervensjoner. Både Tait og Christensen
(2010) og White (2010) konkluderer at
web-baserte intervensjoner er effektivte
tiltak for å redusere risikofylt alkoholbruk
blant studenter.
Sosiale normer og normgivende tiltak er
temaet i oversiktsartikkelen til Moreira
(2010). Artikkelen undersøker i hvilken
grad normgivende tilbakemeldinger (social norms) kan bidra til å endre feilaktige
oppfatninger om hva som er akseptabelt
forbruk av alkohol, og derigjennom redusere risikoen for misbruk blant studenter.
Resultatene viser at slike intervensjoner
har effekt, både gitt i form av web-baserte tiltak og som individuelle tilbakemeldinger gitt ansikt-til-ansikt.
I USA er ulike former for mentorstøtte
utbredt som forebyggende tiltak for barn
og unge. Thomas og medarbeidere (2011)
har sammenstilt funn fra studier som har
undersøkt effekten av dette tiltaket på
alkohol- og narkotikabruk blant risikoutsatte ungdommer. Resultatene viser at
mentorstøtte bidrar til mindre alkohol
og narkotikamisbruk i målgruppen. Forfatterne presiserer imidlertid at evidensgrunnlaget er usikkert, i hovedsak fordi
tilgjengelig forskning er basert på studier
fra USA, på ungdom som tilhører margi-
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naliserte grupper og minoritetsgrupper.
gjelder forebygging av risikofylt alkoholbruk og cannabisbruk hos ungdom og
De fleste tiltak for å forebygge rusmisbruk
unge voksne.
blant ungdom iverksettes i skolesammenheng. Når målgruppen er unge voksne
Kunnskapssenteret identifiserte én syssom har fullført obligatorisk skolegang,
tematisk oversiktsartikkel som har unkan det være aktuelt å gjennomføre intervensjoner på andre arenaer, som for ekdersøkt effekten av mentorstøtte som
sempel ungdomsklubber,
rusforebyggende tiltak.
hybelhus, i en familiesetMentorstøtte er en form
De fleste tiltak for å foreting eller annet nærmiljø.
for individuell og tett
En systematisk oversikt
oppfølging over tid. Tilbygge rusmisbruk blant
taket er formelt organipublisert av Gates og
ungdom iverksettes i skolesert ved at profesjonelle
medarbeidere (2009) har
gir opplæring, støtte og
undersøkt i hvilken grad
sammenheng.
veiledning overfor frivilulike forebyggende tiltak
lige mentorer (Christisom iverksettes på andre
ansen, 2012; Thomas et
arenaer enn i skolen kan
al, 2011). Mentoren har gjerne to hovedbidra til å forebygge cannabisbruk blant
funksjoner overfor ungdommen; en veiunge voksne. Hovedkonklusjonen er at
ledende/rådgivende funksjon og en psydet ikke foreligger god nok evidens for effekten av intervensjoner gjennomført på
kologisk/sosial funksjon. Den sistnevnte
denne måten.
funksjonen innebærer at mentor etablerer en relasjon basert på tillit og fortroOppsummert om kunnskapsgrunnlaget
lighet, for derigjennom å kunne bidra
Det er utviklet en rekke ulike tiltak som
støttende i forhold til ungdommens egen
har som formål å forebygge utvikling
motivasjon for atferdsendring. Mentorstøtte kan være et supplement til det
av risikofylt alkohol- og cannabisbruk
øvrige hjelpeapparatet for risikoutsatte
blant ungdom og unge voksne. Oversikten over forskning på feltet viser at
ungdommer, og kan trolig forebygge at
kort-intervensjoner er utbredt. Disse kan
ungdom begynner med rusmidler.
være individualiserte i form ansikt til anWeb-baserte kortintervensjoner, motisikt-situasjoner, eller være web-baserte.
verende intervju (MI) og mentorstøtte
Kortintervensjoner er gjerne basert på
er metoder som er iverksatt i Norge. I det
prinsippene innenfor motiverende interfølgende vil vi vise eksempler på bruk av
vju, eller kan ta form av å være normgidisse tiltakene i vårt rusforebyggende arvende i forhold til hva som er akseptabel
beid med ungdom og unge voksne.
atferd når det gjelder alkoholforbruk.
Optimal Student – en nettbasert korMålet er å motivere personen til å endre
tintervensjon
rusvaner og atferd ved å hjelpe klienten
Tidlig intervensjonstiltak rettet mot stutil å forstå at rusmisbruket utgjør en risiko, og å motivere til å redusere eller avdenters drikkevaner er ett av satsningsslutte rusmiddelbruken. Hovedfunn fra
områdene for KoRus-Midt. Bakgrunnen
de systematiske oversiktsartiklene viser
for dette er norske undersøkelser som viser studentenes økende alkoholkonsum.
at slike tiltak kan ha god effekt når det
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Særlig intensivkonsumet (Heavy episodic drinking, HED) er bekymringsfullt,
da det innebærer en forhøyet helserisiko.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2010 viser at den sosiale konteksten og oppfatningen av alkohol som
sosialiseringskilde er vanlige årsaker til
at ungdommer og studenter drikker alkohol. Samtidig mener sju av ti studenter
at det drikkes for mye i studentmiljøet
(Nedregård & Olsen, 2011).

studenter. Erfaringer viser at metoden er
kostnadseffektiv, og at den potensielt kan
nå mange i målgruppen. Metoden er nå
tatt i bruk ved de aller fleste studenthelsetjenester i Sverige. Det er utviklet en norsk
versjon som er gitt navnet Optimal Student. Det er videre gjennomført et pilotprosjekt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag,
der vi blant annet har testet teknisk funksjonalitet og faglig hensiktsmessighet.
Erfaringer fra piloteringen er positive. Under vår prøvelansering
av tiltaket opplevde vi
KoRus-Midt har over en
dessuten at studenter
periode arbeidet med å
KoRus-Midt og Helsedirektoratet
har stor interesse for
finne gode metoder for
større fokus på alkohol
å intervenere overfor
samarbeider nå om å implemenog alkoholvaner. De
målgruppen studenter.
tere verktøyet Optimal Student
ulike studentgruppeI denne sammenheng
ved studiesteder i hele landet
ne og studentorganihar vi sett nærmere
sasjonene ga uttrykk
på et verktøy som er
for at de ønsket å beutviklet og tatt i bruk i
nytte tiltaket til å snakke om alkohol og
Sverige. Selvskåringsverktøyet Studenthälsan er utviklet ved Linköping Univerrisiko i sine respektive grupper. En posisitet1, i samarbeid med foretaket AlexIT
tiv sideeffekt av et slikt verktøy vil derfor
AB, på oppdrag fra Statens folkhälsoinvære den oppmerksomheten som skapes
stitut. Verktøyet omfatter en elektronisk
i student
miljøet ved gjennomføring av
løsning (electronic screening and brief
under
søkelsen. KoRus-Midt og Helse
intervention, e-SBI), utviklet for at studirektoratet samarbeider nå om å impledenter anonymt kan teste sine alkoholvamentere verktøyet Optimal Student ved
ner. Testen gir en individuell tilbakemelstudiesteder i hele landet.
ding med risikovurdering, rådgivning og
Motiverende intervju
informasjon om hvor en kan søke hjelp
Bruk av kortintervensjoner basert på
ved ønsker om å endre sine alkoholvaner. Tiltaket kan også bidra til å overføre
prinsippene innenfor motiverende intervju (Miller, 1993; Miller & Rollnik, 2002)
sosiale normer om hva som er akseptabelt alkoholkonsum blant studenter og
er anbefalt av Helsedirektoratet, og blir i
unge vokse, og således til korrigering av
økende grad tatt i bruk i Norge som tidlig
feilaktige oppfatninger om alkoholbruk
intervensjonstiltak overfor ungdommer
og risiko.
med begynnende atferds- og rusproblemer. Motiverende intervju er en samarbeidsrettet samtalemetode som har til
Det foreligger etter hvert mye forskning
formål å styrke ungdommens motivarundt bruk av såkalt e-SBI blant voksne
sjon og engasjement for å gjøre atferdsog livsendringer. Det tas utgangpunkt i
1 http://www.livsstilsanalys.se/
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at det er personen selv som sitter på løsningen som kan føre til atferdsendring,
og det oppmuntres til å løse problemer i
eget liv. Virksomme elementer i motiverende intervju er blant annet utrykk for
empati, samt aksept og respekt for ungdommens perspektiv.
Helsedirektoratet har gitt KoRus-Vest
Bergen et nasjonalt ansvar for å utdanne MI-instruktører ved de øvrige av landets kompetansesenter innen rusfeltet.
Videre, i regi av kompetansesentrene,
arrangeres opplæringskurs i bruk av MI
rettet mot fagpersoner som arbeider med
ungdom og voksne om atferdsendring.
KoRus-Midt har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag utviklet et videreutdanningstilbud i Motiverende intervju. Fordi MI anses å være særlig egnet i
arbeidet med ambivalens og motivasjon,
er dette en spesielt viktig tilnærming i
arbeidet med endringsprosesser blant
ungdom og unge voksne.

for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten, og bruker samtaleteknikker
hentet fra MI.

Som ledd i den nasjonale satsningen
på bruk av MI som intervensjonstiltak,
er det også etablert en veiledningstjeneste for MI-utøvere. Veiledningssenteret MI-analyse ble etablert ved KoRus-
Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i
2012, etter oppdrag fra Helsedirektoratet.
Hovedhensikten er å gi feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker en
vurdering av hvor godt de anvender metoden motiverende intervju. Ved å gi tips
og råd skal tjenesten bistå fagpersoner i å
utvikle og vedlikeholde sin kompetanse i
metoden.
Helsedirektoratet har dessuten i samarbeid med KoRus-Øst utviklet nettsiden
snakkomrus.no, som et tiltak for fagpersoner som ønsker å bli en bedre rådgiver
i samtaler om bruk av alkohol og andre
rusmidler. Nettressursen er spesielt laget

I bydel Frogner i Oslo er det etablert et
byomfattende prosjekt kalt Sisterhood
of Oslo2. Tilbudet er på mange måter
sammenlignbart med mentorordning
en slik den beskrives i den amerikanske
forskningslitteraturen. Prosjektet formidler kvinnelige mentorer til jenter som har
behov for en stabil voksenkontakt og rolle
modell. Mentorene, som jobber på ideell
basis, får kursing, inspirasjon og støtte fra
Sisterhood. Det etableres jentegrupper
som vanligvis går over ett år, med ukentlige to-timers møter. Møtene arrangeres
som temakvelder, der vennskap, respekt,
rus og lignende er aktuelle tema. Tilbud
et beskrives som et lavterskeltilbud til

Mentorstøtte
I Oslo finner vi flere eksempler på bruk av
mentorstøtteordningen som ledd i rusog kriminalitetsforebyggende arbeid. I
bydelen Grorud i Oslo er tiltaket iverksatt for å følge opp enkeltungdom, som
en del av samarbeidsmodellen SaLTo,
mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Hovedmålgruppen for SaLTo
er barn og unge i alderen 12-23 år, med
fokus på de som vokser opp i utsatte
miljøer med rus og kriminalitet. En rapport fra innsatsen i bydelen tyder på at
oppfølgingen fra mentoren har bidratt
til holdningsendring i forhold til bruk
av vold og konflikter, opprettholdelse av
skolegang, samt forebygging av rusproblemer (Oslo kommune, 2011).

2 Personlig kommunikasjon med prosjektleder
Rukaia Khairy, Sisterhood of Oslo, sisterhood@
sisterhood.no, 10.06.2013
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jenter som har behov for støtte, men som
fekt både på kriminalitet og flere andre
ikke ønsker støttekontakt og psykolog
faktorer i ungdommenes liv, herunder
(www.fritidforalle.no). Prosjektet er et
psykisk helse og bruk av rusmidler (Chistiansen, 2012).
samarbeid med Blå Kors ungdom, og er
basert på midler fra daværende Barne- og
Oppsummering og avslutning
familiedepartementet. Sisterhood er inspirert av det svenske jenteprosjektet UniHovedformålet med denne artikkelen har
ted Sisters. (www.sisterhood.no)
vært å presentere ulike tidlig intervensjonstiltak som har dokumentert effekt på
Et annet eksempel på anvendelse av tiltaket er Mentorprosjektet som ble etablert
risikofylt alkohol- og cannabisbruk blant
Kristiansand i 2004.
ungdom og unge voksne. Vi har tatt utgangsHer ble mentorstøtte
Fremtidige fokusering på innsatser
punkt i resultater fra et
anvendt overfor yngre gutter som hadlitteratursøk gjennomhar mye å vinne på å anlegge et
de begått kriminelle
ført av Kunnskapssenmer relasjonelt fokus på probleteret over oppsummert
handlinger, men som
forskning på feltet.
ikke ennå var blitt
matferd.
Hovedfunn er at det
straffedømt eller dømt
foreligger god dokutil fengselsopphold.
mentasjon på at kortintervensjoner basert
Kjernen i mentorens arbeid med ungdommene var aktiviteter, som trening, tupå prinsippene innen for motiverende inrer, kino og sosialt samvær. Evalueringen
tervju, gjennomført ansikt-til-ansikt eller
av mentorordningen i Kristiansand konweb-basert, er effektive forebyggende tilkluderte blant annet at «mentorene har
tak. Det foreligger dessuten resultater som
kommet inn som betydningsfulle andre
viser at tett individuell oppfølging over tid,
- på en annen måte enn det upersonlige
i form av mentorstøtte, kan forebygge at risikoutsatt ungdom begynner med alkohol
hjelpeapparatet tidligere har evnet eller
og cannabis.
hatt mulighet til» (Carlsson, 2006, side 7).
Kunnskapssenteret anvender en fremgangsmåte for oppsummering av
Mentorordningen er forholdsvis utbredt
forskning som innebærer en vurdering av
i Danmark, der den i utgangspunktet er
metodiske kvalitet. Vurderingen belyser
innrettet mot ungdommer som har begått kriminelle handlinger. En ny dansk
ulike sider av hvordan den systematiske
rapport har også dokumentert at menoversikten er utført, blant annet i hviltorstøtte og fritidstilbud for unge som er
ken grad forfatterne har utført et tilfreds
i risiko for å begå kriminelle handlinger,
stillende søk etter primærstudier, og om
kan forebygge utagerende atferd, vold
resultatene fra studiene er sammenfattet
og annen kriminalitet. Rapporten er
på en forsvarlig måte (Kunnskapssenteret,
basert på et systematisk søk etter inter2013). Fire av de systematiske oversiktene
nasjonale studier som har undersøkt efsom omfattes av dette litteratursøket er
fekten av mentor- og fritidsinnsatser for
klassifisert i vurderings
kategorien høy
unge som er i risiko for å begå kriminelle
kvalitet, mens de øvrige seks er i kategoriene lav/moderat kvalitet. I de fleste
handlinger. Forfatteren konkluderer at
oversiktsartiklene er da også forfatterne
mentorordningen kan ha en positiv ef-
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tilbakeholdne med å gi anbefalinger basert på de resultatene de presenterer.
Flere presiserer at det er behov for mer
forskning basert på randomiserte kontrollerte forsøk av høy kvalitet, samt studier
gjennomført utenfor USA.
Det er også viktig å understreke at det foreliggende litteratursøket ikke gir en utfyllende oversikt over den aktuelle forskningen på feltet. Kunnskapssentret har blant
annet bemerket at dette er et forskningsområde hvor det stadig publiseres nye
randomiserte kontrollerte studier, og at
man derfor bør oppdatere litteratursøket
for å inkludere studier publisert etter siste
søkedato (Kunnskapssenteret, 2012).
Oversiktsartiklene gir likevel syntetisert
relevant informasjon og kunnskap om
effekt av intervensjoner rettet mot risikofylt alkohol- og cannabisbruk blant ungdom og unge voksne.
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Rusfag nr. 1–2014

Av: Reidar Dale, KoRus-vest,
Bergensklinikkene
Fråfallet i vidaregåande opplæring er stabilt høgt her i landet. Kva er forklaringa?
Det vert belyst og drøfta i denne artikkelen.

Fråvere og fråfall i skulen
Det er noko treffande tragikomisk over
denne vitsestripa (s.40) til Wulffmorgenthaler (www.heltnormalt.no). Kva tankar
svirrar i hovudet på dei, der dei ser over
til kvarandre? Kva om mannen i fengselet hadde gjort det betre på skulen? Ser
guten seg sjølv i mannen om ein del år,
der han står i vindauget og ikkje følgjer
med i undervisninga?
Når ein ser på kven som sit i fengsel så har
om lag 40 % ungdomsskulen som lengste
utdanning (St.meld 37, 2007-2008). For
mange elevar, kanskje denne guten med,
kan vegen difor vere relativ kort frå skulen (og kjensla av skulen som fengsel), til
det reelle fengselet.
Innsette som gruppe i norske fengsel skil
seg litt frå resten av befolkninga (St.meld
37, 2007-2008):
»» 30% har vore barnevernsklientar
»» 30% har opplevd å ha nær familie i fengsel
»» 40% har ungdomsskule som lengste
fullførte utdanning

»» 70% er arbeidslause
»» 40% lever under fattigdomsgrensa
»» 30% er bustadlause
»» 50% har kroniske sjukdomar
»» 60% er rusavhengige
»» 50% har hatt ein konfliktfylt barndom
(Skardhamar 2002)
I 2011 sat det om lag 3700 dagleg i fengsel, og det kom i overkant 11 000 nyinnsette det året. Berre 7% av desse var kvinner (Statistisk sentralbyrå).
Dess alvorlegare karriera er som lovbrotar, dess høgare er delen som m.a. brukar
illegale rusmiddel, har svært liten skulegong, er arbeidslause og mottar stønad. I
tillegg dei dårlegare helse og har kortare
levealder (Normann m.fl. 2007).
Fleire store spørsmål gjer seg gjeldande
her om korleis ein kan få desse lite lystige
tala ned. Korleis få fleire gjennom utdanningslaupet? Korleis få redusert rusproblematikk? Korleis få kriminalitetsraten
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ned? Desse problema og løysingane heng
saman.

Fråfallet i vidaregåande opplæring har
vore stabilt høgt gjennom mange år.
Ungdomane sine karakterar frå grunnskulen viser den sterkaste effekten på
Sosioøkonomisk status har mykje å seia.
fråfall i vgs.: ”…..en samlet påvirkning fra
Dess høgare ein kjem på den sosioøkonomiske rangstigen, dess betre er resultata i
et hjem hvor foreldrene bor sammen, har
skulen. Ein skulkar mindre og fråfallet er
høyere utdanning, jobber, er støttende
lågare. Det er mindre sjanse for å hamne
og allmennfagorienterte har stor betydning for elevers karakterer i grunnskolen”
i fengsel og helsa er betre.
(Markussen
m.fl.
Dei økonomiske og
2008, s. 202). Altsosiale skilnadane
Dess høgare ein kjem på den sosioså, tidlegare skuleskaper ulike rammevilkår (Wilkinson
prestasjonar er den
økonomiske rangstigen, dess betre er
og Pickett 2011), og
viktigaste prediktoresultata i skulen
ren for fråfall (Marmange av dei som
kussen 2011, Falch
treng endring i åtferd og livsstil vil ofte vere dei som har
og Strøm 2011), og elevar med høgt fråvere presterer dårlegare på skulen (Reid
minst handlefridom til gjennomføring.
2010) og igjen, elevar som ikkje fullfører
Ein lyt gjera noko med desse økonomiske
vidaregåande opplæring har høgare fråog sosiale ulikskapane om ein skal greia å
vere enn dei som ikkje sluttar (Markuseliminere fråfallet i skulen, men fråfallet
sen mfl. 2008). Alt henger sammen med
kan reduserast på anna vis (Markussen
alt, sa visst Gro Harlem Brundtland ein
(red.), 2010).
gong.
Skulesystemet står overfor store utfordringar når det gjeld å kompensere for
Det er unison semje om at det må sterke tiltak til i ungdomsskulen for å få auka
den ulikskapen barna kjem til skulen
gjennomføringsgraden i vidaregåande
med, og mykje tyder at ungdomsskolen
opplæring. Ungdomsskulen er ein viktig
ikkje greier dette. Fleire får toppkarakterar, dvs. i stor grad elevar frå familiar
arena, men det tyder sjølvsagt ikkje, at
høgt i det sosioøkonomiske hierarkiet,
det ikkje er svært viktig med førebygging
medan det på den andre sida er ein marog tidleg intervensjon på helsestasjon,
kant auke i den delen som manglar kai barnehagen og på barneskulen – for i
rakterar for å få rekna grunnskulepoeng,
mange tilfeller ventar vi for lenge med å
dvs. unge med foreldre som har relativt
ta ei bekymring på alvor og handle ut frå
lav utdanning og/eller inntekt (Bakken
den (Fra bekymring til handling 2009).
og Elstad 2012). Så sjølv om vi skårar beTidleg innsats på eit tidleg stadium vil
tre enn dei andre landa på utjamning av
kunne redusere skulk og fråfall i skulen i
sosial ulikskap i PISA undersøkinga 2012
ungdomstida – så det er nok ikkje utenkjeleg at det er fleire som ”har dotte ut
(Kjærnsli og Olsen (red), 2013), så tyder
frå i vidaregåande i barnehagen”. Men,
altså det nødvendigvis ikkje, som enkelte hevdar, at skulesystemet i Noreg i stor
vidare arena i denne artikkelen vil vere
grad motverker sosiale ulikskapar.
i ungdomsskulen, med eit særskilt fokus på fråvere (skulking) og rus. Ikkje så
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mykje på det som direkte handlar om
sjølve undervisninga og klasseleiinga,
men meir om den delen som omhandlar
viktigheita av den autoritative læraren
som ser og anerkjenner eleven – og om
struktur og rutinar på skulen som ”ser og
anerkjenner”.

ikkje møter på skulen med gyldig fråvere
har stor betyding for den enkelte elev.
Det kan fort vere lett å ta kjappe konklusjonar med at eleven ’kan, viss han berre
vil’, i staden for tenkja at eleven vil, viss
han berre kan. Analysering før konkludering er hovudprinsippet i LP-modellen
(Læringsmiljøsenteret), der hensikta er
å få eksplisitt forståing av dei faktorane
syne) i den pusom utløyser, påverkar
og opprettheld eleven
sine handlingar og åtHøgt fråvere og fråfall heng
ferd (sjå også Brofenbrenner, 1979).
saman med skuleprestasjonar

Mange vanskar kjem (til
bertale inngangen til
ungdomsskulen. Psykiske vanskar aukar t.d.
ved puberteten (Sundfær 2012). ”Denne alder
er sosialt sett sårbar,
særleg for barn og unge
som har foreldre med lav sosial kapital
og utdanningskapital” (Sundfær 2012, s.
136). Pubertet, høge skulekrav, press og
stress om utsjånad og kropp samt ynskje
om å vera godt likt blant sine jamnaldringar i skulen er sanneleg ikkje lett å hansk
ast med – viss ein i tillegg bur i ein heim
der rus og/eller psykisk sjukdom til mor/
far pregar kvardagen, så kjem det som ein
ekstra stor byrde. For ein del blir kan dette gi utslag i t.d. eigne psykiske vanskar,
utagering eller skulking. Når det gjeld
psykiske vanskar, så viser tala frå Ung
data (Nova rapport 10/13) at det er svært
så mange, og særleg jenter, som slit psykisk. Det er ukjent kva som ligg bak desse
tala, men det kunne vore spanande å utforske dette nærare.

Førebyggjande arbeid handlar grovt sett
om å avgrense risikofaktorar og auka vernande faktorar, medan ’tidleg intervensjon’ meines å identifisere og handtere
eit problem så tidleg som mogleg at problemet forsvinn eller blir redusert. Når og
korleis skulen reagerer når eleven kjem
for seint til timen, ikkje har gjort lekser,
ikkje følgjer med i timane, skulkar eller

Høgt fråvere og fråfall heng saman med skuleprestasjonar
(ibid.). Alle barn og ungdomar er ulike, og
ulik åtferd krev ulik innsats frå involverte
aktørar. Innsatsen handlar mykje om at
skulen, barnet/ungdommen og foreldre
puslar saman for å prøve få brikkene til å
falle på plass. Foreldre er ein viktig del av
dette, og det er oftast dei som kan leggja
dei mest lindrande plastera på såra, men
det fins også dei som påfører dei djupaste
såra.
Skulking er ein ”exit-variant” (Hirschman 1970) der eleven (individet), når han
blir stilt ovanfor konfliktfylte situasjonar,
som bryt med ynskjer, behov og personlegdom, velgjer ein meistringsstrategi
der han går ut av systemet/situasjonen.
For eleven kan dette vere ei rasjonell
handling, eit ”fornuftig” val, og framstår
som ei individuell og defensiv strategi/
forsvarsmekanisme.
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National Dropout Prevention Center/
Network og Communities In Schools
(2007) har gjort ein stor kunnskapsoppsummering rundt risikofaktorar og samanhengar til skulk. I tabellen nedanfor
har eg gjort eit utval og kategorisert innanfor 4 område:
Indivi
duelle
faktorar

Skule
faktorar

Faktorar i
heimen

Faktorar i
nær
miljøet

Skule
faglege
problem

Dårleg
oppfølging
ved skulk

Manglande
oppfølging frå
foreldre

Vennar
som
skulkar

Psykiske
helsepro
blem

Dårlege
rutiner for
å melde
tidleg til
foreldre

Foreldre med
rus/psykiske
vanskar

Rus og
krimina
litet blant
vennar

Lav skule Hyppig
motivasjon bruk av
utvisning

Vald i heimen

Rus og kri
minalitet i
nabolaget/
nærmiljøet

Ruspro
blem

Mobbing

Negative forel
drehaldningar
knytt til skole
og utdanning

Lave sosio
økonomis
ke høve/
fattigdom i
nabolaget/
nærmiljøet

Dårleg
tilsyn

Fleire familie
medlemmer
går ikkje på
skule eller er
i jobb

Dårleg
tilrettelagt
undervis
ning/dårleg
spesialun
dervisning

Dess fleire risikofaktorar som er involvert, dess større er sjansen for skulking.
Det er sjeldan at det berre er éin faktor.
Det å skulke, og seinare droppe ut, er ofte
ein prosess, ikkje berre noko som skjer,
med faktorar som byggjer seg opp og utviklar seg over tid.
Ungdomstida er den perioden i livet kor
det er størst risiko for å utvikle rusproblem (Skogen, 2013), og ei ”gruppe” som
er i risikosona i så måte, er ungdom som
skulkar skulen. Både internasjonal forsking (Pathammavong m.fl. 2011, Reid
2003) og studier frå Noreg (Mounteney
og Johannessen 2009, Øia og Strandbu
2010, Melby 2011) viser til at elevar som
skulkar, drikk meir alkohol og brukar
meir narkotika (spesielt cannabis) enn
medelevar som ikkje skulkar.
Å ha gode rutinar der lærarar og anna
skulepersonell handlar tidleg (tidleg intervensjon), vil i mange høve kunne førebyggja ytterlegare fråvere, rusproblem,
dårleg karaktergrunnlag og seinare fråfall
i vidaregåande opplæring.
Ken Reid (2005, 2010) skisserer offensive
strategiar i skulen:
»» Ha faste system for registrering av
fråvere.
»» Trekk føresette tidlig inn og lag
ansvarsavtalar.
»» Eleven må gjerast ansvarleg med
omsyn til konsekvensar, avtalar,
oppfølging.
»» Grip inn tidlig, ikkje ”vent og sjå
haldning.”
»» Trekk tidlig inn andre
samarbeidspartnarar som t.d
helsesøster og PPT
»» Jobb med å ansvarliggjere lærarar for å
lage eit godt fagleg tilbod til eleven.

Fråvere og fråfall i skulen

Handlingsskjema nedanfor visualiserer
gangen i eit tenkt døme:
Skulking er alvorleg, fordi det kan gi alvorlege ”følgjefeil”, og i så måte er det
gledeleg å registrere at det er færre elevar
som skulkar på ungdomsskulen no enn
i byrjinga av årtusenskiftet (Øia 2011,
Ungdata 2013). Det same gjeld for rus.
Ein finn nedgang i rusbruken blant dei
unge, både på alkohol og cannabis. Men,
sjølv om skulkinga og rusbruken har vorte redusert, er fråfallet frå vidaregåande
opplæring like høgt, og resultata av satsinga på karakterløft for dei med karakterar i nedre sjikt lar vente på seg (SSB
rapport 54/2013).

Kva med dei psykiske vanskane blant elevane i ungdomsskulen? Ligg noko av forklaringa der? Det er nok ikkje utenkjeleg
det, for: ”Andelen unge som rapporterer
om psykiske er forbausende høy” (Bakken 2013, s. 61). Dette kan likevel ikkje
vere heile forklaringa, då tala viser at det
er over dobbelt så mange jenter som gutar som rapporter om depressive symptom, men det er fleire gutar enn jenter
som droppar ut av skulen.

Det som framleis er sikkert, er at det er
mange brikker som manglar i fråfallspuslespelet.
Vi har ingen tid å miste – la oss gå i gong
å pusle!
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Haugal andsløftet - et kompetanseløft for bedre oppvekst

Rusfag nr. 1–2014

Av Marit Ness, Haugalandsløftet og
Bernt Netland, KoRus -vest Stavanger
Ti kommuner på Haugalandet samarbeider med kompetansemiljøer om omfattende
innsats på oppvekstområdet. Psykisk helse og rusforebyggende arbeid er en rød tråd
i prosjektp erioden.

Haugalandsløftet – et kompetanseløft for bedre oppvekst
Haugalandsløftet
er
et
femårig
forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt primært rettet mot barnehage,
skole og PPT. Målet er å redusere antall
barn som trenger spesialundervisning,
slik at flere barn inkluderes i ordinært tilbud i skole og barnehage gjennom bedre
kvalitet.
Ti kommuner på Haugalandet samarbeider om prosjektet, som varer fra mars
2012 til august 2017, med første evaluering høsten 2014. Deltakere er Rogalandskommunene Karmøy, Haugesund,
Utsira, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal
og Sauda, samt Hordalandskommunene
Sveio og Etne. I tillegg er Statped vest,
KoRus -vest Stavanger, Høgskulen Stord/
Haugesund og Helse-Fonna faste samarbeidspartnere og bidragsytere i prosjektet.

Rådmenn og interkommunal prosjektgruppe
Haugalandsløftet er forankret politisk i
alle disse kommunene og det foreligger
et kommunestyre- / bystyrevedtak i hver
kommune som grunnlag for å delta i
prosjektet. Styringsgruppen for Haugalandsløftet består av rådmenn fra alle
kommunene, samt representanter fra
hovedsamarbeidspartnerne. Forankringen på rådmannsnivå er avgjørende for
at en hel region kan samles om felles innsats på oppvekstområdet. Det er videre
etablert en interkommunal prosjektgruppe der alle kommunene er representert, i tillegg til at samarbeidspartnerne
deltar. Alle kommunene har etablert en
kommunal gruppe med bred representasjon fra ulike fagområder. I tillegg er det
kontakt med nettverkene for administrativt nivå knyttet til barnehage, skole og
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PP-tjeneste. Det er ansatt prosjektleder i
100 % stilling. Tysvær kommune er vertskommune for prosjektet.

Rusforebygging og psykisk helse

Samhandling mellom kommunene og
Statped vest, KoRus - vest Stavanger, Helse-Fonna og høyskolemiljø står sentralt
Prosjektet finansieres ved et spleiselag
i prosjektet. Utgangspunktet for valgene
mellom kommunene
en tok i initieringsfasen
og økonomisk bidrag
for
Haugalandsløftet
fra Statped vest på devar å sikre god gjenHjelpeapparatet skal i størst
ler av prosjektlederstilnomføring av Stortingsmulig grad være til stede der
lingen. Øvrige samarmelding 18 ‘Læring og
hvor barna befinner seg
beidspartnere
bidrar
fellesskap’ og Helsedirektoratets veileder ‘Fra
både økonomisk og
bekymring til handling’.
med kompetanseoverføring. Prosjektet har også fått økonoKoRus - Vest Stavanger og Helse Fonna,
misk støtte fra Fylkesmannen i Rogaland.
BUP er særlig viktige samarbeidspartnere for det forebyggende arbeidet som er
Bedre kvalitet skal vises
knyttet til rus og psykisk helse.
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning i barneFærre uføre på sikt
hage og skole er høyt på Haugalandet.
Det er besluttet i styringsgruppen for
Målsetting for Haugalandsløftet er å
prosjektet at psykisk helse og rusforebyggende arbeid skal være en viktig del
redusere dette antallet slik at flere barn
av satsingen. Kunnskap om at frafall i
inkluderes i det ordinære opplegget i
videregående skole ofte skyldes vansker
barnehage og skole. Kommunene ønsker
knyttet til psykisk helse, var en del av
forskningsbasert kompetanseutvikling
grunnlaget for denne beslutningen. Det
for å oppnå bedre kvalitet. En ønsker å ha
er også tatt et bevisst valg på at en ønfokus på kvalitetssikring av det arbeidet
sker å tenke langsiktig på forebygging av
som blir gjort på alle nivå, og en ser behovet for å se helhetlig på oppvekst-tilbuantall unge uføre i regionen. Den eksplidet i kommunene. Resultatet av arbeidet
sitte satsingen på å integrere dette feltet
skal vise igjen i den enkelte barnehage og
i et prosjekt som primært handler om
skole.
spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp er kanskje det som i størst grad
Hjelpetjenestene skal være der
skiller Haugalandsløftet fra andre tilsvabarna er
rende prosjekt med lignende målsetting.
Hjelpeapparatet skal i størst mulig grad
Det vanligste er å etablere prosjekt som
være til stede der hvor barna befinner seg.
enten har fokus på spesialundervisning
Kommunene har ønske om å kunne tilby
eller psykisk helse- og rusforebyggende
mer tverrfaglige tjenester på de arenaene
arbeid.
barna er, derfor er helsestasjon og barneverntjeneste viktige samarbeidspartnere
Bedre læringsmiljø og læringsutbytte
Færre barn skal ha enkeltvedtak på spei alle kommuner, og er med i mange av
sialundervisning og spesialpedagogisk
tilbudene som gis i kompetanseløftet.
hjelp, eller enklere: Flere barn skal kun-
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ne nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet
i barnehage og skole. Inkludering er sentralt.
En skal se bedre læringsmiljø og bedre læringsutbytte for elever etter endt
grunnskole. En skal kunne måle bedre
grunnleggende ferdigheter hos elever
etter endt grunnskole. Kommunene skal
ha bedre samhandling mellom de ulike
tverrfaglige instansene i kommunene.
Det skal være etablert gode systemer for
å oppdage barns vansker så tidlig som
mulig, inkludert utfordringer knyttet til
rus og psykisk helse. Fagfolk i den enkelte kommune skal ha økt kompetanse på
hva de skal gjøre når de er bekymret for
et barn.

fase startet i 2012. For å stimulere ønsket
utvikling, der Haugalandsløftet bidrar til
at barn og unge får utnytte sine ressurser
og bli godt inkludert i det ordinære opplegget i barnehage og skole, valgte kommunene 4 hovedområder for innsats i
Haugalandsløftet:
»» Kompetanseheving
»» Kvalitetssikring
»» Fornyelse/forenkling
»» Tverrfaglig og flerfaglig samhandling

Kommunene skal være bedre rustet til å
kunne ivareta egne behov for kompetanse innenfor mange felt.

Det er enighet i kommunene om at en
må prioritere å øke kompetansen hos ansatte som jobber med opplæring og oppvekst på disse områdene:
»» Veiledning
»» Pedagogisk ledelse
»» Relasjonskompetanse
»» Kartlegging og observasjon av barn.
Oppfølging med riktige tiltak
»» Dannelsesbegrepet
»» Analyse- og vurderingskompetanse
»» Strategisk planlegging
»» Endrings og innovasjonskompetanse
»» Psykisk helse og rusforebyggende
arbeid

Resultatene skal måles ved tilgjengelige
resultatmål i standardkartlegging som
foretas i barnehage og skole. I tillegg ble
det gjort egne undersøkelser i barnehage
og skole før oppstart i prosjektet som skal
brukes til evaluering av resultater. På lengre sikt skal resultatet av arbeidet i Haugalandsløftet kunne måles i redusert frafall i videregående opplæring i regionen
og at det er færre som mottar uføretrygd
i regionen.

Innsatsen skal settes inn på et tidlig tidspunkt i barnets utvikling for å oppnå
størst effekt og forebygge skjevutvikling.
Barnehage, skole og PP-tjeneste disponerer mange kartleggingsverktøy som brukes til å undersøke barns vansker. Kartleggingen må følges opp av riktige tiltak
fra fagpersoner på ulike nivå, som også
må sørge for at ansatte nært barnet får
den nødvendige kompetanse til å ivareta
barnets behov.

Innsatsområder og fornying

Et varig løft

De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet hadde en lang kartleggingsperiode innledningsvis før operativ

Det vektlegges i alt arbeid at en ønsker at
kommunene skal bli selvdrevne innenfor mange av områdene. Det betyr at i

En skal ha tilgjengelig et bedre tilbud for
ansatte i barnehage og skole om etter- og
videreutdanning med studiepoeng som
ansatte i kommunene har behov for.
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alle sammenhenger der det er mulig, så
en kan redusere omfanget av spesialundervisning etter enkeltvedtak.
ønsker en å utdanne noen som får veilederkompetanse, eller utvidet opplæring
PP-tjenesten i regionen har fokus på å
slik at organisasjonen får et varig løft
spisse veiledningskompetansen slik at
som fremmer kapasiteten til å ha et helhetlig syn på læring
en i større grad arbeider systemrettet
og utvikling. Kommunene har for ekfor å optimalisere
PP-tjenesten i regionen har fokus på å
sempel hatt tilbud
barnets lærings- og
om opplæring på
utviklingsmiljø. En
spisse veiledningskompetansen slik at
Motiverende samtaser også behov for å
en i større grad arbeider systemrettet
ler - MI. Mange anutvikle felles praksis
for å optimalisere barnets lærings- og
satte har fått tilbud
for sakkyndig vurdering.
om grunnkurs, og
utviklingsmiljø
Det skal være tett
noen har fått tilbud
oppfølging i alle
om utvidet grunnutdanning slik at de fungerer som ressurs
ledd for å sikre implementering av kunnskap og gode holdninger. Haugalandsløfpersoner i sin kommune. Ressursperson
tet har fokus på skole- og barnehageeiene samles i et nettverk som har tilbud
er sin rolle i kvalitetssikringen av barns
om ekstern oppfølging av KoRus - vest
utviklings - og læringsmiljø.
Stavanger. Gruppen møtes 2 ganger per
semester for erfaringsutveksling, veiledning og videreutvikling av mulighetene
Hva satser man spesifikt på?
En strategi for å skape felles kunnskap og
som MI-arbeidet gir.
holdningssett til læring og utvikling er å
Den allmennpedagogiske kompetansen
veksle mellom en helhetlig innfallsvinkel
i barnehage og skole skal styrkes ved
kombinert med en spissere innfallsvinkel på kompetanseløftet. Ett eksempel
etter- og videreutdanning, systematisk
på et kurstilbud som inkluderer begge
bruk av nettverk, kurs, veiledning m.m.
disse områdene er at den internasjonalt
Spesialundervisning etter enkeltvedtak
anerkjente dr Avis Glaze fra Canada ble
binder i dag opp store deler av ressursene i skole og barnehage. Spesialpedagoinvitert til Haugesund for å snakke for
gikk og allmennpedagogikk skal knyttes
skoleledere om sitt arbeid med Ontario
sammen på en bedre måte enn vi ser
modellen. Denne modellen inkluderer
per i dag. Rett kompetanse og strategisk
bl.a. utfordringen knyttet til å gjøre hva
bruk av kompetansen som organisasjosom virker i skoleutvikling for å få bedre
nen allerede har er sentralt. Lærere og
og jevnere resultater for alle elever. I tillegg er samfunnsperspektivet og inkluførskolelærere skal ta profesjonelt ansvar
dering av de mest utsatte elevene senfor egne muligheter og begrensninger ut
tralt. Denne satsingen var et samarbeid
i fra god vurderingskompetanse og oversikt over hva som er mulig å tilby barnet.
mellom Haugalandsløftet og KoRus - vest
Resultatet er at en er bedre i stand til å
Stavanger.
tilby et tilrettelagt læringsmiljø som er
Det har vært spesifikt satset på PP-tjetilpasset det enkelte barn sitt behov og
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nesten ved at alle ansatte har deltatt på
en kursuke i regi av Senter for praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), høgskolen i Hedmark. Tema var systemrettet
arbeid og forskningsbasert kunnskap om
utviklingsarbeid og pedagogisk praksis.
Det arrangeres to kursdager for skolene
og to kursdager for barnehagene hvert år,
der alle i regionen er invitert til å delta.
Kursene er spredt geografisk, og det kan
være mellom 1000-1300 personer som
deltar en slik dag. Det første året hadde disse dagene fokus på forståelse av
de ulike tilretteleggingsbehov som barn
med ulike typer utfordringer kan ha, enten det er diagnosespesifikt, knyttet til
psykisk helse, tilknytningsvansker, mobbing, rusproblematikk med mer. Tanken
var å skape en god grunnlagsforståelse
for barns forutsetninger for læring. Tema
for skole dreier seg nå mer i retning av
fagspesifikke kurs som leseopplæring,
lesing i alle fag, matematikk osv. Barnehagene har i tillegg til spesifikt fokus på
utsatte barn, også tema som inkludering,
lek og språk på listen over det en ønsker
mer kompetanse på.

Aktiv og strategisk ledelse i fokus
Ledelse er i fokus gjennom hele prosjektperioden for alle områder innen oppvekst og læring. Aktive og strategiske ledere i kommunene er helt avgjørende for
å få gode resultater i prosjektperioden.
Høsten 2014 kommer den internasjonalt
anerkjente foreleseren og forfatteren James Nottingham for å snakke en dag for
lærere om Visible learning og hvordan
en kan overføre John Hatties forskning
til praksis. Han skal også snakke en dag
for ledere i barnehager, skoler og ansatte i PPT om ledelse, med særlig fokus på
systemtenkning og strategi.

Psykisk helse og rusforebyggende arbeid
er en rød tråd gjennom hele prosjektperioden. Fem av de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet går i gang
med prosjektet ‘Barn i rusfamilier’ våren
2014. Dette innebærer både kompetanse
til å gi tidlig innsats for utsatte barn, og
ikke minst så gir det kompetanse på samhandling på tvers av enheter.
Tidlig-intervensjonsutvalget (TI-utvalget) er initiert av KoRus - vest Stavanger
for å sikre at kommunene samhandler
på dette området. Her sitter representanter fra helse og barneverntjeneste i
kommunene, i tillegg til at KoRus - vest
Stavanger, BUP og RVTS deltar fast. Medlemmene rapporterer mellom den kommunale gruppen og TI-utvalget. Utvalget
har startet planlegging av arbeid på tema
Barn som pårørende. Dette er et område
der det er behov for bedre og mer forpliktende rutiner og mer kompetanse blant
dem som skal forvalte kommunens ansvar. Dette inkluderer selvsagt et samarbeid på tvers av enheter på alle nivå.
Tema alvorlig skolefravær er et annet
stort samarbeidsprosjekt som seiler opp
som helt nødvendig. Dette er et økende
problem i kommunene.

Samarbeid og koordinering på tvers
Samarbeid på tvers er en viktig forutsetning for å lykkes i prosjektet. Helsestasjon og barneverntjeneste er viktige samarbeidspartnere i alle kommunene og en
ser det som viktig at kommunenes ansvar
innenfor flere områder blir bedre koordinert, slik at det helhetlige tilbudet til barn
og unge blir bedre. Forebyggende arbeid
knyttet til psykisk helse og rusproblematikk er en naturlig del av innsatsområdet.
Samarbeidet i Haugalandsløftet går ikke
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bare på tvers av kommunale enheter,
men også på tvers av nivåer slik at samhandling med 2. linjen blir enklere. Dette
anses å være til gjensidig nytte, etter som
en del av tjenestene som i dag ivaretas
av 2. linjen skal overføres til kommunene. KoRus - vest Stavanger har bidratt til
å etablere kontakt med flere aktører som
har stilt seg positive til å bidra med sin
kompetanse, blant andre Regionalt senter for vold og traumer, RVTS og Regionalt kompetansesenter for barn og unges
psykiske helse, RKBU.
Tysvær og Haugesund kommune deltar i utvikling og utprøving av ‘Bedre
Tverrfaglig Innsats’ (BTI) som modell for
samhandling mellom tjenester. Denne
utprøvingen er initiert av Helsedirektoratet, og KoRus deltar i dette arbeidet
sammen med kommunene. Det er bl.a.
utviklet en handlingsveileder som skal
gjøre det lettere for alle parter å samarbeide og ta sin del av ansvaret. Målet er
at alle kommunene i Haugalandsløftet
tar dette i bruk når utprøvingsperioden
er ferdig.

Evaluerer nytteverdi og effekt erfaringer så langt
Grad av forpliktelse og involvering fra de
som er tett på ungene er avgjørende for
å kunne si at en har lykkes i prosjektet.
Nøkkelen til suksess kan i denne sammenhengen delvis defineres som i hvilken grad ansatte i kommunene ser at det
er de som er ‘løftet’. Kompleksiteten i feltet gir utfordringer, men også muligheter.
Det er store arbeidsplasser med mange
involverte som er målgrupper for prosjektet. Det har derfor vært nødvendig å
bruke en del tid på konkretiseringsarbeid
for å unngå at målene forsvinner i kompleksiteten. Tendensen er at arbeidet

knyttet til psykisk helse og rusforebyggende arbeid har fått et godt løft. Disse
temaene var ikke selvsagte i barnehage
og skole ved oppstart av Haugalandsløftet, men er nå etterspurt i barnehage og
skole.

Har tallene endret seg?
Tallene på antall barn som mottar spesialundervisning er på vei ned i skolen
mens tendensen peker oppover i barnehage. I prosjektet er fokus like mye på å
sjekke ut om en i tillegg til en nedgang
i antall barn som vurderes å ha rett til
spesialundervisning, ser at prosjektet får
positive konsekvenser for kvaliteten på
praksis i barnehage og skole. Nedgang i
antall barn som får spesialundervisning
er ikke i seg selv positivt. Vi må også kunne se at skole og barnehage har en praksis
som inkluderer flere barn i det ordinære
tilbudet. Utgangspunktet er å redusere
antall enkeltvedtak når det gjelder oppfølging av barn, og at en må se helhetlig
på kommunens muligheter for oppfølging, slik at en får iverksatt allmenne tiltak som også virker forebyggende.
Haugalandsløftet skal angi en retning for
arbeidet. En har fokus på om folkehelse og tiltak er i samsvar med samhandlingsreformen. Tiltak som igangsettes
skal være forskningsbasert. Det er ingen
felles oppskrift, men en gir tilbud om
kurs og oppfølging som kommunene kan
benytte seg av. Alle jobber med å bygge
kapasitet i sin organisasjon, forstått som
ferdigheter, kunnskap, motivasjon og
holdninger som er nødvendige for å implementere innovasjon. Det settes store
krav til kommunene med hensyn til systematikk for å kvalitetssikre arbeidet, og
en kommunal plan for aktiviteter i prosjektet har vært vektlagt. Planen skal om-
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fatte de fire hovedområdene for innsats,
og må inkludere individnivå, organisasjonsnivå og samfunnsnivå.
Kommunene må ha fokus på å integrere aktiviteten i Haugalandsløftet i det
daglige arbeidet og medlemmene i de
kommunale gruppene må bidra til å
tydeliggjøre mål og ‘oversette’ for aktørene hvordan Haugalandsløftet henger
sammen med det en ellers gjør. Det kommunene blir målt på nå, er bl.a. om innsatsen i Haugalandsløftet får konsekvenser for praksis. Dette skal etterspørres
mellom alle nivå i kommunene for å tilfredsstille kravet om at Haugalandsløftet
skal ha konsekvenser på de arenaene der
barna oppholder seg.

Hvordan ta konsekvensen av alt vi vet
om hva som virker?
Haugalandsløftet er en måte å fremme
systematikk på. Systematikk er et område
som alle egentlig kan mye om, men som
i praksis ofte har vært mangelfullt ivare
tatt i enhetene i kommunene. Det kan
være mange årsaker til dette, men det er
nødvendig at noen har et spesifikt ansvar
for å opprettholde oppmerksomheten på
utviklingsplanen hos de ansatte.
Kommunene rapporterer at Haugalandsløftet bidrar til å holde fokus på
kvalitets- og utviklingsarbeidet innenfor
oppvekst- og opplæringsområdet. Samarbeidspartnerne i Haugalandsløftet
sluser og samordner mye av sine ressurser til kommunene via prosjektet. Denne formen for systematikk bidrar til en
bedre utnyttelse av totalressursen både
for samarbeidspartnerne og for kommunene. Det fremmer også i større grad en
langsiktig tenkning, slik at kommunene
ikke takker ja til mer tilfeldige tilbud om

kompetanseløft, men tar beslutninger i
tråd med en plan for hvilke områder en
trenger mer kompetanse på. I tillegg tenker en hele tiden regionalt i satsingen. Da
legger en grunnlag også for samhandling
i nettverk på tvers av kommuner.

Regionsinnsats gir felles forståelse
I Haugalandsløftet har det vært en styrke
å jobbe som region, men også en utfordring fordi det er krevende å finne ansvarsfordeling med tanke på fremdrift og
innhold når en så stor sammenkobling
av organisasjoner skal finne ut av det
sammen. Det er en omfattende prosess
som tar tid, men en begynner nå å se resultater og at forståelsen begynner å bli
mer lik.

Om forfatterne:
Bernt Netland er utdannet sosionom og
ansatt v/KoRus Stavanger som koordinator for tidlig innsats i arbeidet med implementering av veilederen «Fra bekymring
til handling». Har også ½ stilling som
ruskoordinator i Helse Fonna. I Nord-Rogaland er arbeidet knyttet tett opp til satsingen i «Haugalandsløftet.
Marit Ness er prosjektleder for Haugalandsløftet. Hennes faglige bakgrunn er
psykologspesialist med erfaring fra Peda
gogisk Psykologisk Tjeneste, både som
psykolog og leder. Hun har også erfaring
fra habiliteringsfeltet. Hun har fulgt prosjektet Haugalandsløftet fra kommune
nivå i etableringsfasen, og har nå ansvar
for å lede og koordinere det interkom
munale prosjektet innenfor området barn
og unges utviklings- og læringsvilkår.
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Rusfag nr. 1–2014

Av: Noordjan Svedin Fronth,
Uteseksjonen i Oslo kommune ( KoRus-Oslo)
I denne artikkelen fokuseres det på de mange kategoriseringer vi bruker i sosialt arbeid og
hvorfor artikkelforfatteren mener helse og sosialarbeidere bør ungå å plassere ungdom i slike
grupper. Da med spesielt fokus på hvordan kategorisering kan bidra til marginalisering.

Ett typiskt Barnevernsbarn?
Intro
”Jo men du vet ett sånt typiskt barnevernsbarn”. Plötsligt kom kategorin till
mig. Barnevernsbarn, typiskt barnevernsbarn. Jag var relativt nyanställd inom det
uppsökande fältet och hade aldrig hört
en liknande grov insortering utav barn
förr. Vet inte om vi har ett ord för det på
svenska men ett försök till översättning är;
”socialtjänsten barn, - unga - och familj –
barn” alternativt ”Socbarn”. Socfall hade
man ju hört slängas med om vuxna socialklienter, men Socbarn? Och detta skulle
vara ett typiskt sådant enligt en kollega i
fältet…
Jag tänker i nedanstående artikel diskutera användandet av kategorisering i socialt arbete och vilka konsekvenser detta
får och i långa loppet kan få. Jag kommer
argumentera för att kategoriseringar och
vårat sätt att tala om våran målgrupp kan
försvåra och vara med på att upprätthålla

marginaliserande myter om delar av målgruppen.
Det finns många olika typer av kategoriseringar/insorteringar av ungdomar som
används av oss som jobbar med dem. Som
exempel kan nämnas; Minoritetsungdom,
Emo/Metalkids, Byvankere, Fjortisar, Ung
tung, Institutionsungdom mfl. I denna
artikel väljer jag att fokusera på en utav de
många kategoriseringar vi använder oss
av. Nämligen kategorin ”barnevernsbarn”,
och med hjälp utav denna kategorisering
som exempel försöka påvisa varför vi hälso- och socialarbetare bör försöka undvika att diskursivt placera ungdomar i olika
typer av fack. Då med speciellt fokus på de
kategorier som har en marginaliserande
inverkan på den unga. Min förhoppning
med denna artikel är att medverka till ett
mera reflekterat sätt att använda sig utav
kategoriseringar på. Att vi hälso- och socialarbetare tänker oss om en extra gång
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innan vi väljer att omtala de unga vi möter
ute i fältet med ett epitet.

Kategorisering i det sociala arbetet

av präglar både våran egen som andras
förståelse om individen eller gruppen de
omhandlar, och de bör därför användas
med varsamhet4.

Kategorier är något vi alla använder oss av
Kategorin ”barnevernsbarn” och
för att ordna, tolka och förstå saker runt
dess representationer:
oss. Ordet kategori är ett analytiskt begrepp. Olika saker, händelser eller särdrag
Barnevernsbarn är t.ex. en konstruerad
förs samman i en
kategori till vilken
konstruerad grupp
det
sammanbinds
för att de anses ha nåsaker,
sammanhang
Det jag anser att vi ofta glömmer är
got gemensamt och
och värden av skifdock att ingen av de kategorier vi antande slag. Epitetet
skapar någon form
i sig självt behöver
av logik för oss. Inom
vänder oss utav är helt oproblematisk
inte vara det prosocialt arbete finns
blematiska utan vad
behov av att skapa
det laddas med för
kategorier av miljöer,
sidoepitet. I vilka sammanhang vi angrupper eller individer bl.a. för att få förståelse för vilka det är man som socialarvänder oss av uttryck som ”typiskt barbetare arbetar med. Samt som hjälpmedel
nevernbarn” och vilka drag kategorin
för att skapa översikt eller synliggöra olika
därmed får representera.
typer av sammanhang. Med hjälp av kategorier kan vi skapa resurser och insatser
I fältet har jag hört uttryck som:
så att de möter människors olika behov.
- ”Det bara osade barnevernsbarn” - Användes då kollegor i fältet hade uppmärkKategorier samt kategorisering kan därför
sammats på en grupp om ungdomar
sägas vara en given och central del i det
med slitet utseende som såg ut till att gå
sociala arbetets praktik1.
runt i centrum utan mål och mening. Lite
Det jag anser att vi ofta glömmer är dock
senare upptäcktes det att gruppen ungdomar var påverkade av narkotika och
att ingen av de kategorier vi använder oss
det kom även fram att dessa ungdomar
utav är helt oproblematisk. De är baserade på grova förenklingar av olika individer
hade rymt från en missbruksinstitution.
och grupper, särdrag hos dessa, samt sammanhang runt dem2. De är alltid en kon-”Ser ut som ett typiskt barnevernsbarn
struktion som bygger på en föreställning
om du förstår vad jag menar” – Användes om en ungdom som gick i 2 par udda
om dess innehåll och egenskaper3. De kan
därför också leda till en stereotyp framskor, ”baggy” kläder, rufsigt hår, med
ställning och bidra till negativ stämpling
oren hud samt mycket smink.
och stigmatisering av olika individer och
-”Har ett sådant barnevernsbarn uppfögrupper. De kategorier vi använder oss
rande” – Användes som beskrivning av
ungdom som skolkade en god del, inte
1 Mattsson 2010, 37-39
2 Pedersen/Ruud Vollebæk 2006, 241
3 Mattsson 2010, 37-39

4 Pedersen/Ruud Vollebæk 2006, 241
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var intresserad av att prata, var respektlös och uppkäftig i kontakten med vuxna.
Den samma ungdomen har tidigare även
blivit tagen för snatteri.
Alltså var barnevernsbarnen i dessa fallen inte bara barn vars föräldrar, syskon,
eller som själv varit i kontakt med Barne
vernet. Utan nu är det ungdomar som
har ett visst utseende, är extra problembefängda, extra avvikande som kategoriseras som barnevernsbarn. Kategorin
barnevernsbarn blir här alltså huvud
epitetet för dessa ungdomar till vilket
det knyts sidoepitet såsom: rymlingar
från institution, uppkäftiga, missbruk
are, skolkare, tjuv/kriminell, inte klarar
att matcha skor, slitna kläder, samt med
ett okammat tilltufsat utseende. Detta
användande, med dess avviksbetonande beskrivning av kategorin, riskerar att
konstituera hur vi väljer att se på alla
barnevernsbarn – barn som själv eller
vars familj får någon form av insats från
barnevernet - när det används i endast
sammanhang som dessa. Vi gör därmed
något som är ”speciellt avvikande” till
något ”generellt avvikande” när vi låter
det representera en hel grupp5.

Kategorin som identitet
Ett fosterhemsplacerat barn är t.ex. per
definition ett barnevernsbarn – det har
mottagit en insats från barnevernet.
Oavsett placeringsgrundlag så får detta
barn nu en ny identitet, en ny kategori,
den måste förhålla sig till oavsett barnet
vill eller ej. För som ovan visat förbinds
kategorin barnevernsbarn också med en
förväntan om livsföring – dess sidoepitet.

5 Hague 2001, 106 - 107

Detta blir problematiskt, inte bara för
att det är diskriminerande, utan även för
att denna kategori leder till att man individualiserar, koncentrerar och lägger
”felet/skulden” av att ha en insats från
barnevernet hos barnet. Som att det var
något inne i barnet. Inte som att det är
omständigheter runt barnet som har varit eller är annorlunda – nu är barnet i sig
självt annorlunda. Själva insatsen blir ett
problem hos barnet och det har via detta
gjort ett avsteg från ”normaliteten”.

Kategorier blir ”raster” i arbetet
Enligt ett diskursteoretiskt synsätt så skapar man sin verklighet via språket; sättet
att tala, tänka och tycka om något bestämmer hur vi förhåller oss till det6. Skall
man överföra detta till kategorin barnevernsbarn så kan man säga att vårt sätt
att tala om dem som grupp även kommer
att på verka hur vi kommer att tänka om,
tolka samt bemöta dem. Det innebär i
sin förlängning också att det kommer
vävas in i hur vi praktiserar vårt arbete
på fältet i möten med ungdom med insats från barnevernet7. Ungdom vi möter
som t.ex. nämner att den är fosterhemsplacerad riskerar därmed att bli sedd och
förstådd genom ett filter bestående av
att det är ett ”barnevernsbarn” – vilket i
sig självt ju är problematiskt som ovan
visat. ”Lisa”, ungdomen med kärlekssorg hon inte vet hur hon skall hantera,
är nu inte bara detta; utan hon är ”Lisa
barnevernsbarnet” med kärlekssorg som
hon inte vet hur hon skall hantera. Allt
ungdomen säger eller gör kommer nu att
ses genom ett problemfokuserat raster
vilket kommer styra hur och vad vi samtalar med ungdomen om. Men även hur
6 Börjesson/Palmblad 2007
7 Mattson 2010, 167
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vi kommer att tolka och agera på ungdomens handlingar. Detta kan t.ex. föra
till att tröskeln för att skriva anmälan till
barnevernet på dessa ungdomar blir lägre. Något som igen bygger upp under att
barnevernsbarn är mera problemfyllda
än andra barn. Eller kanske undviker vi
att gå i kontakt med ungdomar vi vet är
barnevernsbarn av osäkerhet inför hur vi
skall ”handskas” med dem?

Avviksidentiteten
För att skapa oss en bild av vår identitet
måste vi förhålla den till någon annan.
Definiera vad som är skillnaden mellan
oss och andra och vad som likt8. Hur ungdomen uppfattar sig själv i förhållande
till en kategorisk identitet beror därför på
var och i vilka sammanhang ungdomen
är, samt när och hur detta uppmärksammas9.
Att som ung person inneha en tillhörighet i en avvikskategori som kategorin
”barnevernsbarn” kan få stora konsekvenser för den unges självbild. I en studie jag var med och genomförde, som
bl.a. omhandlade hur ett antal ungdomar som var eller hade varit fosterhemsplacerade (och därmed är barnevernsbarn) såg på och konstruerade sin egen
identitet10, uttryckte en ungdom t.ex.
att: ”man blir sedd som problembarn…
man får ju automatiskt en stämpel när
man är fosterbarn… alltså det är ingenting man vill säga direkt, alla tror man
är ett problembarn”11. En annan ungdom
lyfte fram hur folks agerande på när tillhörigheten till kategorin nämndes hade

8
9
10
11

Mattson 2010, 41
Mattson 2010, 79
Kinghed/Svedin 2009
Kinghed/Svedin 2009, 36

lett till ett tvivel på sig själv: ”man ser sig
själv som mindre värd eftersom folk reagerar på ett annat sätt när man säger att
man är fosterbarn… då blir det liksom att
man reagerar själv till slut… det är ofta
negativa reaktioner det man hör så man
känner… `jag kanske är värre än andra
barn´… man tror liksom att det har med
en själv att göra…”12. Det kom också fram
att deras beteende tolkades mot kategorin ”barnevernsbarn”: ”gör man nåt dåligt liksom så är det inte lika konstigt utan
mer vad folk förvänta sig.”13.
Det ungdomarna ger uttryck för är att de,
är rädda för och har, blivit osynliggjorda
i förhållande till den komplexitet de bär
både som person och i sitt handlande
och synlig endast genom ”barnevernsbarn-glasögonen”14. Att de t.o.m. har börjat förstå sig själva genom dessa glasögon
som egentligen inte passar dem, och att
detta för till en självförståelse som ”avvikande”.

Den verbala kategorin blir till marginaliserande verklighet
Poängen jag försöker få fram är att en
förhållandevis oskyldig kategorisering,
som kategorin barnevernsbarn, som
oreflekterat uttalas av någon som inte
hade en medveten diskriminerande intention bakom, kan upplevas som just
diskriminerande och till och med identitetsskapande när de ingår i ett mönster
som ständigt upprepar sig för mottagaren15. Denna marginalisering och stereo
typifiering kan vara väl så verkningsfull
som den reella diskriminering i form av

12
13
14
15

Kinghed/Svedin 2009, 36
Kinghed/Svedin 2009, 35
Mattson 2010, 41- 42
Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 238- 248
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mobbning, hets och fysiskt våld som t.ex.
en del homosexuella ungdomar utsätts
för. Den kan också i ett större sammanhang, eller t.ex. direkt på arbetsplatsen,
bli en del av en samlad praxis som bidrar
till marginalisering och stereotypifiering av grupper16. Detta t.ex. genom att
vi på de flesta arbetsplatser har sociala
forum där vi möts och delar med oss av
våra erfarenheter och tolkningar. Till dels
omedvetet påverkar och påverkas vi i
dessa (och andra) forum kommunikativt
som praktiskt av varandra. Här utvecklar
vi ett gemensamt språk samt gemensamma föreställningar om hur olika klientkategorier ”är” och ”bör” vara17, vad som är
”normalt” och ”onormalt”, god eller dålig praxis. När vi sedan arbetar ute i fältet kommer vi att uppmärksamma samt
möta på dessa olika klientkategorier och
utöva de olika praxisformer vi lärt eller
kommit överens om är lämpliga18. I en
studie utförd av Erik Henningsen och
Nora Gotaas som omhandlar uppsökarverksamheten i fyra olika kommuner19
upptäcktes det t.ex. att de ungdomar
som fältarbetarna valde att arbeta med,
s.k. ”målgruppsungdom” i praxis visade sig vara en bestämd typ av ungdom,
med vissa igenkännbara kännetecken,
som alla på arbetsplatsen var överens
om. Fältarbetarna lade därmed vikt vid
att notera sig detaljer vid ungdomen som
gjorde att man kunde skilja ”målgrupps
ungdomen” från ”normalungdomen”.
Det var alltså andra förhållanden än bara
bedömningar av om en ungdom reellt
hade eller stod i fara för att utveckla problem, som var avgörande för om denna

16
17
18
19

Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 238- 248
Mattson 2010, 28- 29
Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 239
Henningsen/Gotaas 2008

blev betraktad som ”målgruppsungdom”
i arbetet20.
Om vi då endast omtalar dessa ”barnevernsbarn” på det ensidiga sätt som jag
upplevt att vi gör, så är det också endast
dessa erfarenheter, föreställningar och
tolkningar som kommer att spridas och
delas med kollegor i fältet. Detta kommer därmed även prägla bilden av, samt
sätta standarden för hur vi i vårt fält jobbar med och förhåller oss till gruppen
”barnevernsbarn”. Likt hur fältarbetarna
i Henningsen & Gotaas studie förhöll sig
till ”målgruppsungdomen”.

Att arbeta förebyggande mot marginaliserande kategorier
I vår västliga kultur förbinder vi marginalisering mest med kategorier som ”bidragsmottagare”, ”etniska minoriteter”
”mobboffer”, ”funktionshämmade” och
liknande21. Jag har genom denna artikel
försökt lyfta fram hur även en till synes
icke problematisk kategori kan bli marginaliserande i sina konsekvenser.
Jag har med denna artikel inte velat osynliggöra att ungdomar med insats från
barnevernet kan ha andra och specifik
are behov samt problembilder än några
av de andra ungdomar vi möter. Självklart kan de ha detta. Men inte alltid och
absolut inte alla.
Det jag velat lyfta fram och synliggöra är
att språk spelar en viktig roll i konstruktionen och upprätthållandet av marginaliserande, och för många ungdomar,
stigmatiserande kategorier. En ökad
medvetenhet runt användande av språk
och kategorier är därför viktig så att vi
inte genom vårt ordbruk på arbetsplat20 Henningsen/Gotaas 2008, 74-77
21 Klyve 2006, 73
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sen bidrar till att vi reproducerar samt
upprätthåller dessa22.
Kategorisering av individer blir nog ofta
använt som ett slags hjälpmedel för oss
fältarbetare för att skapa förståelse och
strukturera en komplex arbetsmiljö.
Avsikten är inte att stereotypifiera i utgångspunkten. Men att bli insorterad i
en kategori, både negativ som positiv,
kan vara besvärande i den bemärkelsen
att man som person blir begränsad i hur
man blir sedd, tolkad och uppfattad23.

på så vis ska kunna utmana marginaliserande diskurser och bidra till en förändring av dem. Men också för att själv kunna undvika att förståelsen av samt mötet
med klienten påverkas av diskriminerande stereotyper26.

Jag har en önskan om att vi som är verksamma inom socialt arbete med ungdom
skall vara med på att normalisera samt
neutralisera de rådande stigmatiserande
diskurserna många av dem varje dag tvingas förhålla sig till. Bl.a. kan vi göra detta geDet ligger en makt i
nom att ha ett kritiskt
att kunna definiera
förhållningssätt till kategorisering samt annågon. Som hälsoVi behöver tänka oss om en extra
vändandet utav dessa.
och
socialarbetare
Vi behöver tänka oss
besitter vi i allra höggång innan vi väljer att beskriva en
sta grad denna makt,
om en extra gång innungdom med ett epitet
an vi väljer att beskribl.a. genom makten
va en ungdom med
att definiera kategorier. Det gör också att
ett epitet och istället
vi genom våra val, vårt sätt att tala och
reflektera över; i vilka sammanhang och
agera kan påverka dem24. Vi bör därför
om vilka grupper av individer använder jag
ställa oss frågan hur vi vill använda oss
kategoriseringen och vilka myter bygger
utav denna makt?
jag därmed upp under? Stödjer jag genom
kategoriseringen en marginaliserande process? Kan den vara med på att forma eller
Enligt Pedersen och Ruud Vollebæk så är
förändra mitt eller andras bemötande och
den diskriminering som uppstår och föregår inom socialt arbete ofta oavsiktlig.
arbete med de ungdomar som faller inom
Att den istället gärna beror på brist på
denna kategori? Kan jag arbeta med ungdomen utan att använda mig utav kategokunskap än medvetna försök på att undertrycka bestämda grupper25. För oss
riseringen?
som är verksamma inom socialt arbete
Utvecklingen av ett mera medvetet språkär det därför viktigt att utveckla redskap
bruk behöver dock vara en kontinuerlig
som gör att vi kan medvetandegöra oss
och pågående process på flera olika plan
om hur t.ex. vårat sätt att tala och kategorisera påverkar oss och andra samt vilka
för att få någon effekt. För att få till denna
konsekvenser det kan föra till. För att vi
ökade medvetenhet bör det därför vara
något som diskuteras ofta och i många
olika typer av forum i det dagliga arbetet.
22
23
24
25

Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 242
Mattson 2010, 42
Mattson 2010, 31
Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 258

26 Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 258; Mattsson
2010, 167- 171
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Vi kan göra detta genom att direkt på våra
arbetsplatser, t.ex. på överlappnings- och
personalmöten, i fältrapporter och andra
centrala dokument likväl som i lunchrummet27 eller i samtal med andra kollegor i fältet, lyfta temat aktivt och därmed
främja en professionell diskussion runt
de kategoriseringar samt epitet som vi
använder oss utav i vår yrkesutövning.
Att vi i umgänge med kollegor och andra
aktiva inom socialt arbete uppmärksammar och intar ett nyfiket och utforskande
förhållningssätt inför de kategorier och
epitet som används, t.ex. «när du säger
att det osade barnevernsbarn- vad menar du då?» och på så sätt få konkretiserat
och nyanserat mer.
Kanske kan man även på arbetsplatsen
bestämma sig för att man inte ska använda kategorier om de ungdomar vi möter?
Då stimuleras det till en specifikare och
mera kvalitativ beskrivning av ungdomen, en s.k. ”tjock” beskrivning28, istället
för en reducerande generell som kan vara
med på att ytterligare marginalisera, och
vars tolkning är upp till åhörarens egen
förförståelse och attityd .
På dessa sätt kan man helt konkret stimulera till mer reflektion runt eget
språkbruk, vilka begrepp och kategorier
som används, och det sätt man omtalar
dem vi jobbar med och för på. Ett sätt
motverka risken för att vi hälso- och socialarbetare är med på att upprätthålla,
samt påverkas av, försvårande eller marginaliserande diskurser om delar av målgruppen.

domsarbete är de som dagligen påträffar
alla dessa olika kategorier av ungdomar
det talas om. Vi skall vara en väg till hjälp
och är många av dessa ungdomars första
egna kontakt med den sociala hjälpapparaten.
Om ungdomen via oss möter en bild av
sig själv med fokus på dennes fantastiska
möjligheter, istället för en bild präglad av
problem, tror jag detta kan ha stora positiva effekter för individens utveckling.
Kanske kan vi hjälpa ungdomen att själv
få makten att definiera vem de ytterst är?
Att själv få vara med och bestämma hur
den vill ses och med vilket fokus? På så
vis tror jag att vi hälso- och socialarbetare istället kan fungera som medhjälpare
och talrör för unga människor som marginaliseras eller diskrimineras. Att vi kan
vara med på att motverka kyliga attityder
i andra delar av befolkningen och istället
stötta och positivt bekräfta ungdomar vi
möter i deras identitetsutveckling29.
Så vad är då ett typiskt barnevernsbarn?
– Ett lamm påtvingat vargakläder frågar
du mig.
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Vi som jobbar med uppsökande ung27 Pedersen/ Ruud Vollebæk 2006, 258- 260
28 Sørhaug 2006, 341
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Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Rusfag nr. 1–2014

Av: Therese Zimmermann Helgesen og
Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad kommune
i samarbeid med KoRus - Øst
Hvordan skal vi oppdage og hjelpe ungdommer som eksperimenterer med alkohol og andre
rusmidler på et tidligere tidspunkt? Ungdomskontaktene i Fredrikstad har erfart at skole- og
foreldrefokus gir gode resultater, både i forhold til tidlig identifikasjon og intervensjon.

Hvordan tidligere oppdage ungdom
som ruser seg?
Hanne går i 9. klasse og har hatt økende
fravær i løpet av høsten. Hun henger seg
litt på 10. klassinger og har lukta røyk
når hun kommer inn fra friminuttet. Hun
blir aggressiv hvis lærer eller andre ytrer
bekymring, og skolearbeidet går dårlig
ere. H
 anne er observert en del i sentrum
sammen med eldre ungdommer fra andre
skoler, og har gradvis mistet kontakten
med de gamle venninnene fra skolen. Det
går rykter om at hun har røyket hasj. Læreren er bekymret, men usikker på hvordan han skal gripe an bekymringen. Hva
skal han gjøre? Hvem kan hjelpe?

lene i kommunen. Prosjektets mål var
å bistå ungdommer, foreldre og lærere
i tidlig identifikasjon og intervensjon i
forhold til rus og andre sosiale problemer på de fire prosjektskolene. Prosjektet jobbet med målgruppe fra 12 til 18 år,
med et hovedfokus på ungdomsskolealder (13-16 år). I prosjektperioden hadde
Ungdomskontaktenes to ansatte barnevernspedagoger oppfølging med 160
ungdommer. 60 prosent av disse hadde
oppfølging knyttet til en rusbekymring,
de resterende fikk oppfølging som selektivt rusforebyggende tiltak.

Ungdomskontaktene i Fredrikstad var
et rusforebyggende prosjekt fra 2009 til
2012, og startet opp med bakgrunn i at
Fredrikstad kommune utarbeidet en
rusmiddelpolitisk handlingsplan i 2008
og behovet ble meldt fra ungdomssko-

To barnevernspedagoger, én med erfaring
som saksbehandler i barnevernstjenesten
og fra barnevernsvakt – én fra oppsøkende
ungdomsarbeid og sosialt arbeid på skole.
Fire ungdomsskoler i Fredrikstad. Et prosjekt med mål om å komme tidligere inn i
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forhold til ungdom som eksperimenterer
med rus. Ved prosjektets avslutning – hva
er erfaringene? Hvordan kan profesjonelle voksne tidligere oppdage ungdom som
eksperimenterer med rus, slik at det er lettere å hjelpe dem og tiltak ikke trenger å
være langvarige og omfattende?

lenes kompetanse på elevene og sosialfaglig kompetanse fra prosjektet fungerer
godt i et tidlig intervensjonsperspektiv.

Hvilke ungdommer ville vi nå?

Tidlig intervensjon blir ofte beskrevet
som et perspektiv mellom universell rusforebygging og beForutsetninger for
handling av rusprotidlig intervensjon
blemer. Tanken er
For å kunne intervenere tidlig må man
Forskning vektlegat universelle forekunne gjenkjenne tegn på et rusrelager betydningen av
byggingstiltak, som
å oppdage ungdoms
retter seg mot hele
tert problem på et tidlig stadium
rusbruk tidlig for på
ungdomspopulasjonen, ikke er tilstrekden måten å kunne
kelig hjelp for ungdommer som har flere
tilby hjelp før problemet eventuelt blir
risikofaktorer. Dermed må de suppleres
omfattende. Dette betegnes ofte som tidlig intervensjon, å identifisere og håndtere
med tiltak som retter seg mot risikogrupper (selektive tiltak) og ungdommer som
et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med
allerede har etablert noe rusatferd (indikative tiltak). Eller sagt på en annen
begrenset innsats (Bäcklund, et al. 2010).
måte; målgruppen for prosjektet var de
For å kunne intervenere tidlig må man
ungdommene som skolene ikke har kapasitet, kompetanse eller tiltak til å bistå,
kunne gjenkjenne tegn på et rusrelatert
men som ikke hører hjemme i det tradiproblem på et tidlig stadium. Tidlig identifikasjon er derfor en helt nødvendig forsjonelle behandlingsapparatet, som for
utsetning for tidlig intervensjon (ibid).
eksempel barne- og ungdomspsykiatrien
eller barnevernet.
En forutsetning for tidlig identifikasjon
av et rusrelatert problem er kunnskap om
Felles for disse ungdommene er at de har
risiko- og beskyttelsesfaktorer. I tillegg er
flere risikofaktorer i sitt liv enn ”normalungdommen”, og at de ofte også har færdet nødvendig at fagpersonen som identifiserer problemet har mot til å gjøre noe
re beskyttelsesfaktorer. Dette kan handle
med bekymringen og kunnskap om hva
om egen atferd og egenskaper knyttet til
de bør gjøre og hvem de eventuelt skal
ungdommene selv, men også risiko og
henvende seg til. Og sist, men ikke minst:
manglende beskyttelse i familien, jevnaldernettverk, skolen eller lokalsamfunnet.
Den eller de instansene som blir koblet
Bäcklund et al. beskriver en rekke risikoinn må følge opp personen det gjelder og
og beskyttelsesfaktorer for utvikling av
eventuelt pårørende (ibid).
rusproblemer, og vektlegger også at konsekvensene av risiko eskalerer i takt med
Ungdomskontaktene i Fredrikstad har
antall risikofaktorer totalt, samtidigheten
hatt som mål å bistå fire ungdomsskoler
av risikofaktorene og varigheten av dem
i kommunen i dette arbeidet, med utgangspunkt i at kombinasjonen av sko(2010).
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Risiko for stigmatisering

“noe å tilby” i etterkant (Barne- og likeNår man som profesjonell bruker risistillingsdepartementet 2007).
kogrupper som verktøy for tidlig identiEn undersøkelse som kartla ruskompefikasjon er det viktig og kontinuerlig ha
tansen hos pedagogisk ansatte i barneetiske og faglige refleksjoner rundt stigmatisering. Ikke alle som tilhører en risihage, skole og barnevern, konkluderte
kogruppe vil utvikle
blant annet med at
rusproblemer.
Ved
sosial- og miljølærere har lite formell utå sette inn selektive
Når man har som mål å finne ungdanning eller annen
intervensjoner mot
dommer i risiko for rus, er det nødopplæring i forhold
risikogrupper
kan
til rusproblematikk.
man også risikere å
vendig å ikke kun ha fokus på rusDe opplever selv at
stigmatisere, og igjen
problematikk
de har for lite komøke risikoen for en
petanse på området,
enkeltungdom eller i
og er generelt usikre
en familie. Samtidig
på å ta opp rusrelatert problematikk med
er det viktig at ikke redselen for å stigmatisere blir et hinder for å handle når det
foresatte (Kristiansen 2006).
er tegn på et rusproblem hos en ungdom
(Sosial- og helsedirektoratet 2007).
Det er mye som tyder på at det er usikkerhet rundt hvilken terskel man skal ha for
Barrierer for tidlig identifikasjon
å bli bekymret i forhold til rusbruk. TidEn generell utfordring er at det er knytlig intervensjon dreier seg om å handle
tet mye skam, skyld og stigmatisering til
før rusproblemet er etablert, og man må
rusmisbruk, både hos ungdommer og
derfor i noen grad agere også på rykter,
voksne. Det kan gjøre at ungdom har høy
antakelser og lite konkrete bekymringer.
terskel for å be om hjelp for seg selv eller
Utfordringer knyttet til tverrfaglig samarbeid i forhold til taushetsplikt eller uklar
andre i forhold til rus. I tillegg vil de gå
ansvarsfordeling kan også være et hinder
langt for å skjule rusbruken for foreldre
for at bekymring tas opp, eller for at det
og profesjonelle voksne de har kontakt
settes inn adekvate tiltak (Bäcklund, et al.
med. Dette er en utfordring for foreldrene og hjelpeapparatet, ved at problemet
2010).
kan ha utviklet seg en stund før det blir
Ikke bare rusfokus
kjent.
Må det være en konkret rusbekymring
før vi skal bli bekymret for rusrisiko? Når
Profesjonelle som ikke jobber direkte
man har som mål å finne ungdommer
med rusrelatert problematikk tenker ofte
i risiko for rus, er det nødvendig å ikke
at det ikke er deres ansvar og gjør ikke
kun ha fokus på rusproblematikk. Når
noe med bekymringen. Flere opplever
rusproblemene blir tydelige og konkrete,
også at de ikke har nødvendig kompetanse eller tid. Og flere kommuner mangler
kan utviklingen av problemet ha kommet
gode tiltak i forhold til ungdommer som
så langt at det er vanskeligere å gjøre noe
ruser seg, og det kan gjøre det vanskelig å
med. Derfor er det nødvendig å kartlegge
ta opp en bekymring fordi man ikke har
og vurdere både risiko- og beskyttelses-
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faktorer når man skal vurdere rusrisiko
hos ungdommer i ungdomsskolealder
(Sosial- og helsedirektoratet 2007).

8 år gamle gutter samsvarte med senere
alkoholproblemer som 18-åringer (Sosialog helsedirektoratet 2007).

To sentrale spørsmål blir da: Hvordan
kan vi komme tidligere inn i forhold til
den gruppen ungdom som har mange risikofaktorer i forhold til rus og samtidig
få beskyttelsesfaktorer? Og hvordan skal
vi få kjennskap til ungdommers rusatferd
på et så tidlig tidspunkt som mulig? Ungdomskontaktene i Fredrikstad tok ved
oppstart av prosjektet utgangspunkt i et
sentralt område som ut fra tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag burde være en god
arena for tidlig intervensjonsarbeid i forhold til rus; nemlig skolen.

Skolen kan også indirekte være en viktig
arena for identifikasjon av rusrisiko. Foreldre er av naturlige grunner ofte de første som oppdager tegn til at noe er ”galt”
med ungdommen – og blir bekymret for
rus. Samtidig ser vi at mange foreldre
mangler kompetanse i forhold til rus, de
er usikre på hva som bør utløse bekymring, og på hva de eventuelt skal gjøre
med bekymringen. I tillegg kan de lure
på hvor de kan søke hjelp til ungdommen
og seg selv fra det offentlige hjelpeapparatet. Her har skolen en sentral rolle.
Arenaen kan brukes til å gi foreldre økt
kompetanse om rus, samt være et kontaktpunkt mellom foreldrene og ungdom
som trenger offentlig bistand.

Hvorfor er skolen viktig?
Skolen i Norge har tradisjonelt hatt en
sentral rolle i forebyggende arbeid med
ungdom. Dette er naturlig av flere årsaker. Skolen er en offentlig arena som
danner rammer rundt barn og unges liv i
mange år, de fleste dager i uka og de fleste
dager i året (Gravrok, et al. 2006). I tillegg
har skolens rolle økt i takt med at skoledagen utvides, og at skolens ansvar etter
hvert dekker mange forskjellige områder.
Skolen er en arena der hele ungdomspopulasjonen har en tilknytning og er eller
skal være til stede. Dermed er skolen også
en unik arena for tidlig identifikasjon av
risiko for rus og konkret rusatferd.
Lærere har ofte lange relasjoner til elevene sine, og sentrale risikofaktorer i forhold
til ungdom, familie og jevnaldernettverk
synliggjøres i skolen. Det betyr at lærere vil
ha en sentral mulighet og et stort ansvar i
å avdekke risikofaktorer. En undersøkelse
referert i rapporten Tidlig intervensjon på
rusområdet viser for eksempel at finske
læreres påpekning av problematferd blant

Skolen kan også være en naturlig arena
når det gjelder intervensjoner i forhold
til ungdommer som ruser seg eller er i
risiko. Siden alle ungdommer skal gå på
skolen, er det en arena det ikke er knyttet stigmatisering til å delta i (Sosial- og
helsedirektoratet 2007). Dette er sentralt
for ikke å forsterke en eventuell begynnende rusidentitet eller marginalisering.
Mange ungdommer har i tillegg ofte etablert en eller flere gode voksenrelasjoner
på skolen som kan brukes til motivasjon
og oppfølging. Det viktigste er likevel at
mestringsopplevelser og senere utdanning er sentrale beskyttelsesfaktorer for
ungdommer i risiko for rus: ”Skolen er i
seg selv det viktigste forebyggende tiltaket for barn og unge, en god skoletid faglig og sosialt er viktig for å lykkes senere i
livet” (Flatø, et al. 2009).
Skolen er altså en viktig arena for å få
kjennskap til ungdommer i risiko for rus.
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Spørsmålet blir da: Hvordan kan man
al. 2010) om tidlig intervensjon i forhold
bruke skolen som arena for å oppdage
til rus lister opp tre forutsetninger for å
disse ungdommene tidligere? Hva kan
få til tidlig intervensjon i praksis. Disse er
konkret gjøres for at skolen som arena
1) kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, 2) forståelse
kan fungere i tidlig
av egen rolle i arbeiintervensjonsarbeid i
det med å oppdage,
forhold til rus? HvilMangel på kompetanse blant lærere,
ke grep gjorde Unggripe inn og handle
uklar ansvarsfordelig og usikkerhet
domskontaktene
i
på grunnlag av en
Fredrikstad sammen
bekymring, og 3)
rundt hva man som lærer skal “være
med prosjektskolene
kjennskap til rutipå vakt i forhold til” er alle sentrale
ner og prosedyrer på
for å oppdage bekymringene knyttet
eget arbeidssted og i
barrierer
til de 160 ungdomdet øvrige tjenestemene som fikk oppapparatet.
følging i prosjektperioden?

Slik jobbet prosjektet i skolen
Tidlig identifikasjon av rusrisiko i skolen
vil være forskjellig avhengig om man er
på utkikk etter en opphopning av risikofaktorer generelt eller ungdom med
konkrete ruserfaringer spesifikt. De fleste
skoler vil til en viss grad ha begge perspektivene ivaretatt allerede, de vil ha et
fokus rettet mot psykososiale problemer
hos elevene og deres familie/miljø, og
også ha rutiner som ivaretar skolens bekymring for elever som er ruset på skolen
eller der skolen får konkrete rusbekymringer for en enkeltelev.
Ungdomskontaktenes erfaring er imidlertid at et kontinuerlig fokus på begge områder over tid er nødvendig for å
kunne komme tidligere inn i forhold til
rusbekymring – og å gjøre en faglig god
innsats i arbeidet. Ungdomskontaktene
i Fredrikstad har med sin kompetanse
kunnet tilby et sosialfaglig perspektiv
som skolene ofte manglet i forhold til å
identifisere og arbeide med ungdommer
som lever med mange risikofaktorer.
Helsedirektoratets veileder (Bäcklund, et

Bevisstgjøringsopplegg for lærerne

Mangel på kompetanse blant lærere,
uklar ansvarsfordelig og usikkerhet rundt
hva man som lærer skal “være på vakt
i forhold til” er alle sentrale barrierer.
Ungdomskontaktene i Fredrikstad har
gjennomført et bevisstgjøringsopplegg
for lærere og skoleadministrasjon. Opplegget fokuserer på kunnskap om risikofaktorer i forhold til rus hos ungdom,
kunnskap om russituasjonen i kommunen, samt informasjon om hva man som
lærer bør gjøre hvis man er bekymret for
en ungdom i forhold til rus. Et sentralt
poeng i opplegget er at lærerne kan ta direkte kontakt med Ungdomskontaktene
(som holder bevisstgjøringsopplegget)
for drøfting av rusbekymring eller tiltak i
forhold til dette. Det betyr at veien er kort
fra bekymring og drøfting av denne, til
eventuelle tiltak.

Faste drøftingsmøter
Fordi én av barrierene som hindrer at
rusbekymring blir tatt opp og gjort noe
med er vegring blant profesjonelle voksne, ble det viktig å redusere antallet “flaskehalser” i systemet. Derfor er Ungdoms-
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kontaktene prosjektorganisert under
Avklaring av rusbekymring
Dersom en lærer eller andre i skolen er
prosjektskolene, slik at ikke taushetsplikt
bekymret for en ungdom og rus, kaller
og eventuell innhenting av samtykke blir
skolen inn til et avklaringsmøte. Målet
et hinder for at en bekymring tas opp og
for møtet er å avklare rusbekymringen
gjøres noe med. Det gjør også at Ungdomskontaktene kan ha møter jevnlig
med den bekymringen gjelder, altså ungdommen og foresatte. I tillegg til de sistmed prosjektskolene (ved administrasjon og/eller sosinevnte, deltar Ungallærer) for kontinudomskontaktene og
erlig å drøfte hvilke
skolen. På møtet tar
Dersom en lærer eller andre i skolen
ungdommer
man
skolen opp sin beer bekymret for en ungdom og rus,
kymring i forhold til
er bekymret for, og
rus, og ungdommen
hva som gjøres med
kaller skolen inn til et avklaringsmøte
og foreldrene kombekymringen. Prosjektskolene oppgir i
menterer denne. Etter at bekymringen er lagt fram, vil Ungevalueringer at det sosialfaglige perspektivet er nyttig i skolens drøftinger rundt
domskontaktene lede møtet fram mot en
bekymring for enkeltungdommer og milavklaring av bekymringen, og eventuelt
jøer. I tillegg er møtene en god arena for
tiltak som tilbys ungdommen og foresatte.
å holde et kontinuerlig fokus på enkelt
ungdommer under oppfølging av skolen,
Som et ledd i å avklare bekymring for rus,
Ungdomskontaktene eller andre – og
tilbys ungdommen en frivillig urinprøve
for å holde fast ved ”rus-perspektivet” i
for å avkrefte, bekrefte eller begrense rusdiskusjonene.
bekymringen. Et negativt prøvesvar vil
Rutiner for konkret rusbekymring
ikke nødvendigvis bety at ungdommen
Rutinen som er etablert på prosjektskoleikke har ruset seg, men kan si noe om at
ne er at en konkret rusbekymring i tillegg
omfanget sannsynligvis ikke er stort. En
til de ordinære kanalene på skolene skal
urinprøve i denne situasjonen har noen
tas direkte til Ungdomskontaktene. Ungbegrensninger, blant annet egner det seg
domskontaktene er organisert slik at de
dårlig på andre rusmidler enn hasj og
prosjektansatte skal ha tid til å komme
det er mange juridiske, etiske og faglige
på kort varsel, slik at en eventuell akutt
spørsmål knyttet til dette. Samtidig ser
rusbekymring kan avklares raskt. Det er
vi at det kan fungere godt for å avkrefte
Ungdomskontaktene i Fredrikstad sin
eller bekrefte mistanker, for å synliggjøre for ungdommen at dette er en alvorlig
erfaring at tilgjengelighet, kunnskap om
bekymring, samt for å få ungdommene
rus og sosialfaglig kompetanse i en slik
til å være ærlig om en eventuell rusbruk.
situasjon er sentralt. Det at lærere vet
hvem de skal henvende seg til ved rusbekymring, at det er fagpersoner som er lett
Avklaringsmøtene er en sårbar situasjon
å få tak i, og som en har tillit til – gjør kanfor ungdommen og foreldrene. Viktigskje at vegringen minker, og øker sannheten av å legge fram bekymring på en
synligheten for at en lærer “tør” være beskånsom, men tydelig måte kan ikke
kymret for om en elev ruser seg.
overvurderes, og det er viktig og ivareta

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

både ungdom og foreldre i denne situasjonen. Samtidig er det Ungdomskontaktenes erfaring at dersom det gjøres på
riktig måte, oppsummerer både ungdom
og foreldre at de har følt det ryddig å få
kjennskap til en bekymring eller rykter
om rus, og foreldrene uttrykker at det er
en fin inngangsport for å få hjelp.

er midt oppe i skilsmisse, eller ART-grupper (Aggression Replacement Training).
Indikativ forebygging er tiltak rettet mot
ungdommer som allerede har konkret
rusatferd – for eksempel urinprøvekontroll eller cannabisavvenning individuelt
eller i gruppe.

Som nevnt innledningsvis er det viktig å
ha et todelt perspektiv når man jobber
med tidlig intervensjon; både i forhold
til ungdommer med en opphopning av
risikofaktorer for rus og ungdommer der
man er bekymret for konkret rusatferd.
Bevisstgjøringsopplegg og drøftingsmøter kan være gode verktøy i forhold til generell bekymring, mens avklaringsmøter
og rutiner for konkret rusbekymring retter seg mer konkret mot rus.

Rusforebyggende tiltak i skolen har i
stor grad hatt et universelt fokus. Det
er et paradoks, siden disse tiltakene i liten grad synes å nå ungdom i risiko for
rus. Derfor vil det være nødvendig at det
satses mer på tidlig intervensjonsarbeid
gjennom bruk av selektive og indikative
tiltak som et supplement til de allerede
eksisterende universelle rusforebyggende tiltakene (Sosial- og helsedirektoratet
2007).

Denne artikkelen fokuserer på tidlig
identifikasjon av rusbekymring, men
en stor andel av prosjektets målgruppe
hadde ikke konkret rusatferd. Tiltakene
prosjektet har tilbudt ungdommer og
foreldre i målgruppen har vært varierte,
og selv om noen har fokusert på rus, har
de fleste et mer generelt perspektiv hvor
intensjonen har vært å øke beskyttelsesfaktorer og redusere risikofaktorer

Ungdomskontaktene har tilbudt tiltak til
ungdommer og foreldre, både der det er
en konkret rusbekymring, men også der
det er en opphopning av risikofaktorer i
forhold til beskyttelsesfaktorer.

Forebyggende tiltak kan klassifiseres på
forskjellige måter. Universell forebygging
betyr strategier som henvender seg til
hele ungdomspopulasjonen, for eksempel alle elevene på en skole. Eksempel
på dette kan være forebyggingsprogram
som Unge & Rus eller ÖPP. Selektiv forebygging er strategier eller tiltak som retter
seg mot en gruppe med høy risiko for rus,
men der ikke alle i gruppe nødvendigvis
har konkret rusatferd. Eksempel på dette
kan være grupper for elever der familien

Selektive og indikative tiltak

Kort presentert har dette vært:
1) ulike avgrensede samtaleløp (med temaer som kartlegging/bli kjent, styrker
og positivt framtidssyn, skolefungering
eller bevisstgjøringssamtaler om rus)
2) grunnleggende foreldreveiledning individuelt eller i gruppe
3) frivillige avtaler om urinprøvekontroll
og
4) tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
rundt ungdom/foresatte. Disse tiltakene
tilbys ungdom og/eller foresatte i et avklaringsmøte eller i en ordinær kontakt
hvis ikke det foreligger konkret rusbekymring. Ungdomskontaktenes erfaring
er at det i mange saker er mulig å få til
endringer med relativt liten innsats i en
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avgrenset tidsperiode, dersom man kommer inn tidlig nok, og involverer skole og
foreldre i arbeidet med ungdommen.
I denne artikkelen er hovedfokuset tidlig identifikasjon av en rusbekymring.
Dersom man ønsker mer konkret informasjon om tiltak og metodikk som Ungdomskontaktene i Fredrikstad har brukt
og utviklet finnes dette i rapporten fra
prosjektet.

beid mellom prosjektskolene og Ungdomskontaktene i Fredrikstad – mellom
etablerte pedagogiske virksomheter og
et midlertidig prosjekt med sosialfaglig
kompetansebidrag. Hva har prosjektet
opplevd som sentrale suksessfaktorer for
å få til et slikt samarbeid?

Tverrfaglig samarbeid

Ungdomskontaktene har erfart at et tett
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er
nødvendig for å få gode resultater med
Foreldrefokus
begrensede ressurser
Bolstad, Skutle og
i løpet av kort tid. Relevante samarbeidsIversen skriver i rapUngdomskontaktene har erfart at et
porten “Foreldrerolpartnere er i tillegg
tett tverrfaglig og tverretatlig samlen i rusforebyggentil skole og foreldre
de arbeid” at “stort
barnevernstjenesten,
arbeid er nødvendig for å få gode resett alle forskningspolitiet,
pedagosultater med begrensede ressurser i
studier konkluderer
gisk-psykologisk tjeneste, utekontakt og
med at foreldre har
løpet av kort tid
helsesøstre. I en sien særdeles viktig
tuasjon der det forerolle i forebygging av
ligger en bekymring for rusbruk hos en
rusbruk hos sine barn i ungdomstiden,
ungdom, er felles oppmerksomhet og
og at ungdom i høy grad lar seg påvirke
fokus i voksenverdenen rundt ungdomav hva foreldre formidler gjennom ord,
men helt sentralt, og det er også viktig for
handlinger og holdninger” (2010). Det
å få avkreftet eller bekreftet en eventuell
viser viktigheten av å involvere foreldrene på et tidlig tidspunkt i avklaring av en
fortsatt rusbruk. I en del tilfeller har også
rusbekymring, men også at foreldrene
Ungdomskontaktene sett at bekymringen rundt ungdommen er såpass alvorlig
må involveres tett i eventuelle tiltak som
at det er nødvendig med mer omfattende
settes inn, for at disse skal lykkes. I tillegg
eller annen hjelp, og da er en videreforer det Ungdomskontaktenes erfaring at
midling til barne- og ungdomspsykiaforeldre til ungdommer i en eksperimenteringsfase har behov for veiledning i fortrien eller barnevern nødvendig for å gi
hold til vektlegging av kjærlighet og grentilstrekkelig bistand.
ser, type grensesetting, konsekvenser av
Organisert under skole
eventuell rusbruk, samarbeid med andre
I forbindelse med tverretatlig samarbeid
foreldre og hvordan de skal kommunisere med ungdommen om rus og andre
nevnes ofte taushetsplikt som et hinder
temaer.
for utveksling av informasjon og bekymring. Det er Ungdomskontaktenes erfaSuksessfaktorer
ring at dette oftest kan løses ved innhenProsjektet har fokusert på et tett samarting av samtykke. Samtidig er det klart at
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det å innhente samtykke til samarbeid
på bakgrunn av rykter eller en ”magefølelse” av at noe er galt, kan oppleves som
utfordrende og gjøre at det kan ta tid før
bekymringenomgjøres til handling.
Prosjektet Ungdomskontaktene ble derfor organisert forvaltningsmessig under
prosjektskolene i kommunen, for å legge
til rette for informasjonsflyt uten hinder
av taushetsplikten. Dette førte til at Ungdomskontaktene kunne bidra i skolenes
tidlige drøftinger om alle typer sosialpedagogiske utfordringer, og at lærerne
hadde lav terskel for å ta kontakt med
Ungdomskontaktene om bekymring for
rus.

Tilstedeværelse på skolene
Ungdomskontaktene har prioritert fysisk
tilstedeværelse på skolene – i elevmiljøet,
men først og fremst i uformell samhandling med lærere og skoleadministrasjon.
Dette har vært et bevisst valg, ut fra en erfaring av at mange henvendelser fra lærere med bekymring for en ungdom har
kommet mens Ungdomskontaktene har
vært på vei gjennom lærerværelset; ”du,
jeg synes det går litt dårligere med Hanne
nå – jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre”.
Høy tilstedeværelse har også normalisert
Ungdomskontaktenes virksomhet på
skolene – ved at de er en del av skolehverdagen. Tilstedeværelse på skolene betyr
også økt tilgjengelighet for ungdommer
som ønsker å ta kontakt. De fleste henvendelsene om bekymring for rus eller
andre ting har kommet fra skolene og
foresatte, men det er ikke sjelden at ungdom prosjektet har hatt kontakt med før,
ønsker kontakt på et senere tidspunkt.

Foreldreinvolvering
Foreldre spiller en viktig rolle for ung-

doms holdninger til og atferd knyttet til
rus. Alle foreldre har rettslig en sterk stilling i forhold til barna sine, og har mye
kompetanse på egne barn. Det er derfor
sentralt å involvere både ungdom og foreldre tidlig i en rusbekymring - og også
sørge for at de har en sentral plass i eventuelle tiltak som settes inn. Dette er også
viktig i et perspektiv der profesjonelle
voksne i forbindelse med tiltak bare er
inne i en periode, mens foreldrene følger
ungdommen i et langt løp.

Tydelig rolleavklaring
Rolleavklaring ble tidlig et viktig fokusområde for prosjektet. Det å komme
inn på skolens arena som ansatt med en
annen fagbakgrunn enn flertallet av de
ansatte, med oppgaver som ikke automatisk oppleves som en del av skolens
kjernevirksomhet – og med en rolle som
ikke er innlysende, gjorde dette sentralt.
Hva var Ungdomskontaktenes oppgaver?
Hvilken metodikk anvendte de? Hvordan
praktiserer Ungdomskontaktene taushetsplikt og informasjon til foreldre, lærere og andre samarbeidspartnere? Og
for ungdom og foreldre sin del; hvordan
passer Ungdomskontaktene inn i resten
av tiltaksapparatet? Det at Ungdomskontaktene har framstått som tydelige
og trygge i sin rolle oppleves som en suksessfaktorer i forhold til skolene, ungdommer, foreldre og andre samarbeidspartnere.

Sosialfaglig kompetanse
Mange deler av Ungdomskontaktenes
virksomhet kan utføres av profesjonelle med annen fagbakgrunn. Samtidig er
det Ungdomskontaktenes erfaring at det
sosialfaglige perspektivet utvider skolens
måte å se på, drøfte og møte ungdommer
og foreldre i risiko. Det kan handle om å
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kunne se eleven fra flere sider, om måter
å kommunisere på og at man har en annen rolle overfor ungdommer og foreldre.
En lærer formulerte det sånn: ”Dere sniker dere på en måte under guarden til
ungdommen og foreldrene, samtidig som
dere tør å si det jeg aldri ville sagt”.

Raskt inn

todikk og grunnsyn knyttet til positiv
psykologi og appreciative inquiry (AI) er
brukt både i direkte samtaler med foresatte og ungdom og som et generelt perspektiv i arbeidet med ungdom i risiko
for rus.

Ruskompetanse

Profesjonelle voksne som skal snakke
Den mest entydige tilbakemeldingen
med ungdommer og foresatte om rus
Ungdomskontaktene har fått fra forebør ha høy kompetanse på området.
satte, er at de er glad
Ungd omskontakt
for at de fikk bistand
ene opplevde flere
så raskt. Ungdomskonganger at ungdomDen mest entydige tilbakemelding
taktene har hatt som
mer som ekspeen Ungdomskontaktene har fått fra
rimenterte
med
mål å kunne bistå ungdommer og foresatte
rus ”testet” ut rusforesatte, er at de er glad for at de
kompetansen til de
uten ventetid, ut fra en
fikk bistand så raskt
prosjektansatte før
tankegang om at det er
de var villige til å
hensiktsmessig å handle når bekymringen er
gå inn i et oppfølg
ny. Mange familier opplever at probleingsløp. I tillegg til direkte kompetanse
mene vokser mens de venter på offentlig
på rusmidler og ungdom, ser Ungdomskontaktene at alle de etiske, faglige og
hjelp, og at problemet blir større og vanskeligere å løse mens tiden går. Dette er
juridiske problemstillingene som dukker opp i arbeidet med ungdom i risiko
særlig en relevant problemstilling når en
for rus fordrer ansatte med spisskompe
ungdom eksperimenterer med rus – utviklingen i retning av større rusbruk, byttanse og erfaring fra arbeidsfeltet.
te av omgangskrets og eventuelt andre
Korttidsintervensjoner
problemer som følge av rus kan gå raskt.
Ungdomskontaktene har fokusert på
Ressursperspektiv
korttidsintervensjoner – og hatt som
Arbeid med ungdommer og foreldre i
grunnprinsipp at de ungdommene og
forhold til risiko for rus eller konkret rus,
familiene prosjektet ikke har klart å bistå
kan fort bli konfliktfylt. Det har ofte vært
i løpet av noen måneder trenger bistand
tillitsbrudd mellom ungdom og foresatte
av andre og mer omfattende tiltak. Dette har vært viktig for å ha kapasitet til å
– og sistnevnte er ofte veldig bekymret
ta i mot ungdommer på kort varsel, men
og redd for utviklingen. Redde foreldre
også for å sikre at prosjektet arbeider
klarer ikke alltid å si eller gjøre de rette
med riktig målgruppe. Et forebyggende
tingene. Det å fokusere på ressurser, positive egenskaper og framtid – også i situprosjekt som har skolen som primær
asjoner som er vanskelige og konfliktfylte
arena kan fort ende opp med å arbeide
– oppleves som en viktig suksessfaktor i
med for tunge saker, saker som ”ingen
arbeidet med den enkelte ungdom. Mefår til”. Disse ungdommene trenger mye
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bistand, men de trenger så mye bistand
at ikke Ungdomskontaktene har vært
riktig instans. Prosjektets erfaringer kan
likevel tilsi at mer omfattende hjelp av for
eksempel barnevern eller barne- og ungdomspsykiatrien ville ha bedre resultater
dersom den i større grad ble gjennomført
i samarbeid med skolen.

Sentrale erfaringer

Langsiktighet

Det beste stedet å drive forebyggende
ungdomsarbeid er på skolen. Skolene er
det beste og mest virksomme forebyggende tiltaket vi har for ungdommer i risiko. Vi vet at dersom ungdommer har en
tilhørighet til skolen og i tillegg opplever
mestring i forhold til undervisning, øker
vi deres sjanser for et godt voksenliv. Videre er skolen en arena med mange profesjonelle voksne som hjelpeapparatet
kan trekke veksler på for tidlig intervensjon, men også for å skape avgjørende
endring.

Mange prosjekter og initiativ settes inn
på skoler og i lokalsamfunn for å ”ordne
opp” i et akutt, eksisterende rusmiljø eller rusbekymring og er ofte kortsiktige.
Dersom et tiltak skal fungere med tidlig identifikasjon og intervensjon i forhold til rus på skole må det være en del
av en langsiktig plan. Det tar tid å bygge
opp lokal
kunnskap, relasjoner til ungdomsmiljøene, en troverdig, trygg og
forutsigbar yrkesrolle – og ikke minst
relasjoner til de andre relevante profesjonelle samarbeidspartnerne. Det har
vært interessant å se hvordan Ungdomskontaktene har fått bekymringer fra skolene som har vært ”riktigere” i forhold til
målgruppe utover i prosjektperioden, og
hvordan miljøkunnskap knyttet til ungdomsrusmiljøer har blitt større og mer
relevant etter hvert som prosjektet har
gått framover.

Flernivåtilnærming
Ungdommer beveger seg i løpet av en dag
innom en lang rekke arenaer; hjemmet,
skolen, lokalmiljø, sentrumsområder,
fritidsarena, internett og kanskje også
andre. Det å rette inn en forebyggende
innsats mot flere enn én arena – og gjerne samordnet på så mange arenaer som
mulig, oppleves som hensiktsmessig av
Ungdomskontaktene. Dette støttes også
av forskning på effektive forebyggings
tiltak.

Ungdomskontaktene fikk i prosjektperioden bekreftet sin viktigste hypotese; det
er mulig å komme inn tidligere i forhold
til ungdom i risiko for rus eller som eks
perimenterer med rus. Men hva er de
viktigste erfaringene prosjektet har gjort
seg?

Foreldre er viktigst. Foreldre er de som har
mest kompetanse på eget barn, og det er
de som er nærmest til å kunne gjøre noe
med det som oppleves problematisk.
Forskning viser at ungdommer i utstrakt
grad og i større grad enn tidligere antatt
bryr seg om og tar hensyn til foreldrenes
holdninger og tilbakemeldinger. Foreldre
er for de fleste ungdommer konstante
støttespillere, i det at de har vært der fra
de var født og skal fortsette å være med
dem inn i voksenlivet. Ingen fagfolk kan
matche en slik konstanthet, og således
bør fagfolk ta sikte på utstrakt foreldrestøtte. Vi bør spille foreldrene gode.
Hjelp til rett tid hjelper. Små problemer
er lettere å løse enn store, og små problemer vokser seg store mens man venter
på hjelp. Da blir de vanskeligere og mer
tidkrevende å løse. Men kanskje viktigst;
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hvis folk får hjelp til å løse problemene
sine tidlig, får de en mestringsopplevelse av å løse det nesten på egen hånd. Det
kan gi kompetanse til å ordne opp helt på
egen hånd neste gang et problem oppstår.
Innfallsmetoden er oppskrytt. Målgruppen fortjener å møte fagfolk med kompetanse på det de driver med, og som
anvender kunnskapsbasert metodikk.
Kontinuerlig praksisrefleksjon, om det
man driver med virker etter hensikten,
og at man endrer praksis dersom noe
ikke virker er også sentralt. Dette er den
eneste måten vi kan kvalitetssikre arbeid
med målgruppen både faglig og etisk.
Når byråkratiet hemmer god hjelp. Byråkrati er nødvendige rutiner, prosedyrer
og retningslinjer som skal sørge for at
lover og regler blir fulgt. Faren er at byråkratiet kan ta tid og fokus bort fra det som
er sakens kjerne: Menneskene som skal
hjelpes. Det er fare for at administrasjon
og aktører i hjelpeapparatet tolker kravet
til byråkrati på en så rigid måte, at det
virker som en bremsekloss i samarbeidet
mellom de ulike instansene. Når kravet
til dokumentasjon og systemer blir det
dominerende, mister vi fokus på det som
er vårt oppdrag.
Omsorg og kontroll: Ja, takk – begge deler.
Forebyggende ungdomsarbeid i forhold
til rus handler om kontroll, men like mye
om omsorg og en tro på individets egne
positive drivkraft. Det handler om tydelig
å reagere og markere i forhold til uheldig
atferd, men på en måte som ivaretar ungdommens behov for å bli sett for hvem
hun er og at hun er mer enn en atferd. Det
handler om å ta i bruk en autoritativ rolle ikke være kompis og ikke være vokter!

Oppsummering
Prosjektet Ungdomskontaktene hadde
som mål å avdekke bekymring tidligere
og komme tidligere i posisjon til å hjelpe,
og vurderer at dette målet ble oppnådd.
Det har skjedd ved å bruke skolen som
arena for tidlig identifikasjon og intervensjon i forhold til risiko for rus, ved å
se på foreldrene som en sentral aktør i
rusforebyggende arbeid, og ved å tilby
kunnskapsbaserte tiltak til ungdom og
foreldre uten ventetid.
Fredrikstad kommune har også i etterkant av prosjektperioden valgt å satse på
Ungdomskontaktenes metodikk. Våren
2012 ble et nytt ungdomsteam opprettet
med fire stillinger som skal fortsette prosjektets arbeid med tidlig intervensjon
på alle ungdomsskoler i kommunen.
Det å bruke skolen som arena for tidlig
identifikasjon og intervensjon mot rus
gjør at man kommer inn tidligere og arbeider på en arena som egner seg til å
sette inn tiltak for ungdom og familien.
De ansatte på skolen har en sentral rolle i tidlig identifikasjon av rusrisiko, men
trenger også bistand i å ta opp bekymringen og sette inn tiltak.
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Fakta:
Ungdomskontaktene i Fredrikstad
• Rusforebyggende prosjekt i Fredrikstad
kommune(2009-2012)
• Finansiert av opptrappingsplanen gjennom
fylkesmannen i Østfold
• Støttet av KoRus-Øst med råd i etableringsfasen
og kompetansemidler i prosjektperioden
• To barnevernspedagoger ansatt, jobbet på fire
u-skoler
• Mål: Å finne ungdom i risiko så tidlig som
mulig og tilby dem hjelp med effektive og
kunnskapsbaserte tiltak
• Prosjekt viderefør ved opprettelse av
ungdomsteam våren 2012- fire stillinger til
tidlig intervensjon på alle u-skoler i kommunen
Les prosjektrapport på:
www.fredrikstad.kommune.no/ungdomskontaktene

Om forfatterne:
Erik Lindbæk Kruse er barnevernspedagog og har videreutdanning i oppsøkende
sosialt arbeid. Han har tidligere jobbet
som sosialfaglig ansatt i skole og som
utekontakt. Jobber nå i Ungdomsteamet i
Fredrikstad.
Therese Zimmermann Helgesen er barnevernspedagog og har videreutdanning
i kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid. Hun har tidligere jobbet i barneverntjeneste, barnevernsvakt og på ungdomspsykiatrisk behandlingshjem. Arbeider
nå i Ungdomsteamet i Fredrikstad.
Forfatterne har mottatt fagstipend for
barnevernspedagoger fra FO til skriving
av artikkelen.
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Folkehelsearbeid-også for de med problematisk rusmiddelbruk

Rusfag nr. 1–2014

Av: Erik Iversen fra KoRus - Bergen
Folkehelsearbeidet bør ikke avgrenses til den friske delen av befolkningen. BrukerPlan som kartlegger voksne med kjent rusproblematikk er også et folkehelseverktøy, skriver psykologspesialist Erik Iversen fra KoRus - Bergen i denne artikkelen.

Folkehelsearbeid-også for de med
problematisk rusmiddelbruk
Bakgrunn
På Helsedirektoratets hjemmesider defineres «folkehelse» slik:
Folkehelse er befolkningens helsetilstand
og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Videre defineres «folkehelsearbeid» slik:
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats
for å påvirke faktorer som direkte eller
indirekte fremmer befolkningens helse
og trivsel, forebygger psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for
en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
På Regjeringens hjemmesider heter det:
For å få kunnskap om utbredelse av sykdommer og risikofaktorer og hvordan det-

te utvikler seg over tid i ulike grupper av
befolkningen må det drives løpende helseovervåkning ved hjelp av helseregistre,
befolkningsbaserte helseundersøkelser og
data fra forskningsprosjekter.
På denne siden var folkehelsearbeidet tidligere definert som «samfunnets
samlete innsatser for å påvirke faktorer
som…» Det er verdt å merke seg, og kanskje også merkverdig, at «samlete innsatser» nå er blitt til «innsats». Dette på tross
av at slagordet i kortversjon heter «Helse
i alt vi gjør».
Folkehelsearbeid oppfattes av noen som
arbeid med det som ligger «til venstre»
for tidlig intervensjon, altså alle former
for forebygging, samt helsefremming.
Andre oppfatter folkehelsearbeid enda
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snevrere, som arbeid med det som ligger
til venstre for forebygging, det vil si helsefremming alene.

Rehabilitering og folkehelse

I sitatet fra Helse- og omsorgsdepartementet over sies det at vi må drive
helseovervåkning for å få kunnskap om
Helsefremming
utbredelse av sykdommer og risikofaktoJeg er selv spesielt opptatt av helsefremrer. I folkehelselovens §§ 5; 21; 24 og 25
ming og forebygging, men med særlig vekt
pålegges kommunene, fylkeskommunene, helsedirektoratet og
på helsefremming. Og da
folkehelseinstituttet
å
mener jeg arbeid med de
ha oversikt over helsetilgenerelle levekårene på
Behandling og rehabilitering
standen i befolkningen
en slik måte at positive
av syke og personer med pro(og positive og negative
faktorer styrkes, vokser
blemtrykk er i og for seg ikke
faktorer som kan virke
og økes. Dette er jo også
inn på denne). Dette er
første del av andre ledd
vanligvis å regne som «folkeen voldsomt omfatteni folkehelselovens forhelsearbeid», i en individuell
målsparagraf: «Folkehelde bestilling, og den må
searbeidet skal fremme
ha som konsekvens at
sammenheng
befolkningens helse, trivkunnskapen også skal
sel, gode sosiale og milbrukes til å effektivisere
jømessige forhold…». Altså, gode miljøer
ressursbruken som anvendes når «helsetilstanden» ikke er på topp. Og her komsom fremmer trivsel – i lokalsamfunnet, i
mer sjansen til igjen å inkludere de som
nabolaget, i barnehagen, i skolen, og i kulturlivet, arbeidslivet og pensjonistlivet, og
ikke er helt friske og problemfrie.
som også tilrettelegger for at små og store
Behandling og rehabilitering av syke og
kan velge helsefremmende atferd.
personer med problemtrykk er i og for
Andre delen av samme ledd i formålspaseg ikke vanligvis å regne som «folkehelragrafen lyder: «…og bidra til å forebygge
searbeid», i en individuell sammenheng.
psykisk og somatisk sykdom, skade eller
Derimot er det samlete behandlings- og
lidelse.» Dette er å ha fokus på negative
rehabiliteringsapparatet i et samfunn
påvirkningsfaktorer, som vi har når milklart å regne som en vesentlig faktor som
jøene i barnehager, skoler eller lokalsampåvirker folkehelsen. Er dette apparatet
funnet ellers ikke er optimale.
velfungerende og riktig dimensjonert i et
samfunn, vil folkehelsen være bedre enn
Så lenge vi avgrenser folkehelsearbeidet
i samfunn hvor det ikke er tilfelle. «Gamle» Gerald Caplan (1964) var dette svært
til helsefremming og forebygging, avgrenser vi oss i folkehelsesammenheng
bevisst da han lanserte sine begreper primær-, sekundær- og tertiærforebygging.
til å jobbe der problemene ennå ikke er
I motsetning til hva de fleste tror er hans
oppstått, og dermed til gruppene uten
«sekundærforebygging» ikke synonymt
sykdom, skade eller lidelse. Er det rimelig? Er folkehelsearbeidet forbeholdt de
med tidligintervensjon eller behandling,
friske og problemfrie? Hører ikke de med
og hans «tertiærforebygging» er ikke synonymt med behandling eller rehabilyter til i folket?
litering, som er vanlige misforståelser.
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Caplan var klokere enn som så. Han definerte sekundærforebygging som «programs which reduce the disability rate
due to a disorder by lowering the prevalence of the disorder in the community»
(Caplan, 1964, s. 89). Og programmer
som effektiviserer tilgjengelighet til, kvalitet i, og gjennomførbarhet av behandlingsinnsatser på samfunnsnivå må etter
min oppfatning også regnes som folkehelsearbeid. Tilsvarende sier Caplan om
tertiærforebygging at «I restrict the term
«rehabilitation» to an individual reference, and I use «tertiary prevention» to refer to alteration of the community rate»
(Caplan, 1964, s. 113). Utvikling og innføring av systemer som på samfunnsnivå
effektiviserer og bedrer rehabiliteringen
for hele grupper er også å regne som folkehelsearbeid, i min verden.

med manglende sosialt nettverk utenfor
rusmiljøene, ofte også med brutt kontakt
til nærmeste familie. Oppå dette kommer
ofte en eller flere psykiske lidelser i tillegg
til somatiske lidelser. Disse brukerne er
vanligvis en utfordring for det kommunale hjelpeapparatet, som de fleste steder er delt i flere tjenester, og som kan
fungere fragmentert overfor brukergrupper som har vansker med å organisere
egen hverdag. Tjenestene kan ha begrensninger både hver for seg og tjenester imellom, når det gjelder økonomiske
ressurser, personellressurser, informasjonsutveksling, og samordning. Når det
er slik mellom tjenester, er brukere med
sammensatte vansker og begrenset evne
til å strukturere livet og hverdagen svært
ofte uten tilstrekkelige hjelpetiltak.

Oversikt over helsetilstand

BrukerPlan er et verktøy som hjelper
kommunale tjenester til å kartlegge omfanget av brukere, og omfanget av deres hjelpebehov, på tvers av tjenestene.
BrukerPlan er godkjent av Datatilsynet
for kartlegging av brukere over 18 år med
rusproblematikk, og anbefalt kommunene av Helsedirektoratet. Verktøyet fungerer på en slik måte at taushetsplikten
mellom tjenestene som deltar i kartleggingen blir ivaretatt. Flere kommunale
tjenester er aktuelle for et samarbeid om
kartlegging av behovene med BrukerPlan. De som oftest deltar er kommunal
NAV og psykisk helsetjeneste, men ofte
er også pleie- og omsorgstjenester med,
og ideelt sett også fastlegetjenesten og
barnevernet i kommunen. KoRus’ene i
de syv regionene i landet har oppdrag fra
Helsedirektoratet med å bistå kommuner
som vil ta verktøyet i bruk. Kartleggingen
omfatter åtte funksjonsområder hos den
enkelte bruker: Rusproblematikk, psy-

Gitt folkehelselovens pålegg om å holde
oversikt over helsetilstanden i befolkningen, må også redskapene som kan
gi oss slik oversikt ha en plass i folkehelsetenkningen. Nasjonale systemer
som Norsk pasientregister, fylkesvise
innsatser som Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT) og redskaper
gjennomført på kommunenivå, som
Ungdata og BrukerPlan, er instrumenter
for å skaffe denne oversikten.
Mennesker med problematisk bruk av
rusmidler og rusmiddelavhengige er
grupper i samfunnet hvor mange har
omfattende og sammensatte helseproblemer og sosiale problemer. Levekårene
til svært mange i disse gruppene er dårlige i flere sammenhenger. Mange har liten
eller ingen formell utdanning, og svært
mange er uten inntektsgivende arbeid.
En del er uten egen bolig, og mange sliter

Kartlegging gjennom BrukerPlan
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kisk helse, somatisk helse, bolig, arbeid/
meningsfull aktivitet, økonomi, sosial
kompetanse og sosialt nettverk. I tillegg
kartlegges forhold til egne/andres barn,
institusjonsopphold, bruk av tjenester
siste år, og antatt behov for tjenester neste år.
Erfaringene som mange kommuner har
gjort med å anvende BrukerPlan er svært
positive, på flere plan:
»» Mange brukere blir bedre utredet, og
dermed bedre forstått av sine kontakter i tjenestene. Flere behov kan bli avdekket, og enkeltbrukeren kan dermed
få bedre tilpasset hjelp.
»» Samarbeidet om kartleggingen kan
også utvikle kontakten tjenestene i
mellom, og slik gjøre at brukerne får
tjenester som er mer sammenhengende.
»» Kartleggingen kan avdekke behov som
ikke har vært kjent, og slik gjøre at tjenestene blir riktigere dimensjonert.
Slik er BrukerPlan et redskap for tjenesteutvikling.
»» Ulike tjenester utvikler bedre kommunikasjon gjennom at opplæringen og
kartleggingen øker felles begrepsbruk
og felles problemforståelse. Tjenestene
får bedre kjennskap til hverandre, som
kan være et godt grunnlag for bedre
samhandling og samordning av tjenestene.
»» Resultater fra BrukerPlan er også et
viktig redskap for å få oversikt over
den omfattende problematikken som
finnes blant disse brukergruppene, og
dermed et viktig kunnskapsgrunnlag i
det kommunale planarbeidet.
Erfaringene med BrukerPlan i mange
kommuner er at det er et verktøy som
gir grunnlag for mer enn hjelp til enkelte
brukere. BrukerPlan er et verktøy som er

egnet for å hjelpe tjenester å kjenne hverandre bedre, for å øke felles forståelse, for
å gi grunnlag for utvikling og samordning
av tjenestene, og for å skape grunnlag for
mer treffsikker kommunal planlegging. I
Caplan’sk forstand kan BrukerPlan dermed bidra til at tjenestene blir bedre og
mer effektive på samfunnsnivå, og slik
igjen bidra til at grupper kan flytte «mot
venstre» på helselinjen.
Uansett, folkehelseloven pålegger samfunnet å skaffe oversikt over helsetilstanden og gruppers levekår, og verktøy som
er med å gjøre oss i stand til å oppfylle
dette pålegget er etter min forståelse klart
innenfor porteføljen «folkehelsearbeid».

Om forfatteren:
Psykologspesialist Erik Iversen ved
KoRus-Bergen, Bergensklinikkene har
som spesialfelt helsefremming og forebygging, evalueringer og pasient/brukerkartlegging. Han er spesialist i samfunns
psykologi.

Referanser:
Caplan, G. (1964) Principles og preventive psychiatry.
New York: Basic books.
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse.html?id=10877
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Av, Simen Lund og Espen Freng ,
KoRus-Oslo.
Er det faktorer ved asylprosessen som øker risikoen for negativ utvikling av psykisk
helse og rusmiddelbruk. Det belyses i denne artikkelen.

En forestilling om forskjeller - tanker
om asylapparatet
«Systemet var på ingen måte gitt i 1988.
Tvert imot, vi kan i høyeste grad si at veien er blitt til ”underveis”. Det har vært en
løpende utvikling av praktiske løsninger,
prinsipper og rutiner. Svært ofte er nye
veier gått opp som et resultat av ankomster av ulike grupper asylsøkere og har
hatt et praktisk og operativt preg (Rustad
2008:4)».
Denne artikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer av individer med asylsøkererfaring. Disse 5 personene kom til
Norge over en 30 års periode, nærmere
bestemt fra 1978 – 2010. De forskjellige erfaringene personene har knyttet til
asylapparatet, da med spesielt fokus på
asylprosessen før og nå, blir presentert.
Disse erfaringene ses deretter i sammenheng med risiko for negativ utvikling av
psykisk helse og rusmiddelbruk.

Fra bekymring til kartlegging
Våren 2012 kom det bekymringsfulle signaler fra et konkret etnisk miljø i Oslo om
økning i rusmiddelbruk blant de yngre
medlemmene i gruppen. Dette kom fra
miljøet selv, og ingen andre instanser
kunne verken bekrefte eller avkrefte dette. Kompetansesenteret rus – Oslo ønsket
å se nærmere på denne bekymringen
gjennom å intervjue mennesker innenfor
den aktuelle gruppen. Gjennom å snakke med representanter fra gruppen, var
tanken å se etter likheter og forskjeller på
hvordan disse menneskene ble mottatt
ved ankomst Norge. Finnes det faktorer
i selve asylprosessen og endringene av
denne over tid som kan ha påvirket personers rusmiddelbruk?
For å fjerne all tvil; det var intet i vår kartlegging som ga oss holdepunkter for å si at
rusmiddelbruken var økende i det aktuelle
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miljøet. Det vi fant i intervjuene var faktohar fått opphold i Norge. Det er funn fra
rer ved asylprosessen som kan være gjeldisse samtalene, samt empiri fra tidligere
dende for alle mennesker som befinner
prosjekt (Freng og Lund 2012) som presenteres i artikkelen.
seg i en asylprosess. Fordi informasjonen
innhentet avkrefter ryktene knyttet til
Selv om det mangler intervjuer av inforøkende rusmiddelbruk blant unge i denne gruppen, ble fokuset rettet mot andre
manter innenfor gruppen som kom på
spennende funn: forskjeller på erfaringer
1990 – tallet, er det som tittelen antyder
informantene oppkun tanker omkring
levde i sin deltagelse
de forskjellige møter med asylappai asylprosessen. Det
Artikkelen tar sikte på å skildre menratet som presentesom raskt vekket vår
nesker som har vært gjennom det norres. Det bør da leses
interesse var de forskjellige erfaringer
som skildringer av
ske asylapparatet på forskjellige tider
personene hadde
asylprosesser før og
fra sin tid i asylapetter etableringen
paratet. Vi ønsket derfor å knytte dette
av asylapparatet som vi kjenner det i dag.
opp mot konsekvenser forskjeller i disse
1978
prosessene kan ha for negativ utvikling av
To av informantene kom på sytti – tallet
psykisk helse og rusmiddelbruk.
og deler også mange av de samme erfaringene. Begge flyktet fra sitt respektive
Artikkelen tar sikte på å skildre mennesker som har vært gjennom det norske
land på grunn av krig. De var i samme alder, snakket begge engelsk, og fluktruten
asylapparatet på forskjellige tider. For å
var identisk. Årsaken de ga for at de havbegynne med konklusjonen kan det virke
net i Norge synes å være at flere landssom om informantene som har kommet
menn hadde ankommet landet rundt
til Norge i nyere tid oppgir mer frustrasjon, pessimisme og meningsløshet enn
samme tid. Samtidig som begge snakker
de som kom tidligere. Er det da slik at det
om bevisste avgjørelser som resulterte i
var enklere å komme for 30 år siden enn
at de havnet i Norge, fremheves tilfeldighetene.
det er nå? Eller er det slik at de eldre har
etablert seg og baserer sine uttalelser på
«Jeg glemmer aldri den dagen vi kom til
minner, versus de personene som står
Norge», forteller en av dem. Han ankom
med begge bena midt i asylprosessen per
Fornebu og søkte straks om politisk asyl.
av i dag? Og i så fall, kan dette ses i sammenheng med et stadig mer komplisert
Ved ankomst ble han fengslet for natten
og byråkratisert asylapparat?
(på flyplassen) for så å gjennomgå et politiintervju dagen etter. Til politiet forInformantene
talte han blant annet om sin utdanning
Grunnlaget for denne artikkelen er gjenog ytret samtidig et ønske om å studere
nomføringen av 5 kvalitative intervjuer
videre. Han ble midlertidig plassert på
(fire menn og en kvinne, fra et ikke – vestet studenthotell hvor han bodde frem til
lige land). Aldersspennet er fra 30 – 60 år,
han fikk en liten studentbolig. Ut fra det
og tidsintervallet er fra 1978 – 2010. Alle
han erindrer fantes det på den tiden in-
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gen organiserte former for språkkurs for
asylsøkere. Han valgte derfor selv å delta
på et intensivt norskkurs på universitetet. På denne måten fikk han mulighet
til å begynne å studere, selv om han ikke
hadde fått svar på asylsøknaden. Han sier
selv at «det var mulig å få en ufaglærtbasert jobb, som jeg også fikk. Jeg begynte å
jobbe med en gang ved siden av studiene».
Hadde du ingen jobb, var sosialkontoret
løsningen. Ifølge informanten fantes det
ikke noe organisert program for nyankomne asylsøkere på den tiden.
En fikk enten innvandrerstatus for å jobbe, eller studentstatus for å studere. På
det langsiktige plan fikk en enten status
som politisk flyktning eller opphold på
humanitært grunnlag. Fikk en status som
politisk flyktning ble integreringen, ifølge
informanten, lagt til rette for deg av FN
sine flykningsrådgivere. På 1970 – tallet
organiserte FN sine flykningsrådgivere
praktiske ting med tanke på helse, språk
og bolig. Ved avslag på søknad som politisk flyktning uteble denne hjelpen, men
en hadde da selvfølgelig mulighet til å
klage. Denne informanten opplevde å få
avslag, men også medhold på klagen. Han
fikk da opphold på humanitært grunnlag.
Utfordringen da, i forhold til status som
politisk flyktning, var at han nå stod uten
de rettigheter dette ville gitt. «Jeg kunne gå
til sosialkontoret, det var det».
De to informantene som kom på 1970 –
tallet fikk begge opphold på humanitært
grunnlag. De snakket begge godt engelsk,
men differansen lå i at den ene hadde
formell utdannelse. Basert på denne bakgrunn oppstod det en forskjell hvor kun
han med formell utdannelse fikk mulighet til å studere. Personen uten formell
utdannelse måtte dermed gå en annen

retning. Han fant seg midlertidig arbeid,
noe han betegnet som enkelt, og opplevde godt hjelp fra arbeidsgiver på denne
jobben. Gjennom denne jobben fikk han
blant annet hjelp til å skaffe bolig.
Fellesnevnere for disse to informantene
var at deres vei inn i Norge ikke ble hindret av byråkratiske prosesser. De skaffet
seg begge et akseptabelt levegrunnlag
uten for mange hindre.

1986
Etter å ha bodd noen år på asylmottak i et
europeisk land, kom denne informanten
til Norge i 1986. Målet med flukten fra sitt
opprinnelige hjemland var «ikke komme
ut fra krigen, men for å ha et bedre liv».
Han forteller at det finnes flere forskjellige årsaker grunner til at mennesker
flyktet fra deres opprinnelsesland, og
begrunner det med økonomiske, politiske eller religiøse årsaker. Mannen legger
vekt på at han ikke syntes det var spesielt
vanskelig å komme til Norge. Han snakket engelsk og et annet europeisk språk
i tillegg til sitt morsmål. Det han særlig
vektlegger i samtale, er viktigheten av
å tilpasse seg ved og selv ta initiativ. Informanten forteller ikke så mye om de
praktiske omstendighetene omkring ankomsten, men legger mer vekt på sosialiseringen inn i det norske samfunnet.
I retroperspektiv ser han det slik at han
reduserte vanskelighetene ved å komme
til et nytt land ved og selv ta initiativ til
både jobb, nordmenn og samfunnet generelt. Byråkratiet skapte for ham lite
frustrasjon og var på ingen måte i veien
for ham. Fokuset hans var dermed ikke
rettet mot formaliteter, men heller jobb
o.l.
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2010
De to informantene (en mann og en
kvinne) som ankom landet dette året er
født samme år. Ved ankomst var de begge
i tidlig trettiårene. Kvinnen så ingen muligheter for et godt liv i sitt eget hjemland,
og ønske om et bedre liv førte henne til
Norge.
Kvinnen hadde hørt at Norge var et fredelig land, og valget ble tatt deretter. Hun
har ingen formell utdannelse og kunne
lite engelsk da hun kom. Hun bodde på
asylmottak i et år før hun fikk oppholdstillatelse. «Det tok heldigvis ikke lang tid for
meg. Jeg var heldig». Informanten sier det
tok i overkant av et halvt år etter innvilget opphold før hun fikk et sted og bo.
Begynte på introduksjonskurset og lærte
norsk på mottaket. Hun forstår språket i
dag, men synes det er vanskelig å bruke
det. Har også begynt i praksis og jobber
litt ved siden av.
Mannen som kom på samme tid ønsker
ikke å utdype hvordan eller hvorfor han
kom til Norge, men sier han forlot sin familie, kone og barn, i hjemlandet. Han er
høyt utdannet og snakker godt engelsk.
Har bodd på asylmottak og har vært i
praksis på arbeidssted. Usikkert hvor lenge han ventet på svar, men har nå oppholdstillatelse. Han legger ikke så mye
vekt på det praktiske rundt ankomsten
til Norge, men trekker heller frem sosialiseringen inn i det norske samfunnet.
I forhold til dette mener han språket er
viktig. Ikke bare å lære det, men å aktivt
bruke det.

Likheter og forskjeller
I 1988 ble UDI og dertil de første statlige asylmottakene etablert (udi.no
18.12.2008). I forhold til informantene

betyr det at de tre første ankommende
kom før etableringen. Altså før asylapparat er blitt slik som vi kjenner det i dag.
Slik vi ser det utgjør dette hovedforskjellen mellom «de eldre» og «de unge» og
deres respektive asylprosesserfaringer er
påvirket av dette.
De eldre forteller om et asylapparat som
i større grad oppfordret, og krevde, at
asylsøkeren selv tok eget initiativ. De ble
tvunget til å i større grad skape sin egen
fremtid og de måtte, etter eget utsagn,
gjøre dette på egen hånd. «Integreringsmuligheten og imøtekommenheten fra
det norske samfunnet, var lik null. Vi følte
at vi trengte et støtteapparat, men det var
ikke der», sier en av dem. Dette skildrer, i
et tidsmessig perspektiv, et enklere Norge. Enklere med tanke på antall asylsøkere, som i dagens målestokk var få. Dette
var selvfølgelig også særdeles krevende
og utfordrende, men mulig med de rette forutsetningene, eget initiativ og vilje.
Det bør også nevnes at de eldre fremstår
som ressurssterke mennesker. En av dem
hadde høy utdannelse, de snakket engelsk, ønsket å studere og hadde et driv.
Informantene som kom i 2010 forteller
om et helt annet apparat og en annen
virkelighet, tretti år senere. De unge forteller om asylmottak, behandlingstid,
introprogram, norskkurs, praksisplasser
og frivillig arbeid, men i større grad isolasjon og ensomhet.
Årsaken til flukt synes også å splitte de
eldre fra de unge. De eldre oppgir å ha
deltatt i en krig som foregikk i opprinnelseslandet på denne tiden. De unges
militære bakgrunn vet vi ikke så mye om,
men deres uttalte motiver for å komme
til Norge er muligheten for et «bedre liv»,
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da mulighetene i deres opprinnelige land
er ytterst få.

feldig på gata, var beruset. Ellers er andre
vestlige, som ikke er norske, mye mer imøtekommende og sosiale. Snakket lenge
med en engelsk dame på busstoppen her
om dagen. Det var fint. Men hun var ikke
norsk».

Hva så med fellestrekk de deler med
hverandre? Først og fremst, kommer de
alle fra samme land.
Videre, i forhold til
En av de eldre svarer
andre asylsøkere for«De er ikke normale, snakker
fatterne har intervjuet
på hvordan han oppikke sammen. Naboer snakker
levde nordmenn:
(Freng og Lund 2012),
ikke sammen»
«Det var ikke særlig
har alle hatt en mer
åpenhet eller imøteeller mindre overkommelig asylprosess. Alle
kommenhet. På min
behersket engelsk ved ankomst, og det
jobb var det engelskmennene og amerikanerne det var lettest å komme i kontakt
virker som om alle er tilfreds med å være
med og bli kjent med. Nordmenn opplevi Norge. I tillegg gir de alle uttrykk for at
de jeg som reserverte og skeptiske».
valget av Norge som destinasjonsland i
noen grad er styrt av tilfeldigheter.
De mener altså at det er enklere å snakPassiv deltakelse
ke med mennesker fra andre land. En
Uavhengig av asylapparatets byråkrati,
mulig forklaring er at det kan dette være
prosess, tiår og alder er det et punkt de
forårsaket av at disse nasjonene har lang
fleste har til felles, nemlig vanskeligheerfaring med innvandring. Land hvor etter med sosialisering og interaksjon med
nisitet ikke lenger skaper en forestilling
etniske nordmenn. Alle informantene
om forskjeller.
nevner dette som et vesentlig problem i
Videre sier en av de som kom i 2010:
henhold til integrering. På hver sin måte
«Jeg har klart å møte en del norske gjenhar informantene benyttet forskjellige
nom frivillig arbeid. Det var en måte jeg
strategi for å delta i det norske samfunnet. Det kan virke som de eldre ble mer
så jeg kunne komme inn i samfunnet på,
overlatt til seg selv og måtte gripe fatt
men det er likevel ikke slik at det strekker
i egen involvering i samfunnslivet. Da
seg utover det en gjør. Man blir ikke venner, eller sosialiserer mer enn akkurat det
spesielt gjennom språk, arbeid og bolig.
man gjør(…) Selv om man lærer norsk, og
De unge har gjennom asylapparatet blitt
jeg har gjort en stor innsats for å lære meg
ledet gjennom mot de samme målene,
språket, så får man jo ikke praktisert det
men de blir ikke, på samme måte som de
så mye. Man lærer i undervisning, men
eldre, invitert helt inn av selve aktørene.
det er ingen interaksjon med nordmenn
Som en av de unge sier:
eller andre som har bodd lenge i landet».
«De er ikke normale, snakker ikke
sammen. Naboer snakker ikke sammen.
Denne personen lever denne virkeligheJeg er redd for å si hei. Vet ikke om det er
ten pr. i dag. De står i startfasen av den
hudfarge, at de ikke vil ha oss her eller hva
«virkelige» integreringen, sosialiseringen
det er. De holder seg for seg selv(…) eneste
inn i samfunnet. De har klart å få de fornordmannen som har snakket til meg til-
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her lenge. I all hovedsak sier de nyanmelle nødvendighetene på plass, hjulpet
komne at de som har vært her lenge er
av asylapparatet, men står ovenfor utfordringer et system ikke kan hjelpe dem
blitt «fornorsket», men de som har vært
med; menneskelige relasjoner. De gamle
er noen tiår ser på de nyankomne som
sier også de opplevde nordmenn som rebortskjemte og tiltaksløse.
serverte og vanskelige å komme i kontakt
Det påstås at de nyankomne kommer til et
med. På tross av at de
De som har vært er noen tiår
fungerende apparat,
deler erfaringen med å
ser på de nyankomne som bortmens de som kom før
være ny i Norge, lever
skjemte og tiltaksløse
dagens asylsystem var
de i dag etablerte liv
etablert, måtte i størmed blant annet norske venner. De fleste
re grad klare seg selv.
mennesker vil oppleve det å være ny i
Det blir gjennom disse samtalene tydelig at noen av de eldere mener at de som
et land som usikkert og vanskelig. Tiden
kommer i dag har en annen mentalitet.
kan hjelpe, men også skade.
En mer «hva kan jeg få, og hva kan bli
De eldre – individnivå
gjort for meg» holdning. De har en annen
Mennesker har betingede meninger om
forventning og urealistisk forestilling om
hverandre og det er på ingen måte noe
hvilken plass de kan oppta i Norge.
unaturlig eller spesielt at også denne etniske gruppen mener noe om hverandre.
Disse betraktningene av hverandre som
gruppe og de forskjellige asylprosesserfa«Det er splittelse i vårt eget miljø», sier en
ringene informantene bærer på, kan tyde
av informantene som kom i 1978. Denne
på utvikling fra selvfokus til systemfokus.
splittelsen består i følge ham av to hoDet kan argumenteres for at Norge i 1978
vedfaktorer. Den ene har en politisk side,
var et enklere og «nærere» land å komme
mens den andre er av en mer verdslig
til, på tross av et manglende asylapparat.
karakter. Den politiske siden av dette er
«Nærere» som i nærhet til systemet. Dette kan ses i sammenheng med innvandikke tema for denne artikkelen, men går
ringens omfang på denne tiden. Til sami korte trekk ut på uoverensstemmelser
menligning kan det trekkes frem at i 1985
omkring styresettet i hjemlandet. Det
kom det omkring 800 asylsøkere til Norge,
synes som om de nyankomne er mer
noe som var et høyt tall i forhold til foreopptatt av hvilken side du er på i forhold
gående år. To år etterpå, i 1987, hadde antil myndighetene i deres opprinnelige
tallet steget til 8600. Altså en tidobling på
hjemland. Noen av de eldre informantene opplever de yngre som hissige og konto år (Aass 2008:10). Dette må ha vært en
fronterende på dette området, mens de
ekstremtilstand, men det blir tydelig at de
selv virker noe resignert. Som en av dem
som kom i 1978 kom i en tid hvor asylapparat ikke var så omfattende. Det kan virke
sier det, «vi som har bodd lenge her rasjonaliserer mer».
som om det eksisterte en enklere og mer
oversiktlig asylsituasjon. Var det fraværet
Der er tydelig en form for splitting melav et komplisert asylapparat som gjorde
lom de nyankomne og de som har vært
det enklere å påvirke egen fremtid i Norge?
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De nyankomne – strukturnivå
Ved utgangen av desember 2013 var det
registrert 11983 asylsøknader hos UDI
(udi.no 31.12.2013). Det sier seg selv at
de drøye tretti årene som har gått siden
de eldre informantene ankom Norge, har
medført en enorm utvikling og profesjonalisering av asylapparatet, og således
også asylprosessen. De unge informantenes møte med apparatet og deres individuelle prosess, er eksempler på hvordan
dette systemet kan vise seg fra sin gode
side. Samtidig har alle informantene,
unge som gamle, historier fra nyere tid
om landsmenn som ikke har vært så heldige. Likeså, under et prosjekt som kartla rusmiddelbruk på asylmottak (Freng
og Lund 2012), intervjuet forfatterne 20
menn fordelt på tre grupper. Disse bodde på asylmottak og ventet på tilslag eller avslag på enten asylsøknad eller klagesak. Mangel på meningsfull hverdag,
uvisshet, informasjonsforvirring og apati
er dekkende stikkord for opplevelsen av
mange av deres erfaringer.
Det moderne asylapparatet har ingen
ond hensikt, tvert i mot. Samtidig, i tråd
med Baumans sosiologiske forklaring av
Holocaust (2006), Bourdieus begrepspar
symbolsk vold og symbolsk makt (1996)
og Foucaults tanker om Benthams
Panoptikon (1999), er det ikke for søkt å
tenke seg farene utviklingen og profesjonaliseringen av asylapparatet kan føre
med seg. Asylsøkere i dag kommer til et
stort apparat hvor distansen mellom system og individ kan oppfattes overveldende av asylanten. Samtidig foreligger det
en fastlagt prosess som asylsøkeren må
gjennom. Denne omfattende prosessen
kan virke pasifiserende på personen det
gjelder. Asylsøkeren internaliserer asylapparatets makt og orden, og øker såle-

des faren for å gli inn i en apatisk ventefase. Samtidig kan denne internaliseringen
også bidra til en «hva kan jeg få, og hva
kan bli gjort for meg» holdning. Asylsøkeren deltar i en prosess hvor individ møter
system. Et system som tydelig er blitt mer
komplisert gjennom årene som er gått.
Det blir da viktig og stadig minne seg selv
på at dette først og fremst dreier seg om
mennesker, og ikke saksnummer.

Negativ psykisk helse og rusmiddelbruk
De eldre fremhever at det var få av deres
landsmenn som tilsynelatende utviklet alvorlige rusmiddelproblemer på deres tid.
Hovedårsakene for dem som utviklet slike
problemer, synes å være basert på mangel av utdannelse og analfabetisme, men
også hvilken flyktningstatus de fikk. Fikk
søkeren status som politisk flyktning fikk
personen hjelp med etablering, noe man
ikke ble tilbudt ved opphold på humanitært grunnlag. I følge de eldre informant
ene var det større tendenser til bruk av
rusmidler blant de som befant seg innenfor kategorien «humanitært grunnlag».
De unge og nyankomne nevner vente
fasen og uvisshet som vesentlige faktorer
for hvorfor de tror landsmenn utvikler
rusmiddelproblemer. De snakket også
mye om betydningen av den manglende
interaksjon med nordmenn, og derav passiv deltakelse i det norske samfunnet. De
flykter fra få muligheter til meningsløshet
og ensomhet. Samtidig som noen av de eldre kaller de nyankomne for bortskjemte,
blir det også sagt at veien hit, selve flukt
en, er tøffere nå enn da de selv flyktet.
Det at selve reisen er mer krevende nå
enn tidligere, er noe alle informantene nevner. En av de unge informantene
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snakker detaljert om hvorfor det kan være
en økning i rusmiddelbruk blant hans
landsmenn. Han forteller at det begynner allerede i hjemlandet, hvor samfunnet de siste årene har forandret seg mye.
Viktigheten av kirkesamfunnet/trossamfunnet, og den sterke posisjon disse samfunnene hadde tidligere fremheves. Det
samme gjelder utdanningsinstitusjonen
og lærere, som informanten mener har
hatt mye å si for oppdragelse. Begge disse
elementene i oppdragelse slik han ser det
i dag fraværende. I tillegg vektlegger den
unge informanten asylprosessen – flukten og møte med asylapparatet. Veien ut
av landet er tøff, usikker og ofte ensom.
Norge er et annerledes land, både klimatisk og kulturelt, og ventefasen oppleves
som utrygg, ensom og meningsløs. I følge
denne informanten kan disse årsakene
føre til depresjon, som igjen kan føre til
utvikling av rusmiddelproblemer.
Noen av de eldre trekker frem andre momenter ved dagens asylprosess som forklaring på hvorfor det kan være vanskelig
for de unge å komme til Norge. De vet
ikke noe om integrering, de vet ikke hva
et demokrati er. En side av det, er urealistiske holdninger til hva de kan oppnå i
Norge, og helst på kort tid. Det forventes
jo mye av dem, det er ikke så enkelt som
de tror, selv i et fritt land. En annen side
er at friheten rett og slett blir for mye for
dem. De er vant til å bli styrt og å ha faste
rammer rundt seg, og de kommer til et
land med atskillige fristelser.
Videre bør det igjen påpekes at de som
kommer i dag, kommer i en mer komplisert tid, hvor både hjemland, Norge
og verden generelt er annerledes enn på
70 – og 80 – tallet. Flere av informantene
mener at en eventuell økning av rusmid-

delbruk innad i miljøet kan bero på noe
så enkelt som at det er flere av dem rundt
til å bruke dem, og at det derfor blir mer
synlig.
Samtidig kan også asylapparatets omfang etter trettifemårs utvikling og profesjonalisering, ha bidratt til en distanse
mellom individ og system. Dette som
igjen kan føre til fremmedgjøring av
samfunnet som asylsøkeren skal integreres inn i. Asylapparatets fastlagte prosess
muliggjør i sterkere grad enn før en pasifisering av individet. En uheldig situasjon
når den det gjelder ikke har mulighet til å
ta initiativ for å skape egen fremtid utenfor apparatets rammer.

Konklusjon
Ut fra den empirien artikkelen baserer
seg på, kan det virke som nyankomne
asylsøkere opplever større grad av usikkerhet, meningsløshet og byråkratiske
utfordringer enn tidligere. De som kom
til Norge som asylsøkere før 1988 hadde
opplevelser av samme art, men meningsløshet og byråkrati synes ikke å ha vært til
vesentlig hinder for deres integrering. De
kom i en annen tid hvor mangelen av et
asylapparat i større grad tillot søkeren og
selv stake ut egen kurs. Dagens asylapparat har gode hensikter, men står i fare
for å legge begrensninger for individets
integrering inn i det norske samfunnet.
Samtidig bør det påpekes at de eldre informantene snakker om fortiden og har
for lengst funnet sin plass i det norske
samfunnet. De nyankomne lever i presens og opplever disse vanskelighetene
her og nå.
De forskjellige prosesser individer inngår i påvirker vår psykiske helse, og derav
også sårbarhet i forhold til rusutvikling.
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Systemet som i følge våre informanter
eksisterte før 1988, krevde mer av asylsøkeren selv, og den bistand som eksisterer
i dag eksisterte ikke da. Sårbarhet i forhold til psykisk helse og rusutvikling berodde da på individets forutsetning for å
klare seg selv i et nytt land.
I tiden etter 1988 er det i økende grad blitt
lagt klare føringer for hvordan asylprosessen skal foregå. Utviklingen av asylapparatet over tid har i økende grad blitt mer
fylt av risikofaktorer enn tidligere. Møte
med dette, samt de livserfaringer asylsøkeren bærer på, kan virke negativt inn på
psykisk helse og rusutvikling. Denne prosessen kan redusere individets eget initiativ til å jobbe, ta utdannelse eller annen
form for aktivitet som skaper mening.
En stadig større og mer komplisert verden krever i økende grad organiserte
former. Vi må ha orden i dette systemet,
men vokte oss for og ikke glemme individet.

Om forfatterne:
Espen Freng er spesialkonsulent på
KoRus-Oslo (Kompetansesenter Rus)
Utdannet sosialantropolog fra NTNU.
Han har jobbet innenfor etnisitetsfeltet
siden 2005
Har spesiell kompetanse på relasjonene
mellom etnisitet, innvandring og eksiltilværelse knyttet opp til rusutvikling og
behandling.
Simen Lund er kriminolog og medforfatter av rapporten «Freeland; ventefasen,
rus og livsinnhold» (2012), som omhandler rusmiddelbruk på asylmottak. Han
jobber i dag som prosjektleder for oppfølgingsprosjektet, og har tidligere erfaringer
innen rusfeltet, kjønn og psykisk helse.
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Rusfag nr. 1–2014

Av: Samfunnsforsker Karin Gustavsen på
oppdrag fra KoRus - Sør
Barn i Rusfamilier-programmet retter seg mot oppvekstfeltet i kommunene og er nå
i ferd med å spres til kommuner over hele landet. Forskeren som har evaluert programmet gir i denne artikkelen en oppsummering av evalueringen, suksessfaktorer og
viktige utfordringer for videre arbeid og spredning.

Kommuneprogrammet Barn i Rus
familier og utvikling av ny profe
sjonell praksis på oppvekstfeltet
Sammendrag
Barn i rusfamilier (BIR) er et kompetanse- og utviklingsprogram rettet inn mot
tidlig oppvekstfelt der kjernemålgruppen
er fagutøvere som arbeider med barn.
Dette er primært barnehage, helsestasjonen, barnverntjenesten, PPT og skole. I
tillegg er SFO og kommunal rustjeneste
en del av målgruppen. Kjernen i innsatsen Barn i rusfamilier, er å tilføre kommunene oppdatert kunnskap på området og å bidra til at kommunene selv
utvikler strukturer som sikrer spredning
av kunnskapen. Målet er at kunnskapen
skal omsettes i praktisk handling, det vil
si omgjøres til kompetanse. Overordnet
hensikt er å forhindre at barn lever under

kritikkverdige forhold, og der søkelyset i
denne satsingen er satt på barn som lever
i familier med belastende rusmiddelbruk,
primært knyttet til alkoholbruk. Satsingen dreier seg om å heve kompetansen
om hvordan identifisere og intervenere
– hvordan gå fra kunnskap til handling.
I denne omsettingsprosessen er flere nivåer i organisasjon berørt. Evalueringen1
skulle også komme med innspill til hva
som kan være viktige endringer, justeringer eller nyutvikling knyttet til KoRus

1 Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? Eval
uering Tigris og Barn i rusfamilier. Karin Gus
tavsen, Geir Møller, Ingvild Vardheim. TF-rapport
nr. 318

93

94

Kommuneprogrammet Barn i Rusfamilier og utvikling av ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet

-Sør sin ledelse og organisering av provedtemaer: Kompetanse og samarbeid/
sjektene. Denne artikkelen er en gjensamhandling, herunder samarbeidspronomgang av den samlede evalueringen,
sedyrer og rutiner internt i den enkelte
som viser at kunnskapen og kompetanvirksomhet og mellom virksomheter. Det
sen på området BIR tar for seg, har økt
overordnede formålet med evalueringen
blant deltagerne og i noen grad i orgavar å undersøke måloppnåelse innenfor
nisasjonen for øvrig. Det er likevel slik at
de fagområdene og tjenester som BIR
overgang fra prosjekt til implementering,
retter seg mot.
ser ut til å være
problematisk for
Datamateriale
Det overordnede formålet med evalueringen var besto av både
deltagerkommunene. I kapittel
og
å undersøke måloppnåelse innenfor de fagområ- kvalitative
seks i evaluekvantitative data.
dene og tjenester som BIR retter seg mot
ringen løfter vi
Bruk av flere metoder betegnes
blikket og peker
som metodetriangulering, og innebærer
på muligheter og utfordringer for begge
at bestemte fenomener studeres fra ulike
prosjektene som var en del av evalueringen, samt for tilsvarende satsinger. Vi sigsynsvinkler og synspunkter, og at pronaliserer her en mild utålmodighet rett
blemstillingen belyses ved hjelp av forskjellige metoder. Metodetriangulering
og slett fordi vi anser at denne evalueringen i seg selv ikke har frembrakt overvil kunne være mer utfordrende å gjenraskende og ny innsikt innen feltet vi har
nomføre enn andre «renere» metoder,
studert. Tvert om har den stadfestet den
men til gjengjeld er metodetriangulering
meget omfattende kunnskap vi har på
et godt redskap til å studere flere og ulike sider ved et fenomen. Dette kan være
området. Nettopp av den grunn anser vi
med på å bidra til en mer ydmyk holdat tiden er overmoden for å ta i bruk denne kunnskapen på mange nivåer. Vi tar til
ning i forhold til fenomenenes kompleksitet.
orde for en mykere profesjonslinje, tøyelige virksomhetsgrenser, fokus på samI innsamling av kvantitative data, betidighet og hurtighet, på betydningen av
nyttet vi spørreskjema. I innsamling av
løpende overvåking av området og, ikke
kvalitative data, har vi benyttet metoden
minst, på kraften i brukermedvirkning.
fokusgruppeintervjuer. I tillegg har vi
Vi anser også at KoRus - Sør kan utgjøre
samlet inn prosessdata gjennom syv måen ytterligere forskjell om de bidrar til å
neders følgeforskning av en kommune.
bringe nettopp denne nye innsikten videre, både horisontalt og vertikalt, på så
Kunnskap og kompetanse
vel strategiske som operative nivåer.
Hovedspørsmålet under temaet kunnTema og metode
skap og kompetanse er om Barn i rusEvalueringen av BIR fokuserte først og
familier har bidratt til økt kunnskap og
fremst på den profesjonelles praksis og
kompetanse i kommunene om rus og
samarbeid/samhandling, herunder orrusrelatert problematikk knyttet til barn
ganiseringen av praksisfeltet. Tematisk
i familier som har et problematisk forhold til rus. Konkret dreier dette seg om
omkranset evalueringen følgende to ho-
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tre forhold. For det første om de aktuelle
tjenestene har tilegnet seg kunnskap om
hva voksnes rusbruk og dets virkning betyr for barna i familien. For det andre om
medarbeiderne i de aktuelle tjenestene
har tilegnet seg kompetanse i å samtale
med foresatte om rusbruk. For det tredje dreier det seg om hvorvidt medarbeiderne i de aktuelle tjenestene har tilegnet seg kunnskap og kompetanse i både
å identifisere barn som bekymrer og å
samtale med barn som bekymrer der det
er mistanke om at foresattes rusbruk har
negative innvirkninger for og på barnet.
Vår samlede vurdering er at kunnskapen
blant kursdeltagere i begge prosjektene
har økt som følge av kursdeltagelse. Vi
ser at spesifikk kunnskapssatsing innen
definerte områder medfører opplevd
kunnskapsheving i betydelig grad. Dette
gjelder alle kursdeltagere. Vi ser at barnverntjenesten ikke i samme grad rapporterer om nytteverdi knyttet til kunnskap, hvilket ikke er overraskende tatt i
betraktning denne tjenestens oppgave
og mandat. Vi finner også en betydelig
tilfredshet med KoRus-Sør sin prosjektorganisering og prosjektledelse.
Når det gjelder kompetanse, ser vi også
her en opplevd økning av kompetanse
innen det respektive området i begge
prosjektene. Materialet viser at det både
er en høyere grad av opplevd trygghet i
yrkesrollen som forklares med økning av
kunnskap, samt bruk av konkrete verktøy
og veiledere som KoRus - Sør tilbyr.
Vi ser også at dette materiellet først og
fremst anvendes av fagansatte som har
deltatt på kurs. Nettopp dette er et viktig
poeng. Det kan se ut til at det er en utfordring knyttet til spredning, herunder å gå

fra ord til handling i hele organisasjonen.
Vi peker på at det ikke alene er tilstrekkelig at den enkelte fagutøver selv opplever at egen kunnskap og kompetanse
er hevet. Materialet viser at det også er
nødvendig at organisasjonens struktur
makter å fange opp den nye kunnskapen
og kompetansen, og legge til rette for at
denne kan tas i bruk. Dette ser ut til å
være en utfordring, slik vi viser under.

Samarbeid og samhandling
Hovedspørsmålet under samarbeid og
samhandling dreier seg om hvorvidt Barn
i rusfamilier har bidratt til å etablere hensiktsmessige samarbeidsrutiner internt
i den enkelte virksomhet og mellom de
involverte tjenestene. Herunder er vi opptatt av hvorvidt det er utarbeidet rutiner
og prosedyrer for tjenestesamarbeidet
i oppfølging av barn og foreldre der det
foreligger bekymringsfullt rusmiddelbruk
eller der det er mistanke om dette. Det
er samhandlingen og samarbeidet mellom helsestasjonstjenesten, barnevernet,
barnehagene, PPT og grunnskolen vi fokuserer på, men der også SFO er trukket
inn. I tillegg til prosedyrer og rutiner for
samarbeid og samhandling, vil en viktig
forutsetning være at de ulike tjenestene
kjenner til hverandre. I evalueringen er
vi derfor også opptatt av hvorvidt Barn i
rusfamilier har bidratt til at tjenestene har
fått bedre kjennskap til hverandre.
Våre data viser at det er en utfordring å
få til et smidig og fleksibelt samarbeid,
som ikke alene er basert på relasjoner
mellom enkeltaktører, men på formelle
rutiner og prosedyrer. Vi ser også gode
eksempler på samarbeid, og disse bør
løftes frem som eksempler på virksomme
veier i arbeidet videre. Ett slik eksempel
er Suksesstriangelet.
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Materialet fra casekommunene viser at
især barnehage, barnverntjenesten og
helsetjenesten er godt representert og
engasjert. Disse tre virksomhetene utgjør
i alle case-kommunene det vi kan betegne som en grunnstruktur og er etter alt
og dømme et suksesstriangel:

tjeneste ikke er en del av målgruppen for
satsingen. Det kan selvsagt ha sammenheng med at de i liten grad er på arenaer der små barn er bekymringsaktøren
(Barn i rusfamilier tar utgangspunkt i
barn som bekymrer), men det er først og
fremst den kommunale rustjenesten som
har kompetanse på rusrelaterte spørsmål. Vi kommer tilbake til dette i punktet
om utfordringer.

Praktisk tilrettelegging
Barnevern
Barnet

Barnehage

Helsestasjon

Figur 5.19 Suksesstriangelet
Ressursgruppemedlemmer fra skolene
har som nevnt over utfordringer med å
kople på skolen som system. Vi spør oss
derfor om Kompetansesenteret bør vurdere om skolenes posisjon i satsingen
skal være av en annen karakter? Denne
problematikk har også prosjektleder for
KoRus - Sør selv målbåret, så skolens rolle er under revurdering. Det som er noe
mer merkverdig, er fraværet av PPT. Så
langt har vi ikke kommet i direkte inngrep med PPT ved at de ikke har deltatt i
ressursgruppemøter der fokusgruppeintervjuer har vært gjennomført. Dataene
viser at PPT også i liten grad har medvirket i satsingen som sådan. Det er vanskelig å identifisere forklaringer på dette. Vi
etterlyser også en tydeligere begrunnelse
for hva det er som gjør at kommunal rus

Det siste temaet i evalueringen dreide
seg om den praktiske tilretteleggingen
av Barn i rusfamilier. Her er vi opptatt
av hvordan prosjektet er gjennomført
i praksis, hvordan arbeidet er organisert, hvilken rolle KoRus - Sør har spilt
i gjennomføringen og hvilken bistand
kommunene har fått. I mandatet for evalueringen fremgår det også at evaluator
skal komme med innspill til hva som kan
være viktige endringer, justeringer eller
nyutvikling av Barn i rusfamilier. Evalueringen viser at det råder stor tilfredshet
med både prosjektledelsen, konferanseformen, strukturen på oppfølgingen
og med kvaliteten i alle leddene. Det
området evalueringen viser at det kan
være lurt å fokusere mer på, er avtaleinngåelsen med kommunene og hvilke
forventninger som KoRus - Sør har til implementering lokalt. Evalueringen peker
også på at temaet implementering bør
gis mer oppmerksomhet som en del av
opplæringsprogrammet, og etter 2013 er
dette trukket inn, slik redegjør vi for sen
ere i artikkelen.

Spredning
Barnehager, skoler, barnverntjenesten,
helsestasjonen og PPT har vært hovedmålgruppe for kursprogrammet og for
den etterfølgende interne spredning av

Kommuneprogrammet Barn i Rusfamilier og utvikling av ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet

kompetanseplattformen og utvikling av
samhandlings- og samarbeidsstrukturer
som er tuftet på denne kunnskapen.
Det samlede datamaterialet etterlater et
tydelig inntrykk av at innsatsen har økt
bevisstheten om temaet barn i rusfamilier, opplagt nok. Både kvalitative og
kvantitative data viser også at deltagerkommunene enten har påbegynt eller
utviklet virksomhetsinterne rutiner og
prosedyrer på området. Alle case-kommuner har også arenaer der sektorovergripende saker kan drøftes.
Imidlertid er det noe vanskeligere å få øye
på hvorvidt strukturer som er utviklet eller videreutviklet som følge av satsingen
i kommunene, blir benyttet. Når vi dykker ned i faktisk praksis, slik vi har gjort
gjennom innsamling av kvalitative data,
finner vi som vist at det råder uklarheter
om både interne prosesser og om samarbeidsstrukturer på tvers av virksomhetsgrenser. Vi er også noe spørrende til hvor
omfattende spredning vi finner, men det
er en rekke eksempler fra casekommunene på spredningsaktiviteter som vi kan
anta er virksomme veier i arbeidet med
å nå ut til alle berørte fagutøvere. For eksempel ser vi i alle case-kommunene at
det enten er gjennomført noe eller omfattende internopplæring der KoRus - Sør
sitt materiell er benyttet, noe som også
kommer til uttrykk i spørreundersøkelsen. Dette vil bidra til å øke sjansene for
en bred og omforent kompetanseplattform innen området Barn i rusfamilier.
Datamaterialet viser også at barnehage,
barnverntjenesten og helsetjenesten er
godt representert og engasjert. Ressursgruppemedlemmer fra skolene er også
svært fremoverlent, men det kvalitative

materialet viser at de har utfordringer
med å kople på skolen som system. Vi
finner spennende strategiske grep som
søker å innlemme skolene, men det er en
utfordring knyttet til skolens mange ansatte, elever og oppgaver.

Hva med implementeringen og videre
oppfølging – varer det?
Et betydelig tema i Barn i rusfamilier,
som i prosjekter for øvrig, er som vist å
gå fra prosjekt til å bli en del av virksomhetens daglige virke. Implementering
har casekommunene identifisert som
en sentral utfordring i sitt arbeid. For å
sikre implementering, er det nødvendig
med solid forankring. Gjennomgående
finner vi at det er en utfordring å få til en
virksom implementering og varige strukturer som sikrer forutsigbarhet, handlekraft og bruk av kunnskapen som er tilegnet. Det er med andre ord omsetning
av kunnskap til handling som ser ut til å
være det sårbare området. Evalueringen
viser at det ikke er tilstrekkelig med høy
kunnskap, det er også nødvendig at det
er tydelige strukturer for hvordan praksis
skal utøves.
Casekommunene rapporterer om ulik
grad av opplevd implementering. Især
småkommunene i vårt materiale ser ut
til å ha noe større utfordringer med dette
enn de noe større kommunene, hvilket
kan ha sammenheng med at de er mer
avhengige av leddene over seg som bl.a.
kan forklares med myndighetsstrukturer i kommunene. I større kommuner
ser det ut til at mer myndighet er lagt til
virksomhetsledernivået og fagledernivåer. Det kan muligens være hensiktsmessig av KoRus - Sør å se på inngangen til
deltagelse, det vil si om det bør være noe
mer forarbeid knyttet til forankring enn
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alene en underskrift i en samarbeidsavtale fra en leder på høyere nivå.
Praksis på undersøkelsestidspunktet var
at ledere deltar under oppstartsmøte i
den enkelte kommune. Den og de lederne som er på møtet får informasjon om
programmet og de går igjennom samarbeidsavtalen. Det snakkes om hvordan
dette forplikter kommunen. I noen tilfeller blir samarbeidsavtalen tatt frem igjen
etter en tid. Dette gjelder i de tilfeller der
KoRus - Sør ser at arbeidet i kommunen
går langsomt og/eller at ressursgruppen
strever med å få rom til å oppfylle a
 vtalen.
KoRus -Sør har i løpet av evalueringsperioden blitt mer tydelig/detaljert på
kommunens forpliktelser og vil fokusere
på dette området ytterligere. Prosjektleder for KoRus - Sør er selvsagt derfor
ikke ukjent med denne problemstillingen og har lagt inn kunnskap om implementeringsutfordringer og eksempler på
fremgangsmåter som en del av kursprogrammet. Vi tror det er mye å hente på
at KoRus - Sør i ennå større grad tilfører
kommunene kompetanse på implementeringsstrategier, og kanskje også legger
opp til en ledersamling for kommunene
på dette området. Antagelig vil det være
av interesse for ledere utover målgruppen av deltagere.

Tid
Det er et gjennomgående tema i alle
case-kommunene og følgekommunen at
det er vanskelig å finne tid til møter, samarbeid og samhandling. Dette er svært
interessant ettersom kjernen i satsingen
dreier seg nettopp om å identifisere og
etablere smarte strukturer for det faglige
arbeidet som skal øke treffsikkerheten ut
mot målgruppen. Vi kan anta at en virk-

ning av dette vil være at tidsbruken reduseres. Tid som begrunnelse for manglende deltagelse og/eller utfordringer med å
holde fokus på blant annet dette og andre
prosjekter, er derfor et paradoks. Case
kommunene i Barn i rusfamilier skiller
seg på ingen måte ut fra det inntrykket
vi har fra en rekke andre kommuneprosjekter vi har vært eller er involvert i. Tid
er et gjennomgående problemtema. Vår
vurdering er at den oppfatning som råder
om at man alltid har dårlig tid, hemmer
utviklingen av bedre ressursutnyttelse og
kvalitet på tjenestene. Det er så å si etablert «en kultur for dårlig tid». Vi mener
også at oppfatningen om dårlig tid ikke
alene kan knyttes til omfanget av oppgaver som skal utføres. Vi vurderer det
slik at det er nettopp mangel på smarte
og smidige strukturer for oppgaveløsning, som er en utfordring. I så måte er
Barn i rusfamilier interessant også som
modellforsøk knyttet til dimensjonen
tid mer generelt. Hvordan komme ut
av denne selvforsterkende kulturen? Vi
har ikke data som kan belyse dette, men
vil fremholde det som en av flere viktige
perspektiver.

Oppsummerende refleksjon: Barn
i rusfamilier – et laboratorium for
ny profesjonell og organisatorisk
praksis?
Som vi har sett, er eksplisitt kunnskap
(know-what) faktabasert, og kodes enten
i form av lærebøker, foredrag, manualer eller instruksjoner. I innsatsen Barn
i rusfamilier er denne kunnskapen formidlet gjennom seminarene og i handlingsveilederen. Våre data levner liten
tvil om at både ressursgruppa og øvrige
kursdeltagere har hatt betydelig utbytte
av kursdeltagelse. Spørreundersøkelsen,
casestudiene og følgedataene viser en
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samstemt tilfredshet med kunnskapstilførselen. Dette viser også den interne
evalueringen som kompetansesenterets
prosjektleder for området, gjennomfører
etter kursdagene. Den eksplisitte kunnskapen på området som innsatsen Barn i
rusfamilier fokuserer på, ser derved ut til
å være svært god.

Vi finner samtidig i vårt materiale, at
kunnskapsnivået varierer mellom tjenestene. For eksempel rapporterer barneverntjenesten oftere om tilfredshet
knyttet til juridiske temaer og om trygghet i samtaler. Dette er ikke uventet, tatt
i betraktning at denne tjenesten har et
tydelig mandat der det er påkrevd at tjenesten innehar høy eksplisitt og implisitt
kunnskap innen disse
Når vi ser nærmere
fagområder. De ulipå våre data finner
ke virksomheter som
vi at både kursdeltaDen eksplisitte kunnskapen på
gere, ressursgruppeBarn i rusfamilier retområdet som innsatsen Barn i rusmedlemmer, ansatte
ter seg mot har derved
som har deltatt på
gjennom sine respekfamilier fokuserer på, ser derved ut
tive mandater, ulike
internopplæring og
til å være svært god
kunnskapsbehov.
I
ansatte som ikke har
dette landskapet skal
deltatt på noen deler
kompetansesenteret
av opplæringen, rapporterer om utstrakt eksplisitt kunnskap
bidra til å etablere en felles kunnskapsplattform innen området Barn i rusfamiinnenfor områdene vi etterspør. Når vi
lier. Gjennom å tilby kursprogrammer og
finner at også respondenter i spørreundersøkelsen rapporterer om relativt høy
oppfølging, skal de bidra til å rigge flerfaglige strukturer på kommunenivå gjentrygghet i yrkesrollen og god kunnskap
nom ressursgruppedannelser og også gi
på områder vi etterspør, respondenter
navigeringsstøtte ved løpende prosjekt
som ikke har deltatt på kurs, viser dette
oppfølging,
blant annet at fagutøvere har tilegnet seg
relevant kunnskap på definerte kjerneområder. Alle tjenestene som deltar i innKoRus - Sør ønsker gjennom innsatsen
satsen Barn i rusfamilier har et definert
Barn i Rusfamilier at en hel rekke av ulike
mandat i forhold til barn og unge. Vi kan
eksplisitte kunnskapsfronter skal søke en
derfor forvente at det er en viss eksplisitt
felles plattform av eksplisitt kunnskap.
kunnskap tilstede forut for deltagelse i
Ideen er at dette fellesskapet av eksplisitt
opplæringsprogrammet. I tillegg foregår
kunnskap vil øke ikke bare sannsynligheten, men også muligheten, for en mer
det en utstrakt kursdeltagelse generelt
treffsikker fagtjeneste. I dette ligger en
blant kunnskapsansatte. Dette er både
oppfatning om at felles kunnskap på utrettet mot profesjonell praksis, det vi si
valgte områder gir økt sannsynlighet for
der profesjonsgrupper så å si sørger for
felles forståelse av temaet som behandles
sine egne gjennom løpende oppdatering
og dermed at også kvaliteten og målopppå fagfronten. I tillegg er det kommunenes egne innsatser og internskolering. Vi
nåelsen styrkes.
finner altså et mangfold av kilder til ekVåre kvalitative data etterlater et tydelig
splisitt kunnskap.
spor av at feltet både deler denne opp-

99

100

Kommuneprogrammet Barn i Rusfamilier og utvikling av ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet

fatningen og til dels også har erfart at
tig dimensjon som KoRus - Sør arbeider
det fungerer slik. Utfordringen oppstår
etter. Likefullt ser vi at både KoRus - Sør
i det øyeblikket denne eksplisitte kunnog Helsedirektoratet har utformet til dels
skapen skal omsettes i praksis, altså fakomfattende materiell som delvis er stantisk vises som en kompetanse, eller gå fra
dardisert, men som til dels gir gode muligheter for nettopp lokal tilpasning. Dette
ord til handling. Vi har sett at implisitt
materiellet er i flere kommuner anvendt
kunnskap (know-how) er den kontekst
i den interne opplæringen som ressursavhengige kunnskapen som ikke kan
gruppa står ansvarkodifiseres.
Dette
lig for i den enkelte
er med andre ord
deltagerkommune.
kunnskap som må
Kunnskapsbasert praksis har i økenCasekommunene
bygges opp innenfor
de grad fått oppmerksomhet både fra
og følgekommunen
sin egen spesifikke
rapporterer at de har
kontekst. Know-how
sentrale og regionale myndigheter.
anvendt dette maomtales også som
teriellet aktivt i sin
taus kunnskap, noe
internopplæring. Men så ser vi samtidig
som innebærer at kunnskapen er praktisk, underforstått, innebygget og/eller
at det er nokså få respondenter i spørreundersøkelsen som rapporterer at de anautomatisert hos de som innehar kunnskapen. I Barn i rusfamilier er dette den
vender Helsedirektoratets veileder i sin
praktiske kunnskapen som anvendes
praksis. Dette kan indikere at den enkelte
under konsultasjoner med brukere, i
fagutøver er avhengig av en viss «motor»
det lokale informasjonsarbeidet og i den
for å hente inn og anvende ny kunnskap.
praktiske håndteringen av prosedyrer og
Kunnskapsbasert praksis har i økende
rutiner. Vi ser altså at den eksplisitte og
grad fått oppmerksomhet både fra senimplisitte kunnskapen er gjensidig avhengig av hverandre og at denne kunntrale og regionale myndigheter. Når vi
skapens utøvelse er kontekstavhengig. I
påpeker at begrepet kunnskapsbasert
dette ligger at kunnskapen, ei heller den
praksis stadig får økende fokus, kan det
eksplisitte, kan utøves i et vakuum eller
innvendes at det er en substansiell motsetning i utsagnet, nettopp fordi begreinnen en hvilken som helst kontekst.
pet snakker til profesjoner som pr. definiRammene man jobber innenfor vil ha
sjon skal basere sin praksis på kunnskap
betydning for hvordan kunnskapen omsettes til praksis, altså for kompetansen.
og ikke alene på «sunn fornuft». Likefullt
finner vi dette begrepet, kunnskapsbaDenne veien, som vi kan betegne som
sert praksis, i en rekke dokumenter og
«fra kurs til handling», er ulik fra komretningslinjer. Dette kan både være et
mune til kommune. Dette fordi kommuuttrykk for en slags mistillit til den profenenes før-kunnskap er ulik, organiserinsjonelle praksis, en indirekte anklage om
gen er ulik, antall barneborgere er ulikt
at praksisutøvere, når de omsetter den
og antall som jobber i de ulike tjenestene
eksplisitte kunnskapen til praktisk handling og tar i bruk implisitt kunnskap og
er forskjellig fra kommune til kommune.
gjennomfører sin praksis, i for liten grad
Dette fordrer også til dels lokalt tilpassede retningslinjer, hvilket også er en viker opptatt av at summen av dette blir en
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kunnskapsbasert praksis. Det interessante er at vi kan også lese dette av våre data.
Som vi har vist er det en ikke ubetydelig
avstand mellom den tiltro respondentene i spørreundersøkelsen har til sin
kunnskap og kompetanse, og de data vi
finner i casestudiene og i prosessdataene. Våre kvalitative data, der vi har gått i
dybden og søkt å identifisere den faktiske
praksis, viser i større grad at det er en utfordring både å sikre en kunnskapsbasert
profesjonell praksis, utvikle felles kunnskapsplattform, sikre spredning av dette
i relevante tjenester og å omsette dette i
faktisk praksis.
Vi støter her på et nokså kjent fenomen i
organisasjoner, nemlig det vi kan betegne som mangel på implementeringsstrategi, og kanskje også vilje. Når ny praksis
skal etableres, enten den er en justering
eller en helt ny tilnærming, er praksisutøverne også avhengig av at organisasjonen absorberer den nye praksisen. Det
vil si at det må legges til rette for at det er
mulig å ta i bruk den nye kunnskapen. Vi
kan kanskje si at det hjelper lite om alle
hodene er opplyst, dersom strukturene
denne kunnskapen skal produseres i,
ikke gir mulighet for en kunnskapsgjennomføring.
I Barn i rusfamilier, er det som sagt liten
tvil om at både den eksplisitte og delvis
den implisitte kunnskapen er på plass.
Men omsettingen av dette har nær sammenheng med om den nye praksis faktisk kan utspille seg. For å sikre dette er
det nødvendig både med strukturer som
legger til rette for dette, f.eks. gjennom
prosedyrer, rutiner, samarbeid internt
og mellom virksomheter slik vi har pekt
på. Men det er etter vår vurdering også
nødvendig med erkjennelse av at områ-

det er viktig og at ulike profesjoner ser og
erkjenner verdien av det vi kan betegne
som profesjonell infiltrasjon. I dette ligger at ulike profesjonelle kunnskapsfronter ikke bare skal samarbeide side om
side, men dele kunnskap i felles møter
og gjennom dette forstå mer og utøve
sin praksis på bakgrunn av høyere grad
av opplysthet og felles eierskap til den
enkelte sak eller en problemstilling. Vår
vurdering er at det er nødvendig å ta dette et skritt lengre, og især på oppvekstfeltet som kanskje er det området innen
profesjonell praksis som i høyest grad
tilsier at vi fjerner profesjonelle særegenheter som faktisk kan fungere som murer og stengsler. Vår vurdering er at om vi
skal makte å utvikle en smart, virksom og
barnerettet praksis, så er det påkrevd at
vi også samutvikler en felles profesjonell
forståelse av oppgaven og oppdraget, og
at organisasjonen der praksis skal utspilles makter å bevege seg i takt med denne
til enhver tid påkrevde praksisform. Barn
i rusfamilier er i så måte også et eksperiment. Ikke bare insisterer innsatsen på
betydningen av felles kunnskapsplattform, men den utfordrer også profesjonelle og organisatoriske grenser. Her skal
sentrale aktører innen oppvekstfeltet
komponere en praksisform og konstruere en struktur som «snakker» med denne
nye praksisformen. Kjernefokus er barn
i rusfamilier, rammefokus er barn som
bekymrer. I dette ligger at den tilnærmingen som utvikles for å fange opp barn i
rusfamilier spesielt, også kan anses som
virksomme tilnærminger i møte med
barn som bekymrer generelt.
Vi trekker frem disse og andre perspektiver i evalueringens kapittel 6.
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Barn i rusfamilier – Anbefalinger

se dimensjonene er sentrale for enhver
Barn i rusfamilier har som mål å bidra
satsing innen oppvekstfeltet såvel som
til å utvikle felles kunnskapslattform,
andre områder i offentlig forvaltning. Vår
styrke fagutøveres kompetanse og være
vurdering er også at tiden nå er mer enn
pådriver for utvikling av samarbeidsmoden for å ta hensyn til disse dimenstrukturer for området. Den overordnesjonene i praktisk profesjonell praksis og
de ambisjonen er rettet mot å redusere
organiseringen av denne.
sjansene for at barn
Om forfatteren:
lever under belastenVår vurdering er også at tiden nå er
de forhold i hjemmet
Karin Gustavsen er
knyttet til foresattes
utdannet sosionom
mer enn moden for å ta hensyn til
rusbruk. Underveis
og sosiolog, og har
disse dimensjonene i praktisk profei vår gjennomgang
gjennomført flere phd
av
datamaterialet,
- forskerkurs. Hun har
sjonell praksis og organiseringen av
har vi indirekte og
mangeårig erfaring
denne.
direkte fremmet anfra offentlig forvaltbefalinger som både
ning på kommunalt,
bærer preg av å være
regionalt og nasjonalt nivå. Hun har jobbet som samfunnsjusteringer, endringer og nye perspektiver inn i det videre arbeidet med Barn
forsker og er nå ansatt i en delstilling ved
i rusfamilier. Anbefalingene våre er kaKoRus-Sør og skal delta i videreutviklintegorisert i fire grupper: programmets
gen av Barn i Rusfamilier-programmet.
målgruppe, forankring i kommunen, ressursgruppens sammensetning og rolle
og videreutvikling av programmet. Våre
anbefalinger retter seg i hovedsak mot å
sikre spredning og etablering av varige
strukturer for systematisk anvendelse av
den kunnskap og kompetanse som erverves i kommunene som ledd i deltagelse i Barn i rusfamilier. Det er rundt disse
dimensjonene vår evaluering viser at det
er nødvendig å sette søkelyset fremover.
I tillegg til dette, tar vi til orde for perspektiver vi anser har både strategisk og
praktisk verdi for Barn i rusfamilier så
vel som andre prosjekter og satsinger.
Dette er behandlet i evalueringens kapittel 6, der vi fokuserer på mykere profesjonslinje, tøyelige virksomhetsgrenser,
fokus på samtidighet og hurtighet, på
betydningen av løpende overvåking av
området og, ikke minst, på kraften i brukermedvirkning. Vår vurdering er at dis-
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