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Introduksjon
I vårt daglige arbeid ved Kompetansesen
trene for rus, KoRus, forholder vi oss for 
det meste til problemene knyttet til bruk 
av alkohol og andre rusmidler. Vi er opp
tatt av risikoene ved bruken av rusmidler 
relatert til livets mange områder og faser. 
Videre jobbes det for en restriktiv alko
holpolitikk, og for at totalkonsumet i be
folkningen skal være så lavt som mulig. 
På den andre siden har de aller fleste av 
oss mange positive erfaringer fra bruk av 
alkohol, og spør man folk så har de også 
opplevd mange gleder knyttet til bruk 
av alkohol. Så hva er det med bruken av 
rusmidler og beruselsen den gir som gjør 
at vi holder på med dette på tross av risi
koen og problemene den kan medføre? 
Hva er det med beruselse som fenomen 
som gjør at vi finner den i stort sett alle 
samfunn og kulturer gjennom alle tider? 

I denne artikkelen vil jeg forsøke å belyse 
disse spørsmålene med utgangspunkt i 

en artikkel av Chris Shilling og Phillip A. 
Mellor (2011) med tittelen ”Retheorising 
Émile Durkheim on society and religion: 
embodiment, intoxication and collective 
life”. Shillings og Mellor tar utgangspunkt 
i Émile Durkheim klassiske tekster for å 
belyse hvordan beruselse er et vesentlig 
element i dannelse og opprettholdelse av 
religiøse fellesskaper. Shilling og Mellors 
forståelse av Durkheims begreper og per
spektiver gir etter min mening et interes
sant bidrag inn i rusfeltet, og kan gi oss 
en forståelse av beruselse som et sosialt 
fenomen. For å eksemplifisere dette, var 
veien kort til å hente opp et prosjekt om 
studenter og bruk av alkohol som vi gjen
nomførte i 2010, i løpet av en fadderuke 
ved Universitetet i Stavanger. Fadder
uken er et av mange av arrangementer 
hvor bruk av alkohol og beruselse inn
går som vesentlige elementer. Det durk
heimske perspektivet, slik det er forstått 
av Shilling og Mellor, gir en fornyet inn
fallsvinkel og en utvidet forståelse av be

Beruselsens ambivalens
– Et durkheimsk perspektiv

Hva er det med bruk av rusmidler og beruselse som gjør at vi holder på med dette, 
til tross for risikoen og problemene det kan medføre? Hva er det med beruselse som 
fenomen som gjør at vi f inner dette i stort sett alle samfunn og kulturer? 

Av: Inger Eide Robertson, KoRus – Vest, Stavanger
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tydningen av bruk av alkohol og beruselse 
i slike sammenhenger, og mer generelt; 
for menneske og samfunn.

Gangen i det som nå kommer er som føl
ger: Jeg vil gi en kort presentasjon av stu
dentprosjektet og noe av det vi fant. Der
etter vil jeg presentere tenkningen som 
ligger til grunn for artikkelen til Shilling 
og Mellor (2011) basert på Durkheims 
sosiologi, for så å vise hvordan dette per
spektivet er relevant i forhold til å forstå 
fadderuken og bruken av alkohol, eller 
beruselsen, som et eksempel på dannel
se av fellesskaper og opplevelse av sosial 
tilhørighet. 

Studentprosjektet
I 2010 gjennomførte vi en feltstudie på 
fadderuken for å få kunnskap og innsikt 
i studenters bruk av alkohol, og i hvilken 
meningssammenheng alkoholen inngår. 
Problemstillingene vi gikk inn i dette fel
tet med var som følger: 
 Hvilken betydning har alkoholen for 
fadderukens målsetning om at studente
ne skal bli kjent med hverandre og med 
studiestedet? 
 På hvilken måte fungerer alkoholen in
kluderende og ekskluderende? 
 Representerer bruken av alkohol under 
fadderuken en unntakstilstand eller spei
ler den bruken av alkohol resten av året? 
For å få svar på disse spørsmålene gjen
nomførte vi feltobservasjoner og felt
samtaler som dannet datagrunnlaget for 
analysen, og som siden munnet ut i rap
porten Fadderuken og alkohol – unntaks-
tilstand eller etablering av nye alkohol-
vaner? (Rimstad, Selbekk og Robertson, 
2011). Gjennom denne studien kom det 
blant annet fram at de fleste studentene 
som deltok erfarte at fadderuken gav en 
opplevelse av tilhørighet og fellesskap, 

samt (ny) identitet som student. Funn fra 
studien viste at fadderuken som arran
gement skapte en ramme for studentene 
som gav mulighet til å etablere sosiale re
lasjoner og nettverk. Videre at de fleste så 
at alkoholen spilte en viktig rolle i denne 
prosessen.

I den offentlige debatten er det svært 
sjelden man hører argumenter for at fad
derarrangementer burde avvikles, men 
alkoholbruken på disse tilstelningene blir 
gjerne sterkt kritisert. Studenter på sin 
side hevder gjerne at alkoholen er viktig 
for å etablere nye vennenettverk, og for å 
skape det sosiale limet. I vår studie kom 
det fram at studentene hadde vanskelig
heter med å tenke seg fadderuken uten 
alkohol. Så hva er det med alkoholen 
som er så viktig i denne sammenhengen? 
Hvilke sosiale og fellesskapsbyggende 
mekanismer utspiller seg innenfor ram
men av et arrangement som fadderuken, 
hvor alkohol og beruselse inngår som et 
viktig element? 

Kroppsliggjort beruselse; ritualer og 
fellesskap 
Émile Durkheim levde og virket fra 1858 
til 1917, og er kjent som en av grunnleg
gerne av sosiologien som vitenskap. Shil
ling og Mellor (2011) tar utgangspunkt i 
Durkheims teoretiske orientering i for
hold til samfunn og religion samt hans 
tekster om modernitet, med særlig vekt 
på dynamikken i og opprettholdelsen 
av fellesskaper, eller det kollektive livet. 
Ifølge Durkheim er sosiale sammenkom
ster og seremonier helt avgjørende for 
dannelsen av fellesskaper. Han hevder 
at innenfor rammene av en seremoniell 
sammenkomst er beruselse et vesentlig 
element for at vi som enkeltindivider kan 
styrke følelsen av tilhørighet og tilknyt
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ning til det sosiale fellesskapet. Opplevel
se av beruselse i et durkheimsk perspektiv 
oppnås ikke utelukkende gjennom bruk 
av alkohol og andre rusmidler, men gjen
nom et mangfold av former for stimule
ring. Så hva baseres dette på?

Durkheim studerte utø
velsen av religiøse former 
i primitive samfunn. Det
te ledet ham til å tenke på 
religion som en essensiell 
menneskelig aktivitet, og 
et permanent aspekt ved 
mennesket og dets sam
funn. Durkheim beskrev 
religionenes patos, etos 
og logo som et system av 
forestillinger og praksi
ser, med sine ritualer, symboler og hellig
dommer. Dette systemet av forestillinger 
og praksiser utgjør, ifølge Durkheim, en 
essensiell del av menneskets kollektive 
bevissthet. Gjennom sine studier av det 
religiøse livet, etablerte han ideen om 
at ritualer og religionens praksiser kan 
tolkes og forstås i sekulære og sosiale 
termer. På basis av dette så han rituelle 
handlinger og praksisformer som avgjø
rende viktig for både individet, den sosi
ale realiteten og det kollektive livet, også 
i det moderne samfunn. Han synes å 
hevde at den samfunnsintegrerende me
kanismen og opprettholdelsen av sosialt 
liv foregår i form av rituelle handlinger og 
praksiser, hvor det oppstår sterke følelser 
som knytter individet til det kollektive. 
(Guneriussen, 2000; Henriksen og Sande, 
1995). Det er innenfor disse rituelle eller 
seremonielle rammene at beruselse spil
ler en viktig rolle. 

Shilling og Mellor (2011) trekker fram 
Durkheims fokus på ritualer i primiti

ve samfunn, som når hele samfunnet 
kommer sammen til fest og seremoniell 
feiring, gjerne etter lang tid med hardt ar
beid, for å finne ly, skaffe mat, dyrke jord 
eller liknende. Under disse seremoniene 
markeres (pyntes) menneskekroppe

ne på en bestemt måte, 
og man girer seg opp til 
ekstase gjennom f.eks. 
dans, musikk, rusmidler 
og annet. Hensikten er å 
overskride det hverdags
lige slik at opplevelsen 
av den fysiske tilstedevæ
relsen går over i en «høy
rere» sosial eller religiøs 
enhet. Denne frampro
voserte «kroppsliggjor
te beruselsen», hvis den 

lykkes, blir et middel for den enkelte til 
å forsterke følelsen av tilhørighet til fel
leskapet og samfunnet. Gjennom den 
kroppsliggjorte beruselsen og markerin
gen av kroppen, vil deltakerne kunne 
erfare en indre transformasjon hvor man 
ikke lenger ser seg selv som et enkeltin
divid adskilt fra alle andre, men som en 
intim del av fellesskapet. De rituelle ram
mene gir deltakerne mulighet og kraft til 
å gi seg hen til intense emosjoner, og på 
sett og vis destruktive og destabiliseren
de handlinger, som i sin tur er avgjørende 
for at deltakernes relasjon til felleskapet 
og den kollektive bevissthet skal blir be
festet og fornyet. Ifølge Durkheim både 
muliggjør, opprettholder og forsterker 
disse rituelle sammenkomstene det sosi
ale fellesskapet. 

Shilling og Mellor vektlegger dobbelt
heten i Durkheims forståelse av be
grepet kroppsliggjort beruselse. Denne 
dobbeltheten viser til både en form for 
merking av kroppen og stimulering (be

Gjennom sine studier av 
det religiøse livet, etablerte 
han ideen om at ritualer og 
religionens praksiser kan 
tolkes og forstås i sekulære 
og sosiale termer.
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ruselse). Merking av kroppen må forstås 
som et mangfold av synlig identifisering 
og dekorering (bekledning, tatovering, 
uniformer, teknikker og vanedannende 
handlingsmønster (habits) m.m.) som 
assosieres med bestemte fellesskaper. 
Beruselse må også for
stås bredt. Det vil si å 
inkludere bruk av et 
mangfold av berusen
de substanser, men 
kan også bety andre 
former for stimulering 
(musikk, rytmer, man
tra, tungetale, røkel
se m.m.). Kropp må 
forstås som mer enn bare kjøtt og blod, 
kropp refererer til en subjektiv og sosial 
helhet. De første to egenskapene refe
rerer til kroppsmarkering og beruselse 
(følelse av oppstemthet, lykke, sterk 
emosjonell involvering, oppløsning av 
hemninger o.a.). I tillegg til dette finnes 
det et tredje element som er av betyd
ning for at kroppsliggjort beruselse skal 
forsterke tilknytningen til fellesskapet. 
Denne egenskapen referer til styring eller 
retningen gitt innenfor rammen av sere
monien, ritualet eller sammenkomsten 
som viser til de kulturelle og normative 
kodene for oppførsel og det involver
te handlingsforløpet. Dette får folk til å 
handle på bestemte måter, samt assosi
ere disse handlingene, kroppsmarkerin
gen og beruselsen i en retning som styr
ker det kollektive. Det påfølgende sitatet 
oppsummerer Durkheims perspektiv slik 
det er utviklet av Shilling og Mellor: 

“The processes of bodily marking and in-
toxication processes structured through 
ritual-based effervescent assemblies 
which steer the direction in which indivi-
duals are affected by hyper-excitement or 

feelings of transcendence – constitute the 
basics of Durkheim’s approach (Shilling 
and Mellor, 2011, s. 25).”

På bakgrunn av dette bruker Shilling og 
Mellor begrepet kroppsliggjort beruselse 

(embodied intoxicati
on) for å utforske for
holdet mellom kropp, 
beruselse, moderne 
samfunn og fellesska
per. 

Ifølge Shillings og Mel
lor kan vi snakke om 
normale og abnormale 

former for kroppsliggjort beruselse. Be
skrivelsen av trekk ved dagens samfunn 
som har skapt grunnlag for disse forskjel
lige formene for kroppsliggjort beruselse 
skal jeg la ligge denne gangen, men det 
at mennesket alltid søker forskjellige for
mer for beruselse begrunnes i Durkheims 
argument om at mennesket, homo du-
plex, er både egoistiske og fellesskaps
søkende. Det innebærer at vi har behov 
for å være en del av noe som er «større 
enn oss selv» (dette er et språklig uttrykk 
som vi kjenner vi igjen i beskrivelsen av 
en rekke erfaringer, både med referanse 
til det religiøse og det profane). Men
neskets grunnleggende behov og ønske 
om å erfare «noe større enn seg selv», vårt 
behov for å oppleve ubetinget tilhørighet 
og å være en del av en sosial gruppe el
ler et samfunn, får oss til å arrangere til
stelninger og søke sammenkomster som 
fasiliterer overbegeistring og muliggjør 
det ekstatiske. I dag kjenner vi moderne 
sekulære versjoner av dette, som musikk
festivaler, house/rave parties, arbeidsre
laterte sammenkomster, konserter og 
restaurantbesøk, russefeiring eller fad
deruker.

Ifølge Shillings og Mellor kan vi 
snakke om normale og abnor-
male former for kroppsliggjort 
beruselse.
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Fadderuken; normal form for 
 beruselse?
Normale former for kroppsliggjort be-
ruselse referer til former som styrker og 
integrerer deltakerne i fellesskapene. 
Abnormale former for kroppsliggjort be-
ruselse referer til former som virker ned
brytende og undergraver det moralske 
samholdet. Det som avgjør forskjellen 
mellom disse to formene, ifølge Shilling 
og Mellor, er kvantiteten og kvaliteten på 
kroppsliggjort beruselse. Normal kvan-
titet innebærer opphøyet og eksaltert 
stemning sammen med en vanlig erfa
ring av beruselse. Normal kvalitet på be
ruselse handler om anledningens ram
mer og retning. Den trenger å være egnet 
for oppgaven med å knytte deltakeren til 
fellesskapet. Jeg vil i det videre vise at det 
er gode grunner til å forstå fadderuken 
som et arrangement hvor normal form 
for kroppsliggjort beruselse finner sted.  

Forskning viser at sosiale settinger, hvor 
det brukes alkohol eller ander former for 
rusmidler, ofte er strukturert på en måte 
som kan forstås som et ritual eller har 
et seremonielt preg (Henriksen og San
de, 1995; Nesvåg, 2005; Pedersen, 2015; 
Rimstad, Selbekk og Robertson, 2011). 
Alkohol har tradisjonelt blitt brukt i for
bindelse med feiringer og spesielle an
ledninger, i tillegg brukes alkohol gjerne 
som en del av måltidene. Videre ser vi at 
alkohol ofte markerer forskjellen på ar
beid og fritid, eller inngår som del av ar
beidslivet (Kahlbom, 2014; Nesvåg, 2014; 
Pedersen, 2015). Den folkelige begrun
nelsen for bruk av alkohol i forbindelse 
med feiringer er gjerne at det skaper god 
stemming og markerer noe ekstraordi
nært. Fra et durkheimsk perspektiv ser 
man at nettopp denne praksisen med 
å komme sammen ansikt til ansikt for 

å markere noe som skiller seg fra hver
dagens rutiner eller arbeid, kan forstås 
som rituelle handlinger hvor deltakeren 
får forsterket sin opplevelse av å tilhøre 
et fellesskap, og det er nettopp berusel
sen som utgjør et vesentlig element i en 
slik tilstelning. Ved sosiale tilstelninger 
hvor bruk av rusmidler inngår, involve
rer deltakerne seg i spesifikke praksiser, 
hvor bruken av rusmidler følger et be
stemt handlingsmønster, og innebærer 
bestemte teknikker og symboler som 
skaper og styrker gruppetilhørigheten (se 
f.eks. Nesvåg, 2014). I noen tilfeller er det
te et arrangement eller en enkeltstående 
tilstelning, i andre tilfeller er det mer 
snakk om varige subkulturer som arran
gerer seremonielle sammenkomster med 
særegne kjennetegn og livsstilsmarkører 
(Pedersen, 2015). Den tradisjonsrike fad
deruken for studenter er et eksempel på 
et moderne arrangement hvor beruselse 
er et vesentlig element. Om man forstår 
dette arrangementet med utgangspunkt 
i det durkheimske perspektivet, er det 
mye som tyder på at fadderuken er et ar
rangement som muliggjør og forsterker 
det sosiale studentfellesskapet, og at be-
ruselsen er et avgjørende element.

Som nevnt innledningsvis gjorde vi her 
på KoRus Stavanger en feltstudie under 
fadderuken ved universitetet i Stavanger 
som munnet ut i en rapport (Rimstad, 
Selbekk og Robertson, 2011). I denne 
rapporten viser vi at fadderuken som fe
nomen har et tydelig rituelt preg, som en 
symbolsk feiring av individenes forand
ring og overgangen fra skoleelever til stu
denter (se også Pedersen, 2015). Tilgang 
på og bruk av alkohol er en viktig del av 
dette arrangementet. Ifølge fadderukens 
deltakere er alkoholen viktig som et mid
del til å skape en følelse av samhold og 
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til å etablere nye bekjentskaper. En av 
deltakerne sa: «Fadderuken er bra for da 
snakker alle med alle.» I mange av felt
samtalene vi hadde med studentene ble 
det sagt at fadderuken ikke ville fungere 
uten alkohol. Dette ble begrunnet med at 
alkoholen bidrar til å skape en stemning 
som åpner for at alle kan snakke med 
alle, alle blir inkludert og det muliggjør 
etablering av nye sosiale nettverk og ven
nerelasjoner, også for 
dem som ikke drikker. 
Videre var det mange 
som opplevde fadder
uken som en sterk sym
bolsk markering av det 
å bli student, og tilknyt
ningen til studiestedet, 
i denne sammenhengen universitetet i 
Stavanger. Alle disse erfaringene finner 
vi igjen i elementene i den durkheimske 
forståelsen av sosiale sammenkomster 
med et rituelt preg, hvor beruselsen spil
ler en avgjørende rolle i den prosessen 
det er å etablere en sterk tilknytning til et 
fellesskap. 

Fadderuken er et arrangement som er 
organisert og strukturert innenfor et 
spesifikt tidsrom og sted – som er lik
nende for andre festivaler. Til det årlige 
fadder arrangement blir det produsert 
spesial designede tskjorter som selges 
til student ene. Videre utarbeides det et 
omfattende program med en rekke for
skjellige aktiviteter som konserter, om
visninger, konkurranser og leker. En akti
vitet kalt «pub crawl» egner seg spesielt 
godt til å tydeliggjøre argumentet om at 
det finner sted en samhandling som kan 
beskrives som normal form for kropps-
liggjort beruselse. Dette er kanskje den 
aktiviteten under fadderuken hvor det 
drikkes mest alkohol, og som av offentlig

heten/myndigheter anses som destruktiv 
og uønsket. Likevel, ut fra det durkheim
ske perspektivet, vil jeg argumentere for at 
innenfor rammen av denne aktiviteten bi
drar beruselsen til at deltakerne opplever å 
styrke de kollektive følelsene som knytter 
dem til studentfellesskapet. Under «pub 
crawl» organiseres studentene i grupper 
på ca. 1015 stykker, hvor man går fra den 
ene puben til den andre og drikker øl/vin. 

Etter pubrunden er det 
samling på et felles sted. 
Det antas at ca. 700 stu
denter deltok på dette 
arrangementet, og de 
aller fleste iført de spesi
aldesignede tskjortene 
(se bilde fra rapport

en). Ideen bak en ”pub crawl” er at man 
i løpet av en kveld skal gå innom et utvalg 
forskjellige puber og barer. Det bestilles 
og drikkes alkohol på hver pub, før man 
så følger gruppen sin videre til neste pub. 
Alle deltakerne samlet seg på byens torg 
innen oppstart, og allerede her var det 
feststemning og begeistring. En av stu
dentene uttalte med stor glede og begeist
ring følgende under dette arrangementet 
(etter ukjent antall pubbesøk):
”Det er så deilig – all individualitet for-
svinner og alle blir en del av et større fel-
lesskap”
Kombinasjonen av bruken av alkohol 
(beruselse), markering av kropp (tskjor
te) og rammene rundt dette arrange
mentet (felles samling i start og slutt, 
inndeling i grupper osv.) gjør dette til et 
godt eksempel på en moderne form for 
rituell handling som styrker deltakernes 
tilknytning til fellesskapet. Alle elemen
ter innenfor den durkheimsk forståelsen 
av normal form for kroppsliggjort beru-
selsen er til stede. Det kvantitative ele
mentet sikter til at beruselsen ble kraftig 

Det er så deilig – all individu-
alitet forsvinner og alle blir en 
del av et større fellesskap.
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nok, som et resultat av bruk av alkohol 
som i seg selv skaper beruselse, men 
også deltakerens innlevelse, humør, dans 
og glede. Det kvalitative elementet av be
ruselse er knyttet til organiseringen av og 
rammene rundt arrangementet. Begge 
deler må være riktig avpasset for at det 
skal lykkes deltakeren å oppleve styrke 
og fornying av sin tilknytting til student
fellesskapet. Ut fra våre 
observasjoner og sam
taler med deltakerne, 
må vi kunne bekrefte at 
svært mange opplevde 
nettopp dette – oss selv 
som deltakende obser
vatører inkludert (på 
tross av at vi ikke brukte 
alkohol). 

Det kontroversielle ved det durkheimske 
perspektivet er kanskje at det er selve be-
ruselsen som fremmes som så vesentlig 
for tilknytningsprosesser. Det skaper et 
dilemma da alkoholrelaterte skader og 
problemer uten tvil er store, men samti
dig er det også legitimt og ukontroversielt 
å anerkjenne alkoholens positive sider. 
Resultater fra undersøkelser som er pre
sentert i boka Bittersøt. Nye perspektiver 
på rus og rusmidler (Pedersen, 2015), vi
ser at positive opplevelser og gleder ved 
bruk av alkohol overgår opplevelsen av 
problemer. For å illustrere dette funnet, 
løfter Pedersen fram et eksempel om en 
jente i første videregående som er sjenert 
og utilpass – hun føler seg utenfor. Hun 
forteller at hele klassen drar på hyttetur, 
det brukes alkohol, festen blir kjempegøy 
og alle blir fulle. Jenta forteller at etter 
dette forandrer alt seg, klassen blir sam
mensveiset og hun er en del av fellesska
pet (Pedersen, 2015, s. 95). Igjen ser man 
at konsekvensene av beruselsen i kombi

nasjon med et arrangement (klassetur) 
gir en sterk opplevelse av samhørighet 
og varig fellesskap. Pedersen (2015) be
grenser seg til å anerkjenne at alkohol gir 
glede og får sosialt samvær til å gli bed
re. Med utgangspunkt i det durkheimske 
perspektivet må denne prosessen forstås 
langt mer grunnleggende og eksistensielt. 
Det er ikke alkoholen i seg selv, men dens 

egenskap til å skape 
kroppsliggjort berusel-
se som gir den enkelte 
mulighet til å «oppløse 
sin selvsentrering», å 
koble seg på felleska
pet; gitt at beruselsen er 
intens nok (kvantitet), 
samt at rammene for 
samværet, den sosiale 

kontekst, er tilpasset og tilstrekkelig for 
oppgaven å integrere (kvalitet). Betyd
ningen denne «festen» fikk for jenta – det 
forandret ALT – er åpenbar, vi vet også at 
opplevelse av marginalisering fra sko
lefellesskap kan få dramatisk negative 
konsekvenser for den det gjelder. Det er 
derfor rimelig å hevde at bruk av alkohol 
i denne sammenhengen er vesentlig og 
positiv for jentas videre tilknytning til det 
sosiale klassefellesskapet.

Eksemplet over viser mekanismen i nor
mal kroppsliggjort beruselse og proses
sens kraft til å integrere og knytte del
takere til det sosiale fellesskapet. Men 
Durkheim problematiserte og anerkjen
te; uten retning, kan kroppslig markering 
og beruselse få abnormale former som 
virker nedbrytende på fellesskaper. For 
at kroppsliggjort beruselse skal være en 
mekanisme for sosial integrering, må 
disse handlingene rammes inn og gi en 
normativ retning for kulturelle mønstre 
av anerkjennelse, samhandling og prak

Det er ikke alkoholen i seg selv, 
men dens egenskap til å skape 
kroppsliggjort beruselse som 
gir den enkelte mulighet til å 
«oppløse sin selvsentrering».
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siser. Som nevnt tidligere, underbygger 
Shilling og Mellor Durkheims bekymring 
for at utviklingstrekk i det moderne sam
funnet også fremmer abnormale former 
for beruselse, og det er egenskapene til 
forholdet mellom beruselsens kvantitet 
og kvalitet som avgjør 
dette. Bruk av rusmid
ler er utbredt i sam
funnet, men tilstel
ninger som rammer 
inn denne bruken er i 
større grad fraværen
de, eller ikke tilpasset 
oppgaven å integrere. 

Shilling og Mellor 
(2011) bygger på Durkheims tekster om 
selvmord og arbeidsliv når de identifi
serer det dysfunksjonelle forholdet mel
lom individ og samfunn som fremmer 
abnormale former for beruselse. Når det 
moderne velferdssamfunnet er under
lagt mange kollektive reguleringer kom
binert med den høyt verdsatte egenska
pen «selvdisiplin», avgrenses individets 
mulighet til å kjenne lidenskapen (sterkt 
ønske om å erfare noe som er større enn 
en selv) for å uttrykke seg og transforme
res i og gjennom sosiale anerkjente an
ledninger.

Shilling og Mellor refererer til Durkheims 
tekster i sin artikkel og skriver:
 “[..] individuals developing ‘unregulated 
temperament(s)’, and searching for ‘new 
sensations’ not tied to the consolidation of 
the collectivity”, and results in individu-
alised intoxication with no object other 
than itself (s. 28)”. 
“Turned inwards, the individual can fall 
victim to the ‘infinity of desire’, ‘feeling 
there is nothing to which he can attach 
himself ’, lost and desperate in a destructi-

ve inner search for a referent firm enough 
to anchor and impart sense to the experi-
ence of intoxication (s.:32)”.

Noen avsluttende bemerkninger
På grunnlag av dette er det kanskje riktig 

å hevde at alkoholbru
ken innenfor rammen 
av fadderuken er min
dre problematisk enn 
man kan få inntrykk 
av gjennom media og 
anbefalinger gitt av of
fentlige myndigheter 
(det er vel her uttryk
ket «å banne i kirka» 
er på sin plass). At 

fadderuken er et arrangement som mu
liggjør kroppsliggjort beruselse gjennom 
blant annet bruk av alkohol, er altså av
gjørende for å skape tilhørighet og stu
dentfellesskaper. Hensikten med dette 
innlegget er ikke å argumentere for at en
hver form for alkoholbruk alltid fremmer 
og styrker sosiale fellesskap, eller motsatt, 
at uten bruk av alkohol vil det ikke være 
mulig å danne og opprettholde fellesska
per. Hensikten her er snarere å vise at i 
en del sammenhenger og innenfor spe
sifikke kulturelle og normative rammer 
kan alkoholen spille en avgjørende rolle 
i styrking av fellesskaper. Kjernen i det 
durkheimske perspektivet, slik jeg forstår 
det, er at beruselsen er et avgjørende ele
ment i en fellesskapsdannelse. Det er be-
ruselsen i seg selv som er vesentlig her, og 
da mener jeg beruselse i bred forstand. 
Det er gjennom beruselse vi klarer å gi 
slipp på hverdagslivets trivialiteter, slip
pe hemninger, indre disiplin og selvjustis 
og gi oss hen til fellesskapet. Anledninger 
og arrangementer som muliggjør dette er 
en samfunnsstrukturell nødvendighet og 
et dypt menneskelig behov.

Bruk av rusmidler er utbredt i 
samfunnet, men tilstelninger som 
rammer inn denne bruken er i 
større grad fraværende, eller ikke 
tilpasset oppgaven å integrere.
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Personer med rusavhengighet har en for
ventet levetid som er 1520 år kortere enn 
den friske befolkningen (1), mye grunnet 
høy forekomst av overdosedødsfall og 
ulykker, men også på grunn av somatisk 
sykdom (1). På tross av dette, finnes det 
lite kunnskap og forskning som doku
menterer hvordan den fysiske helsen hos 
pasienter i rusbehandling faktisk er.

Fysisk helse kan generelt deles inn i to 
hovedområder, fysisk arbeidskapasitet 
(utholdenhet) og muskulær styrke. Fy
sisk arbeidskapasitet og muskulær styrke 
er noen av de sterkeste risikofaktorene vi 
har for tidlig død og sykdom (hjerte og 
karlidelser, enkelte typer kreft, redusert 
beinkvalitet etc.) (2,3). Dette er sammen
lignet med etablerte risikofaktorer som 
høyt blodtrykk, røyking, høyt kolesterol, 
overvekt etc. (3).

Selv om fysisk trening har vært brukt i be
handlingen av rusavhengige i mer enn 30 
år, har treningen i svært liten grad vært 
vitenskapelig basert (4,5). De som har 
benyttet fysisk trening har i liten grad be
skrevet målet med treningen og hvorfor 
treningsmetodene er valgt, og i liten el
ler ingen grad beskrevet treningenes in
tensitet, volum eller frekvens. Intensitet, 
volum og frekvens er påvist å være helt 
avgjørende for treningens effekt på fysisk 
helse (69). Dokumentasjon av endringer 
som følge av aktiviteten/treningen er 
også meget begrenset.

Sammen med min veileder, dr. Eivind 
Wang, har jeg forsket på hvordan den 
fysiske helsen blant rusavhengige pasi
enter er ved ankomst til tverrfaglig spesi
alisert rusbehandling. Ut fra resultatene 
kan vi si noe om hva helsestatusen har å 
si for risiko for utvikling av sykdom og for 

Fysisk helse er for lite vektlagt  
i rusbehandlingen

For å kunne gi pasienter i rusbehandling et helhetlig behandlingstilbud, må den fysis-
ke helsen vurderes som en viktig og likeverdig del av behandlingen. 

Av: Grete Flemmen, KoRus – Midt-Norge

Rusfag nr. 1–2016
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tidlig død. Vi har også sett på effekten av 
trening for denne pasientgruppen.

Om de ikke er overaskende, så er resul
tatene likevel tankevekkende. I studien 
Impaired Aerobic Endurance and Mus-
cular strength in Substance Use Disorder 
Patients (Medicine journal) viser vi at 
pasientgruppen har en redusert arbeids
kapasitet på 15 % for menn og 25 % for 
kvinner sammenlignet med den friske 
befolkningen (frisk referansegruppe som 
er tilpasset etter alder og kjønn). Reduk
sjonen kan sammenlignes med 20 års 
aldring (10). Den muskulære styrken er 
så sterkt redusert som 30 % for menn 
og 33 % for kvinner, sammenlignet med 
friske. Pasientgruppen har en muskulær 
styrke på nivå med den vi ser hos men
nesker som er 3035 år eldre (11).

Reduksjonen på disse målene innebærer 
en betydelig økt risiko for å utvikle et 
bredt spekter av livsstilsykdommer og for 
tidlig død (2,3,12), dette i tillegg til rusav
hengigheten.

Vi ser ingen sammenheng mellom fysisk 
kapasitet og muskulær styrke ved mest 
foretrukne rusmiddel, noe som impliserer 
at rusmidlenes kjemiske sammensetning 
ikke har noe av betydning å si på de fysis
ke målene. Det er mer sannsynlig at den 
reduserte kapasiteten skyldes den inakti
ve livsstilen mer enn selve rusbruken.

Med de lave målingene i den ovennevn
te studien, var det naturlig å gå videre 
med å se om vitenskapelige anerkjente 
treningsmetoder for nettopp å forbedre 
fysisk kapasitet og muskulær styrke er 
gjennomførbare under klinikkopphold, 
og om pasientene responderer på trening 
som forventet.

Høsten 2012 gjennomførte vi en studie 
med treningsintervensjon for å forbedre 
den fysiske kapasiteten til pasientene. 
I studien inkluderte vi 24 pasienter i 
døgnbehandling, i alderen 2151 år, og 
fordelte dem tilfeldig i to grupper. Den 
ene gruppen gjennomførte en 8 ukers 
treningsintervensjon bestående av tre 
høyintensive intervalløkter pr. uke, i til
legg til det ordinære aktivitetstilbudet 
på klinikken. Den andre gruppen ble en 
kontrollgruppe som fulgte det ordinære 
behandlingstilbudet.

Pasientene som gjennomførte treningen 
forbedret seg som forventet, og i løpet av 
de åtte ukene intervensjonen varte forbe
dret de seg omtrent til det gjennomsnitt
lige nivået hos den friske befolkningen i 
sin aldersgruppe. Resultatene er publi
sert og nærmere beskrevet i artikkelen 
High–intensity intervall training in pati-
ents with substance use disorder (BioMed 
Research International).

For pasientene i treningsgruppen betyr 
den store forbedringen i fysisk kapasitet 
en betydelig redusert risiko for å utvikle 
hjerte og karsykdom og andre livsstils
sykdommer som naturlig vil være en be
lastning i tillegg til rusavhengigheten. 
For kontrollgruppen som fulgte det ordi
nære aktivitetstilbudet i klinikken, ble det 
ikke påvist noen framgang angående de 
fysiske målene etter åtte uker i døgnbe
handling. Dette viser at det eksisterende 
aktivitetstilbudet ikke er tilstrekkelig for 
å forbedre den fysiske helsen i tilstrekke
lig grad til å redusere sykdomsrisikoen. 
Aktivitet med for lav intensitet, volum og 
frekvens er mest sannsynlig årsaken til 
dette.
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Implementering i klinikk
Klinikk for Rus og Avhengighetsmedisin 
ved St. Olavs hospital tar studienes resul
tater på alvor, og det legges nå til rette for 
å implementere strukturert trening som 
del av behandlingstilbudet. Målet er at 
pasientene skal forbedre sin fysiske ka
pasitet og redusere risikoen for tilleggs
sykdommer i løpet av den tiden de er 
inne til behandling. Det blir også spen
nende å se om det å sette fysisk helse på 
dagsorden over tid kan ha noen påvirk
ning på gjennomføring av behandling og 
bedret livskvalitet.

 De to nevnte studiene i denne artikkelen 
er en del av et doktorgradsarbeid med tit
telen: Clinical treatment of patients with 
substance use disorder: The role of physi-
cal health. Doktorgraden er i program for 
klinisk medisin ved institutt for sirkula
sjon og bildediagnostikk ved Det Medi
sinske Fakultet, NTNU.
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Av: Stian Overå, KoRus - Øst

Innledning 
I denne artikkelen er jeg ikke primært 
opptatt av å vurdere verken det avhen
gighetsskapende eller det pedagogis
ke potensialet ved dataspill. Snarere er 
jeg opptatt av å presentere og diskutere 
forskning som tar for seg dataspillets 
plass, utbredelse og betydning i kulturen. 
Av plasshensyn prioriteres norsk/nordisk 
forskning. Det som synes å være et rela
tivt uutforsket område, slik jeg vurderer 

1 Denne teksten er delvis basert på kapitlet ”Data-
spill, læring og identitet – barneskoleelevers 
bruk av og erfaringer med dataspill” fra boka 
Spillavhengighet: Gaming og gambling (Red. 
Overå og Wallin Weihe, under publisering)

det, er imidlertid undersøkelser av da
taspill i «barnehøyde», det vil si å foreta 
studier med utgangspunkt i barnas egne 
erfaringer, perspektiver og forståelser. 
Gjennom empiriske vignetter fra en bar
neskole i Oslo, vil jeg derfor også forsøke 
å kaste lys over hva slags mening og fø
lelser dagens unge investerer i gaming. 
Analysene peker på at dataspill utgjør en 
viktig byggekloss når mange av dagens 
unge setter sammen sine identiteter og 
jevnalderkulturer. 

Dataspill som allstedsnærværende 
Dataspill har som medium hatt en re
lativt kort, men samtidig innholdsrik 

Moderne oppvekst på boks: 

Om dataspill, unge, identitet og læring

Dataspill. Smak på ordet. For noen tilhører ordet det negative, f iktive og problemska-
pende, mens for andre er ordet forbundet med lek, kreativitet og læring. I vår tid går 
det på mange måter et skille mellom disse to grunnsynene på dataspill. Kløften mel-
lom dem som er innenfor og utenfor dataspillverdenen, har av enkelte blitt omtalt som 
et av de mest markante kulturelle skillene nå til dags (Chatf ields 2012). I forskning, 
media og i de tusen hjem, pågår det stadig def inisjonskamper om hvilken oppfatning 
om dataspill som er sannest. Kampen står på mange måter om hva barne- og ungdoms-
kultur er, og hva voksne mener den bør være. 

Rusfag nr. 1–2016
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historie. Fra de første spillene ble ut
viklet innen universitetsmiljøer i USA på 
1950tallet, har dataspillene i løpet av de 
siste tiårene beveget seg fra spillehallene 
til kjellerstua, og senest til lommene våre. 
I dag går så godt som alle, både store og 
små, rundt med sin egen lille spillmaskin 
i lommen. Populariteten til smarttelefo
ner blant barn er så 
stor at avisen New 
York Times allerede 
i 2010 kåret iPho
ne til «årets leke» 
(Samnøen 2012). 

Veksten i data
spillbransjen har 
vært omfattende 
de  senere årene. 
Norsk spill og multimedialeverandør
forening (NSM) har målt salget av data
spill i Norge siden 2003. Fram til i dag har 
veksten vært oppsiktsvekkende. I 2004 
ble det rapportert om en omsetning av 
dataspill på 375 millioner kroner. Tal
lene fra 2014 viser at nordmenn kjøpte 
spill for hele 1,93 milliarder kroner. Som 
spilljournalist og spillutvikler Jon Cato 
Lorentzen (2015) påpeker, skyldes den
ne femdoblingen i salg primært digital 
distribusjon og digitale tjenester. Bare i 
løpet av få år har det skjedd en gradvis 
overgang fra salg av dataspill til konsol
ler og datamaskiner, til at det i dag også 
finnes mange spill for smarttelefoner og 
nettbrett. Smarttelefonen har revolu
sjonert salget av dataspill. Bare på mo
bilspill ble det brukt over 430 millioner 
kroner i 2014. Det er 55 millioner over det 
samlede salget av dataspill i 2004 (Overå 
og Wallin Weihe, under publisering).

Hvor mye spiller ungdommen? 
I dag er dataspill en viktig hobby for 

mange unge mennesker. Den nasjonale 
ungdomsundersøkelsen, Ungdata2, viser 
at så å si alle norske ungdommer spiller 
dataspill i et visst omfang. De fleste ste
der i landet er guttene klart overrepre
sentert blant dem som bruker mye tid på 
dataspilling. Landsrepresentative tall fra 
2014 fra ungdomstrinnet og i videregåen

de skole, viser at 
22 prosent av gut
tene og 3 prosent 
av jentene på en 
gjennomsnitts
dag bruker mer 
enn tre timer på 
dataspill/TVspill. 
Når det gjelder 
total skjermtid – 
samlet tid brukt 

på TV, mobil, nettbrett og datamaskin 
– er det imidlertid ikke store kjønnsfor
skjeller. 

Forskjellene mellom kjønnene er knyt
tet til hvilke skjermaktiviteter de bruker 
mest tid på. Mens guttene altså bruker 
mest tid på dataspill/TVspill, slik tabel
len over viser, bruker jentene mest tid på 
sosiale medier og  kanskje overraskende 
for noen  spill på mobil og nettbrett (Se 
også NOVA 2015). Omtrent en tredjedel 
av elevene – og altså noen flere jenter 
enn gutter – oppgir at de bruker minst én 

2 Ungdata er et standardisert system for lokale 
spørrreskjemaundersøkelser, som gjennom-
føres over hele landet. Ungdata er tilpasset 
elever på ungdomstrinnet og i videregående 
opplæring. Forskningsinstituttet NOVA ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører 
undersøkelsene i samarbeid KoRus (Regionale 
kompetansesentre innen rusfeltet). Temaet for 
ungdomsundersøkelsene er nære relasjoner, 
skole, utdanning, fritidsaktiviteter, helse og 
trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

I dag er dataspill en viktig hobby for mange 
unge mennesker. Den nasjonale ungdoms-
undersøkelsen, Ungdata, viser at så å si 
alle norske ungdommer spiller dataspill i 
et visst omfang.
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time på å spille spill på smarttelefoner og 
nettbrett pr. dag (NOVA 2013, 2015).3 

Det er typisk norsk å spille mest 
Det samme kjønnede mønsteret som be
skrevet over kan gjenfinnes i både Sveri
ge (Statens Medieråd 2015) og Danmark 
(Brus 2014). For den store majoriteten 
av nordisk ungdom er dataspill og sosi
ale medier en naturlig og integrert del av 
livet, men norsk ungdom troner øverst 
når det gjelder tidsbruk på dataspilling. 
En undersøkelse som sammenligner 

3 I 2014 ble spørreskjemaet i Ungdata revidert, og 
det ble foretatt en del endringer i spørsmålene 
som blant annet måler mediebruk. Det kom 
blant annet et nytt spørsmål som fanger opp 
hvor mye tid ungdommen bruker på spill 
på nettbrett og smarttelefoner. Siden dette 
spørsmålet først ble brukt i 2014, er det ikke 
mulig å sammenligne med resultater fra tidlig-
ere år.

mediebruk i Norge og Sverige, peker på 
at norske barn og unge bruker mer tid 
enn svenske ungdommer på dataspil
ling (Medietilsynet 2014). I Norge spiller 
912åringene gjennomsnittlig i 98 mi
nutter pr. dag, og i Sverige 80 minutter 
pr. dag. For 1316åringene er gjennom
snittet 108 minutter pr. dag i Norge og 80 
minutter i Sverige. 

Dataspillvaner i endring 
Hvordan er så utviklingen over tid? Tall 
fra Ungdata (NOVA 2015) viser at andelen 
av elever på ungdomsskolen som bruker 
minst én time på dataspill/TVspill har 
holdt seg stabil de siste årene: I perioden 
20102012 lå snittet på 38 % og i 20122014 
på 37 %. Det er samtidig en tendens til at 
mindre av ungdoms skjermaktiviteter fore
går foran datamaskinen og TVapparatet, 
mens smarttelefoner og nettbrett spiller en 
viktigere rolle (NOVA 2015). 
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Spillmarkedet er i dag mangfoldig, og 
henvender seg til et bredt publikum. Fle
re studier fra både inn og utland viser at 
det spesielt er antallet av dataspillende 
jenter/kvinner som har økt de seneste 
årene (Medietilsynet 2014, Vaage 2015). 
Spør man «hvermannsen» om hvem som 
er den «typiske» dataspilleren, vil en god 
del muligens se for seg en ung gutt på et 
dunkelt rom. Statistikk fra både USA og 
Storbritannia (ESA 2015) viser imidler
tid at den gjennom
snittelige spilleren 
er rundt 35 år, og at 
det er omtrent like 
mange kvinner og 
menn som oppgir at 
de spiller dataspill. 
Sagt med andre ord: 
I disse landene er 
det flere dataspil
lende kvinner over 18 år enn det er da
taspillende gutter under 18 år. Bildet blir 
imidlertid noe anderledes hvis vi endrer 
spørsmålsstillingen fra «spiller du data
spill?» til «hvor ofte/hvor mye spiller du 
dataspill?». Samtlige norske studier som 
retter seg mot befolkningens medieva
ner finner at det er barn og unge, og da 
særlig gutter, som er de mest aktive på 
dataspill/TVspill. I Norske medievaner 
2014, en rapport utgitt av Statistisk Sen
tralbyrå, skriver Odd Frank Vaage følgen
de: «Til sammen var det 22 prosent av 
befolkningen som enten brukte TVspill 
eller PCspill, det vil si spill på CDrom/
DVD, spill som er fast installert på PC
en og Internettspill, i løpet av et døgn i 
2014. 69 prosent av gutter 915 år og 32 
prosent av jenter i samme alder spiller ett 
eller flere av disse typene spill i løpet av 
døgnet» (Vaage 2014, s. 70). I avsnittene 
som følger skal vi stifte bekjentskap med 
et knippe gutter og jenter som befinner 

seg i denne aldersgruppen. Hvilken plass 
og betydning har dataspill for dem? 

Dataspill i «Bad Company» 
I det følgende tar jeg leserne med på en 
snarvisitt til Østlia skole4, en barneskole 
med beliggenhet i Oslo. På denne sko
len utførte jeg feltarbeid hele skole året 
2008/09, som en del av mitt ph.dprosjekt 
Kjønn  barndom  skoleliv (Overå 2013). 
I prosjektet var deltakende observasjon 

min primære data
innsamlingsmetode. 
Jeg benyttet også fle
re andre datakilder 
– gruppesamtaler, 
fotografier, tegning
er og elevers faglige 
arbeid – noe som har 
gitt meg en økt kon
tekstforståelse av 

elevenes livsverdener. 
Feltnotatene fra Østlia er tettpakket med 
observasjoner av elever som snakker mye 
og oppglødd om både dataspill og sosia
le medier. Som et overordnet trekk virket 
jentene mer interessert i sosiale medier 
enn guttene, mens guttene var mer inter
essert i TV/dataspill enn jentene. Dette 
trekket samsvarer altså godt med funne
ne fra Ungdata som jeg presenterte over. 

Kameratgjengen som kalte seg “Bad 
Company”, var en av flere guttegrupper 
som framstod som spesielt interessert i 
dataspill og elektronikk. “Bad Company” 
besto av 6. klassingene Sander, Preben 
og femseks andre gutter. Klubbnavnet 
høres kanskje mistenkelig og fryktinngy
tende ut, men det var humor og lek fram
for hardhet og regelbrudd som preget 

4 Navn på skolen, lærere og elever er anonymisert 
i teksten.

Som et overordnet trekk virket jentene 
mer interessert i sosiale medier enn 
guttene, mens guttene var mer inter-
essert i TV-/dataspill enn jentene.
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guttenes samværsform. Guttene tilbrak
te mye tid sammen både i skoletiden og 
på fritiden. I skoletiden snakket de ofte 
om elektronikk og hva som «ruler» mest 
av Xbox og Playstation. I helgene hadde 
de av og til overnattingsbesøk hos hver
andre der de, ifølge Sander, pleide “spise 
pizza og spille dataspill til så sent at det 
nesten blir tidlig». Overfor meg beskrev 
guttene at de vanligvis spilte i 23 timer 
på hverdagene, og som regel noe mer i 
helgene. De spilte både på konsoll og PC, 
avhengig av spilltype. De mest populære 
spillene blant guttene var sportsspill som 
FIFA og NBA, strategispill som Age of 
Empires og Civilization, samt onlinerol
lespill som Dota 2 og World of Warcraft. I 
en samtale som fant sted på en klasseut
flukt til Sognsvann, fortalte Sander om 
sitt forhold til dataspill. Deler av samta
len forløp noenlunde slik: 

Mens vi går langs Sognsvann, stopper 
Sander plutselig opp. Han slår ut med ar-
mene og forteller forbauset at dette områ-
det er prikk likt et landskap i et dataspill 
han har spilt. Preben humrer og legger til 
at han også kjenner til følelsen av at data-
spill og den fysiske verden nærmest flyter 
sammen. Vi begynner å snakke om gutte-
nes spillevaner og foreldrenes holdninger 
til dataspill. Ganske ofte oppstår det kon-
flikter i hjemmet angående dataspill og 
tidsbruk, forteller de to guttene. Dette gjel-
der spesielt for Sander. Moren hans misli-
ker dataspillingen, mens faren er litt mer 
avslappet. Samtidig tar faren ofte morens 
parti når dataspillingen diskuteres. På en 
litt teatralsk autoritær måte – med tilgjort 
stemme og veivende pekefinger – parodi-
erer han foreldrene: «Kan du ikke heller 
bruke tiden på noe ordentlig? Hør på mo-
ren din nå, Sander, nå må du slå av mas-
kina!» Sander sier han blir sint og oppgitt 

når moren oppfordrer ham til å skaffe seg 
en «ordentlig» hobby. Han mener data-
spilling kan være like sosialt og lærerikt 
som for eksempel musikkorps, og legger 
til: «Når jeg spiller, kan jeg slappe helt av 
og være meg selv.» (09.09.2008) 

Hvilken betydning dataspill har er et 
spørsmål med mange svar, avhengig av 
hvem du spør. Det er ikke plass i den
ne artikkelen til virkelig å illustrere slike 
variasjoner. Likevel, historien over for
midler i konsentrert form noen viktige 
faktorer når det gjelder elevenes forhold 
til og erfaringer med dataspill. De tolk
ningene som presenteres under, er føl
gelig ikke de eneste mulige. Ambisjonen 
har vært å løfte fram noen sentrale gjen
nomgangstemaer i samtalene jeg hadde 
med elevene  og især guttene  om data
spill. Disse temaene vil bli presentert kort 
nedenfor under følgende overskrifter: 
«Konflikter om tidsbruk», «dataspill som 
fantasiutfoldelse» og «dataspill som byg
gekloss i identitetsarbeidet».

Konflikter om tidsbruk   
For de fleste av skolebarna opplevdes 
spillingen som en positiv aktivitet som ga 
spenning, underholdning, læring og at
spredelse. Samtidig opplevde få av dem 
at deres fascinasjon, interesse og kunn
skap knyttet til dataspill ble anerkjent 
av voksenpersoner i deres omgivelser. 
Som utdraget over uttrykker, var det en 
god del elever – og spesielt gutter – som 
beskrev foreldrenes forhold til dataspill 
som negativt. Mange fortalte om daglige 
konflikter, særlig knyttet til tidsbruk, slik 
som Sander. Siden foreldrene investerte 
mye tid og penger på søsterens heste
hobby, opplevde Sander det som sårende 
at de ikke tok hensyn til hans interesse 
for dataspill. Ved en anledning fortalte 
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Sander meg at han ikke forventet at for
eldrene skulle spille dataspill sammen 
med ham, men at de i det minste kunne 
tatt seg bryet med å spørre hva slags spill 
han spiller, hvor langt han har kommet i 
spillet. Med Sanders egne ord føler han 
seg «litt sveket» av foreldrene. Han gir ut
trykk for at de gjentakende kranglene om 
spilling går utover energinivået og moti
vasjonen hans. 

Det kan virke som om Sander uttrykker 
en nokså utbredt opplevelse blant man
ge av dagens barn og unge. Det kan her 
være relevant å vise til Medietilsynets 
rapport Barn og medier 2014 (Medietil
synet 2014), som tar for seg medievaner 
blant barn mellom 9 og 16 år. Mens ma
joriteten rapporterer om god støtte og 
interesse fra foreldrene i øvrige fritids
aktiviteter, er det bare 27 % som opplever 
at foreldrene er interessert i dataspill/TV
spill som barna spiller. 

Hva er det som slår ut når foreldre og an
dre voksenpersoner, enten implisitt eller 
eksplisitt, uttrykker negative holdninger 
til dataspill? Et forslag er at motstanden 
kan tolkes som et forsøk på å bevare so
sial stabilitet i en tid som oppfattes som 
omveltende på en truende måte. Ut fra 
denne tolkningen kan dataspill sies å 
framstå som truende overfor noen sen
trale kjernesymboler for hva som for
bindes med det «norske» og den «gode 
barndom». Å sitte inne og spille dataspill 
i timevis lyder nødvendigvis ikke så bra 
i det norske samfunnet, som antropo
logen Thomas Hylland Eriksen (2012) 
en smule humoristisk omtaler som et 
protestantisk, matpakkespisende, skigå
ende og trandrikkende samfunn. Både 
naturopplevelser og aktivitetsprinsippet 
står sentralt i vår kulturs verdier knyttet 

til en god oppvekst og tilværelse. Sett fra 
en slik tolkningskontekst anerkjennes 
dataspill sjelden som en sosial og ut
viklende aktivitet, slik som eksempelvis 
fotball, langrenn og musikk. 

Hva som virker mest negativt, problema
tisk og truende, kan selvsagt også variere 
fra person til person. Våre tanker og vur
deringer knyttet til «den gode barndom» 
varierer fra person til person på bak
grunn av alder, kjønn, bosted, kulturell 
og sosial bakgrunn samt en rekke andre 
mer idiosynkratiske faktorer. I tillegg 
handler mange mediesaker om dataspill 
om enten avhengighet, vold eller krimi
nalitet. Mitt inntrykk etter å ha snakket 
med lærere og foreldre, er at disse sakene 
ofte leses som uttrykk for kulturelle opp
løsningstendenser og forvitring. 

Dataspill som fantasiutfoldelse 
Av og til forvandles spillskjermen til en 
port mot en annen verden. Ikke alle har 
førstehåndskjennskap til denne følelsen 
når det gjelder dataspill, men alle som 
har lest en oppslukende bok eller sett en 
god film, kjenner følelsen. Dataspill var 
“på liksom”, som guttene selv ofte uttryk
te det. Spillverdenen lå utenfor den virke
lige verden, men av og til var det et uklart 
skille mellom hva som var “på liksom”, og 
hva som var “på ordentlig” (Winnicott 
1971). Opplevelsen av å kunne skape en 
egen avatar og leve ut dens biografi var 
en viktig motivasjon og glede ved å spil
le dataspill. Nettopp dette forholdet var 
for øvrig en forklaring på hvorfor man
ge av guttene foretrakk å spille dataspill 
framfor å lese bøker. Siden handlingen 
og karakterene i bøker allerede er gitt 
fra forfatterens side, anså mange av dem 
dataspilling som en mer aktiv, kreativ og 
skapende aktivitet enn lesing. Mine er
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faringer tilsier at dette ofte forholder seg 
annerledes – om ikke helt omvendt – for 
en del voksenpersoner. Sett fra utsiden 
kan gaming se ut som en passiv rettrett 
fra virkeligheten. For mange spillere 
handler det imidlertid ofte om det mot
satte, nemlig å velge sin egen virkelighet.

Dataspill som byggekloss i 
 identitetsarbeidet 
Gutter og jenter i 1012årsalderen be
finner seg i brytningen 
mellom barndom og 
ungdomstid. De tilhører 
den markedskonstru
erte alderskategorien 
’tweens’, en betegnelse 
som brukes om barn på 
vei til å bli ungdom. So
sialt og økonomisk har 
de ett bein i kategorien 
barn og ett i kategorien 
ungdom (Se f.eks. Rysst 
2008). Av de kulturelle 
omgivelsene blir de ofte omtalt (og om
taler seg selv) som barn, men arbeidet 
med å “bli ungdommer” intensiveres. Al
dersperioden – som faller inn under det 
man innen utviklingspsykologien omta
ler som ’prepubertet’ (Nielsen & Rudberg 
1989) – involverer ikke bare omfattende 
psykiske og kroppslige forandringer. Pe
rioden innebærer også endrede måter 
kjønn kommer til uttrykk på, og får be
tydning i jevnaldergruppens dynamikk 
og samhandlingsformer: Identitetsar
beid, det å utforske spørsmål knyttet 
til hvem de er og hvem de ønsker å bli, 
avhengig av alder, fysisk modning, kon
tekst og signifikante andre, intensiveres 
(Broch 2003, Frønes 2006, Hauge 2009).

Min påstand er at dataspillverdenen er et 
av de stedene der mange av dagens unge 

finner byggeklossene i sine «hvem er 
jeg?»prosjekter. Vi skal undersøke dette 
nærmere med utgangspunkt i 5.klassin
gene Sandra, Pia, Lotte og Christel. De var 
bestevenninner og hadde gått sammen 
fra 1. klasse. Sammen med totre andre 
jenter på basen utgjorde de klubben 
«CIA», som er en forkortelse for «Cute – 
Intelligent – Awesome».5  Med et snev av 
overdrivelsens humor kan navnet anses 
som et uttrykk for jentenes egenopp

levde mestringsfølelse i 
skolen, der de dominer
te både faglig og sosialt 
sett. 

Tidligere forskning om 
barns lek og vennskap 
har pekt på at jenter i 
tenåringsalder ofte er 
opptatt av å konstruere 
sine feminine identite
ter rundt nye praksiser 
som blir knyttet til ung

domstid (Hauge 2009, Paechter 2007). 
Denne studien peker i samme retning, da 
mange av jentene fortalte at de var min
dre aktive i friminuttene nå enn tidligere, 
og at de ofte brukte friminuttene til å “gå 
rundt”, “henge med guttene” eller “snak
ke sammen”. Det er ikke dermed sagt at 
lek var et tilbakelagt stadium for jentene 
på mellomtrinnet. 

«Motepatruljen» var en rollelek som jen
tene i CIA lekte jevnt og trutt gjennom 
hele skoleåret. I leken hentet jentene in
spirasjon fra TVserier som Extreme Ma-
keover og Homsepatruljen, men også fra 

5  Blant elevene var det populært å lage klubber, 
som gjerne ble gitt humoristiske navn, slik som 
”Bad Company” og ”CIA”.

Sett fra utsiden kan gaming 
se ut som en passiv rettrett 
fra virkeligheten. For mange 
spillere handler det imidlertid 
ofte om det motsatte, nemlig 
å velge sin egen virkelighet.
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nettspillet go.Supermodel.com6 I «Mote
patruljen» inntok jentene roller som 
mote ekspert, frisør, stylist og tilbød 
mote konsultasjoner til både elever og 
voksne i skolegården. Aktivitetsforløpet 
fulgte ofte den samme strukturen som i 
spillet og i TVprogrammene: “Når vi er 
tilbake etter en kort reklamepause, skal 
vi hjelpe disse jentene til å bli flotte og 
fine!” I utdraget som følger, er det imid
lertid forskeren som mottar motetips: 

Jeg er på framsiden av skolegården. Seks 
jenter fra mellomtrinnet kommer løpen-
de mot meg. “Hei! Vi kommer fra Mote-
patruljen – vil du at vi skal kommentere 
stilen din?” spør Sandra (5. tr.). Jeg rekker 
så vidt å svare “ja” før jentene allerede er i 
gang med å analysere klesstilen min. “Du 
må bringe inn flere farger”; “Ja, med brun 
bukse og brun jakke, ser du faktisk litt ut 
som en pepperkakemann”; “For gutter er 
det ganske in å bruke strikker på beina og 
store luer for tiden”. Jentene evaluerer også 
stilen til hverandre underveis: En jente 
kommenterer at den rosa Hello Kitty-gen-
seren som Christel (5. tr.) har på seg, “kan-
skje er litt barnslig nå, vel?” (14.04.2009).

Utdraget over gir uttrykk for at kropp, ut
seende og ungdomsstil var en sentral del 
i lekens form og innhold. I mange situ
asjoner virket det som om jentene var i 
ferd med å oppøve en bevissthet om og 

6 korte trekk går dette spillet ut på å lage seg en 
eller flere modeller som man kler, sminker og 
styler. Spilleren kan også designe og innrede sitt 
eget rom, gi ut egne magasiner samt en rekke 
andre moterelaterte aktiviteter. Blant jentene 
på basen var det vanlig å ha en «hovedmodell», 
som de brukte mest tid (og i en del tilfeller også 
penger) på å utvikle, mens de eksperimenterte 
mer med de øvrige modellene når det gjaldt 
klær og sminke.

kompetanse i å lese og ta i bruk de kul
turelle ungdomskodene. Motepatruljen 
var en av flere arenaer der de “lekte seg” 
til disse ferdighetene, og der kompetan
sen om ungdomskultur ble produsert 
og overført jentene imellom. I utdraget 
over er det jeg som er jentenes “oppus
singsobjekt”, men også Christel mottar 
en kritisk bemerkning for den rosa Hello 
Kittygenseren med tegneserietrykk. Den 
blir oppfattet som “barnslig” av de andre 
jentene. Det rosa småjentepreget – som 
var den rådende klesstilen blant jentene 
på småtrinnet – forsvant gradvis med 
jentenes overgang til mellomtrinnet. 
Jentenes opptatthet av mote og ungdom
skultur ble mer og mer tydelig i løpet av 
feltarbeidet, og arbeidet med å bli eldre 
på “riktig måte” ble intensivert.

Flere modernitetsteoretikere hevder at 
tiltakende krav til refleksivitet når det 
gjelder valg av livsstil og identitetsut
forming, er noe av det som kjenneteg
ner dagens samfunn visàvis tidligere 
samfunnsformer (se f.eks. Friedman og 
Friedman 2008). Mange unge har imid
lertid vansker med hele tiden å skulle 
leve opp til det moderne livets krav om å 
utforme eget liv og skape sin egen lykke 
(se f.eks. Overå 2013). Å la seg oppsluke 
i dataspillet kan innebære en avstands
taken til de krav og forventninger man 
føler seg beleiret av.

Eksemplene med Sander og jentene i 
“CIA” viser hvordan dataspill for man
ge av dagens unge utgjør en trygg arena 
der de med uforbeholden optimisme og 
helt risikofritt kan prøve og feile helt til 
de mestrer en oppgave eller aktivitet. I 
spillet utforsket Sander sider ved seg selv 
som han sjelden opplevde at foreldrene 
oppfattet eller anerkjente. I denne beten
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te situasjonen fikk spillingen en spesiell 
betydning for ham. Han skapte en nær
mest rituell ramme rundt spillingen. Han 
låste døra til rommet sitt, slo av lyset og 
tok på seg headsettet. «Da er jeg i min 
egen sone, ingen kan ødelegge», forklarer 
Sander. Spillet er der på hans premisser, 
noe han ikke opplever at foreldrene er. 
Slik jeg tolker Sanders situasjon, var det 
nærmest som om spillet (og vennene i 
spillet når han spiller onlinespill) ble en 
slags ”forståelsesfull lytter” i fraværet av 
foreldrenes interesse og engasjement.

Økende kulturell aksept for dataspill? 
Som en del av tolkningskonteksten til det 
presenterte materialet fra Østlia skole, er 
det viktig å minne om at min datainn
samling fant sted i løpet av skoleåret 
2008/2009. Siden den tid har mange – 
både forskere, pedagoger og spillutvikle
re – beskjeftiget seg med å undersøke for
holdet mellom dataspill, pedagogikk og 
læring (Gee 2003, McGonigal 2011, Høie 
Skaug og Guttormsgaard 2014). 

Mens jeg skriver, finnes det lærere her 
til lands som på ulike alderstrinn bru
ker dataspill som The Walking Dead, Ci-
vilization, Kahoot og Minecraft i fag som 
engelsk, samfunnsfag, religion og norsk. 
Parallelt med denne utviklingen kan det 
hevdes at også mediedekningen av da
taspill har blitt mer mangfoldig og ny
ansert. Et tydelig eksempel på dette er at 
esport – konkurransedrevet dataspilling 
– sendes på TV2. Et annet eksempel er at 
mange gamere i dag strømmer sine spil
leopplevelser på kanaler som YouTube og 
Twitch. 

Basert på ovenstående kan det hevdes 
at det nå er en større allmenn aksept og 
åpenhet knyttet til dataspill enn bare for 

få år siden. Samtidig trenger man heller 
ikke i dag å lete med “lys og lykte” etter 
beskrivelser av dataspill som bortkastet 
tid og moralsk fordervelig. I en nyhetssak 
i Aftenposten som handler om at data
spill – både esport og dataspillutvikling 
– er et populært undervisningstilbud på 
flere av landets folkehøyskoler, uttaler 
stortingspolitiker Bente Thorsen seg på 
følgende måte: «Jeg ville ikke anbefalt 
noen å bruke et år på dette. Jeg ser ikke 
hva slags utbytte man kan få av det. Jeg 
synes ikke dette er den rette måten å bru
ke offentlige penger på.»7 

Det er i og for seg ikke noe galt i å mislike 
dataspill. Det er viktig å understreke at 
poenget i dette kapittelet ikke er at man 
uforbeholdent verken bør forbanne eller 
omfavne dataspill, men snarere at vi må 
ta dem seriøst på en kritisk måte; altså 
som et hvilket som helst annet sosialt 
fenomen (Stockmann og JahnSudmann 
2008). Ett er imidlertid sikkert, en ren 
forutinntatt negativ holdning til data
spill er en holdning som er svanger med 
konfliktsituasjoner når det gjelder barns 
relasjoner til voksne i både skole og hjem. 
Dette trekket kom tydelig fram gjennom 
historien til Sander. Å spørre med und
ring og åpenhet om barnas erfaringer fra 
spillet kan være et godt utgangspunkt for 
å skape en fruktbar dialog om disse for
holdene. Men å spørre og lytte tar tid, og 
dette står kanskje i en viss motsetning til 
pulsen i dagens skole og arbeidsliv (og 
kanskje også familieliv), som er preget av 
et høyt tempo. 

7  Aftenposten (14. mars 2015). Lesedato 
20.03.2015
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Forskning
Dette kapittelet har i liten grad tatt opp 
problematisk bruk av dataspill. Hvis vi 
anerkjenner dataspillavhengighet som 
et gyldig begrep8,viser en studie utført av 
NOVA, at det i aldersgruppen 1117 år er 
omtrent 0,9 % dataspillavhengige i Nor
ge (Brunsborg m.fl. 2013). For den store 
majoriteten utgjør dataspillingen altså 
en positiv aktivitet som tilbyr spenning, 
underholdning, læring og atspredelse. 
Det er imidlertid påfallende at mye av 
den foreliggende forskningen fokuserer 
på de problematiske aspektene ved spill. 
Som en helhetsvurdering av forskningen 
på pengespill, men muligens like gyldig 
overfor forskningen på dataspill, skriver 
den danske antropologen Kåre Jansbøl: 
”Når man deltar på konferanser om spill 
kan det av og til virke som psykologer 
ikke legger merke til det faktum at de 
fleste mennesker deltar i spill om penger 
uten å miste kontrollen over seg selv el
ler spillet” (Jansbøl 2009: 8). Et fokus på 
patologi og problemer er åpenbart viktig 
når målet er behandling og forebygging 
av spilleproblemer. Samtidig gir ikke et 
ensidig fokus på de problematiske side
ne ved spill en god og helhetlig forstå
else av spillemiljøet i bred forstand. Slik 
jeg vurderer det, er det derfor like viktig 
å fokusere på det hverdagslige og rutine
pregede ved spillingen som det er å fange 
opp det ekstraordinære og eventuelt pro
blematiske ved aktiviteten. For å forstå 
patologi, eller det avvikende og negative 
på best mulig måte, trenger vi også å for

8 Det er en stor og pågående debatt rundt hvordan 
dataspillproblemer skal måles, og hvilke be-
greper som skal brukes. Mens pengespillavhen-
gighet har vært en diagnose siden 1980-tallet, 
er foreløpig ikke avhengighet av dataspill rent 
diagnostisk beskrevet i diagnosesystemene ICD 
eller DSM.

stå det «normale og akseptable» (se også 
Overå og Wallin Weihe, under publise
ring). 

Jakten etter mangfold og variasjon gjen
nom undersøkelser av individers sosiale 
praksis er, etter min oppfatning, en viktig 
del av forskningens kunnskapsproduk
sjon. Jeg støtter meg her til antropologen 
Ganath Obeysekere (1990), som hevder 
at forskningen ville gått glipp av “all the 
juicy stuff in life” hvis man som forsker 
ikke undersøker sosiokulturell praksis – i 
dette tilfellet dataspill – ut fra individers 
konkrete livsituasjon, deres lyst, emosjo
ner og motivasjon. Dataspillmediet er i 
dag preget av enorm variasjon, og ingen 
spiller dataspill på en generell måte. Det
te kapittelet har tilbudt et smalt utsnitt, 
ikke hele spekteret, av variasjon når det 
gjelder hva slags lyst, mening og følelser 
dagens unge investerer i dataspillingen. 

Om forfatteren:
Stian Overå er spesialrådgiver ved KoRus - 
Øst. Han er utdannet sosialantropolog ved 
Universitetet i Oslo. Han jobber hovedsake-
lig med tematikk knyttet til data- og penge-
spill, og ungdomsundersøkelsen Ungdata. 
Blant Overås publikasjoner er doktorgrads-
avhandlingen ”Kjønn – barndom – skole-
liv: faglige og sosiale inkluderings- og eks-
kluderingsprosesser i barneskolen” (2013). 
Sammen med professor i sosialt arbeid, 
Hans-Jørgen Wallin Weihe, er han redak-
tør på boken «Spillavhengighet: Gaming og 
gambling», en lære- og innføringsbok om 
data- og pengespill, som publiseres i løpet 
av våren 2016. 
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BAKGRUNN OG KUNNSKAPSSTATUS
Mini-intervensjon ved alkoholbruk 
hos gravide
Alkohol er et av de stoffene vi vet om som 
har størst negativ effekt på et voksende 
foster. Et høyt alkoholinntak under svan
gerskapet kan gi opphav til avvik i fle
re ulike organer hos barnet, noe som til 
sammen utgjør et føtalt alkoholsyndrom 
(Sokol, DelaneyBlack, & Nordstrom, 
2003). Men også lavere alkoholforbruk 
i svangerskap blir knyttet til en rekke 
negative konsekvenser som økt sped
barnsdødelighet (O’Leary, Jacoby, Bartu, 
D’Antoine, & Bower, 2013), ADHD og læ
revansker (Huizink & Mulder, 2006).

Bruk av screeningverktøy med en 
oppfølg ingssamtale innenfor rammene 
for en vanlig helsekonsultasjon på mel
lom 5 til 60 minutter, har på norsk blitt 
kalt en miniintervensjon. Litteratur
gjennomganger viser generelt at mini 
intervensjoner ved alkoholbruk har 
 effekt (Jonas et al., 2012; Kaner et al., 
2007). Å spørre bidrar i seg selv til reduk
sjon i alkoholkonsumet, også hos gravide 
(Mengel, Searight, & Cook, 2006). Å følge 
opp screeningen med motiverende inter
vju (Vasilaki, Hosier, & Cox, 2006) øker 
effekten ytterligere (Mengel, Searight, & 
Cook, 2006). 

Alkohol er det stoffet vi vet om som er mest skadelig for fosteret. Til tross for mange 
holdningskampanjer f innes det fortsatt gravide som drikker, ikke minst før de vet at de 
er gravide. Andre både vet om at de er gravide og hvor skadelig alkohol er, men sliter 
med å holde seg unna. Mini-intervensjoner (brief interventions) har vist seg å være et 
effektivt tiltak for å redusere alkoholbruk i mange ulike grupper og situasjoner. Like-
vel har de ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt i  bruk hos norske fastleger. Men hva med 
jordmødrene? Denne studien har spurt kommunalt ansatte jordmødre i helseregionene 
Nord, Sør og Vest om deres tidlig-intervensjonspraksis ved alkoholbruk hos gravide.

Jordmødres bruk av mini-interven-
sjoner ved alkoholbruk hos gravide

Av: Silje C. Wangberg, KoRus – Nord

Rusfag nr. 1–2016
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Bruken av mini-intervensjoner i 
 primærhelsetjenesten
Til tross for store mengder forsknings
litteratur om behovet for miniinter
vensjoner og effekten av den, er ikke 
metoden tatt i bruk i ønsket omfang. 
Dette har generert en god del forskning 
på implementering av metoden (Men
gel et al., 2006; Wilson et al., 2011), også 
i Norge: Nygaard og kolleger (Nygaard & 
Aasland, 2011; Nygaard, Paschall, Aas
land, & Lund, 2010) har studert norske 
fastlegers bruk av miniintervensjoner 
ved alkoholbruk. Av 2000 tilfeldig ut
valgte fastleger, svarte 45 % av disse. Av 
de 901 legene som svarte på undersøkel
sen rapporterte 8 % at de hadde benyt
tet AUDIT, mens 75 % ikke brukte noe 
screeningsinstrument ved alkoholbruk. 
Flesteparten av legene (ca. 85 %) had
de fra «forholdsvis ofte» til «alltid» dis
kutert alkoholvaner og gitt informasjon 
om helserisikoen forbundet med høyt 
inntak når pasienter viste tegn til alko
holproblemer. Men det ser altså ikke 
ut til at de kobler sammen systematisk 
screening og intervensjon.

De viktigste barrierene som ble funnet av 
Nygaard og kolleger (Nygaard & Aasland, 
2011; Nygaard et al., 2010) var: 
 » Mangel på organisatorisk støtte, struk

turer og ressurser 
 » For høyt arbeidspress
 » Utrygghet i forhold til å diskutere alko

holbruk både individuelt og i forhold til 
rollen/omgivelsene

 » Holdninger til alkoholmisbruk
 » Manglende både reell og opplevd kom

petanse
 » Uenighet i nasjonal alkoholpolitikk
 » Når en mener det er relevant å spørre 

om alkohol eller ei

 » Manglende intervensjonsverktøy
 » Redsel for at det å spørre om alkohol

bruk vil føre til motstand, ubehag og 
mulig bytte av fastlege

 » Andre helseproblemer er viktigere
 » Synes ikke drikking er et stort problem
 » Opplevelse av at det ikke finnes effektiv 

behandling
 » Temaet er ikke dekket i grunnutdan

ningen 

Også i Sverige har manglende kunnskap 
om tidlig identifikasjon og intervensjon 
blitt funnet å være en viktig barriere blant 
leger og sykepleiere (Geirsson, Bendtsen, 
& Spak, 2005). 

Problemstillinger
Mens nåværende tidligintervensjons
praksis blant fastlegene, og barrierer for 
slik praksis er grundig kartlagt forholds
vis nylig, så vet vi mindre om dette blant 
jordmødre, en sentral gruppe for gravide. 
Vi ønsket derfor å finne ut hvor stor andel 
av norske  jordmødre som systematisk  a) 
kartlegger alkoholbruk hos gravide og 
b) følger opp risikobruk av alkohol ved 
hjelp av motiverende intervju. Dette vil 
også gi oss et utgangspunkt for gjentatte 
kartlegginger av praksis som vi kan sam
menholde over tid med dokumentasjo
nen av implementeringen av program
met Tidlig Inn. 

Vårt andre hovedforskningsspørsmål var 
hvilke barrierer som er de viktigste når det 
gjelder å a) bruke systematiske kartleg
gingsverktøy for alkoholbruk og b) følge 
opp med systematisk samtalemetodikk 
som motiverende intervju. Og sist men 
ikke minst lurte vi på om vi ville se noen 
forskjell i praksis mellom jordmødre i 
kommuner som har fullført opplærings
programmet Tidlig Inn sammenlignet 
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med jordmødrene i kommuner som fore
løpig ikke har vært gjennom Tidlig Inn.
Disse problemstillingene ville vi under
søke gjennom å sende en spørreunder
søkelse til samtlige jordmødre i Norge. 
Dette er vi ikke helt ferdig med enda. I 
denne artiklen pre
senteres samlede re
sultater fra jordmødre 
i helseregionene Nord, 
Vest og Sør, noe vi tror 
vil gi god en pekepinn 
på hvordan de samlede 
nasjonale resultatene 
vil se ut. 

Metode
Lenke til et elektronisk spørreskjema ble 
sendt pr. epost til alle de 200 kommu
nalt ansatte jordmødrene i helseregione
ne Nord, Vest og Sør. De som ikke svarte 
etter to epostpurringer ble oppringt og 
intervjuet over telefon av IPSOS MMI. 
Oppdatert kontaktinformasjon ble i for
kant samlet inn av de respektive KoRus
ene, som også i samme slengen kunne 
forberede kontaktpersonene på under
søkelsen og forankre denne.

Av de 200 kontaktede jordmødrene var 
det 103 som svarte på undersøkelsen. Det 
viste seg å være et større problem å kom
me i kontakt med jordmødrene enn å få 
dem til å delta i undersøkelsen. Bortimot 
halvparten av epostlenkene ble aldri 
klikket på, og nær halvparten av telefon
oppringningene ble aldri besvart. Svært 
få ga aktivt uttrykk for at de ikke ønsket 
å delta i undersøkelsen, mens noen flere 
hoppet av underveis. 

Spørreskjemaet var basert på det som ble 
brukt i undersøkelsen av norske fastleger 
(Nygaard & Aasland, 2011; Nygaard et 

al., 2010) og stilte spørsmål om hvorvidt 
jordmødrene pleide å spørre gravide om 
alkoholbruk, hvorvidt de pleide å bruke 
kartleggingsinstrumenter og hvordan de 
eventuelt fulgte opp avdekket alkohol
bruk. Videre spurte vi om holdninger til 

og opplevde barrierer i 
forhold til denne typen 
praksis.

KoRusene leverte 
lister over hvilke kom
muner som hadde 
fullført de to første 
opplæringsdagene i 

Tidlig Innopplæringsprogrammet. Dis
se to dagene av Tidlig Inn søker å øke 
kunnskapen om konsekvenser og om
fang av alkoholbruk i svangerskap, mi
niintervensjoner og praktiske samtale
ferdigheter i kartlegging og oppfølgning 
ved hjelp av motiverende intervju (for 
mer informasjon se tidlig intervensjon.
no). De 25 (24 % av totalutvalget) jord
mødrene i kommuner som hadde fullført 
Tidlig Inn ble sammenlignet med jord
mødre fra de resterende kommunene. 

For å måle opplevd BIkompetanse ble 
jordmødrene bedt om å ta stilling til ut
sagnet: «Jeg mangler kompetanse til å 
gjennomføre intervensjoner ovenfor for
eldre med alkoholrelaterte problemer» 
på en fempunkts skala fra «helt uenig» 
til «helt enig». Før analysen ble denne 
variabelen rekodet til dikotom ved at de 
to uenigreponsalternativene ble kodet 
som høy opplevd kompetanse, og de to 
enigalternativene ble kodet som lav. 

Gruppeforskjeller ble statistisk signifi
kanstestet ved hjelp av kjikvadrat. For 
å finne prediktorer for BIpraksis ble det 
utført en logistisk regresjon med 13 ut

Det viste seg å være et større 
problem å komme i kontakt med 
jordmødrene enn å få dem til å 
delta i undersøkelsen.
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sagn om holdninger, opplevd kompetan
se og andre barrierer. Den baklengs steg
vise prosedyren Wald ble brukt for å finne 
fram til den endelige modellen. 

Resultater
Nesten alle jordmødrene (97 %) svarte at 
de “for det meste” eller “alltid” spør gravi
de kvinner om deres alkoholbruk. 

Det var imidlertid langt mindre vanlig 
å bruke et kartleggingsverktøy for alko
holbruk. 48 % av jordmødrene i en Tidlig 
Innkommune og 40 % blant resten rap
porterte bruk av et slikt verktøy (2 = 0,53, 
P = ,492). På spørsmål om hvilket kartleg
gingsinstrument de brukte oppga 16 (16 
%) AUDIT eller TWEAK. 

64 % av Tidlig Innjordmødrene og 50 % 
av resten svarte at de foretok en interven
sjon selv hvis alkoholbruk ble avdekket 
(2 = 0,32, P = ,645). Flere av jordmødrene 
som ikke har gjennomgått Tidlig Inn (74 
%) oppgir at de bruker motiverende in
tervju og de som har gjennomgått Tidlig 
Inn (60 %; 2 = 1,89; P = ,208).

Så hvis det å delta i et opplæringspro
gram ikke utgjør noen forskjell når det 
gjelder bruk av BI, hvilke faktorer spiller 
da en rolle? Resultatet av de to logistiske 
regresjonene kan sees i henholdsvis Ta
bell 1 og Tabell 2. Her ser en først at vari
ablene vi har presentert der kan redegjø
re for henholdsvis 1216 % og 1926 % av 
variansen i bruk av kartleggingsverktøy, 
og å gjennomføre en intervensjon i for
hold til alkoholbruk. For å bruke kartleg
gingsverktøy er ingen av prediktorene 
statistisk signifikante. For å gjennomføre 
en intervensjon ved alkoholbruk vil både 
manglende opplevd kompetanse, og at 
en finner det vanskelig å ta opp alko

holbruk med en forelder med en annen 
etnisitet enn norsk, redusere sannsynlig
heten for at jordmor intervenerer.  

Tabell 1. Prediktorer for å bruke et kart-
leggingsverktøy

Model fit: χ2 = 9,61; 
P = ,008; Pseudo-R2 
= ,12-,16.

Odds Ratio 
(95% K.I)

P

Manglende opplevd 
kompetanse i BI

0.69 (0.47-1.00) .053

Vi har god tilgang til 
spesialisthelsetje-
nester i min region

1.56 (0.98-2.49) .063

Tabell 2. Prediktorer for selv å gjennomføre 
en intervensjon i forhold til alkoholbruk

Model fit: χ2 = 15,65; 
P < ,001; Pseudo-R2 
= ,19-,26.

Odds Ratio 
(95% K.I)

P

Manglende opplevd 
kompetanse i BI

0.50 (0.33-0.77) .002

Jeg synes det er 
vanskelig å ta opp 
alkoholbruk med 
foredre som har en 
annen etnisitet enn 
norsk

0.71 (0.47-1.05) .020

Hvis vi ser på den opplevde BIkompe
tansen i forhold til opplæring, så ser vi 
i Figur 1 at å ha gjennomgått Tidlig Inn 
eller ei ikke spiller noen rolle (χ2 = ,025, 
P = ,875). I Figur 2 ser vi at å ha fått opp
læring i MI én gang henger sammen med 
lavere opplevd kompetanse, mens å ha 
fått MIopplæring flere enn én gang hen
ger sammen med større opplevd kompe
tanse (χ2 = 8,40, P = ,015). 
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Figur 1. Opplevd BI-kompetanse i forhold 
til gjennomføring av Tidlig Inn (n = 90)

Figur 2. Opplevd BI-kompetanse i forhold 
til MI-opplæring (n = 90)

67 jordmødre ga kvalitative tilbakemel
dinger om opplevde barrierer for å ta i 
bruk miniintervensjon. Eksempler kan 
sees under. De vanligste var: 1) proble

mer relatert til språk og etnisitet/ kultur 
og 2) tidspress.

Tidsfaktoren, trenger mer tid på aktu-
elle konsultasjoner enn det som er idag. 
(ID11) annet morsmål, arbeidsbelastning 
- tidkrevende er den største utfordingen, 
har ikke kapasitet til å bruke alle skjema-
ene , derfor finner det ofte bedre å invitere 
til samtale - og utifra det kartlegge, dep, 
alkohol og vold. (ID129).

Det er bedre å se foreldrene inn i øynene 
og ta opp spørsmålene gjennom en na
turlig samtale, enn å be de om å skulle 
svare på et skjema. Da favner man også 
foreldre med en annen etnisitet enn 
norsk! (ID137)

Diskusjon
Den nokså lave responsraten setter be
grensninger for hva vi kan trekke av kon
klusjoner fra denne undersøkelsen, men 
respondentene oppgir at de nesten alltid 
spør gravide om deres alkoholbruk. Sys
tematiske kartleggingsverktøy som AU
DIT blir derimot ikke så ofte brukt, og 
avdekket alkoholbruk blir ikke alltid fulgt 
opp med en egen intervensjon.  

Å spørre i det hele tatt er det viktigste, og 
norske jordmødre har dette som standard 
prosedyre i form av et punkt om alkohol 
på helsekortet. Men det er noen ekstra ef
fekter av å spørre ved hjelp av AUDITC. 
Nilsen og kolleger (Nilsen, Holmqvist, 
Bendtsen, Hultgren, & Cedergren, 2010) 
sammenlignet standard svensk prosedy
re med bruk av AUDITC i konsultering 
av gravide, og fant at det var flere kvinner 
som svarte på AUDITC, og at de i større 
grad oppfattet budskapet om totalavhold 
og syntes de fikk tilstrekkelige og forståe
lige råd fra jordmor. 
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I Sverige har man i større grad studert 
jordmødrenes rolle ved alkoholbruk 
i graviditet. I 2006, i forbindelse med 
Riskbruksprosjektet, ble 2106 svenske 
jordmødre spurt om sin bruk av kartleg
gingsverktøy for alkoholbruk hos gravide 
(Holmqvist & Nilsen, 2010). Svarprosen
ten var 55 %, og noen av respondentene 
ble ekskludert siden de jobbet i stillinger 
som ikke var relevante, 
slik at utvalget ble på 
974. 47 % av de sven
ske jordmødrene opp
ga at de ikke brukte 
et kartleggingsinstru
ment, mens 35 % opp
ga at de brukte et slikt verktøy. 77 % av 
disse brukte AUDIT. Hvorvidt de svenske 
jordmødrene brukte et kartleggingsin
strument eller ikke var relatert til om de 
hadde gjenomført opplæring i tre dager 
eller mer. Det samme funnet ble gjort for 
intervenering. Av oppgitte fascillitatorer 
for BI blant de svenske jordmødrene var 
over 60 % svært enige i disse faktorene: 1) 
bedre lokale retningslinjer, 2) tydeligere 
nasjonale retningslinjer, 3) tydligere pri
oritering fra ledere, 4) mer kunnskap om 
samtaleteknikker ved risikobruk av alko
hol (Holmqvist & Nilsen, 2010).

Både i den svenske jordmorstudien 
(Holmqvist & Nilsen, 2010) og i studien 
av norske fastleger (Nygaard & Aasland, 
2011; Nygaard et al., 2010), ser det ikke ut 
som respondentene kobler sammen det 
å avdekke ved hjelp av et kartleggingsin
strument og det å intervenere. Spørre
skjemaet sees ikke på som utgangspunkt 
for samtale. Dette reflekteres også i en
kelte av de kvalitative svarene i denne 
undersøkelsen; mange av de norske jord
mødrene foretrekker å samtale istedenfor 
å kartlegge.  

Opplevd kompetanse i forhold til å gjen
nomføre en miniintervensjon er en vik
tig prediktor for faktisk å gjøre det. Den 
opplevde kompetansen ser derimot ikke 
ut til å bli påvirket av å jobbe i en kom
mune som har fått opplæring i miniin
tervensjoner. Opplæringen i programmet 
for miniintervensjon ved alkoholbruk i 
svangerskap er på èn og en halv dag; èn 

halv dag om empatisk 
kommunikasjon, èn 
halv dag om alkohol i 
svangerskap og kart
legging med TWEAK 
og AUDITC, og èn 
halv dag med MI. I 

Sverige fant man at tre eller flere opplæ
ringsdager var nødvendig for å gjøre en 
forskjell i bruk av BI (Holmqvist & Nilsen, 
2010). Man kan lære en god del MI gjen
nom et typisk todagers kurs som mange 
av KoRusene tilbyr (Söderlund, Madson, 
Rubak, & Nilsen, 2011), men man blir ty
pisk enda bedre av 1) å få litt mer tid på 
seg til å lære MI stegvis med holdnings
settet før teknikker, 2) å få systematisk fe
edback på sine samtaler og 3) veiledning 
(Madson, Loignon, & Lane, 2009). 

Andre faktorer å ta i betraktning når en 
skal fremme bruk av miniintervensjo
ner blant norske jordmødre er språk
barrierer og etnisitet/kulturforskjeller, 
organisatoriske faktorer som støtte fra 
leder, tidspress og tilgjengeligheten til 
spesialisthelsetjenester som man kan vi
derehenvise de gravide til ved behov for 
ytterligere hjelp.

Svakheter ved studien og forslag til 
videre forskning 
Først og fremst er det viktig å poengtere 
at dette ikke er en effektstudie, og der
med ikke kan si noe om hvorvidt Tidlig 

I Sverige fant man at tre eller flere 
opplæringsdager var nødvendig for 
å gjøre en forskjell i bruk av BI.
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Inn som program virker eller ikke. En slik 
studie ville ideelt sett ha tilfeldig fordelt 
de kommunene som skulle gjennomgå 
Tidlig Inn eller ikke.  Deretter ville en sett 
etter endringer i harde utfallsmål som 
prevalens av FAS og lærevansker i dis
se kommunene over tid, samt hvorvidt 
disse samvarierte med miniinterven
sjonspraksis. Deri
mot vil denne studien 
kunne fungere som 
en førkartlegging for 
å studere eventuel
le endringer i praksis 
over tid. 

Tidlig Inn er et mang
foldig program som i tillegg til relativt 
standardiserte opplæringskomponen
ter også inneholder veiledning og ar
beid med rutiner og samhandling i den 
enkelte kommunen. Derfor vil kom
munene være på ganske ulike steder i 
en utviklingsprosess, og kunne få ulikt 
utbytte av programmet på sikt. Videre 
forskning trengs for å kartlegge mer av 
denne utviklingsprosessen. Spesifikt så 
bør innholdet, deltagelse i, og utbytte 
av veiledningen undersøkes. Like viktig 
er det også å kartlegge eventuelle orga
nisatoriske endringer i kommunene og 
i deres interaksjoner med spesialisthel
setjenesten. Siden så mye av program
met adresserer systemnivå, blir det også 
problematisk å studere atferdsendring 
på individnivå. I denne studien vet vi for 
eksempel ikke i hvilken grad hver enkelt 
jordmor har vært deltager i Tidlig Inn, 
selv om kommunen hun jobber i har 
vært det. Videre forskning kan med fordel 
kartlegge i hvilken grad den enkelte jord
mor har mottatt feedback og veiledning 
på miniintervensjonsferdigheter.

En annen svakhet ved studien er den nok
så lave responsraten. En potensiell grunn 
til dette kan være at undersøkelsen ble 
gjennomført av IPSOS MMI. Noen sletter 
konsekvent eposter derfra, og har lagt 
inn telefonnumrene på avvisningsliste. 
Vi forsøkte å motvirke dette ved å foran
kre undersøkelsen på forhånd; altså å gi 

informasjon om at det 
var KoRusene som 
sto bak, selv om IPSOS 
gjennomførte under
søkelsen, samt at vi 
hadde underskrevet 
følgeteksten i epos
ten. Vi vet ikke hvor 
mange som åpnet 

eposten uten å klikke på lenken kontra 
de som ikke åpnet eposten i det hele tatt, 
og det er derfor litt vanskelig å si om det 
var mange som tenkte at undersøkelsen 
ikke var relevant for dem. Det var på den 
andre siden få som aktivt takket nei etter 
å ha åpnet lenken eller fått forespørsel pr. 
telefon. Samlet sett tror vi derfor at vi har 
en større usystematisk slagside i forhold 
til å ikke ha fått tak i folk enn en systema
tisk i forhold til underrepresentasjon av 
dem med minst BIerfaring. 

Anerkjennelser 
Denne artikkelen er basert på den engel
ske originalartikkelen: 

Wangberg, S. C. (2015). Norwegian mid
wives’ use of screening for and brief in
terventions on alcohol use in pregnan
cy. Sexual & Reproductive Healthcare. 
doi:10.1016/j.srhc.2015.03.001

Undersøkelsen ble gjennomført og fi
nansiert separat i de ulike regionene av 
de respektive KoRusene.

En slik studie ville ideelt sett ha 
tilfeldig fordelt de kommunene 
som skulle gjennomgå Tidlig Inn 
eller ikke.
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Forfatter(ne) ønsker å takke alle kol
legaene ved KoRus og andre kompe
tansesentre, og ikke minst deltagerne i 
opplæringsprogrammet Tidlig Inn som 
har bidratt til å utvikle spørreskjemaet. 
Videre ønsker vi å takke de ansatte ved 
KoRus Nord, Vest og Sør som har gjort en 
stor innsats i forhold til å skaffe kontakt
informasjon til alle respondentene. Og 
til slutt takk til MMI IPSOS for et hygge
lig samarbeid og god gjennomføring av 
under søkelsen. 

Potensielle interessekonflikter
Førsteforfatter har tidligere ledet imple
menteringen av opplæringsprogrammet 
Tidlig Inn i region Nord.

Om forfatteren: 
Silje Wangberg er professor i folkehelse 
ved Universitetet i Tromsø og seniorrådgi-
ver ved KoRus – Nord. Silje er psykolog og 
spesielt interessert i hvordan man støtter 
folk i å endre og å opprettholde helseat-
ferd.
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I dette fagessayet1 søker vi å løfte dette 
temaet. Vi har verken satt oss som mål å 
forklare alle sammenhenger eller identi
fisere mange løsninger. Men vi mener det 
er nødvendig at vi nå, som kompetanse
senter på rusområdet, bidrar til å rette 
søkelys på nødvendigheten av å utvikle 
mer kunnskap om forbindelseslinjer og 
sammenhenger mellom mikro, meso 
og makroplan. Rusfeltet er komplekst 
og selve faget er en hybrid av mange vi
tenskaper (natur, samfunn og kultur), og 
med innsikter fra en rekke profesjons
områder som medisin, sykepleie, psyko
logi, sosiologi, antropologi, pedagogikk, 
jus, historie, filosofi og økonomi. Det er 
et fag med normativ horisont (hvordan 
vil vi ha det) og deskriptiv horisont (hvor
dan kan vi beskrive virkeligheten). Det vil 

1 Essay – formen er mer åpen, reflekterende og 
søkende etter måter å forstå ulike fenomen på 
i motsetning til artikkelen som jakter mer sys-
tematisk på definisjoner, svar og konklusjoner 
(Jo Bech- Karlsen)

være noe fast og tidløs kunnskap og mye 
kunnskap i bevegelse (under utvikling). 
Med andre ord et fagområde som er yt
terst velegnet for forståelseskonflikter og 
fortolkning.  

Som kompetansesenter ønsker vi også å 
utvide fagfolks (og egen) kapasitet til å se 
ungdommens strev i en større sammen
heng. Vi søker å knytte nivåene sammen: 
Individuell risiko (sårbarhet), familie
risiko, miljørisiko, og samfunnet (sam
funnsdiagnoser). Vi er på leting etter hva 
vi kan betegne som det store samspillet. 
Vi vil belyse noen bekymringsfulle sosi
ale utviklingstrekk og stiller, i fagessayets 
ånd, spørsmål om hvordan vi kan forstå 
hva som kan være «driverne» til det som 
skjer i deler av ungdomsgenerasjonen. 
Dette dreier seg om globale forhold som 
påvirker ungdom i den vestlige verden, 
nasjonale forhold som er særegne for det 
norske eller skandinaviske samfunnet, 
og lokale forhold som kan påvirke mulig

Vi har en del kunnskap om «makroplanet». Vi har en del kunnskap om «mikroplanet». 
Men vi har utviklet altfor lite kunnskap om alle forbindelseslinjene og sammenhen-
gene mellom mikro- og makroplanet, skriver psykiater Anders Evang i boken «Det 
vanskelige liv». Og slik er det også i dag – 25 år seinere. 

Unge/unge voksne

Av: Karin Gustavsen, 
Geir Møller og Arne Klyve, 
KoRus - Sør

Rusfag nr. 1–2016
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heter eller virke begrensende. Vi søker å 
holde disse makroforholdene opp som et 
bakteppe for å forstå mer av enkelte trekk 
ved dagens ungdom og generasjonen 
unge voksne som vi er særlig opptatt av.   

På vår vei mot å forstå mer av sammen
hengene, har vi søkt ulike kilder. Ungda
ta er naturlig nok et 
viktig datamateriale 
vi har sett på. Vi har 
også påbegynt en 
utforskende kunn
skapsvandring til 
ungdommen i søken 
etter å forstå mer. Så 
langt har vi lyttet til 
65 ungdommer fra første, andre og tredje 
videregående opplæring. Dernest har vi 
vært på høringsturer til politiet to ste
der i landet, hentet inn erfaringer fra en 
gruppe lærere, og ført innsiktsfull samta
le med en svært kunnskapsrik forsker ved 
Statistisk Sentralbyrå. Vi, forfatterne, har 
også levd et faglig liv, og i fellesskap har vi 
delt, diskutert og foredlet egen fagkunn
skap i vår søken etter å forstå mer. «Den 
utrolige Tenketank» etablerte vi som et 
litt freidig alternativ til landets ulike po
litiske tenketanker. I sum har dette ar
beidet pågått under paraplyen «UNG», 
som er en satsing ved Kompetansesen
teret rus  region sør. FoUgruppen her 
har også vært viktige sparringspartnere. 
«UNG» er en satsing som går over tid, 
slik at dette fagessayet må sees på som et 
ledd i et pågående utviklingsarbeid.    
 
Ungdomstiden i samtiden
I utgangspunktet vil hver enkelt ungdom 
ha sin egen ungdomstid. De har ulike 
biologiske forutsetninger, de vokser opp 
i ulike familier, ulike lokalmiljøer, har 
ulike venner, ulike fritidsinteresser og 

mestrer skolen på ulik måte. Samtidig 
finnes det noen særtrekk ved hver enkelt 
ungdomsgenerasjon. La oss gi eksem
pel på noen strukturelle endringer når 
det gjelder tilgang til lønnet arbeid, noe 
som særlig påvirker unge mennesker: 
På 70tallet gikk 40 prosent av de unge 
mellom 16 og 19 år rett ut i arbeidslivet, 

i dag er det bare 
5 prosent av job
bene som ikke 
krever utdanning. 
På 80tallet star
tet den globale 
tidsalderen, hvor 
vi i økende grad 
rigget ned indus

trien vår og gjorde det vanskeligere for de 
nevenyttige å komme inn i arbeidslivet. 
På 90tallet (1994) kom reform 94, som 
medførte et ytterligere teoritrykk, og fra
fallet i skolen skjøt fart.  

Strukturelle forhold som globalisering 
og internasjonalisering er begreper som 
omhandler mange ulike fenomener, men 
som har det felles at fenomenet overskri
der nasjonale grenser. Det kan dreie seg 
om ideer, tekniske endringer, varehan
del, reisemønster, pengesystemer, kul
turendringer osv. Langt på vei kan glo
baliseringen forstås som en nedbygging 
av nasjonale grenser gjennom ulike pro
sesser som påvirker hverandre, uten at 
det nødvendigvis er en bestemt drivkraft 
bak utviklingen. Nedbygging av handels
hindringer gir økt handel, mer globale 
forretningskulturer, utvikling av et mer 
effektivt pengesystem og ikke minst ut
vikling av internasjonale selskaper. Tek
nologiske endringer gjør det lettere å rei
se, og gir mer effektiv kommunikasjon på 
tvers av grenser etc. 

På 70-tallet gikk 40 prosent av de unge 
mellom 16 og 19 år rett ut i arbeidslivet, 
i dag er det bare 5 prosent av jobbene 
som ikke krever utdanning.
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I dag anvendes betegnelsen teknolo
gisk revolusjon, både om den tiden vi 
har bak oss når det gjelder teknologisk 
utvikling fra midten av 80tallet og fram 
til i dag, men også om nær framtid som 
for eksempel om internasjonalisering av 
utdanningssystemet som gir mer mobi
litet og kulturutveksling. Dette påvirker 
i særdeleshet ungdomsgenerasjonen i 
vår tid. Teknologiske endringer er ikke 
bare et viktig element i globaliseringen, 
men også et viktig premiss for sosiale re
lasjoner mellom ungdom. Nye måter å 
kommunisere på definerer sosiale grup
per (facebook etc.) og teknologien blir i 
seg selv gjenstand for gruppedannelser 
gjennom felles interesser (f.eks. spill). På 
den ene siden har denne industrien åp
net for et helt nytt arbeidsmarked og nye 
muligheter, mens vi på den andre siden 
har opplevd ITboblen og debatten om 
ungdom som isolerer seg på gutterom
met, samt nye former for mobbing og ut
støting. Den digitale tidsalderen har blitt 
et massefenomen i form av sosiale medi
er utover på 2000tallet, og dette er etter 
vår vurdering et tydelig bilde på at vi ikke 
kan se bort fra strukturelle endringer når 
vi skal søke å forstå individets handlinger 
i sin samtid. For eksempel ser vi i vår tid 
at sosiale medier skaper en annen form 
for innenfor og utenforskap i form av å 
være eller ikke være på sosiale medier, og 
det å få «likes» eller ikke få «likes».

Alle mennesker er, i tillegg til å være 
unike, også gruppemedlemmer og sam
funnsmedlemmer. Om vi kun opererer på 
individ og gruppenivå, og når disse ni
våene isoleres fra helheten, ender vi fort 
opp med et reduksjonistisk perspektiv. 
På 1980tallet mener vi også å se at medi
sinen fikk en mer dominerende plass, og 
at mennesket mer og mer ble betraktet 

som et biologisk vesen. Vi fikk bl.a. diag
nosemanualen DMS, og mennesket som 
sosialt vesen ble nedtonet. Kanskje kan vi 
se 80tallet som en reaksjon på 70tallets 
vektlegging av mennesket som sosialt 
vesen. Vår oppfatning er at forklaringer 
på individnivå fremdeles har en domi
nerende kraft, slik vi mener å finne det 
blant annet i arbeidet for å redusere so
siale helseforskjeller, der levevanetiltak 
på individnivå har hovedfokus. Etter vår 
oppfatning kan et slikt snevert perspektiv 
føre til enkle forståelser og feilslåtte tiltak 
både når det gjelder folkehelse, forebyg
ging, tidlig intervensjon, frafall fra vide
regående opplæring, behandling innen 
rusfeltet og andre menneskerelaterte felt. 
Det samfunnsmedisinske, samfunnsøko
nomiske, samfunnspsykologiske, sosio
logiske og antropologiske perspektivet 
får etter vår vurdering ofte for liten plass. 
Vår klare oppfatning er at innsiktene fra 
disse fagene og vitenskapene vil føre oss 
nærmere en mer helhetlig og mangfoldig 
forståelse, og forhåpentligvis gi bedre an
befalinger og tiltak. Det er etter vår vur
dering helt avgjørende at vi har med oss 
slike baktepper i vårt arbeid, også som 
kompetansesentre innen rusområdet.

Ett helt vesentlig spørsmål blir derved: 
Hva kan være drivere (røttene) til det 
vi ser av bekymringsfull utvikling blant 
ungdom/unge voksne? Og hvilke be
kymringstrekk ser en i Ungdatatall og 
annen aktuell faglitteratur?

Skolen som eksempel
Vi tar altså til orde for at dersom vi skal 
forstå enkeltmenneskers handlinger, må 
vi også se på hva det er ved samfunns
strukturer og utviklingstrekk som påvir
ker handlinger på individ og gruppe
nivå. La oss se på skolen. For skolen er 
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 kanskje mer enn noensinne  en avgjø
rende arena for unge/unge voksne. Sko
len påfører både anerkjennelse og kren
kelse. Mistrivsel, tilkortkommenhet og 
bortvalg er et komplekst fenomen som 
ikke kan reduseres til innsikter fra medi
sin og psykologifaget. 
De overordnede sam
funnsmessige mot
setningene og nytte
tenkningene slår inn 
i skolen og setter ram
mene for elevenes ut
vikling. OECD er blitt 
premissleverandør for 
norsk skole, hvorfor stiller vi ikke i større 
grad spørsmålstegn ved det? Alle målkra
vene, all testingen, alt prestasjonspresset 
skaper ubehag for en betydelig gruppe av 
norske elever. Dette kan medføre at ter
skelen for å delta i skolehverdagen opple
ves som uhåndterbar for mange. Fanger 
så dette fokuset på det målbare, testinge
ne, programmene, standardiseringene, 
diagnostiseringene opp det vesentlige? 
Eller reduserer, rangerer og sorterer det 
mennesker, og skygger for verdier som 
omsorg, trivsel og medmenneskelighet?  

La oss dvele litt mer ved utdanning. Ett 
veldig klart trekk er den vestlige mega
trenden; individualisering med ansvar 
for egen læring og ansvar for egen helse, 
og i forlengelsen: Skyld i egen fiasko. Med 
økt individuelt ansvar følger naturlig økt 
individuell risiko. Ansvar for egen læring 
er et pedagogisk begrep innen skoleverk 
og utdanning. Begrepet er brukt i lære
planer, men ikke klart definert. Men vi 
kan anta at det er kort vei fra et slikt «slag
ord» til en opplevelse av stigende presta
sjonspress på elevene, men også et ekstra 
press på foreldrene, og at ”den sosiale 
tyngdeloven” slår enda sterkere inn. Ditt 

viktigste konkurransefortrinn kan da vise 
seg å bli hvem dine foreldre er, og hvilke 
skolehistorier de bærer med seg. Utvik
lingen kan derved i økende grad bli slik 
som den danske psykologen Ida Koch 
beskriver; der vi tidligere hadde samfunn 

blir det mer og mer 
”hverforsegfunn”. 
Vi får unge mennes
ker som er opptatt av 
framgang og synlig
het, med alt for stort 
individuelt ansvar og 
med begrenset makt 
til å innfri forventnin

gene og alle valgmulighetene.

Et sentralt spørsmål blir derved om vi må 
forsøke å kompensere for ulike ressurser, 
dempe presset eller rett og slett akseptere 
at det alltid vil være noen som ikke mes
trer større endringer like godt? Men i lys 
av demografiske endringer hvor relativt 
få unge skal finansiere en forholdsmes
sig stor andel eldre, er det nærliggende å 
tenke at vi har behov for all ungdom, og 
at vi derfor bør ha ambisjoner om at de 
aller fleste både skal og må mestre over
gangen til voksenlivet. Da hviler det et 
betydelig ansvar på storsamfunnet for å 
tilrettelegge for deltagelse og mestring.  

Vår uro 
De nordiske velferdsstatene ser med be
kymring på den økende graden av margi
nalisering fra det som ses på som de mest 
sentrale samfunnsområdene, nemlig ut
danning og arbeidsliv. Dette er forhold 
som påvirker levekårene til den unge og 
unge voksne helt konkret. Spesielt er si
tuasjonen vanskelig for grupper av unge 
med lav eller ingen utdanning, unge med 
innvandrerbakgrunn, funksjonsnedset
telse, eller dårlig fysisk og psykisk helse. 

De overordnede samfunnsmessige 
motsetningene og nyttetenkninge-
ne slår inn i skolen og setter ram-
mene for elevenes utvikling.
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Antall unge i risiko for utestenging har 
i de siste årene økt i Norge, så vel som i 
Norden og øvrige deler av den vestlige 
verden, og denne tendensen fortsetter. 

Utviklingen er klart bekymringsfull og er 
satt på dagsorden både 
i Norge og i Norden. 
Vi ser flere strukturel
le forklaringer på det 
stigende antallet unge 
som faller utenfor. 
Den betydelig økende 
migrasjonen i Europa, 
er i skrivende stund et av de store sam
funnstemaene i vår tid. I Norge er dette, 
sammen med oljeprisene, store struktu
relle forhold som påvirker oss som sam
funnsborgere. Andre strukturelle forkla
ringer er strammere regulering av policy 
blant annet overfor unge som avslutter 
skolen etter grunnskoleutdanningen. Vi 
ser også endringer i bruk av diagnoser 
knyttet til psykiske lidelser, og en vari
erende lavkonjunktur som avspeiler seg 
på arbeidsmarkedet i form av både færre 
arbeidsplasser, og økt uro og usikkerhet 
for framtiden. 

Nettopp dette er dimensjoner som viser 
at vi ikke alene kan forklare utenforskap, 
sårbarhet og risiko med forhold hos en
keltindividet selv eller familien. Dette er 
forhold som ligger utenfor mikronivået, 
men som påvirker dette nivået. 

Ser vi på noen andre utviklingstrekk ved 
aldersgruppen unge/unge voksne, de
finert til alderen 1323 år (jfr. Helsedi
rektoratets veileder «Fra bekymring til 
handling»), spør vi oss: Står vi oppe i et 
annerledes ungdomsopprør, en slags 
taus protest? Vi ser at mange ungdommer 
rapporterer om nedstemthet og ensom

het. Bekymringsfullt mange ungdommer 
dropper ut av videregående skole slik vi 
har vist, og selvmedisineringen tiltar. Vi 
spør oss om det kan være slik at de unge 
i «positivsamfunnet» kanskje har fått i 
overkant stort ansvar for egen framgang 

og lykke? For vi lever 
i en tid der både vel
lykkethet og sosiale 
problemer, etter vår 
vurdering, i stigende 
grad individualise
res, psykologiseres og 
medikaliseres. 

Det er publisert en rekke resultater fra 
Ungdataundersøkelsen. Disse tar for seg 
ulike temaer, og betrakter resultatene ut 
fra ulike vinklinger. De nasjonale under
søkelsene legger vekt på den veltilpasse
de og hjemmekjære ungdommen, men 
peker samtidig på omfanget av psykis
ke plager, som for øvrig er et gjennom
gangstema i Ungdataundersøkelsene.  

Det er spesielt to grupper vi er urolige for. 
Den ene gruppen er de som rapporterer 
om psykiske plager, som oftest jenter. 
Litt avhengig av hvordan vi måler psykis
ke plager, så ser vi at dette har en viss ut
bredelse som går ut over de tradisjonelle 
marginale gruppene. 

Den andre gruppen er ungdom som har 
en tilbøyelighet til å leve mer i nuet enn i 
framtiden, og som tidlig prøver ut alkohol 
og andre rusmidler, eller som lever like 
mye i en spillverden som i den virkelige 
verden. Her finner vi en overvekt av gut
ter. Dette er også en gruppe som strekker 
seg ut over de klassiske marginale grup
pene. I Bergen har bl.a. politiet avdekket 
hasjrøyking i andre ungdomsmiljø enn 
der vi skulle forvente. På Oslos vestkant 

Den betydelig økende migrasjonen 
i Europa, er i skrivende stund et av 
de store samfunnstemaene i vår tid.
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er politiet bekymret over ungdommenes 
drikkekultur. I vårt UNGmateriale etter
lates et tydelig inntrykk av at tilgjengelig
heten til hasj er nesten like stor som al
kohol. Vi kan også spore en viss tendens 
til liberale holdninger knyttet til hasj. Det 
etterlates et bestemt inntrykk av at rus
midler generelt er for lett tilgjengelig for 
ungdom, og en av dem sier det slik: 

Det er veldig lett å få tak i stoff i kommu-
nen. Det er for lite tiltak for å stoppe til-
gjengeligheten til stoff. 

Ungdommene mener lett tilgjengelighet 
bidrar til at flere også bruker det, spesi
elt de yngste, og mange gir uttrykk for at 
de blir påvirket av miljøet. Mange av de 
ungdommene vi snakket med opplever 
at hasj har blitt vanlig. De gir også ut
trykk for at det har blitt lettere å få tak i 
andre, hardere stoffer, men dette er ikke 
så akseptert. Et annet interessant spor 
vi finner i våre UNGdialoger, er at ung
dommene gir uttrykk for at de godt kan 
omgås folk som røyker hasj uten at det 
gjør dem noe. Kan dette være en illustra
sjon på at det er blitt akseptert? Flere gir 
uttrykk for at det har skjedd en litt skum
mel endring i holdningene. 

Et annet tydelig inntrykk er at alkohol 
brukes i stor utstrekning. Ungdommene 
vi snakket med forteller at det primært er 
øl og sprit som drikkes, og at det er svært 
få helgesammenkomster for ungdom der 
det ikke drikkes alkohol. Ungdommene 
sier bl.a. følgende: 

Man blir gjerne oppfattet som litt kjede-
lig om man ikke drikker. Om man ikke 
drikker, så må man i det miste ikke være 
sur eller kjedelig sammen med dem som 
drikker. 

Blir omtrent sett ned på om man ikke 
drikker. 

Ungdommer blir skikkelig fulle, gjør ting 
som ikke er lov.

I vårt UNGmateriale, er det et gjennom
gående trekk at ungdommene opplever 
at det kan være gruppepress for å drikke 
alkohol – spesielt på fester – men ikke når 
det gjelder hasj: 

Man kan godt slippe unna hasjen uten å 
bli frosset ut. Det er lettere å bli frosset ut 
dersom man ikke drikker alkohol. 

Vi lurer på om det er slik at vi kan ane en 
tendens der alkoholbruken er økende? Er 
utsagn som «det er mer vanlig enn ikke 
vanlig at det er alkohol på steder der ung-
dommer er samlet», et uttrykk for dette? 
Dette er data fra vårt UNGarbeid som 
viser andre spor enn det vi så langt finner 
i Ungdata. Ungdommene i vårt materia
le uttrykker også at snusbruken øker, og 
dette finner vi også i Ungdatamaterialet.  

I kontrast til de nasjonale undersøkelse
ne, peker både Vestfoldundersøkelsen og 
undersøkelsen fra KoRusSør2 på risiko
opphopning. Dette står ikke nødvendigvis 
i noen motsetning til de nasjonale under
søkelsene. Tvert imot utfyller de hver
andre, og peker kanskje på at vi på den 
ene siden har en majoritetsgruppe av vel
tilpasset ungdom, og en minoritetsgrup
pe av ungdom som opplever problemer 
på flere fronter. Det spesielle med omfan
get av psykiske plager er at dette omfatter 
en større gruppe enn dem som er utsatt 
for risikoopphopning. Dataene tyder også 

2 http://borgestadklinikken.no/kompetansesenter/
ungdata
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på at omfanget av psykiske plager først og 
fremst rammer jenter, og mye tyder på at 
omfanget har vært økende. Vi kan derved 
ane en utvikling der sårbarhet så og si brer 
om seg. Nettopp dette er en dimensjon 
vi undrer oss over, og vi spør om denne 
sårbarheten også kan 
være et utslag av tiden 
vi leve i, slik vi har an
tydet ovenfor. 

Ser vi bort fra de to 
gruppene med psykis
ke plager og tilbøyelig
het til risikofylt bruk 
av rusmidler, finner vi at majoriteten av 
dagens ungdom er veltilpasset. Vi har 
derved altså tre grupper:
1. De med psykiske plager
2. De som lever i nuet med urovekkende 

bruk av rusmidler og/eller spill  
3. De veltilpassede

Det er den sistnevnte gruppen som ut
gjør den store massen av ungdom. De 
to førstnevnte utgjør nok et mindretall, 
men det som er urovekkende er at ung
dommer i disse to gruppene ikke lenger 
er avgrenset til tradisjonelle margina
le ungdomsmiljøer med en vanskelig 
oppvekst både hjemme, på fritiden og i 
skolen. En stor del av ungdommene som 
befinner seg i gruppen 1 og 2 er ungdom
mer som vi ikke finner har noen opphop
ning av mange utfordringer. Dette er også 
et inntrykk vi sitter igjen med fra UNG 
dialogene, at det er «vanlig» ungdom som 
nå befinner seg i livssituasjoner som kan 
betegnes som en risikotilstand knyttet til 
sårbarhet.   

Vi spør oss derfor: Tilsier dette samlede 
bildet at vi kanskje bør være bekymret for 
at det er noen nye mekanismer som bi

drar til en økende ungdomsgruppe med 
psykiske plager og høyt rusmisbruk? Og 
hvilke mekanismer er i så tilfelle det? Kan 
vi her ane at vi underkjenner noe ved 
samtidens påvirkning på unge mennes
ker, strukturelle påvirkninger som kan 

redusere stabilitet og 
balanse og derved 
øke risiko og sårbar
het på nye måter, slik 
vi har tatt til orde for 
ovenfor? 

Ser vi så på den typis
ke ungdommen som 

faller utenfor arbeidsmarkedet og opp
søker NAVkontoret, kjennetegnes denne 
ungdommen ofte av han/hun ikke har 
fullført videregående opplæring, har li
ten eller ingen arbeidserfaring og en his
torie med manglende mestring, lav selv
følelse og lite motivasjon i skolen. En del 
har også utfordringer med psykisk helse 
og rus. Det er nærliggende å tro at slike 
mekanismer kan knyttes til større sam
funnsendringer, slik vi har vist, som blant 
annet handler om ungdom som strever 
med å kvalifisere seg til et nytt kompe
tansekrevende og konkurransepreget 
arbeidsmarked. Og/eller det kan handle 
om at vi nå ser noen uheldige konsekven
ser av en tiltakende individualisering hos 
foreldregenerasjonen på 80tallet. Eller 
det kan handle om flere ting på en gang, 
f.eks. grupper som på den ene siden fal
ler utenfor som følge av lite ressurser i 
familien, mens andre faller gjennom på 
grunn av økende forventinger og krav om 
å ta selvstendige karrierevalg. 

Begrepet spilleavhengighet er et nytt be
grep som karakteriserer et fenomen der 
spill blir en så vidt sentral del av livet at 
det går utover andre gjøremål. Det er 

Dataene tyder også på at omfanget 
av psykiske plager først og fremst 
rammer jenter, og mye tyder på at 
omfanget har vært økende.
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særlig unge gutter som rammes. Nettopp 
dette med nye «diagnoser», mener vi er 
et utrykk for behovet for å plassere en 
merkelapp som gjør enkeltindividet «be
handlingsbar». Vi er urolig for dette. Ja, 
vi er rett og slett i økende grad kritiske til 
alle nye «sykdommer» 
som mennesker skal 
avvennes fra. Vi hører 
om stadig flere som er 
avhengige av å se se
rier på TV, og at dette, 
i likhet med porno
avhengighet, er en 
kommende diagnose. 
Vi må spørre oss selv 
om det kanskje er en 
mengde nye uvaner som nå sykeliggjø
res. Vi, forfatterne, har selv våre uvaner 
som vi mener bør forbeholdes nettopp 
uvanebegrepet og ikke sykeliggjøres som 
avhengighet. Vår oppfatning er at dette 
diagnosehysteriet er et tydelig uttrykk 
for at vi retter blikket først og fremst mot 
individet, altså innover i stedet for ut
over. Selvsagt vil det være nødvendig å 
se enkeltindividets strev, identifisere hva 
det består av og i, samt legge til rette for 
å avhjelpe det også på individnivå. Men 
dersom vi skal søke å endre utviklingen, 
forhindre at personer får så store vanske
ligheter i livet at de ikke selv vet hvordan 
hverdagens skal håndteres, må vi forsøke 
å forstå også vår trang til å plassere alt i 
kategorier. Vi må våge å stille oss kritiske 
til dette. For eksempel kan vi spørre oss 
hva som ville skjedd dersom vi isteden
for å sykeliggjøre enkeltpersoner vendte 
oppmerksomheten mot faktorer som kan 
være drivere til overbruk av ulike former 
for stimuli. Eksempelvis er industrien 
rundt markedsføring av produkter rettet 
mot ungdom relativt aggressiv. Her kan 
vi sette to politiske virkemidler opp mot 

hverandre: 1) Helsepolitikken som skal 
forebygge gjennom informasjon og be
handle gjennom terapi eller medisiner. 
2) Lovregulering av f.eks. spillmarkedet, 
bl.a. for voldsspill. De aller fleste områ
der i vårt samfunn er lovregulert, men 

det kan se ut som at vi 
i dag er lite villige til å 
lovregulere bruken av 
de nye mediene. På 
70 og 80tallet lovre
gulerte vi både volds 
og pornofilmer, filmer 
som ikke kan måle seg 
med dagens volds
spill. Men vi er ikke 
villige til å regulere. 

Derimot er vi villige til å diagnostisere og 
lage et behandlingsapparat for spilleav
hengige.

Vi vet også at det er en opphopning av 
utfordringer i bestemte grupper, som for 
eksempel i familier med lav sosioøkono
misk status. De siste tifemten årene har 
andelen fattige voksne i den norske be
folkningen holdt seg forholdsvis stabil, 
mens andelen barn og unge som lever i 
inntektsfattige familier har økt betyde
lig. Vi finner nå 80.300 barn og unge som 
over tid3 lever i familier som har en inn
tekt under EUs lavinntektsmål4. Vi finner 
også sosiale ulikheter i utdanning og so
siale ulikheter i helse. Etter vår vurdering 
har arbeidet med å redusere sosiale hel
seforskjeller i barne og ungdomsbefolk
ningen for lite fokus. Generelt mener vi 
at arbeidet med å redusere fattigdom og 
sosiale helseulikheter i for stor grad er 
preget av individualisering og personlig 
ansvar. Etter vårt syn er dette et område 

3 Minst tre år sammenhengende.
4 60 % av medianen.

Vår oppfatning er at dette diagno-
sehysteriet er et tydelig uttrykk for 
at vi retter blikket først og fremst 
mot individet, altså innover i stedet 
for utover.
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som påkaller langt større oppmerksom
het omkring betydningen av strukturelle 
forhold. Dette blir ikke mindre viktig når 
vi også ser hvilken dramatisk skjevutvik
ling vi finner i rikdom. Ifølge rapporten 
«Wealth: Having it all and wanting more» 
har verdien til de 80 rikeste nominelt sett 
doblet seg siden 2009, samtidig som de 
50 prosent fattigste har fått enda min
dre. Til sammen er de 80 rikeste perso
nene i verden gode for 941 milliarder 
dollar. I Norge finner vi en urovekkende 
utvikling, og de 10 % rikeste løper i fra 
samfunnet for øvrig. Det er påtrengen
de viktig å stille spørsmål som: Hvordan 
påvirker det mobilitet? Hvordan påvirker 
det ungdommen? Hvordan påvirker det 
reproduksjon av ulikhet? 

Det er utfordrende å forstå betydningen 
av dette makrobildet, dets implikasjoner 
på samfunnsutviklingen og hvordan og 
i hvilken grad det påvirker den enkelte 
ungdommen. Men det er grunn til å anta 
at dette er drivere og utviklingstrekk som 
slår ut på både meso og mikronivå på 
måter som kan vise seg å bli svært kre
vende på makronivå/i storsamfunnet. 

Sluttbetraktninger
Generelt kan vi også anta at det enkelte 
individs håndtering av større samfunn
sendringer har sammenheng med hvil
ken ressurstilgang de har i sin nære fa
milie, sitt nettverk og lokalmiljø. Det kan 
selvsagt også være individuelle forutset
ninger hos ungdommen selv. Noen mes
trer å håndtere større endringer, mens 
andre opplever å ikke strekke til. Ser vi 
nærmere på familien, kan vi for eksem
pel også tenke oss at rus og/eller psykiske 
plager oppstår som en konsekvens av det 
presset foreldregenerasjonen legger på 
sine barn. Andre igjen kan mangle støtte 

og ressurser fra hjemmet. Vårt poeng er 
at ingen av disse individuelle eller fami
liebaserte faktorene kan løsrives fra de 
større strukturelle endringene. 

I det norske samfunnet har vi lange tra
disjoner – nærmest uavhengig av poli
tisk ståsted – for å hjelpe dem som faller 
utenfor gjennom et offentlig finansiert 
hjelpeapparat. Politikken i dag er mer 
raffinert enn tidligere. Vi snakker både 
om forebygging, tidlig intervensjon og 
behandling. Både i det forebyggende 
arbeidet og i tidlig intervensjon, som på 
mange måter er to sider av samme sak, 
er vi opptatt av å motvirke de risikofak
torene som gjør at ungdom i en tidlig 
alder må ha støtte fra NAV og det øvrige 
offentlige hjelpeapparatet. Det forebyg
gende arbeidet retter seg inn mot alt fra 
barnehagene, grunnskolen, videregåen
de skole så vel som familien, fritidsare
naen og det kommunale hjelpeapparatet 
for øvrig. Innsatsene er i stor grad rettet 
mot mikronivå, det vil si det enkelte bar
net, den enkelte ungdommen og i noen 
grad familien. Vi finner også innsatser på 
mesonivå, herunder skolen som system, 
organisering av kommunale tjenester, 
tilrettelegging på lokalsamfunnsnivå. 
Men etter vårt syn finner vi i for liten grad 
tiltak og tilrettelegging både på mesoni
vå og særlig på strukturnivå, som for ek
sempel universelle ordninger som legger 
til rette for økt bruk av kultur og fritids
arenaer for alle sosioøkonomiske lag i 
befolkningen, sosial boligplanlegging og 
ikke bare boligsosialt arbeid mv.  

Avrunding
I mediebildet i den senere tiden finner vi 
en rekke kronikker og artikler som tar for 
seg den «feilslåtte» innsatsen når det gjel
der frafall fra videregående opplæring. Vi 

UNGE/UNGE  V OKSNE 49



finner samme oppmerksomhet knyttet til 
innvandrere og integrering i arbeids og 
samfunnsliv, og tilsvarende når det gjel
der fattigdomsutviklingen. Viktige for
klaringer på denne feilståtte innsatsen er 
etter vår vurdering forhold vi har tatt for 
oss i dette essayet, dvs. at vi reduserer og 
forenkler gjennom vår individualiseren
de tilnærming. Ytterligere en forklaring 
kan være vår tilnærming til innhenting 
av ulike former for kunnskapsdata. Siden 
forskning ligger til grunn for kunnskaps 
og tiltaksutvikling, er det helt avgjørende 
at vi stiller spørsmål ved hvordan vi ut
vikler kunnskap. At vi ser økende antall 
unge utsatte i Norge, viser at vi ikke har 
klart å ”knekke koden” for hvordan vi ut
vinner og utvikler kunnskap som bidrar 
til tiltak, tilrettelegging og tjenester som 
treffer godt nok. Dette krever at vi også 
utfordrer oss selv, etablert kunnskap og 
vår egen tenkemåte. Og uten innsikte
ne fra makronivået, det som sosiologen 
Charles Wright Mills kaller vår samfunns
messige forestillingsevne, som er vår 
evne til å se livsskjebner i sammenheng 
med større strukturelle endringer, vil vi 
stå i fare for å gi svært ufullstendige kom
petanseråd til våre samarbeidspartnere 
på kommunenivå.   

Om forfatterne:
Karin Gustavsen er samfunnsviter, første-
lektor og forsker, og ansatt ved KoRus – Sør 
i 60% stilling. Karin er utdannet sosionom 
og sosiolog. Hun har lang erfaring fra le-
delse, utvikling, forskning og formidling. 
Hun er særlig opptatt av sosiale ulikheter 
i oppvekst, og temaer knyttet til levekår, 
fattigdom og helseulikheter. Karin driver 
også virksomheten Samfunnslaboratori-
et som fokuserer på levekår, oppvekst og 
medvirkning, herunder barn og unges 

medvirkning i forskning og praksis.    

Geir Møller er samfunnsviter og forsker, 
og er nå ansatt ved KoRus – Sør hvor han 
blant annet jobber med Ungdata og BTI. 
Han har tidligere jobbet i Telemarksfors-
kning, Høgskolen i Telemark og i Telemark 
Fylkeskommune, folkehelseavdelingen. 
Geir har publisert en rekke forskningsrap-
porter og ved KoRus - Sør har han bla gitt 
ut rapporter om Ungdata i regionen.  

Arne Klyve er samfunnsviter og arbei-
der som seniorrådgiver i rusfeltet og ved 
kompetansesenter for læringsmiljø.  Han 
har de siste to årene vært knyttet til KoRus 
– Sør i en deltidsstilling for å jobbe med 
forskning på unge. Han har redigert og 
skrevet flere bøker om utfordrende unge 
blant annet boken ”Sinte unge menn – i 
kunnskapssamfunnet” som kom i 2009. 
I 2013 ga han sammen med Jon Severud 
ut boken ”Ordbok for underklassen” som 
harselerer med nyord fra næringslivet og 
forskjønnende tale fra byråkrati og poli-
tikere. Nylig kom han ut med boken: Sin-
te, unge, villfarne menn. Vårt medansvar 
(Fagbokforlaget). 
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Bakgrunn 
Det foreligger et stort behov for kompe
tansehevende tiltak som gjelder både 
utredning og behandling av rusmiddel
brukende foreldre og av barna deres. 
Dette konkluderte forskere med i Si
rusrapport 5/2005 (barn innlagt med 
foreldre som er i behandling for rusmid
delproblemer).

Med utgangspunkt i rapporten ga Hel
sedirektoratet i 2007 Borgestadklinikken 
i oppdrag å gjennomføre et opplærings 
og metodeutviklingsprosjekt som varte 
fra 2007 til 2010. Utviklingsprosjektet 
omfattet et opplæringsprogram for an
satte ved blant annet institusjoner som 
tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehand
ling (TSB), og som gir et behandlingstil
bud til gravide og familier med små barn. 
Opplæringsprogrammet hadde fokus på 
bruk av samspillsveiledning og tilknyt
ningsteori. Bruk av kartleggingsverktøy 

var en del av utviklingsprosjektet (Killen 
2011).

Utviklingsprosjektet ble evaluert og an
sett som vellykket (Klette, 2011). Fle
re år er gått siden dette kunnskaps og 
metodearbeidet ble avsluttet. Hvordan 
er status i 2016? Er denne kompetansen 
fremdeles integrert i de ulike rusinstitu
sjonene som tar imot foreldre og barn 
til behandling? Sirusrapporten pekte i 
sin tid på ulik praksis ved de forskjelli
ge virksomhetene. Det er uklart om det 
i dag finnes en felles strategi for bruk av 
instrumenter som kartlegger foreldrenes 
omsorgsevne samt barnas psykososiale 
tilstand og omsorgsbehov. 
I denne gjennomgangen har jeg valgt å 
fokusere på bruken av The Parent Child 
Early Relational Assessment (PCERA). 
PCERA brukes i dag ved flere utred
nings og behandlingsinstitusjoner for 
foreldre og barn, og har vist seg nyttig 

Artikkelen presenterer «The Parent Child Early Relational Assessment” (PCERA). Verktøyet bru-
kes til utredning av samspill mellom foreldre og barn og til utvikling av samspillet.

Et kartleggingsverktøy i behandlingen 
av mødre med barn i rusinstitusjon 

Av: Maren Løvås, KoRus – Vest, Stavanger

Rusfag nr. 1–2016
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og hensiktsmessig i foreldreveiledning 
og kartlegging.  I tillegg gir dette kartleg
gingsverktøyet oss nyttig kunnskap om 
hvordan barna har det i samspillet med 
sine foreldre, og vi trenger å vite hvordan 
det faktisk står til med de barna som skri
ves ut etter å ha vært innlagt som pasien
ter sammen med sine foreldre. Jeg bruker 
i stor grad rusav
hengige mødre 
som betegnelse, 
fordi det i hoved
sak er mødrene 
som legges inn 
sammen med 
barna. Noen 
ganger får far også et tilbud sammen 
med mor og barn, men det finnes mest 
forskning og erfaring når det gjelder rus
avhengige mødres omsorg for barn.

Hva kjennetegner rusavhengige 
mødres utfordringer i omsorgen for 
barn?
En høy prosent av rusavhengige i be
handling har erfart omsorgssvikt, rus
misbruk og vold i egen oppvekst (Lauri
zen et. al. 1997, 2011). Det er grunn til å 
tro at rusavhengige mødre som er innlagt 
til behandling med barna sine også har 
en tilsvarende erfaring (Wiig et al., 2014).

Mødrenes kompliserte relasjonserfarin
ger kan ha konsekvenser for deres indre 
forestillinger om omsorg og om barnets 
evner og behov. Mødre som selv har er
fart manglende sensitivitet i omsorgen 
synes å ha flere negative forstillinger om 
barnet, og vil i større grad tolke barnets 
signaler som avvisning (IJzendoorn, 
1992; Pajulo et al., 2001). Rusavhengighe
ten vil ytterligere kunne hemme mødres 
evne til sensitivitet i omsorgen. Flere stu
dier har vist at de rusavhengige mødrene 

også i rusfri tilstand var mindre sensitive 
i interaksjonen, mindre emosjonelt en
gasjert, mindre oppmerksomme, mindre 
snarrådige og kontingente. De opplevde 
mindre glede i samhandlingen, og had
de en mer invaderende adferd i forhold 
til barnet (Pajulo et al. 2001), Burns et. al. 
1997).    

Fravær av emo
sjonell støtte og 
regulering kan 
påvirke barnets 
sosiale og kog
nitive utvikling. 
Flere studier har 

vist at mødres sensitivitet og emosjonelle 
tilgjengelighet har stor betydning for en 
senere trygg tilknytning (Ainsworth, et al. 
1979). 

Heldigvis finnes det også eksempler på 
mødre som klarer omsorgen for barnet 
sitt på tross av egne mangelfulle om
sorgserfaringer. Wiig hevder at de rusav
hengige mødrene hun studerte hadde 
mange tanker om hva deres barn skulle 
unngå å oppleve. De hadde et sterkt øn
ske om å gi sitt barn helt andre oppvekst
betingelser, men de trengte hjelp til å fin
ne nye og alternative måter å gjøre dette 
på (Wiig et al., 2014).

Det er nettopp med utfordringen som 
det er å kunne tilby barnet den omsorgen 
man selv ikke har fått, at en stor del av de 
rusavhengige foreldrene starter opp sin 
foreldrekarriere. Hvor skal man hente sin 
omsorgskompetanse fra? Har man ikke 
selv erfart god omsorg kan «godt sam
spill» være et uforståelig begrep. Her kan 
PCERA være et nyttig kartleggingsverktøy 
som også kan brukes i veiledning.

En høy prosent av rusavhengige i behandling 
har erfart omsorgssvikt, rusmisbruk og vold 
i egen oppvekst.
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The Parent Child Early Relational 
Assessment (PCERA) - samspills-
mønstre
PCERA ble utviklet av Roseanne Clark 
(Clark et al. 1980, 1985). Den skal gi en 
vurdering av kvaliteten på relasjonen 
mellom omsorgsperson og barn. En øn
sker å måle den affektive og atferdsmes
sige kvaliteten av interaksjonen mellom 
foreldre og barn. Omsorgspersonen og 
barnet blir videofilmet i fem minutters 
samspillssekvenser, for eksempel mål
tid, strukturert lek, fri lek og en situasjon 
med adskillelse og gjenforening. Hensik
ten med PCERA er å fange opp barnets 
opplevelse av omsorgspersonen, om
sorgspersonens opplevelse av barnet, 
den affektive og atferdsmessige involve
ringen som barn og foreldre bringer inn i 
samspillet, samt å gi en vurdering av den 
følelsesmessige grunntonen i relasjonen 
og i det dyadiske samspillet. 

PCERA ble utviklet både til klinisk bruk 
og til forskning. Den gir et omfattende 
bilde av samspillet mellom foreldre og 
barn, en får derigjennom en mulighet 
til å oppdage et forstyrret interaksjons
mønster på et tidlig tidspunkt, og det gir 
grunnlag for målrettede intervensjoner 
da man har en nøyaktig beskrivelse av 
området som trenger å styrkes. 

Kartleggingsinstrumentet ble utviklet for 
å måle samspillsmønsteret hos mødre 
med psykiske lidelser og deres spe og 
småbarn, med det mål å utvikle forel
dreferdighetene og samspillskvaliteten 
hos disse mødrene. Senere ble instru
mentet videreutviklet og modifisert for 
å kunne måle terapeutiske endringer, 
og for å kartlegge forskjellen på samspil
let mellom barn og mødre med og uten 
psykiatrisk problematikk, tilpasset bruk 

for fedre med spedbarn, for høyrisiko
grupper av foreldre og risikogrupper av 
barn, for eksempel premature og barn 
med utviklingsforstyrrelser, og mødre og 
fedre med rusproblemer. Den ble også 
brukt for å sammenligne samspillskvali
tet hos mødre som hadde brukt rusmid
ler i svangerskapet og deres barn med en 
rusfri kontrollgruppe (Burns et al., 1997; 
Clark, 2009).

Det reviderte instrumentet består av 65 
elementer.  Instrumentet er blitt brukt i 
mer enn 400 programmer og forsknings
prosjekter (Clark, 2009). Elementene er 
delt i tre hovedområder som presenteres 
under:

Foreldrevariablene
Foreldrevariablene omfatter stem
mekvalitet, foreldreaffekt og forelders 
uttrykte holdning til barnet. I tillegg 
vurderes foreldrenes affektive og atferds
messige involvering og deres foreldrestil. 
Når en skal vurderer foreldrenes affektive 
og atferdsmessige involvering, ser en på 
kvalitet og mengde på fysisk og visuell 
kontakt med barnet, samt mengden og 
kvalitet på verbaliseringer. Foreldrenes 
sosiale initiativ og deres betingede svar 
på barnets positive eller negative alders
adekvate adferd vurderes. «Scaffolding», 
å strukturere og legge omgivelsene til 
rette for barnet, er et sentralt begrep her. 
Videre skal foreldrene kunne lese barnets 
signaler og reagere sensitivt og adekvat. 
En vurderer foreldres evne til samhørig
het og speiling. 

Under området foreldrestil gis det en vur
dering av hvilken omsorgsstil en ser hos 
foreldrene. Kroppsholdning kan være 
sentralt her, eller hvordan forelderen ser, 
berører og snakker til barnet, eller tar in
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itiativ og responderer. Det vurderes også 
om foreldrestilen er preget av fleksibilitet 
eller rigiditet, kreativitet og ressurser, in
vadering, konsistens, forutsigbarhet, el
ler viser tegn på atferdsforstyrrelse.

Spedbarn/barn-variabler
Her skal barnets uttrykte affekt og karak
teristiske humør vurderes sammen med 
dets atferd og evne til tilpasning, aktivi
tetsnivå og evne til kommunikasjon. Alle 
variablene vurderes ut ifra barnets reak
sjoner på omsorgsgiver. Det vurderes om 
barnet gir utrykk for positiv affekt, for 
eksempel ved å vise tilfredshet og glede, 
og negativ affekt, for eksempel sinne eller 
gråt. Gir barnet utrykk for et tilfreds, be
hagelig og muntert humør? Eller ser bar
net uinteressert, tilbaketrukket eller trist 
ut, eller viser det et engstelig, anspent, 
fryktsomt, irritabelt eller tenksomt alvor
lig humør? 

Når man skal vurdere området atferd/
evne til tilpasning, ser en på følgende 
barnerelaterte variabler: Årvåkenhet/
interesse, initiering av og respondering 
på sosial atferd, unngåelse/unnvikelse 
(motstand), føyelighet/gjenstridighet, 
selvhevdelse/aggressivitet, motorisk 
kompetanse og kvalitet. Videre ser en 
på kvaliteten på utforskende lek, evne til 
oppmerksomhet, robusthet, utholden
het, impulsivitet, selvregulering/evne til 
å organisere, evne til å la seg trøste og fo
kus på forelders følelsesmessige tilstand. 

Under overskriften aktivitetsnivå vurde
res det om barnet viser passivitet, sløvhet 
eller hyperaktivitet. Barnets evne til kom
munikasjon vurderes ved å fokusere på 
visuell kontakt med omsorgspersonen, 
kommunikativ kompetanse og lesbarhet.

Dyadiske variabler
Den som tester skal gjøre kliniske vur
deringer av kvaliteten i samspillet i dya
den forelder  barn. Med dyaden menes 
forholdet og samspillet mellom foreldre 
og barn. Den affektive samspillskvali
teten vurderes ved å måle dimensjone
ne sinne/fiendtlighet/irritabilitet, flat/
tom/innskrenket, spenning/engstelse 
og gjensidig entusiasme, glede, nytelse, 
(livsglede) i dyaden. En skal også vurde
re gjensidigheten i samspillet. Variablene 
som skal vurderes her er delt oppmerk
somhet, gjensidighet, organisering/re
gulering av samhandlingen og graden av 
samsvar.

Hvorfor er PCERA et nyttig kartleg-
gingsintrument som kan brukes i 
veiledning av rusavhengige mødre?
PCERA kan være et nyttig redskap både 
for terapeuter som skal gi veiledning til 
foreldre for å få en pekepinn på hvilke 
områder man bør konsentrere veilednin
gen om. Kartleggingen vil gi et tydelig bil
de av hvilke områder som bør styrkes. For 
foreldre kan PCERAkartleggingen være 
en nyttig konkretisering av hva barnet 
deres trenger fra dem, og det kan være en 
start på å forstå sitt barns signaler. PCE
RA har fokus på den konkrete atferden; 
det foreldre helt konkret gjør i forhold til 
barnet, og det barnet viser av følelser og 
signaler. Ved hjelp av dette instrumentet 
vil en kunne registrere om omsorgsper
sonen ser, men også forstår hva barnet 
signaliserer, og å svare sensitivt på disse 
signalene. Klarer de å se barnets følel
sesuttrykk og møte følelsene på en måte 
som hjelper barnet til å regulere egne fø
lelser? Det er nettopp disse elementene i 
samspillet som rusavhengige mødre har 
problemer med. Rusavhengige har ofte 
utfordringer i egen følelsesregulering, og 
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rusmisbruket har vært en måte å regule
re vanskelige følelser på (Suchman et al 
2007). Når hun så får barn, står mor i fare 
for å misforstå eller unngå å møte bar
nets følelsesuttrykk. Som overfor nevnt, 
kan mange oppfatte barnets følelsesut
trykk som skremmende eller som et tegn 
på avvisning. Dette kan 
igjen ha som konsekvens 
at mor i liten grad klarer 
å glede seg over barnet og 
samspillet med barnet. 

Sertifisering
Målinger ved hjelp av PCE
RA krever kurs og sertifi
sering for å kunne bruke 
kartleggingsverktøyet. Det skal også må
les av to personer.  Å presentere testresul
tatet for foreldre er en utfordring, og må 
gjøres med stor varsomhet og respekt. 
Selv godt fungerende foreldre er sårbare 
for kritikk når det gjelder omsorgen for 
barna. For en rusavhengig mor kan det 
føles overveldende. Skal PCERA brukes 
i en behandlingsinstitusjon, der målet 
er å bedre samspillskvaliteten mellom 
mor og barn, bør en også ha en tera
peutisk intervensjon basert på film, slik 
at omsorgspersonen har en mulighet til 
å arbeide med, og å se og forstå barnets 
signaler. Film er et godt virkemiddel for
di det utvider og forstørrer barns og for
eldres signaler, og det er lettere å se hva 
barnet signaliserer. I tillegg er dette en 
svært konkret form for veiledning. Man 
kan snakke om det man ser barnet gjøre, 
og hvordan den voksne responderer og 
motsatt!  Det er spesielt de emosjonelle 
aspektene i samhandlingen som bør ha 
fokus i en slik terapeutisk intervensjon.

Hva trenger barnet ditt fra deg?
Finske forskere og praktikere har opp

nådd gode resultater ved å bruke film, 
og å fokusere på den voksne og barnets 
følelser. Pajulo argumenterer for en tera
peutisk intervensjon der man har fokus 
på det emosjonelle aspektet både hos 
mor og barn (Pajulo et al. 2006). Film
opptak beskrives brukt i ulike situasjo

ner mellom mor og barn, 
der behandler ved å gjen
nomgå filmen med mor 
har fokus på de gode sam
spillsekvensene der mor 
føler at hun og barnet er 
i kontakt. Ved å vise film
klippene får mor hjelp til 
å forstå og lese barnet sitt, 
men også å gjenkjenne og 

godta egne følelser i disse øyeblikkene. 
Det er nettopp på det emosjonelle om
rådet de rusavhengige mødrene trenger 
bistand. Ved å bruke «barnets stemme» i 
veiledningen oppleves den, ifølge Pajulo, 
i mindre grad truende for mor, noe som 
fører til at hun gjør det som må gjøres i 
forhold til barnet. Hvert utviklingssteg 
hos barnet kan beskrives ved å bruke 
barnets stemme som et viktig budskap 
sendt fra barnet til moren. 

En slik terapeutisk bruk av film samsva
rer i stor grad med hvordan man som 
Marte Meoterapeut bruker samspills
film i veiledning av foreldre. Marte Meo 
(av egen kraft) er utviklet av Maria Aarts 
som en terapeutisk metode for å utvikle 
og forsterke det positive i samspillet som 
finnes mellom foreldre og barn i den 
utviklingsstøttende dialogen (Hedenbo 
& Wirtberg 2002). 

PCERA kan så brukes før og etter en te
rapeutisk intervensjon for å se om vei
ledningen virker, og at mor klarer å se og 
møte barnets følelser og signaler. Det er 

Drift av alor nettverk gir 
en god arena for kontak-
ten mellom forskning og 
praksis.
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viktig at mor får tid og mulighet til å for
stå barnet sitt, og til å reagere konsistent 
på barnets signaler. 

Hvis ikke dette skjer, har det store konse
kvenser for barnet. Braarud og Nordan
ger hevder at et barn som over tid opp
lever omsorg som ikke 
er inntonet mot dets 
behov og som må regu
lere og trøste seg selv, 
vil kunne utvikle dys
regulering (Braarud & 
Nordanger 2011).

PCERA brukt i forskning, hvordan går 
det med barna?  
Clark og kollegaer har som nevnt brukt 
PCERA i forskning på høyrisikogrupper, 
deriblant rusavhengige mødre. Forsknin
gen viste bekymring knyttet til mors evne 
til å vise entusiasme og å glede seg over 
barnet, og til å være sensitiv og å lese bar
nets signaler og respondere på barnets 
signaler. I tillegg hadde mødrene vansker 
med å inngå i samhandling med barnet 
gjennom kommunikasjon, blikkontakt, 
fysisk kontakt og turtaking. Man så en in
vaderende adferd i forhold til barnet hos 
denne gruppen mødre. 

Målingene av barnet viste manglende 
positiv affekt, og at det var manglende 
blikkontakt med mor. I dyaden mellom 
foreldre og barn så en lite delt glede og 
fornøyelse. Forskerne hevdet at dette 
funnet var bekymringsfylt fordi disse 
variablene er de som er med på å skape 
strukturen i et forhold mellom foreldre 
og barn (Burns et al., 1997).

Siqveland (2012, 2014) sin forskning er 
nyere. Hun har også brukt PCERA i sin 
forskning på norske rusavhengige mød

re innlagt i institusjoner i Norge. Disse 
mødrene var i behandling sammen med 
barna sine. Siqveland fant som Clark at 
mødre med rusproblemer ved barnets 
tre måneders alder var mindre sensitive 
i samspillet med barnet. De rapporterte 
også et høyere stressnivå enn normal

gruppen. Ved barnets 
12 måneders alder var 
mødrene også mindre 
sensitive i samspillet 
med barnet. De var 
mindre i stand til å lese 
eller tolke babyens sig
naler, og de var mindre 

i stand til å tune seg inn følelsesmessig i 
forhold til barnet. 

Barna i Siqvelands forskning gir grunn til 
bekymring. De viste tegn til at samspillet 
med mor ikke var tilfredsstillende ved å gi 
mer utrykk for negativ affekt. Barna på 12 
måneder skåret lavt på affektive utrykk, 
og ga mer utrykk for negativ affekt. Barna 
ga mindre uttrykk for glede og var mindre 
tilfredse i samspillsituasjonen. Den dya
diske kvaliteten viste seg også å være la
vere ved barnets 12 måneders alder. Det 
var mer sinne og irritabilitet, et høyere 
spenningsnivå, mindre samhørighet og 
gjensidig glede i dyaden.  Siqveland hev
der at dette kan forklares med av at bar
net ved 3 måneders alder har erfart lite 
sensitivitet i omsorgen, og dersom dette 
ikke endres vil en som resultat kunne se 
at barnet viser mindre positive følelser i 
samspill med omsorgspersonen (ibid).

Hvordan forholde seg til forskningen?
Hva gjør vi når barnet har det dårligere 
sammen med sin omsorgsperson etter 12 
måneder i behandlingsapparatet?  Selv 
om de fleste av de undersøkte mødrene 
var utskrevet av institusjon med bar

Resultatene fra evalueringen 
viser at nettverket har nytte- 
og overføringsverdi i bedriften.
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net sitt, så finnes det noen ubehagelige 
spørsmål som er nødvendige å stille:

Klarer vi som gir dette behandlingstilbu
det til mor og barn å fange opp at sam
spillet i relasjonen blir dårligere i be
handlingsperioden? 

Oppdager vi at barna viser manglende 
glede og tilfredshet i samspillet? 

En dyade mellom mor og barn med sinne 
og irritabilitet, et høyere spenningsnivå, 
mindre samhørighet og gjensidig glede 
er skadelig for barnet. Hvordan ivaretar 
vi som fagfolk denne problemstillingen?

Er vi gode nok til å bruke egnede kart
leggingsintrumenter til å oppdage at 
sårbare barn ikke har en tilfredsstillende 
psykologisk og sosial utvikling?  PCERA 
er et instrument som ikke bare egner seg 
til forskning, men som forsikrer oss som 
arbeider med mor og barn om at vi gjen
nom systematisk samspillskartlegging 
har god kunnskap om kvaliteten på rela
sjonen mellom mor og barn. 

Om forfatteren:
Maren Løvås er barnevernspedagog, so-
sialantropolog, familieterapeut og Mar-
te Meo-terapeut. Hun er ansatt i KoRus 
Vest Stavanger, og har det siste året også 
vært ansatt på avdeling for gravide og 
småbarnsfamilier ved Rogaland A-senter. 
Løvås har flere års erfaring i arbeid med 
vanskeligstilte familier, og er sertifisert i 
PCERA. Hennes masteroppgave i familie-
terapi omhandler bruken av kartleggings-
intrumenter i arbeidet med rusmiddelav-
hengige mødre med sped- og småbarn. 
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Både fra formelle og mer uformelle kilder 
i en rekke land i Europa har det i de senere 
årene kommet rapporter om at ecstasy/
MDMAmarkedet er i endring, med økt 
produksjon, bedre tilgjengelighet til stof
fene og etablering av nye markeder via 
internett (EMCDDA, 2015). Avanserte il
legale laboratorier i Nederland og Belgia 
forsyner både vårt kontinent og verden 
for øvrig med høypotente, fargerike piller 
med populære logoer. Det har kommet 
meldinger om økt bruk, og det har vært 
sendt ut advarsler både om høy renhet 
på stoffet, og om tabletter som har vært 
iblandet ukjente og farlige stoffer. Kripos 
rapporterte i fjor om rekordhøye beslag 
i Norge, både av nye rusmidler, såkalte 
NPS (new psychoactive substances), og 
ecstasy/MDMA (Kripos, 2015). Det har 
også vært en økning i antall MDMArela

terte sykehusinnleggelser, og noen land 
har registrert dødsfall relatert til bruk av 
MDMA (EMCDDA, 2016).

Føre Varsystemet har overvåket rus
trender i Bergen fra 2002 (Mounteney, 
2009, Flesland & Knoff, 2015) og fanger 
tidlig opp endringer i rusmiddelbruken 
lokalt. Etter mange år med først en ned
adgående og deretter stabil trend for 
ecstasy/MDMA, rapporterte Føre Var 
våren 2015 en økning i tilgjengelighet og 
bruk. Tendensen var den samme også det 
neste halvåret, høsten 2015, og MDMA 
ble av flere informanter rapportert som 
et nytt rusmiddel i deres miljø/nettverk. 
Med bakgrunn i trendbildet for ecstasy/
MDMA vil denne artikkelen belyse den 
endrede situasjonen i en lokal, nasjonal 
og europeisk sammenheng. 

Det globale rusmiddelmarkedet er i hurtig utvikling. En rekke nye rusmidler er blitt identifisert 
de siste årene, og trendbildet er i endring. Bare i Norge ble det registrert 23 nye rusmidler i 2014 
(Sandøy, 2015). Nye tider med grenseløs elektronisk kommunikasjon og netthandel gjør veien fra 
produksjon til bruker rask og lett tilgjengelig. Samtidig er det noen «gamle» rusmidler som har 
fått en «ny vår».

Ecstasy - et rusmiddel i endring 
– økende trender og nye begreper

Av: Liv Flesland, KoRus – Vest, Bergen

Rusfag nr. 1–2016
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Hva er ecstasy/MDMA?
Ecstasy er en samlebetegnelse på fle
re kjemisk nært beslektede stoffer med 
sentralstimulerende og hallusinogene 
virkninger. De er alle illegalt framstilte, 
syntetiske «designerdrugs». Ecstasyta
bletter inneholdende virkestoffet MDMA 
(3,4metylendioksymetamfetamin) har 
vært det dominerende 
produktet i dette mar
kedet, men tablettene 
har ofte vist seg også å 
inneholde andre stoffer 
som MDA (metylendi
oksiamfetamin) og 
MDEA (metylendiok
sietylamfetamin) (Sandøy, 2015).  Det 
ferdige produktet er vanligvis blanke 
krystaller, hvitt pulver eller fargerike 
kapsler og tabletter med karakteristiske 
logoer (FHI, 2015). I det siste tiåret har de 
fleste tablettene som har vært solgt som 
ecstasy i Europa inneholdt lave doser el
ler ikke noe MDMA, i tillegg til at det er 
blitt identifisert mange andre stoffer i 
dem. Nye data fra 20142015 tyder deri
mot på økt tilgjengelighet både av tablet
ter med høyt MDMAinnhold og MDMA i 
pulver og krystallform (EMCDDA, 2015). 

Historisk bruk
MDMA ble oppdaget i 1912 av den tyske 
kjemikeren Anton Köllisch, og ble pa
tentert i 1914 som et appetittdempende 
middel av legemiddelfirmaet Merck. Pre
paratet ble aldri markedsført, og det var 
først på 1950tallet man begynte å stu
dere substansens virkninger og giftighet. 
Det var imidlertid ikke før i 1970årene 
at den første artikkelen om MDMAbruk 
blant mennesker ble publisert av kjemi
keren/psykofarmakologen Alexander 
Shulgin (Shulgin & Nicols, 1978). Psyko
logen Leo Zeff hevdet omtrent på sam

me tid at MDMA kunne ha terapeutiske 
egenskaper. Bruk av små doser MDMA 
skulle fremme kommunikasjon og øke 
evnen til empati. Dette ga opphav til 
navnet på undergruppen «empatoge
ner» (også kjent som «entaktogener»). På 
1970tallet ble MDMA anbefalt til psyko
loger som en nyttig tilleggsbehandling til 

psykoterapi for de fleste 
psykiske plager, men 
stoffet ble aldri offisielt 
godkjent som legemid
del. 

Samtidig med ut
prøving av terapeutisk 

effekt ble ecstasy populært som rusmid
del. I 1980årene så en starten på omset
ning av MDMA til rekreasjonsbruk, sær
lig blant unge. Stoffet ble i begynnelsen 
kalt «emphaty», men fikk etter kort tid 
navnet ecstasy (EMCDDA, 2016). Ecstasy 
ble klassifisert som et illegalt rusmiddel 
i USA i 1985, og kom på narkotikalisten i 
Norge i 1986. Fra 1990tallet ble bruk av 
ecstasy populært i forbindelse med så
kalte «house/rave parties». Bruken økte 
fram mot år 2000, for så å stabilisere seg. 

Inntaksmåte og virkning
Den vanligste inntaksmåten for ecstasy 
er å svelge tabletter eller pulver. Stoffe
ne er vannløselige og kan også røykes, 
sniffes eller injiseres. En vanlig rusdo
se MDMA har tradisjonelt vært på cirka 
50150 mg, men mengden og typen vir
kestoff i de ulike tablettene kan variere 
i betydelig grad. Ved inntak gjennom 
munnen kommer rusvirkningen etter 
ca. 30 minutter, og varer 48 timer. Det er 
ikke uvanlig at brukere tar en ny dose når 
effekten av første dose begynner å avta. 
Inntak av ecstasy/MDMA kan påvises i 
blodet i omtrent ett døgn, og i urinen i 

Samtidig med utprøving av 
terapeutisk effekt ble ecstasy 
populært som rusmiddel.
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noen dager etter inntak (Rustelefonen, 
2016). En enkeltdose MDMA (50 mg) kan 
påvises i blodet med nivå over straffbar
hetsgrensen i trafikken, svarende til 0,2 
promille i 68 timer etter inntak, og en 
dobbel dose kan påvises i 1215 timer 
(FHI, 2016). 

MDMA virker gjen
nom at nivået av 
ulike signalstoffer 
(serotonin, noradre
nalin, dopamin) i 
hjernen øker. Ved 
inntak av en vanlig 
brukerdose er det 
den sentralstimu
lerende virkningen som dominerer. Det 
gir en følelse av oppstemthet, økt energi 
og redusert tidsfølelse. Appetitt og trett
het reduseres. Sansene skjerpes og inn
trykk oppleves ofte som positive, med 
økt åpenhet og nærhet til andre. Dette er 
den såkalte empatogene effekten. Hallu
sinasjoner (sansebedrag) oppstår sjelden 
ved lave doser, men ved økende doser vil 
disse egenskapene bli mer dominerende. 
Brukeren kan bli forvirret og få syns og 
hørselshallusinasjoner, forfølgelsestan
ker og angst. 

De fysiske symptomene ved ecstasybruk 
er blant annet raskere puls, høyere blod
trykk, økt kroppstemperatur og muskels
penninger med risiko for overbelastning 
av hjerte og kretsløp. Alvorlig overopphe
ting har en sett eksempler på hos perso
ner som etter inntak av ecstasy/MDMA 
har vært svært aktive gjennom lange og 
intensive danseøkter, og som ikke har er
stattet væsketapet med nok drikke. Selv 
om det er rapportert dødsfall etter en
keltinntak, ser det ut til at noen få gan
gers bruk av ecstasy vanligvis ikke fører 

til langvarige negative helseeffekter, med 
unntak av dem som skyldes ulykker og 
skader under ruspåvirkning (FHI, 2015a).

Etter en MDMArus, særlig hvis den er 
langvarig eller ved gjentatt inntak, kan det 
komme en periode med tretthet og ned

stemthet. Gjentatt 
bruk kan også føre 
til toleranseøkning 
og avhengighet, 
men den er mindre 
uttalt enn for man
ge andre rusmidler. 
Bruk over tid kan 
også føre til psykiske 
problemer i form av 

nedsatt hukommelse, svekkede kognitive 
funksjoner, økt impulsivitet, angst, de
presjon, søvn og spiseforstyrrelser. Det 
finnes ingen spesifikke medikamenter 
for behandling av ecstasyavhengighet. 
Forgiftninger med alvorlige og potensi
elt livstruende symptomer som heteslag, 
bevissthetsforstyrrelser, hjerterytme
forstyrrelse, hjerteinfarkt eller hjerne
blødning må behandles i sykehus (ibid).

Annen risiko ved bruk handler om at 
ecstasytabletter/kapsler med tilsynela
tende ren MDMA kan inneholde andre 
stoffer i stedet for eller i tillegg til MDMA. 
Analyser har vist at ecstasytabletter har 
inneholdt en rekke andre substanser, 
som efedrin, dekstrometorfan, ketamin, 
koffein, kokain, metamfetamin eller syn
tetiske katinoner. Dette er stoffer som i 
seg selv er skadelige, og risikoen øker be
tydelig om de tas sammen med MDMA. 
Bevisst eller ubevisst kombinasjonsbruk 
med andre stoffer som cannabis og alko
hol øker også risikoen for negative helse
effekter (NIH, 2013). 

Etter en MDMA-rus, særlig hvis den er 
langvarig eller ved gjentatt inntak, kan 
det komme en periode med tretthet og 
nedstemthet.
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Bruk og tilgjengelighet av MDMA i 
Europa og Norge i 2015
EMCDDA sin årsrapport for 2015 anslår 
at 3,6 prosent av europeere i alderen 
1564 år har en eller flere ganger brukt 
ecstasy, og at 0,6 prosent har brukt det i 
løpet av det siste året. 
Andelen som har brukt 
ecstasy/MDMA i Norge 
synes å være lavere enn 
andelen i de fleste andre 
europeiske land. Nasjo
nale tall fra Sirus (San
døy, 2015) viser at det 
er 2,2 prosent i alders
gruppen (1664 år) som 
en eller flere ganger har brukt ecstasy/
MDMA i Norge.  Den samme undersøkel
sen finner at blant unge voksne (1630 år) 
har 3,3 % prosent brukt ecstasy/MDMA 
en eller flere ganger, og 0,8 prosent oppga 
å ha brukt det i løpet av det siste året. I 
Europa har totalt 1,4 prosent unge voks
ne (1534 år) brukt ecstasy i løpet av det 
siste året. I Norge var det dobbelt så man
ge menn (3,2 %) som kvinner (1,2 %) som 
hadde brukt ecstasy/MDMA en eller flere 
ganger, og det var høyest forekomst (5,8 
%) i aldersgruppen 2534 år.  

MDMA forsvant gradvis fra markedet i 
Europa da Kina tidlig på 2000tallet stop
pet eksport av prekursoren1 PMK. Den 
kraftige nedgangen i MDMAproduksjo
nen viste seg i Norge blant annet gjen
nom nedgang i beslag, særlig fra 2003, 
sammenlignet med årene 20002002 
(figur 1 og 2). Fra 20082010 ble MDMA 
i såkalt ecstasy i stor grad erstattet av an
dre stoffer.  Etter en periode der de fles
te tablettene som ble solgt som ecstasy 

1 Prekursor (forløper/utgangsstoff): Kjemikalier 
som brukes for å tilvirke selve rusmiddelet. 

i Europa inneholdt lave doser eller ikke 
noe MDMA, har dette nå endret seg. Eu
ropol har rapportert at produksjonen av 
syntetiske stoffer, spesielt MDMA, sta
dig øker i Belgia og Nederland. Belgisk 
politi avdekket både i 2013 og 2014 flere 

store produksjonsste
der for syntetiske stof
fer. Det har også vært 
en stor økning i beslag 
av prekursorer på vei 
til Nederland, og både 
nederlandske og belgis
ke myndigheter har av
dekket flere dumping
plasser for avfall som 

assosieres med produksjon av syntetiske 
stoffer (Kripos, 2015a). Ifølge Europol er 
det utfordrende å analysere nyere trender 
i MDMAbeslag på grunn av mangelen 
på data fra enkelte land, men det blir an
slått at i underkant av fem millioner MD
MAtabletter ble beslaglagt i EU i 2014. 
Det var omtrent den doble mengden av 
beslagstallene fra 2009. I tillegg ble det i 
Tyrkia samme år (2014) beslaglagt like 
store mengder MDMA som i hele EU til 
sammen (EMCDDA, 2015). Dagens pro
duksjoner har en betydelig høyere kon
sentrasjon enn det som var vanlig tidlig 
på 2000tallet. Tabletter som tidligere 
vanligvis hadde en styrke på 100 mg, pro
duseres nå med styrker opp mot 300 mg 
MDMA (Kripos, 2015a). Halvparten (53 
%) av alle ecstasytabletter som ble testet 
av det nederlandske Drugs Informatie en 
Monitoring Systeem (DIMS) i 2015 inne
holdt mer enn 140 mg MDMA, sammen
lignet med kun tre prosent MDMA i 2009 
(figur 3). For uerfarne brukere gir dette 
en betydelig økt risiko for overdosering 
og helseskader (EMCDDA, 2016).

Dagens produksjoner har en 
betydelig høyere konsentra-
sjon enn det som var vanlig 
tidlig på 2000-tallet.
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■ Tabletter
■ Pulver (omregnet til tabletter)

Beslaglagt mengde pulver er omregnet til tabletter med 100mg virkestoff. Det er tatt utgangspunkt i at 
beslaglagt pulver har en styrkegrad på 85%. De siste to årene har variasjonen ligget i området 85-95%.

Figur 1: Ecstasy (MDMA) antall beslag – Kripos, narkotika og dopingstatistikk 2014

Figur 2: Ecstasy (MDMA) beslaglagt mengde (antall tabletter) – Kripos narkotika og 
dopingstatistikk 2014. 
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Siden 2011 har forekomsten av MDMA 
begynt å øke igjen også i Norge, og meng
den av ecstasytabletter som ble beslag
lagt i første halvår av 2015 hadde økt 
betydelig sammenlignet med samme 
periode året før. Hos Tollvesenet var det 
særlig økning i beslag av MDMA i pulver
form. Analyser av disse beslagene viste 
svært rene kvaliteter på opptil 8595 pro
sent MDMA. Det ble også gjort beslag av 
prekursorer for produksjon av MDMA i 
Norge (Kripos, 2015a).  

MDMA/ecstasy – trender i Bergen
Føre Var har kartlagt trender og tendenser 
for ecstasy i Bergen gjennom 13 år, dvs. 
mellom 2002 og 2015 (Flesland og Knoff, 
2015).  I disse årene har trenden utviklet 
seg fra nedadgående og stabil i perioden 
20022014, til at det fra høsten 2014 har 
vært en økende trend (figur 4). Det har 
vært en del medieoppmerksomhet, både 
i kjølvannet av store beslag gjort av toll
etaten eller politiet, og politiets innsatser 

mot bestemte målgrupper, blant annet 
fra det som i ettertid er blitt kalt «skole
aksjonene» (BA, april 2014). Det ble i ho
vedsak avdekket bruk av cannabis, men 
også at det var noen elever i videregåen
de skole som hadde brukt MDMA.

Høsten 2014 rapporterte Føre Var om 
økning i bruk av ecstasy i Bergen siste 
halvår. Av 33 informanter var det litt un
der halvparten som kjente til bruk, og 
noen av dem rapporterte MDMA som 
et nytt rusmiddel brukt i deres nettverk/
miljø. Denne tendensen fortsatte nes
te halvår, og i Føre Varrapporten våren 
2015 (1/2015) ble det varslet om sterk 
økning både i tilgjengelighet og bruk av 
ecstasy/MDMA. Dette funnet var bl.a. 
basert på økte beslag, flere positive prø
ver fra misbruksanalyser og prøver tatt av 
bilførere, samt at det var flere informan
ter som rapporterte økning i tilgjengelig
het og bruk. Det var også en større andel 
informanter, to tredjedeler, som kjente til 

Figur 3: Styrkenivåer MDMA tabletter 2003-2015 - DIMS
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bruk av ecstasy/MDMA denne gangen. 
Det ble rapportert at de fleste brukerne 
var unge voksne personer knyttet til ute
livsarenaer og miljøer som var kjent for 
utforskning av og eksperimentering med 
rusmidler. 

Ecstasy og MDMA ble i noen miljøer be
skrevet som to ulike rusmidler, og MDMA 
ble rapportert som det mest brukte og 
foretrukne. Det var også noen informan
ter som ikke kjente til bruk av ecstasy, 
men de var godt kjent med MDMA og/
eller slanguttrykket Molly. Molly var det 
mest brukte slanguttrykket rapportert 
til Føre Var i 2015, og syntes å være godt 
kjent av mange, også blant unge helt ned 
i ungdomsskolealder. MA/Emma var 
også et mye omtalt slanguttrykk. Mol
ly kommer fra ordet «molecular», som 
refererer til den rene krystall eller pul
verformen av MDMA. Det er et slangut
trykk som har fått en økt popularitet de 
siste årene, blant annet via kjente artister 
som Madonna, Kanye West og Miley Cy
rus som alle har nevnt Molly i musikken 
sin. Knips, E og Bokstaver, som var van
lige slanguttrykk for ecstasy for fem til ti 
år siden, har ikke vært nevnt av Føre Var 
sine informanter i de to siste periodene. 
Bruken av begrepene Molly og MA gir et 

signal om at det fortrinnsvis er MDMA 
som etterspørres i Bergen.

I Føre Varrapporten høsten 2015 (2/2015) 
var utviklingen den samme, med en sterk 
økende tendens for ecstasy/MDMA, og 
fortsatt var det en del informanter som 
rapporterte MDMA som et nytt rusmid
del i deres nettverk. Basert på funnene fra 
Føre Var det siste året, og behovet for å få 
mer kunnskap om bruken av ecstasy/
MDMA, ble det i perioden september–
oktober 2015 gjennomført syv dybdein
tervjuer med informanter som kjente til 
bruk av disse stoffene. 

Gjennom intervjuene ble det uttrykt be
kymring for at det blant ungdom og unge 
voksne har skjedd en generell holdnings
endring knyttet til bruk av MDMA, og at 
det i løpet av de siste årene er blitt skapt 
et inntrykk av at det er et ufarlig rusmid
del. Informantene sa at det hovedsakelig 
var personer mellom 1825 år som brukte 
MDMA i Bergen, men det ble rapportert 
stor spredning i alder, fra 1617 år til opp i 
40årene. Kjønnsfordelingen var det noe 
ulike oppfatninger om.  Noen informan
ter mente det var flest menn som brukte 
ecstasy/MDMA, mens andre mente det 
var ganske lik fordeling mellom kjønne

Figur 4: Langtidstrend ecstasy/MDMA i Bergen 2002-2015
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ne. Ecstasy/MDMA ble omtalt som et 
«festdop» eller «partydop» som vanlig
vis brukes i helgene, mest i private set
tinger, men også ute på byen. Bruk på 
nattklubber og showscener ble nevnt 
spesielt, og at det i mindre grad ble brukt 
på utesteder omtalt som puber og ba
rer. Ecstasy/MDMA 
ble ofte brukt sam
tidig med alkohol. 
Det ble også sagt at 
MDMA brukes mye 
i de samme miljøene 
som bruker koka
in, og at inntaket av 
stoffene gjerne kom
bineres. Noen infor
manter hadde kjennskap til at amfeta
min og kokain i noen grad ble byttet ut 
med MDMA. På grunn av god tilgang var 
MDMA også i noen tilfeller blitt et sub
stitutt for kokain, som i perioder hadde 
vært mindre tilgjengelig. 

Ecstasy vs. MDMA 
Det var hovedsakelig MDMA som ble 
nevnt brukt, men det kom også informa
sjon om bruk av ecstasy. I noen grupper 
ble stoffene oppfattet som to ulike rus
midler, og brukerne var bevisste på hvor
for de hadde preferanser for det ene eller 
det andre. MDMA ble beskrevet å gi en 
rolig og svært behagelig rus og ble gjerne 
brukt i private settinger, omtalt som roli
ge sammenkomster blant venner. Ecstasy 
derimot ble beskrevet å gi mer energi og 
ble i større grad brukt i tilknytning til 
konserter, festivaler og dansefester. Det 
var særlig pulver fra knuste krystaller av 
MDMA som ble foretrukket, fordi det ble 
forstått som rent stoff og derfor trygt å 
bruke.  Tabletter hadde rykte på seg for 
oftere å være iblandet andre stoffer, både 
MDMAlignende og helt ukjente sub

stanser, og ble opplevd å være mer ufor
utsigbare og «ugreie» å bruke.

Det ble rapportert at inntaksmåten er 
avgjørende for virkningen av MDMA. 
Brukerne hadde erfaring med at pulver 
som svelges ga en roligere og lengre virk

ning enn sniffing, 
som ga en raskere og 
mer intens rus. De 
fleste informantene 
mente den vanligste 
inntaksmåten var 
«å droppe» MDMA. 
Dropping ble for
klart med at pulver 
først pakkes inn i 

lettoppløselig papir (avis, toalett eller 
sigarettpapir), og så svelges hele papir
klumpen. Dette mente brukerne var den 
tryggeste inntaksmåten. Noen brukere 
mente også at risikoen for å bli avhengig 
ble redusert ved denne inntaksmåten. 
Inntak gjennom munnen ble også opp
levd som mindre stigmatiserende enn 
inntak gjennom nesen. De som sniffet ble 
av andre oppfattet som «narkomane», og 
mange av MDMAbrukene identifiserte 
seg ikke med dem. Det ble også knyttet 
flere konsekvenser til sniffing, fordi snif
fing lett fører til såre neseslimhinner.

Ecstasy/MDMA ble i hovedsak kjøpt via 
kontakter: «Man kjenner noen som kjen
ner noen». Noen informanter kjente til at 
det under planlegging av fester ble bestilt 
tabletter med definert virkestoff, form og 
farge i eksakt antall, beregnet ut fra antall 
deltakere og konseptet for tilstelningen/
festen. En informant fra risikomiljøet be
skrev det slik: «Du bruker ikke hva som 
helst av ecstasy». Andre hadde kjennskap 
til at stoffet tilfeldigvis hadde dukket opp 
på en fest, og man fikk tilbud om å prø

Dropping ble forklart med at pulver 
først pakkes inn i lettoppløselig papir 
(avis-, toalett- eller sigarettpapir), og 
så svelges hele papirklumpen.
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ve det. Informanter hadde opplysninger 
om at stoffet gjerne ble bestilt via luk
kede grupper på Facebook, fra leveran
dører andre steder i landet, men at selve 
handelen foregikk på avtalt sted lokalt i 
Bergen. 

Fra politiet ble det rapportert at innfør
selen av ecstasy i stor grad følger de tra
disjonelle smuglerrutene for amfetamin 
og kokain. Dette kommer også fram i 
rapporten om MDMAbruk i Europa 
(EMCDDA, 2016). Det synes å være en ny 
utvikling i Norge at disse leverandørene 
også tilbyr ecstasy/MDMA. Det ble antatt 
at denne endringen skyldes økt etter
spørsel etter stoffet. Kjøp via internett ble 
rapportert å være i mindre omfang, oftest 
til eget forbruk. Tolletatens statistikker 
viser at det er små mengder MDMA som 
blir beslaglagt, hovedsakelig gjennom 
postforsendelser. 

Utfordringsbilder 
Gjennom den presenterte situasjonen 
om ecstasy/MDMAbruk i Europa og 
Bergen, kan det se ut som at det er kom
met en ny, yngre generasjon brukere som 
ikke har med seg historien om 90tallets 
ecstasy/MDMAbruk. Brukergruppen 
har endret seg fra house og ravekulturer 
til mer «mainstream» ungdom.

Dagens unge kjenner til rusmiddelet en
ten som MDMA eller som ett av alle slan
guttrykkene, Molly, Emma eller Krystal
ler. I miljøet får gjerne visse merkenavn 
og logoer rykte på seg for å være av god 
kvalitet, selv om det er svært vanlig at det 
etter kort tid dukker opp kopier av tablet
tene som kan inneholde helt andre styr
ker og virkestoffer. En oppfatning blant 
noen brukere er at MDMAkrystaller og 
ecstasytabletter er to ulike rusmidler, og 

at det ene er tryggere enn det andre. Det
te er signaler om at brukermiljøene har 
manglende kunnskap om ulike stoffers 
kjemiske sammensetninger, effekter og 
skadepotensiale. 

I Norge har MDMA vært i fokus i media 
de siste årene, og det ser ut til å ha «sne
ket» seg inn en holdningsendring som 
går ut på at at det anses som ufarlig og 
alminnelig. Dette øker risikoen for at 
flertallsmyten «alle bruker det» festner 
seg i ungdomsmiljøene, og at enda flere 
vil teste ut rusmiddelet. På hvilken måte 
utfordrer denne holdningsendringen og 
kunnskapsmangelen det rusforebyggen
de arbeidet? Er det tid for å tenke nytt? 

I en del land i Europa har de primære are
naene for tiltak i retning skadereduksjon 
vært knyttet til å identifisere ecstasypro
dukter som kan inneholde farlige vir
kestoffer og/eller ha høy renhetsgrad, 
gjennom mobile teststasjoner på store 
musikkfestivaler o.l., men dette har ikke 
vært en anvendt strategi i Norge. Etter
som den subkulturelle betydningen av 
MDMA i house og ravemiljøene virker 
å være redusert og unge i dag er generelt 
mer «vanlige» gjester på utelivsarenaene, 
ser det ut til at de tradisjonelle skadere
duserende metodene er i ferd med å bli 
utdatert (EMCDDA, 2016). Det er derfor 
behov for nytenkning og utvikling av mer 
treffsikre metoder for forebygging og ska
dereduksjon blant dagens unge.

Et eksempel på hvordan dette gjøres i 
England, er holdningskampanjen Crush
DabWait, iverksatt av den frivillige or
ganisasjonen The Loop & Chill Welfare. 
Organisasjonen ser på rusmiddelbruk 
som et folkehelseproblem, og tilbyr 
ikkefordømmende råd og støtte for å 
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hindre potensielle skader. Med mål om 
at MDMA skal brukes på tryggest mulig 
måte, informerer de om hvordan risiko
en ved inntak kan reduseres. Kampanjen 
oppfordrer målgruppen til å ha respekt 
for rusmiddelet, og anbefaler å ikke ta 
for mye og ikke ta det for ofte (Mixmag 
Staff, 2015). I Norge har 
vi en skadereduserende 
tilnærming i den nasjo
nale overdosekampanjen, 
med særlig fokus på å re
dusere opioide overdoser. 
Hva med å utvide denne 
satsningen til å inkludere 
andre rusmidler, som de 
sentralstimulerende og kanskje særlig 
ecstasy/MDMA? 

Rusmiddelanalyser av avløpsvann fra 42 
europeiske byer (Salvatore et al, 2015) 
viser at sentralstimulerende rusmidler, 
inkludert ecstasy/MDMA, har bestem
te bruksmønstre i løpet av uken. Et slikt 
mønster fant man særlig i NordEuro
pa, hvor det ble observert oppsving i 
brukerdosene i helgene. Denne studien 
samsvarer med de opplysningene Føre 
Var har innhentet gjennom trendpane
let/informantene, at ecstasy/MDMA 
fortrinnsvis brukes i helgene. Vannfors
kningsgruppen sier at økningen i bruken 
av stoffene i helgene gir grunn til bekym
ring. Sirus sin studie fra utelivet i Oslo 
viser høyere prevalens for illegal rusmid
delbruk enn andre studier av unge voks
ne (BrettevilleJensen, 2015). Her blir det 
pekt på viktigheten av å identifisere høy
risikogruppene, og utvikle relevante fore
byggende tiltak for å redusere potensiell 
skade. Norge har lenge satset på ansvar
lig alkoholhåndtering som et tiltak mot 
overskjenking. Er dette en satsning som 
også bør inkludere de mest brukte illega

le stoffene på utelivsarenaen; cannabis, 
kokain og ecstasy/MDMA? 

Sirusrapport 7/2015 om det mørke net
tet viser til at internett kan være en god 
innfallsport for forebyggende tiltak (Bak
ken & Anderdal, 2015). Studien peker på 

at brukere av nett
forum synes det er 
viktigere å få tilgang 
til kunnskapsba
sert informasjon og 
forskning, heller enn 
å lære av andre bru
keres erfaringer med 
ulike stoffene. Dette 

er en god invitasjon til rusfeltet om å ret
te forebyggende innsatser mot de virtu
elle mediene. Nye internettbaserte inter
vensjonsmodeller i framtiden kan spille 
en viktig rolle når det gjelder å nå ut til 
brukerne med målrettet innsats.

Avslutning 
Føre Var fanger tidlig opp endringer i rus
situasjonen lokalt. Den økte tendensen 
for bruk av MDMA er trolig ikke unik for 
Bergen, men er et nasjonalt og globalt fe
nomen. Økning i bruk av høypotente el
ler urene rusmidler, særlig blant de unge 
som har minst erfaring og kunnskap, gir 
grunn til bekymring. Den svært raske 
gjenoppblomstringen i MDMAbruk kre
ver en umiddelbar oppmerksomhet mot 
gode modeller for handling. Nytenkning 
og innovasjon i retning forebygging, tid
lig varsling og skadereduksjon vil bli en 
viktig oppgave for KoRus i tiden fram
over.

Vannforskningsgruppen sier at 
økningen i bruken av stoffene i 
helgene gir grunn til bekymring.
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Innledning
Økte forventninger til bruk av evidens
baserte metoder innen rusfeltet har bi
dratt til at Motiverende samtale har fått 
en sentral plass både i forhold til etablert 
problematikk og i forhold til tidlige inter
vensjoner.  

Nasjonale myndigheter (Helsedirekto
ratet) har de siste årene hatt en økt sats
ning på Motiverende samtale, blant an
net nedfelt i ROPretningslinjene som en 
anbefalt metode inn i kommunal sektor 
og i spesialisthelsetjenesten.  KoRus
enes rolle er å bistå både i utvikling og 
vedlikehold av MIkompetanse blant 
fagpersoner i tjenester i kommunal sek
tor og i spesialisthelsetjenesten. I lys av 
dette har KoRus Bergen etter oppdrag 
fra Helsedirektoratet utviklet en nasjonal 
veiledningstjeneste, MIanalyse, som har 

til hensikt å kvalitetssikre bruken av MI, 
samt å bistå fagpersoner innen feltet for å 
utvikle seg til å bli gode utøvere av meto
den, og å opprettholde egen fagkompe
tanse i MI. 

Det pågår for tiden en debatt i Norge 
om hvilken effekt Motiverende samtale 
og Brief Interventiontilnærminger har 
i forhold til endring av alkoholvaner og 
annen problematisk atferd. Debatten 
ble blant annet trukket fram i et notat 
fra Kunnskapssenteret (Kurtze og Berg, 
2015) hvor de har vurdert om Motive
rende samtale har effekt på å endre le
vevaner i forhold til ulike risikofaktorer. 
Debatten kommer videre fram i nyhets
brev fra Nasjonal kompetansetjeneste for 
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 
(ROP.no (Drag, 1.2.2016)) under tittelen: 
Korte alkointervensjoner har liten effekt. 

Motiverende Samtale (MI) blir anbefalt som behandlingsmetode i en rekke offentlige styrings-
dokumenter/veiledere knyttet til rusmiddelbruk og ulike livsstilsendringer. Den senere tiden har 
det kommet noen oversiktsstudier som viser til mindre positiv effekt av MI enn det en ser i andre 
systematiske oversikter/metaanalyser.

Virker Motiverende Samtale? 
En oversikt over forskning på aktuelle fagområder

Av: Solveig Storbækken, 
Nina E. Andresen, Sonja Mellingen, 
KoRus – Vest, Bergen

Rusfag nr. 1–2016
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Det vises til en metastudie av Glass et al. 
(2015) som konkluderer med at det ikke 
er kunnskapsgrunnlag for antakelsen om 
at kortvarige tiltak ved alkoholproblemer 
fører til at flere får effektiv hjelp.
På bakgrunn av den pågående debatten 
ønsker vi å undersøke, presentere og dis
kutere hvilke svar forskningslitteraturen 
kan gi oss på spørsmål 
om Motiverende sam
tale har positiv effekt 
på problemområder, 
og overfor målgrupper 
som er aktuelle for de 
ulike tjenestene som 
KoRus i hovedsak gir 
opplæring i.

I artikkelen presenteres dermed sys
tematiske oversikter/metaanalyser på 
Motiverende samtale og Brief Interven
tiontilnærminger som har relevans for 
KoRus sin virksomhet.

Systematiske oversikter/meta-
analyser
Mange tjenester som får opplæring i MI 
av KoRus arbeider innenfor et bredt spek
ter av helsefremmende og tidlige inter
vensjoner overfor risikogrupper. I et nytt 
notat fra Kunnskapssenteret (Kurtze og 
Berg, 2015), sammenstilles data fra seks 
systematiske oversikter som oppsumme
rer effekter av MI når det gjelder alkohol, 
tobakk, fysisk aktivitet og ernæring. For
fatterne oppsummerer at MI muligens 
reduserer bruken av rusmidler blant 
mennesker med rusproblemer, og at MI 
hjelper røykere med å bli røykfrie. Videre 
fremmer MI trolig vekttap hos overvek
tige, og kan øke graden av fysisk aktivi
tet noe. Notatet oppsummerer videre at 
det trolig er liten eller svært liten effekt 
av MI når det gjelder hvor mye og hvor 

ofte unge drikker alkohol. Dette notatet 
bekrefter, men står også delvis i kontrast 
til, andre kunnskapsoppsummeringer og 
metaanalyser vedrørende effekt av MI de 
senere årene. 

En rekke studier dokumenter effekten 
av MI innenfor et bredt spekter av at

ferdsendring. I en me
taanalyse bestående av 
119 studier innbefattet 
rusbruk, helserelatert 
atferd og gambling 
(Lundahl et al. 2010) 
oppsummeres det at 
75 % av deltakerne i 
studiene oppnådde ef

fekt av MI. 50 % oppnådde en liten, men 
meningsfull effekt, og 25% oppnådde en 
moderat eller stor effekt.  

I en nyere systematisk oversikt som in
kluderte 13 342 pasienter (Smedslund 
et al. 2011), oppsummeres det at MI kan 
redusere rusmisbruk sammenlignet med 
ingen behandling, men ikke er overlegen 
andre behandlingsmetoder. 

Flere tjenester som KoRus gir MIopplæ
ring til, arbeider med unge mennesker 
og deres rusmiddelvaner. Kunnskaps
senterets oppsummering av at MI ikke 
har effekt på unges alkoholbruk, står i 
motsetning til andre studier på området. 
I en nyere systematisk oversikt oppsum
meres den seneste forskningen knyttet 
til MIintervensjoner for å redusere rus
middelbruk hos unge under 18,5 år (Bar
nett et al., 2012).  Oversikten inkluderer 
39 studier, hvorav 37 er RCTstudier. 
Studiene inkluderer alkoholbruk (n=9), 
tobakksbruk (n=10), marihuana (n=9), 
uspesifiserte narkotiske stoffer (n=13), og 
andre rusmidler (n=1). I 26 studier (67 %) 

Flere tjenester som KoRus gir 
MI-opplæring til, arbeider med 
unge mennesker og deres rus-
middelvaner.
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ser en signifikant reduksjon i bruk av uli
ke rusmidler for de unges vedkommen
de. Tallet øker til over 70 % om en kun in
kluderer ansikt til ansiktkonsultasjoner. 
Studien oppsummer også at skolebaser
te intervensjoner med MI for å redusere 
rusmiddelbruk hos de unge har større 
effekt enn hos en kontrollgruppe som 
fikk informasjonsbasert rusmiddelun
dervisning. Videre viser studien at MIin
tervensjoner med både unge og foresatte 
sammen, hadde bedre effekt enn MI bare 
med de unge.

En rekke metastudier viser at MI oppnår 
samme effekt som andre behandlingstil
nærminger, men på kortere tid (Hettema 
et al. 2005, Rubak et al. 2005, Lundahl et 
al. 2010). Motiverende samtale viser seg 
enda mer potent når den kombineres 
med annen aktiv behandling og andre 
behandlingsmetoder, som for eksem
pel kognitiv atferdsterapi (Arkowitz et 
al. 2007, Rollnick et al. 2008), og dette 
forklares som en synergieffekt; bruk av 
Motiverende samtale åpner for at annen 
behandling kan virke siden den fokuserer 
på motivasjon hos klienten, og dermed 
kan fungere som en katalysator for andre 
terapeutiske tilnærminger.

Brief intervention (BI) 
Bruk av Motiverende samtale inngår 
ofte i BIsettinger, og som navnet tilsi
er er en slik intervensjon kort – fra 5 til 
30 minutter. Det er gjort mange studier 
innenfor BIområdet, spesielt innenfor 
primærhelsetjenesten (Fountain 2015). 
I noen sammenhenger blir det satt lik
hetstegn mellom BI og MI, og BIstudier 
inngår ofte i systematiske oversikter over 
effekter av MI på ulike områder. I denne 
sammenstillingen legges det til grunn at 
MI kan brukes i både korte og lengre be

handlingsforløp, og vi velger å trekke ut 
studier som ser spesifikt på effekten av 
MI i en BIsetting. Dette med bakgrunn 
i det ovennevnte fokuset på spørsmålet 
om kortvarige MIintervensjoner har ef
fekt, og at mange tjenester KoRus har et 
opplæringsansvar for, arbeider innenfor 
en slik setting.

I en nylig utgitt rapport fra EMCDDA (Fo
untain, 2015) oppsummeres forskning 
rundt BI. Samlet sett viser den tilgjenge
lige forskningen en positiv effekt når det 
gjelder BI, spesielt i intervensjoner knyt
tet til alkoholbruk.

I en Cochranekunnskapsoppsumme
ring fra 2011 så en på effekten av BI for 
storforbrukere av alkohol ved sykehus
innleggelse (McQueen et al. 2011). Opp
summeringen inneholdt 14 RCTstudier 
med til sammen 4 041 deltakere, de fleste 
menn over 16 år. Pasienter som deltok i 
BI, viste en større reduksjon i alkohol
konsum enn de i kontrollgruppen etter 
6 og 9 måneders oppfølging. Disse re
sultatene bekrefter funnene i en tidlige
re systematisk oppsummering (Kaner et 
al. 2007 i Fountain, 2015) som evaluerte 
BItiltak hos alkoholbrukere i primær
helsetjenesten eller akuttjenesten. Totalt 
29 kontrollerte studier fra ulike land ble 
inkludert, og metaanalysen viste at del
takerne i intervensjonsgruppen hadde 
lavere alkoholforbruk etter ett år eller 
mer enn de i kontrollgruppen.

KoRus har ansvar for å gi rådgivere som 
arbeider med studenter kompetansehe
vende opplæring i kunnskapsbaserte me
toder som MI. En metaanalyse av Fachi
ni et al. (2012) så på effekten av en BI på 
alkoholkonsum hos studenter. De fant at 
12 måneder etter intervensjonen hadde 
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«Motiverende samtale 
åpner for at annen 

behandling kan virke 
siden den fokuserer på 

motivasjon hos klienten, 
og dermed kan fungere 

som en katalysator 
for andre terapeutiske 

tilnærminger»
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studentene som deltok et signifikant min
dre alkoholkonsum enn kontrollgruppen. 
Intervensjonsgruppen opplevde i tillegg 
signifikant færre alkoholrelaterte negative 
hendelser enn kontrollgruppen. 

Motstridende funn 
- en  diskusjon
Som nevnt ovenfor, 
viser forskningen 
på MI til dels mot
stridene resultater 
når det gjelder ef
fekt. 

Mens noen studier 
påviser effekt av MI 
på spesifikke om
råder, oppsummer andre at MI har liten 
eller ingen effekt på samme områder. 
Effekten av MI på unges rusmiddelbruk 
er et slikt eksempel. Mens Lundahl et al. 
viser til robuste funn når det gjelder MIs 
gode effekt på unges rusmiddelbruk, vi
ser Kunnskapssenteret til ingen effekt. 
I en kritisk gjennomgang av den syste
matiske oversikten som inngår i Kunn
skapssenterets notat om effekten av 
MI på reduksjon av unges alkoholbruk 
(Foxcroft et al. 2014), påpeker Mun et al. 
(2015) at oversikten har flere svakheter. 
De trekker blant annet fram problemer 
med søkestrategier, mangler i screening 
og vurdering av fulltekstartikler, ukorrekt 
bearbeiding av data og koding, og følge
lig uriktig effektstørrelse. De oppsumme
rer at begrensningene i denne studien 
underminerer de rapporterte estimatene 
og konklusjonen om manglende effekt 
av MI overfor unge. Slike begrensninger 
som Mun et al. peker på, kan oppstå både 
i studier som viser manglende effekt, og 
der en konkluderer med positiv effekt. 
Det er derfor betryggende at andre for

skermiljøer foretar kvalitetssjekker på 
forskerkollegers arbeider. 

Mens EMCDDAs rapport og andre stu
dier det vises til ovenfor, dokumenterer 
positiv effekt på BIområdet, viser en 

nylig metaana
lyse (Glass et al. 
2015) at BI ikke 
har effekt på an
tall henvisninger 
til videre behand
ling ved modera
te eller alvorlige 
alkoholproble
mer hos unge og 
voksne. Analysen 
viser likevel at i 

ni av de tretten studiene hadde BItilta
kene noe positiv effekt på ett eller flere 
utfallsmål relatert til alkoholforbruket 
hos deltakere med moderate til milde al
koholproblemer. 

En forklaring på manglende positiv effekt 
av BItiltakene for moderate eller alvor
lige alkoholproblemer kan handle om at 
intervensjonene hovedsakelig besto av 
én kort intervensjon med rådgivning el
ler Motiverende samtale.  I én studie be
grenset intervensjonen seg til å sende et 
brev til deltakerne, der de ble oppfordret 
til å oppsøke spesialist. Mennesker som 
har utviklet en alkoholavhengighet vil i 
de fleste tilfeller ha behov for mer omfat
tende intervensjoner og behandling for 
å øke egen mestringstillit til å bli rusfri, 
samt at faktorer ved selve avhengigheten 
vil kreve mer omfattende hjelp (Robbins 
et al. 2010, Mørland 2003).

Desto gledeligere er det at også denne 
studien bekrefter at BItiltak har positiv 
effekt for mennesker som er i en tidlig 

En forklaring på manglende positiv effekt 
av BI-tiltakene for moderate eller alvorlige 
alkoholproblemer kan handle om at inter-
vensjonene hovedsakelig besto av én kort 
intervensjon med rådgivning eller Motive-
rende samtale.
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problemfase når det gjelder alkoholbruk. 
Slik sett kan denne metaanalysen hjelpe 
profesjonelle til å bli mer treffsikre når 
det gjelder hvem som kan profitere på et 
BItiltak, og hvem som vil ha behov for 
mer omfattende oppfølging og behand
ling som følge av en eventuell screening. 

Til tross for at EMCDDArapporten (Fo
untain, 2015) konkluderer med at Brief 
MI er effektiv, understrekes det samtidig 
at de positive effektene av alkoholrela
terte BItiltak ikke bekreftes i alle befolk
ningsgrupper og settinger. Studier med 
positive funn inkluderer i stor grad kun 
menn, og er derfor ikke nødvendigvis 
gyldig for kvinner. Flere studier mangler 
også en longitudinell tilnærming – at 
intervensjonsgruppen blir fulgt over tid 
for å se på om effekten forblir stabil eller 
taper seg. Det knyttes også usikkerhet til 
hva det er som virker i BItiltak, og at det 
kan være farlig å generalisere funnene 
til andre grupper enn dem som inngår i 
de spesifikke studiene. Det pekes videre 
på at framtidig forskning bør fokusere 
på ulike mulige prediktorer for effekt på 
faktorer som kjønn, alder, tilknytning til 
arbeidslivet, psykisk helse m.m. (Foun
tain, 2015).

Andre faktorer som nevnes angående 
forklaringen på motstridende funn i 
forskningslitteraturen, er at studier som 
viser en positiv effekt av MI tenderer til 
å inneholde en mer omfattende MItil
nærming, og at metoden blir brukt som 
en komponent i en bredere behandlings
pakke (The Health Foundation, 2011). 

Et generelt problem i en del av forsknin
gen knyttet til MI, er at det ikke redegjø
res for MIkompetansenivået hos de fag
personene som foretar intervensjonen, 

og graden av tilsvarende ferdigheter hos 
de fagpersonene som gir tilbud til kon
trollgruppen. Slik sett har en ikke gode 
nok kunnskaper om i hvor stor grad in
tervensjonsgruppen faktisk mottok MI, 
og i hvor stor grad kontrollgruppen mot
tok noe som ligner.  

I en artikkel av Miller og Moyers (2014) 
tematiseres relasjonelle og spesifikke fak
torer i rusbehandling. Forskerne hevder 
at klinisk forskning innen rusfeltet har 
hatt for mye fokus på spesifikt behand
lingsinnhold, og at de ofte har ignorert 
de interpersonlige variablene i terapi. 
Behandlere innen rusfeltet som viser lav 
grad av eller ingen empati overfor klien
ter med alkoholproblemer har dårligere 
behandlingsutfall for sine klienter (Miller 
og Moyers, 2013). 

De argumenterer for at så lenge empati 
har betydning for utfall av terapi, og inn
går som en av de såkalte ikkespesifikke 
relasjonelle faktorene, bør empati ikke 
avskrives som sådan all den tid det viser 
seg at empati varierer svært mellom be
handlere, og det er uklart hvor generell 
den egentlig er. Behandlers empati fram
heves som er relasjonell faktor som kan 
læres og som er målbar. Det argumente
res videre for at når spesifikke behand
lingsfaktorer gis i en kontekst av interper
sonlig relasjon, så kan en ikke skille disse 
fra hverandre. Snarere enn kun å sam
menligne ulike terapiformer, mener for
skerne at det er mer å lære av også å foku
sere på de relasjonelle faktorene i terapi. 
De framhever betydningen av terapeut
faktorer som behandlers interpersonlige 
ferdigheter, behandlers positive forvent
ninger til klientens endringspotensiale, 
behandlers tiltro til behandlingstilnær
mingen, og at terapeutferdigheter viser 
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en klar sammenheng med utfall av terapi 
(Norcross et al. 2011, Imel et al. 2014, Mil
ler og Rollnick, 2014). Flere studier tyder 
på at om utfallet av terapi ikke i så stor 
grad kan forklares av behandlervariabler, 
så overskrider de likevel ofte den varian
sen som spesifikke faktorer i terapi har 
for utfallet av behandlingen (CritsCris
toph et al. 2009, Zuroff et al. 2010).

Oppsummering
Det eksisterer omfattende dokumenta
sjon for at MI har positiv effekt innenfor 
ulike områder innen helserelatert atferd, 
slik som rusmiddelbruk, røyking, gam
bling m.m. MI har samme effekt som 
andre behandlingsmetoder, men en kan 
se effekt av metoden etter kortere inter
vensjonstid. Motiverende samtale viser 
seg enda mer potent når den kombineres 
med annen aktiv behandling, og egner 
seg for bruk i forkant av annen behand
ling for å motivere brukere til å bli i be
handlingen. 

Flere systematiske oversikter viser at Brief 
MI er effektiv overfor noen målgrupper, 
mens det finnes for liten kunnskap om 
effekten for andre. En metaanalyse kon
kluderer med at BI ikke er tilstrekkelig 
for å redusere alkoholbruk og motivere 
mennesker med en alkoholavhengighet 
til videre behandling. Likevel vil en slik 
intervensjon kunne være en starthjelp 
for å nå mennesker med en omfattende 
rusproblematikk.
 
Noen systematiske oversikter viser liten 
eller ingen effekt av MI innenfor ulike 
helserelaterte områder og aldersgruppen 
unge. 

De til dels motstridene funnene forklares 
delvis gjennom kvaliteten på de systema

tiske oversiktene/metaanalysene, om
fanget av intervensjonen, og usikkerhet 
knyttet til MIkompetanse hos behandler 
i MIintervensjonene. I tillegg vektlegger 
noen forskere viktigheten av å framheve 
betydningen av behandlers interperson
lige ferdigheter, og at framtidig forskning 
også må vektlegge slike terapeutvaria
bler.

Avslutning 
På spørsmål om aktuelle virksomheter 
og fagpersoner skal fortsette å investere i 
MIopplæring ut fra gjeldene kunnskaps
grunnlag om effekt, tilsier ovenstående 
data alt i alt at å bygge opp MIkompe
tanse kan være hensiktsmessig med hen
syn til positive utfallsmål. MI ser også 
ut til å oppnå samme effekt som andre 
behandlingsmetoder innenfor et kortere 
forløp, og egner seg godt i kombinasjon 
med andre behandlingsmetoder. Da det 
ikke finnes noen behandlingsmetode 
som i seg selv viser seg overlegen andre, 
kan valg av behandlingsmetoder i virk
somheter omhandle overveielser om en 
ønsker å vektlegge en klientsentrert mo
dell som MI  hvor empati, partnerskap, 
og klientens ressurser og selvbestemmel
se er sentrale aspekter. Dette er terape
utvariabler som i seg selv viser seg å ha 
positiv effekt på behandlingsutfall. 

Om forfatterne:
Solveig Storbækken er utdannet barne-
vernspedagog og har en master i helse-og 
sosialfag. Hun er koordinator for tidlig 
intervensjon i region vest Bergen, og med-
ansvarlig faglig leder for MI analyse. Hun 
er medlem av Motivational Interviewing 
Network of Trainers (MINT).
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Norge er verdens rikeste land og verdens 
beste land å bo i. Samtidig blir de rike 
rikere og de fattige fattigere, også her til 
lands. Flere barn vokser opp i familier 
med lav inntekt, med en økning fra 5 til 
8 % i perioden 20022012 (Riksrevisjo
nen, 20132014). En av målsetningene i 
folkehelsearbeidet er å minske den sys
tematiske sosiale ulikheten i helse. Målet 
for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid 
er å forhindre at unge havner på utsiden 
av samfunnet. Kan oppsøkende sosialt 
ungdomsarbeid bidra i det forebyggende 
og helsefremmende folkehelsearbeidet? I 
denne artikkelen vil jeg argumentere for 
at oppsøkende arbeid kan bidra til å for
hindre en reproduksjon av helseulikheter 
gjennom å identifisere og fremme helsen 
til levekårsutsatte barn og unge, og der
med være en viktig del av det overordne
de folkehelsearbeidet.

Folkehelsearbeid; å minske sosial 
ulikhet i helse
Da Samhandlingsreformen og Folkehel
seloven trådte i kraft i januar 2012, fikk 

alle kommuner ansvar for forebygging og 
helsefremmende arbeid i samtlige sam
funnssektorer. Tanken var at ansvaret 
skulle gi kommunene et motiv for å satse 
på helhetlig tenkning, forebygging og tid
lig intervensjon, og dermed spare kost
nader ved sykehusinnleggelse (Sosial og 
helsedepartementet, 2009). Kommunene 
er altså lovpålagt å drive forebyggende 
arbeid, derunder folkehelsearbeid. I Fol
kehelselovens § 3 defineres folkehelsear
beid som:

Samfunnets innsats for å påvirke faktorer 
som direkte eller indirekte fremmer be
folkningens helse og trivsel, forebygger 
psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som beskytter mot helse
trusler, samt arbeid for en jevnere forde
ling av faktorer som direkte eller indirek
te påvirker helsen (Folkehelseloven).

Å få til en ’jevnere fordeling av faktorer 
som direkte eller indirekte påvirker hel
sen’ krever at man har kunnskap om hva 
som påvirker helsen, såkalte helsedeter

Oppsøkende arbeid er helsefremmende

Ved å oppsøke ungdom der ungdom er, når man lettere frem til de som faller utenfor. I 
denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan oppsøkende arbeid også kan bidra inn 
i det lokale folkehelsearbeidet.

Av: Anna Opland Stenersen, Utekontakten 
Bydel Nordstand i Oslo
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minanter, som igjen avhenger av hvor
dan man forstår helse. For å kunne si noe 
om folkehelsearbeid, er det derfor nød
vendig å avklare disse begrepene først.

Helse og helsedeterminanter
På verdensbasis har man lenge vært eni
ge om at helse er mer enn fravær av syk
dom, noe som blant 
annet gjenspeiles 
i Verdens helseor
ganisasjons defini
sjon av helse som 
’en tilstand av kom
plett fysisk, psykisk 
og sosialt velvære 
og ikke bare fravær 
av sykdom eller 
lyte’ (WHO, 1946). Definisjonen kan sies 
å være mer en retningsgivende visjon enn 
et oppnåelig mål, og i et folkehelseper
spektiv tar man ofte utgangspunkt i Peter 
Hjorts definisjon av helse som overskudd 
i forhold til hverdagens krav (Hjort, 
1982). Felles for begge definisjonene er at 
man i stedet for å fokusere på årsaker til 
sykdom (patogenese), legger vekt på det 
som bidrar til å holde mennesker friske 
– hva som skaper og fremmer helse – det 
Antonovksy (1979) kaller salutogenese. 
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO, 
1986) er helsefremmende arbeid ’proses
sen som setter folk bedre i stand til å få 
økt kontroll over og forbedre og bevare 
sin helse’, og krever innsatser som går ut
over individuell atferd og retter seg mot 
en større bredde av sosiale og miljømes
sige faktorer. 

Ifølge Canadas tidligere helseminister 
Wildavsky (1977), er det kun 10 prosent 
av folks helseproblemer som helsetje
nesten kan gjøre noe med. De resterende 
90 prosentene av menneskers helse på

virkes av og skapes andre steder enn i 
helsesektoren. Helse blir med andre ord 
til der folk lever, og helsedeterminanter 
strekker seg fra individuelle livsstilsfak
torer til sosiale strukturer i nabolag og 
lokalsamfunn, til økonomiske, kulturelle 
og politiske forhold i samfunnet (Dahl
gren og Whitehead, 1991). 

Sosial ulikhet i 
helse
Med uttrykket ’so
sial ulikhet i helse’ 
siktes det til syste
matiske forskjeller i 
helse, basert på ka
tegorier som yrke, 
utdanning og inn

tekt, såkalt sosioøkonomisk status (Dahl, 
Bergsli og van der Wel, 2014). Dette kalles 
gradientutfordringen, og er fokus i fol
kehelsearbeid over hele verden. Det har 
nemlig vist seg at de med høyere sosio
økonomisk status har gjennomsnittlig 
bedre helse enn de med lavere sosioøko
nomisk status, og omvendt. Gradienten 
forklares gjennom en tendens til opp
hoping av risikofaktorer gjennom livs
løpet, der ulikheter i risikofaktorer hos 
barn og unge kan bli markante sosiale, 
økonomiske og helsemessige forskjeller 
senere i livet. Slik reproduseres ulikhete
ne i neste generasjon (Dahl m. fl., 2014). 
Det er ikke påvist biologiske grunner til 
forskjellene i risikofaktorer, dermed må 
man ta utgangspunkt i det sosiale. Den 
gode nyheten med en sosial årsaksfor
klaring er at det er mulig å gjøre noe for 
å motvirke ulikheten. I følge professor i 
folkehelse, Sir Michael Marmot (2010), 
er den relative ulikheten mer avgjøren
de for helsetilstanden enn den faktiske 
levestandarden. For å kunne redusere 
ulikheter i helse må man ifølge Marmot 

Ifølge Canadas tidligere helseminister 
Wildavsky (1977), er det kun 10 prosent 
av folks helseproblemer som helse-
tjenesten kan gjøre noe med.
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(2010) rette innsatsen mot sosiale helse
determinanter, som i all hovedsak dreier 
seg om levekår. Den nevnte økende for
skjellen mellom fattig og rik i Norge er 
derfor et faresignal for folkehelsen, og 
bør gi retning for folkehelsearbeidet. Fol
kehelseinstituttets konklusjon i den ny
este folkehelserapporten sammenfaller i 
stor grad med Marmots (2010), som fast
slår at ’en utjevning av de sosiale helse
forskjellene innebærer et stort potensiale 
for folkehelsen’ (FHI, 2014). 

Levekår og helse
Som nevnt innledningsvis er det et øken
de antall fattige i Norge, og forskjellene 
øker. I 2012 var det 78.000 barn og unge i 
Norge som bodde i familier med en inn
tekt under 60 % av EUs lavinntektsmål, 
noe som var en økning på 3 prosent siden 
2002 (Riksrevisjonen, 20132014). Ung
data fra 20102012 viser tydelige sam
menhenger mellom familiens økono
miske ressurser og ungdoms livskvalitet 
(NOVA, 2013). Av de ungdommene som 
rapporterer om dårlig familieøkonomi, er 
det 48 prosent som er fornøyd med helsa 
si, mens av dem som opplever god fami
lieøkonomi er det 75 prosent som sier 
det samme. Den samme forskjellen ser 
man også blant dem som rapporterer at 
de har skulket skolen siste år; 47 prosent 
er ungdom som opplever dårlig familie
økonomi mot 20 prosent av ungdom som 
opplever god familieøkonomi, og blant 
dem som er fornøyd med lokalmiljøet er 
44 prosent ungdom som opplever dårlig 
familieøkonomi mot 72 prosent av ung
dom som opplever god familieøkonomi 
(NOVA, 2013). En kunnskapsoppsum
mering gjort i Sverige fra 2002 viste at 
psykiske helseproblemer i gjennomsnitt 
var 70 % vanligere blant barn av foreldre 
med lav sosioøkonomisk status, sam

menlignet med barn av foreldre med 
høy sosioøkonomisk status (Bremberg, 
2002). I tillegg viser Ungdata en klar sam
menheng mellom dårlig råd i familien og 
risikofaktorer relatert til rusmiddelbruk, 
kriminalitet, mobbing og vold, samt la
vere deltakelse på organiserte fritidsakti
viteter (NOVA, 2013). Disse funnene viser 
forskjeller på viktige helsedeterminanter 
som opplevd helse, motivasjon for skole 
og utdanning, risikoatferd, deltakelse i 
fritidsaktiviteter og tilhørighet i lokalmil
jøet. Den nyeste Ung i Osloundersøkel
sen viser det samme; de unge som vokser 
opp med færrest sosioøkonomiske res
surser, har en vanskeligere oppvekst enn 
andre ungdommer i Oslo. Gruppen kom
mer systematisk dårligere ut på de fleste 
områder (NOVA, 2015).

Oppsøkende arbeid
Målet med oppsøkende sosialt arbeid 
med ungdom er å ’bedre barn og unges 
levekår’ gjennom å ’oppsøke, etable
re kontakt, motivere for beskjeftigelse, 
hjelp og behandling, formidle til tiltak, 
og samle viten om barn og ungdoms le
vekår’ (NOU 1980: 37, s. 16). Oppsøken
de arbeid har fokus på kontaktetablering 
og ressursformidling, og retter seg mot 
grupper av ungdom som ofte er vanskeli
ge å nå på andre måter ved å være tilste
de der ungdom er på de tidspunktene de 
er der (Andersson, 2010).

Én måte å utjevne den sosiale gradien
ten på vil være å løfte den gruppa som 
befinner seg nederst på gradienten. Opp
søkere kan tidlig identifisere og komme 
i kontakt med sosialt marginalisert ung
dom, og dermed komme i posisjon til å 
sette i gang kompenserende tiltak tidli
gere enn andre hjelpeinstanser (Peder
sen, 2015). Som utekontakter kommer 
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vi i snakk med mange ungdommer hver 
uke, når vi er ute på skolene på dagtid 
og rundt i bydelen på kveldstid og i hel
gene. Ungdom vi møter ute i bydelen på 
kveldstid er ofte ungdom som ikke del
tar på organiserte fritidsaktiviteter. Ofte 
er dette også ungdom 
som av ulike grunner 
velger bort skole, og 
som ofte uttrykker at 
de ikke kan påvirke 
eller mestre eget liv. 
Ung i Oslorapporten 
viser at ungdomme
nes sosiale bakgrunn har stor betydning 
for hvordan de opplever og tilpasser 
seg de viktige arenaene i sine liv, enten 
det handler om familie, skole eller fritid 
(NOVA, 2015). Jeg vil hevde at deltakel
se et viktig ord som knytter oppsøkende 
arbeid og folkehelsearbeid sammen. På 
hvilken måte kan oppsøkende arbeid 
fremme ungdoms deltakelse på skolen, 
på fritiden, og i eget liv – og dermed bidra 
til å motvirke den systematiske ulikheten 
i helse? 

For å belyse denne sammenhengen, vil 
jeg bruke eksempler fra min egen ar
beidsplass som er en relativt stor bydels
utekontakt i Oslo. Eksemplene er satt 
sammen av reelle hendelser, men endret 
for å beskytte de ungdommene det gjel
der.

Å delta på skolen
”Det er ingen på skolen som bryr seg. Jeg 
får ikke til noe uansett”. 
Jente 15 år.

Det er en kjent sak at mange unge faller 
fra i skolen. Gjennomsnittlig er det 1 av 
3 som ikke fullfører videregående opplæ
ring på normert tid (SSB, 2015). Til tross 

for den store oppmerksomheten rundt 
tiltak rettet mot unge i fare for å avbry
te videregående opplæring, gjenstår og 
øker betydningen av sosial posisjon for 
gjennomføringen. I løpet av 2000tal
let har forskjellene i sosioøkonomisk 

bakgrunn fått større 
betydning for ulik
hetene i grunnsko
lekarakterer (Bergsli, 
2013). I dagens «kunn
skapssamfunn» er ut
danning en viktig hel
sedeterminant, som 

kan være avgjørende for å kunne delta i 
samfunnet på lik linje med andre. Pro
blemer på grunnskolen øker sannsyn
ligheten for å falle utenfor utdannings
systemet, og sannsynligheten for at den 
framtidige tilknytningen til arbeidslivet 
blir svak (Frønes & Strømme, 2014). Der
for er det et tankekors at hele 70 prosent 
av unge som ikke fullfører skolen er fra 
familier med lav sosioøkonomisk status 
(Dahl m. fl., 2014). Det store folkehelse
problemet frafall i skolen kan se ut til å 
følge den samme, systematiske ulikheten 
som helsegradienten.  

Utekontakten driver blant annet oppsø
kende arbeid i skoletiden. Dette inne
bærer at to utekontakter kommer en fast 
dag i uken i storefri, og gjør seg synlige 
og tilgjengelige for ungdommene. Sak
te, men sikkert, kan vi etablere kontakt 
med ungdommene og gjøre oss gjelden
de også på skolearenaen – uten å være 
en voksen de må forholde seg til resten 
av skoledagen. Ved å fortelle ungdom at 
vi er opptatt av hvordan de har det, også 
på skolen, legger vi til rette for at de kan 
komme med frustrasjoner. Jenta i sitatet 
ovenfor uttrykker det mange skoleleie 
ungdommer kan oppleve; nemlig oppo

Gjennomsnittlig er det 1 av 3 som 
ikke fullfører videregående opp-
læring på normert tid.
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sisjon til skolen, som i deres øyne har be
handlet dem urettferdig, og en håpløshet 
når det kommer til deres egen mestring 
av og deltakelse i skolen. 

Vi kom i snakk med jenta i et storefri. Hun 
fortalte at hun hadde skulket tentamen 
dagen før fordi hun mente hun ikke ville 
klare det uansett. Vi snakket sammen om 
hva som skulle til for at hun ville oppleve 
å få til tentamen, der det blant annet kom 
fram at hun hadde krav på tilrettelegging 
hun mente hun ikke fikk. Takket være et 
godt og tett samarbeid med skolen fra før, 
var det lett å gå innom kontoret til riktig 
person og videreformidle hva jenta hadde 
sagt – med tillatelse fra jenta. Skolen på 
sin side hadde ikke hørt disse tingene før, 
men ønsket gjerne å ta en prat med jen-
ta. Utekontakten snakket igjen med jen-
ta, for å motivere henne til å snakke med 
skolen. I hennes øyne var det ikke vits i å 
si i fra fordi ”ingen ting skjer uansett”. Vi 
ble enige om at utekontakten kunne bli 
med på møtet, og sikre at jentas stemme 
ble hørt. I møtet med skolen, jenta, mor 
og utekontakt fikk både jenta og skolen 
lagt fram sine sider av saken, og kom fram 
til løsninger som innfridde noen av jen-
tas ønsker. Jenta fikk en ny sjanse til å ta 
tentamenen, og kom strålende fornøyd til 
utekontaktens kontor etterpå for å fortelle 
om det. 

Som en voksenperson utenfra kan ute
kontakten være en brobygger mellom 
ungdom og skole. Skolen og ungdom
men har ofte har ulike opplevelser av 
hvordan ting er, hva som har blitt gjort, 
og hva som bør gjøres. I mange tilfeller 
har ikke ungdommene foreldre som kan 
fremme deres sak i skolen, for eksempel 
på grunn av manglende språkferdigheter 
eller innsikt i skolesystemet. Dermed 

mangler et mellomledd som kan tilret
telegge for at ungdom og skole får opp
klart misforståelser og uenigheter, slik at 
relasjonen mellom ungdom og skole kan 
gjenopprettes og styrkes – noe som kan 
være avgjørende for å forebygge fravær 
og senere frafall i skolen.

Å delta på fritiden
Ung i Osloundersøkelsen viser at sta
dig flere unge sliter med psykiske helse
plager, særlig jenter (NOVA, 2015). Som 
nevnt tidligere er psykiske helsepro
blemer vanligere blant barn av foreldre 
med lav sosioøkonomisk status, sam
menlignet med barn av foreldre med 
høy sosioøkonomisk status (Bremberg, 
2002) – og er dermed en del av den so
siale ulikheten i helse. Psykiske plager 
og tegn til psykisk stress er noe som kan 
legge betydelige begrensninger i de un
ges hverdag (NOVA, 2015). Ungdom vi 
har snakket med i vår bydel, forteller om 
press fra skole, fritidsaktiviteter, foreldre 
og ikke minst fra dem selv til å prestere 
på alle arenaer. Det resulterer i stressede 
og bekymrede unge, som allerede i ung
domsskolealder kan være engstelige eller 
nedstemte. Utekontakten ønsker å skape 
muligheter for ungdom til å møtes uten 
krav til prestasjon.

Gjennom det oppsøkende arbeidet i sto-
refri, hadde vi kommet i snakk med noen 
jenter som ikke deltok på organiserte 
fritidsaktiviteter, og som savnet et sted å 
møtes i nærheten av der de bodde. Ved å 
legge vekt på hva jentene var interesser-
te i og gode på, utformet vi etter hvert en 
gruppe på kveldstid sammen med dem. 
Vi snakket om ulike temaer, som selvfø-
lelse, vennskap, familie og konflikter, i 
kombinasjon med ulike øvelser og aktivi-
teter. Over tid ble jentene tryggere på oss 
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og hverandre, og åpnet derfor opp for å 
fortelle om vanskelige ting i livene sine. 
Det viste seg at flere av jentene hadde lig-
nende opplevelser, men uten å vite at flere 
også hadde det sånn. Tilbakemeldingene 
fra ungdommene var 
at det var fint å være 
med, fordi de ikke 
hadde noen å være 
sammen med etter 
skolen, og at de hadde 
lært å lytte til andre. 
Dette ble starten på en 
fast møteplass, formet 
og utviklet av ung-
dommene selv. 

I gruppen fikk ungdommene mulighet til 
å sette ord på følelser og tanker, bygge re
lasjoner, få og gi tillit, få tro på egne evner 
og åpne seg mer for kontakt med andre. 
I en hverdag preget av prestasjoner og 
høyt press, etterlyser ungdom fristeder 
med rause rammer og voksne som lytter 
til dem og er til stede over tid. Slike åpne 
møteplasser uten krav til prestasjon kan 
være med på å forebygge psykiske hel
seplager, og er en type tiltak som NOVA 
(2015) mener bør være et satsningsområ
de i årene framover.  

For andre ungdommer er det mangel 
på penger som hindrer dem i å delta på 
fritidsaktiviteter. Det å ikke å ha råd til å 
være med på fotball, håndball, ishockey, 
turn, dans eller kampsport er en vanlig 
problemstilling for mange av de unge 
som utekontaktene møter. Utekontakten 
tilbyr gratis aktivitetstilbud for ungdom, 
der man kan prøve ut ulike aktiviteter og 
trene med jevnaldrende i et trygt felles
skap. For ungdom som ikke kan betale 
medlemskap i idrettsklubber, kan et slikt 
tilbud være det eneste alternativet de har 

til å være aktive på fritiden sammen med 
andre ungdommer. Likevel vil deltakelse 
i en slik gruppe være tidsbegrenset, og vil 
ikke gi samme kontinuitet som å være en 
del av et fast lag eller treningsgruppe. 

En av ungdommene 
som var med i ute-
kontaktens aktivi-
tetsgruppe viste gode 
ferdigheter på hånd-
ballbanen. Gutten 
hadde vært med over 
en periode, og hadde 
en god relasjon til de 
voksne. En av utekon-

taktene spurte om han hadde drevet med 
håndball før, noe han sa han ikke hadde, 
men alltid hadde hatt lyst til. På spørsmål 
om hvilke grunner det var til at han ikke 
hadde begynt, svarte gutten at det var for 
dyrt. Han fortalte videre at familien had-
de for lite penger til at han kunne delta på 
aktiviteter, og at han syntes det var flaut å 
snakke om det. Med guttens og foreldrenes 
tillatelse tok vi kontakt med treneren for 
det lokale håndballaget, for å høre hvilke 
muligheter som fantes. Treneren var imø-
tekommende, og ville gjerne møte gutten 
og foreldrene. Det viste seg at laget hadde 
en åpning for å tilby noen prisreduserte 
plasser. Utekontakten satte gutten, for-
eldrene og treneren i kontakt med hver-
andre, og noen uker senere hadde gutten 
begynt på håndballaget sammen med 
mange av sine klassekamerater.

Som nevnt er et av utekontaktens man
dat å samle viten om barn og unges leve
kår, og ta initiativ til å bedre disse (NOU 
1980: 37). For mange ungdommer som 
vokser opp i Norge er det å ha dårlig råd 
et tabubelagt tema. Det er mange som 
vet at foreldrene ikke har råd til å betale 

Det å ikke å ha råd til å være med 
på fotball, håndball, ishockey, turn, 
dans eller kampsport er en vanlig 
problemstilling for mange av de 
unge som utekontaktene møter.
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for fritidsaktiviteter, og dermed får nei 
hvis de spør eller velger å ikke å spørre 
i det hele tatt.  Gjennom utekontaktens 
lavterskel gruppetilbud får vi mulighet 
til å bygge relasjoner med ungdom, noe 
som skaper et tillitsforhold der de tør å ta 
opp vanskelige temaer. Gutten i eksem
pelet syntes det var flaut å snakke om at 
familien hadde dårlig råd, og hadde aldri 
turt å fortelle det til noen. Relasjonen til 
utekontakten opplevdes så god at han 
turte å fortelle om det, noe som igjen ble 
starten på en løsning.

Å delta i sitt eget liv
Flere uker etter vi hadde vært til stede sys-
tematisk over tid, kom noen av ungdom-
mene bort for å prate. De spurte hvorfor 
vi var der, og hva vi egentlig drev med. Vi 
fikk sagt at vi jobbet for at barn og ung-
dom i bydelen skal ha det bra, og ønsket å 
være til stede og tilgjengelige der de var. I 
tillegg nevnte vi at vi for eksempel kunne 
hjelpe til med å skrive jobbsøknader eller 
søke skole, hvis det var noen som ønsket 
det. Det kom fram at flere av ungdomme-
ne verken gikk på skole eller hadde jobb, 
men at flere ønsket å tjene egne penger.

I følge Hjort (1982) handler helse i stor 
grad om å oppleve mulighet for aktiv 
innflytelse over egen situasjon og eget liv. 
Ulike levekår gir ulike forutsetninger for 
deltakelse i samfunnet, der ungdom som 
vokser opp i familier med dårlig økonomi 
statistisk sett står i større fare for å hav
ne utenfor samfunnet enn ungdom som 
vokser opp i familier med bedre økono
mi. I tråd med gradienten kan ulikhe
ter i risikofaktorer hos barn og unge bli 
markante sosiale, økonomiske og helse
messige forskjeller senere i livet, og være 
med på å reprodusere ulikhetene i neste 
generasjon (Dahl m. fl., 2014). Ungdom

mene i eksempelet ovenfor hadde alle 
vokst opp i hjem med flere risikofaktorer, 
deriblant dårlige økonomiske ressurser. 
En unik egenskap ved oppsøkende so
sialt ungdomsarbeid er muligheten til 
å kunne være til stede over tid, der ut
gangspunktet for å bygge en relasjon er 
at ungdommen selv ønsker det, og har 
noen positive forventninger til kontakten 
(Erdal, 2006). 

På bakgrunn av utekontaktens jevnlige 
tilstedeværelse i et ungdomsmiljø det var 
knyttet bekymring til, anså til slutt ung
dommene utekontaktene som en hjelp 
de kunne benytte seg av.

En stund etter samtalen ute, dukket plut-
selig noen av ungdommene opp på konto-
ret til utekontakten. Den ene ville ha hjelp 
til å søke jobb. I løpet av besøket kom vi i 
prat om flere ting som ungdommene syn-
tes var vanskelige og urettferdige, spesielt 
i møte med skole og hjelpeapparat. Ute-
kontaktene møtte ungdommene på det de 
sa, og stilte spørsmål som gav ungdomme-
ne muligheten til å reflektere over hvorfor 
skole og hjelpeapparat hadde gjort det de 
hadde gjort. I tillegg kunne vi komme med 
tanker om hvordan de kunne få fram sitt 
budskap til hjelpeapparatet rundt seg, og 
fikk formidlet at vi kunne bli med i møter 
med for eksempel NAV og barnevern, hvis 
de ønsket støtte. Samme kveld skrev vi ut-
kast til jobbsøknad sammen med den ene 
ungdommen, og avtalte å møtes igjen. Det 
var nå opprettet en kontakt, på ungdom-
menes initiativ og på deres premisser.

Det viste seg at ungdommene var i sterk 
opposisjon til det øvrige hjelpeapparatet, 
og egentlig hadde gitt opp å få seg jobb 
eller gå på skole. Likevel var dette ung
dom som trengte støtte og hjelp, og som 

OPPSØKENDE  ARBE ID  ER  HELSEFREMMENDE 87



ønsket et bedre liv for seg selv, men som 
ingen andre kom i posisjon til å hjelpe. Få 
tjenester har mulighet til å sette andre ar
beidsoppgaver til side for å være til stede 
over tid, uten umiddelbare resultater. Å få 
en sosial forankring 
blant ungdom er tid
krevende, men kan gi 
utekontakter en unik 
posisjon som hjel
pere – nettopp fordi 
ungdommene selv 
tar initiativ til kon
takten, og ved det at 
de allerede har en 
viss motivasjon for endring (Erdal, 2006). 
Ved at utekontaktene kom i kontakt med 
ungdommene, kunne de få hjelp til å ta 
mer kontroll over eget liv, i form av å søke 
jobb og aktivt gjøre noe for å bli mer del
takende i samfunnet. 

Veilederen for lokalt psykisk helsear
beid og rusarbeid for voksne, ”Sammen 
om mestring”, påpeker at ”brukeren er 
den viktigste aktøren i all behandling og 
oppfølging” (Helsedirektoratet, 2014, s. 
66). Aktiv involvering av brukeren i valg 
av behandling og tjenester er både en 
rettighet og en faglig målsetting innen 
psykisk helsearbeid (Helsedirektoratet, 
2014). Brukermedvirkning preger også i 
stor grad det oppsøkende arbeidet. 

En rådgiver hadde tatt kontakt med Opp-
følgingstjenesten (OT), som ligger under 
utekontakten i bydelen. Både rådgiver 
og sosiallærer hadde lenge vært bekym-
ret for en elev som hadde økende fravær, 
og var fraværende når han først var på 
skolen. De hadde mistanke om at gutten 
brukte rusmidler. Utekontakten møtte 
skolen, og spurte tidlig om de hadde spurt 
gutten direkte om han ruset seg. Nei, det 

hadde de ikke gjort. Utekontakten møtte 
gutten, brukte en anerkjennende og sam-
arbeidende kommunikasjonsmetode, og 
prøvde sammen med han å finne ut hva 
som var grunnen til at det var vanskelig 

å komme seg på sko-
len. På spørsmål om 
han brukte rusmid-
ler, sa gutten nei, at 
han hadde prøvd det 
et par ganger for å få 
sove, men at det ikke 
hadde virket. Gutten 
fortalte også at han 
hadde hatt det sånn 

så lenge han kunne huske. Samtalen gav 
utekontakten et mer helhetlig bilde av 
ungdommens situasjon. Ut ifra det han 
fortalte, tok utekontakten kontakt med 
skolen for å høre om han noen gang had-
de blitt utredet av PPT (Pedagogisk psy-
kologisk rådgivningstjeneste). Det hadde 
han ikke. Det viste seg at gutten hadde 
symptomer på ADD, som naturlig nok gav 
utslag i søvn- og konsentrasjonsvansker. I 
en alder av 17 år, fikk han nå igangsatt 
utredning, og fikk den tilretteleggingen 
han trengte på skolen. Det som skulle til 
var at noen tok guttens tanker om sin 
egen situasjon på alvor. 

Utekontakten er ofte avhengig av an
dre hjelpeinstanser for å kunne hjelpe 
ungdommen best mulig. I prosessen er 
det viktig at ungdommen selv kan være 
med å utforske utfordringer og muli
ge løsninger, som i eksempelet ovenfor. 
Brukermedvirkning vil si at brukeren 
betraktes som en likeverdig partner i dis
kusjoner og beslutninger som angår hans 
eller hennes problem (Helsedirektoratet, 
2014, s. 17). I eksempelet opplevde ikke 
ungdommen å bli betraktet som en like
verdig partner av skolen i diskusjonen 

Ved at utekontaktene kom i kon-
takt med ungdommene, kunne de 
få hjelp til å ta mer kontroll over 
eget liv.
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om hva som var utfordringene i hans eget 
liv. I stedet gjorde skolens representanter 
drøftinger seg imellom som viste seg å 
ikke stemme med guttens opplevelse av 
virkeligheten. Ved å bli tatt på alvor, og få 
reell medbestemmelse når han ble spurt, 
klarte gutten selv å sette ord på hva som 
lå bak symptomet fravær. Utekontakten 
jobber etter et prinsipp om at vi tror alle 
kan få til endring i eget liv, bare de blir gitt 
muligheten og den nødvendige støtten 
på veien. 

”En hjelpetjeneste tilpasset ungdom 
der ungdom er”
Gjennom noen få eksempler fra det opp
søkende feltet, har jeg forsøkt å belyse 
hvordan utekontakter kan være viktige 
bidragsytere i folkehelsearbeidet. Opp
søkende sosialt ungdomsarbeid kan 
minske sosial ulikhet i helse ved å identi
fisere og komme i posisjon til levekårsut
satte barn og unge tidlig, og bedre deres 
mulighet for aktiv deltakelse på skole, fri
tid og i eget liv. Dette kan bidra til å fore
bygge problemutvikling hos ungdom
men og fremme deres helse.

En fersk doktoravhandling etterlyser 
nettopp en hjelpetjeneste tilpasset ung
dom der ungdom er. Jo Magne Ingul 
(2014) mener det er for stor avstand mel
lom hjelpetjenestene og de som ser barna 
og ungdommene, og ønsker hjelperne ut 
av kontorene og inn i skolen. Der andre 
forebyggende tjenester ofte er mer bun
det til kontorene sine, kan nettopp ute
kontaktene oppsøke ungdommene der 
de er, til de tidene de er der. I tillegg kan 
utekontakten være en brobygger mellom 
ungdommene og instansene rundt, som 
en integrert del av det tverrfaglige samar
beidet. Denne tilstedeværelsen krever at 
utekontaktene har mulighet til å tilpasse 

seg de miljøene og utfordringene som 
til enhver tid er gjeldende i det området 
utekontaktene jobber. Fleksibiliteten i 
oppsøkende sosialt arbeid gjør at man 
kan nå ungdom som ikke nås av andre, 
og gjennom dette bidra til å bedre deres 
levekår. 

Oppsøkende tjenester er ikke svaret på 
alle folkehelseutfordringene man står 
overfor. Samtidig kan de være en viktig 
del av helheten, og tette hullene der det 
lokale folkehelsearbeidet ikke når fram. 
I bunn og grunn handler det om hvilke 
muligheter vi gir de menneskene som 
ikke i utgangspunktet har like gode for
utsetninger for en god helse og et langt 
liv, og som av ulike grunner faller mellom 
to stoler. Det handler om å se, lytte og gi 
mennesker mulighet for mestring og del
takelse i sitt eget liv og det samfunnet de 
er en del av.

Om forfatteren:
Anna Opland Stenersen har jobbet som 
oppsøkende miljøterapeut i Utekontak-
ten bydel Nordstrand siden august 2013. 
Hun har bachelor i kultur og kommuni-
kasjon og master i folkehelsevitenskap.
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Dataspill har hurtig vokst til å bli et kul
turelt fenomen som fenger og fascinerer 
store lag av befolkningen. Særlig blant 
barn og unge er det nå slik at de aller fles
te spiller regelmessig. Tall fra Medietilsy
net viser at 98 % av gutter og 90 % av jen
ter oppgir å spille jevnlig (Medietilsynet, 
2014). I takt med at omfanget av spilling 
har økt i samfunnet, har også bekymrin
ger rundt problematiske sider ved akti
viteten oppstått, og da særlig knyttet til 
personer som utvikler et avhengighets
forhold til spillene. 

En stor forekomststudie fra Norge har 
anslått at dataspillavhengighet rammer 
0,6 % av befolkningen (Pallesen, Hanss, 
Mentzoni, Molde og Morken, 2014). Selv 

om dette er en liten andel av alle som 
spiller, er det like fullt en stor nok an
del til at antall personer i befolkningen 
med denne typen problemer blir bety
delig. Antallet som rammes er stort nok 
til at svært mange som jobber i skoler 
eller i psykisk helsevern kommer i kon
takt med saker hvor problemstillingen 
er relevant. Avhengighet av dataspill har 
videre vist seg å henge sammen med en 
rekke uønskede aspekter ved helse, som 
angst, depresjon og flere subjektive hel
seplager som uro, hodepine og nervøsi
tet (Brunborg et al, 2013, Mentzoni et al, 
2011, Wittek et al, 2015). Belastningen for 
dem som rammes og deres pårørende er 
derfor stor.

Beskrivelse av en ny samtaleguide 
til bruk i møter med barn og unge 
med dataspillrelaterte problemer

KoRus – Øst har utviklet en samtaleguide som et verktøy for fagpersoner som gjennom 
sitt arbeid kommer i kontakt med mennesker som har et forhold til spill som skaper 
bekymring.

Av: Rune Aune Mentzoni, 
KoRus - Øst

Rusfag nr. 1–2016
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En særlig problemstilling fagpersoner 
står overfor i møtet med spillere er hvor
dan en kan skille mellom et sunt forhold 
til spill og et problematisk forhold. Ofte 
omtales et problematisk forhold til spill 
som direkte rela
tert til mengden 
av spilling hos en 
person. Forskning 
har imidlertid vist 
at dette er en alt
for enkel konklu
sjon, ved å vise 
at det finnes en 
gruppe av spille
re som har et intenst forhold til spill og 
spiller like mye som dem som kan karak
teriseres som avhengige, men uten å vise 
de negative konsekvensene som følger 
av avhengighet (Brunborg et al, 2013, 
Brunborg et al, 2014). Disse spillerne kan 
bedre karakteriseres som sterkt engasjer
te enn som avhengige. Dette illustrerer 
viktigheten av å anerkjenne at spill for 
mange er en oppslukende fritidsaktivi
tet, men uten at dette behøver å ha store 
negative følger.

Avhengighet av dataspill er ikke i dag 
anerkjent som en offisiell diagnose i 
noen av diagnosemanualene, men DSM 
5 oppgir ”Internet Gaming Disorder” 
som en mulig framtidig diagnose, hvor 
mer forskning trengs for å kunne kon
kludere om inklusjon er riktig (American 
Psychiatric Association, 2013). Tabell 1 
viser de foreslåtte kriteriene, som samti
dig kan tjene som en kortfattet oppsum
mering av problematikkens kjennetegn.

En utfordring for mange som jobber på 
steder hvor en kommer i kontakt med 
barn og unge med spillrelaterte proble
mer, er at hjelperen, enten det er en lærer, 

psykolog, sosialarbeider eller andre, kan 
ha lite kunnskap om spill som fenomen. 
Hjelperen kan i slike tilfeller oppleve at 
det er vanskelig å etablere rapport med 
personen som har vansker, fordi en ikke 

helt vet hvordan 
en skal få i gang 
en fruktbar sam
tale om personens 
forhold til spill. 
Videre kan det i 
slike tilfeller være 
vanskelig å vite 
hvordan en kan 
fange opp hvilke 

aspekter ved spillingen som eventuelt er 
problematisk, og på den måten kunne 
unngå unødige bekymringer for perso
ner som bare har et stort engasjement.

I en tidligere utgave av Rusfag beskrev 
Stian Overå (2015) hvordan Kompetanse
senter rus – region øst (KoRusØst), som 
en del av sitt nasjonale ansvar for fagom
rådet avhengighet knyttet til pengespill 
og problematisk spilleatferd, hadde satt 
i gang et pilotprosjekt for å utvikle en 
samtaleguide for identifisering av data
spillrelaterte problemer. Denne samta
leguiden er nå ferdigstilt og publisert, og 
hensikten med denne artikkelen er å gi 
en presentasjon av guidens innhold. 

Samtaleguidens målgruppe
Samtaleguiden er utviklet for å være et 
verktøy for fagpersoner som gjennom sitt 
arbeid kommer i kontakt med mennes
ker som har et forhold til spill som ska
per bekymring, enten det er hos fagper
sonen, hos spilleren selv eller spillerens 
omgivelser. Den er utviklet for å passe i 
arbeid med personer over 12 år, og er pri
mært laget med tanke på bruk i arbeid på 
individnivå. 

I en studie som tar for seg det nettbaserte 
rolle spillet World of Warcraft, finner antropo-
logen Bonnie Nardie at mange unge trer inn i 
spillverdenen for å skape seg et fristed i en 
hverdag preget av mange krav.
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Samtaleguidens formål
Hovedmålsettingen med guiden har vært 
å utvikle en metode for å effektivisere 
den tidlige fasen i arbeid med spillere, 
ved å få i gang en samtale om de mest 
sentrale aspektene rundt dataspillets 
plass i personens liv, og på den måten 
identifisere områder det vil være viktig 
å jobbe videre med. Guidens struktur er 
laget med tanke på å kunne anerkjenne 
og få tilgang til viktige erfaringer fra spill
verdenen, og få tilgang til viktige erfarin
ger som spilleren har gjort seg i livet for 
øvrig. Det overordnede målet er å bidra 
til å finne fokus i det videre arbeidet ved 
å synliggjøre sammenhenger mellom er
faringer fra spill og fra livet ellers, uten 
nødvendigvis å konkludere med hva som 
er årsaker til og hva som er konsekvenser 
av spillingen.

Guiden legger opp til en dialog mellom 
hjelper og personen som søker hjelp, 
hvor spill tas på alvor som en verdifull 
aktivitet. Selv om spill kan ha medført 
utfordringer eller vansker over tid, vil det 
også være slik at aktiviteten har tilført 
spilleren mye positivt, elementer det vil 
være verdifullt å ha med i betraktning 
når behandling skal settes i gang. Ved å 
ta i bruk samtaleguiden legges det til ret
te for å fange opp både utfordringer og 
verdifulle sider ved spill, uavhengig av 
hjelperens eksisterende kompetanse på 
feltet.

To dokumenter: Veileder og 
 samtaleguide
Det ferdige verktøyet består nå av to do
kumenter, en veileder i bruk, og selve 
samtaleguiden. Veilederen er ment å fun
gere som en innføring i hvordan samtale
guiden best kan tas i bruk, og er myntet 
på fagpersonen som vil ta i bruk samta

leguiden i sitt arbeid. I tillegg til å funge
re som en slags bruksanvisning, gir den 
også kortfattede beskrivelser av kjenne
tegn på problemspilling, samt at den vi
ser et par kliniske eksempler fra samtaler 
mellom hjelper og personer som spiller. 
Her er ett av eksemplene, som illustrerer 
hvordan opplysninger som kommer fram 
om en persons tanker om spill også kan 
gi informasjon om personens forhold til 
verden for øvrig:

Her er et klinisk eksempel, ord for ord. (H 
for hjelper, P for person) 
H: ”Følgende utsagn; er det sant eller 
usant: Jeg er mer meg selv i spillet enn i 
den virkelige verden?” (skriv det opp på en 
tavle) 
P: ”Jeg er mere meg selv i spillet” 
H: ”Hva er forskjellen på meg selv i spillet 
og meg selv i den virkelige verden?” 
P: ”Meg selv i spillet er mer glad.” 
H: ”Hvordan ville jeg se forskjellen på dis-
se to hvis jeg så dem på gata?” 
P: ”Meg selv i spillet ville ikke se ut som 
han gruet seg til noe” 
H: ”Fordi han faktisk ikke gruer seg til 
noe?” 
P: ”Jo, han gruer seg han også, men det er 
ikke farlig å grue seg i spillet. Det gjør ikke 
vondt å grue seg i spillet” 
H: ”Men å grue seg i den virkelige verden, 
det gjør vondt?” 
P: ”Ja, det gjør vondt” 
H: ”Gjør det vondt her og nå, sammen 
med meg?” 
P: ”Mm, ja... på en måte, jeg gruer meg til 
du skal si at jeg må slutte å spille. Å disku-
tere det...” (fra veilederen, s. 10)

Ved hjelp av beskrivelsen av problem
spilling, bruk av kliniske eksempler og 
ved å gi noen tommelfingerregler og tips 
for bruk av guiden, gir veilederen et en
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kelt men sentralt bakteppe som kan hjel
pe fagpersonen til å komme i gang med 
det videre arbeidet.

Samtaleguidens struktur
Når samtaleguiden tas i bruk er åpenhet 
mellom fagperso
nen og spilleren helt 
sentralt. For å fasili
tere en slik åpenhet 
er det sterkt anbefalt 
at fagpersonen og 
spilleren har hvert 
sitt eksemplar av 
samtaleguiden, slik 
at spilleren selv har åpen tilgang til alle 
spørsmål og tema som vil bli gjennom
gått. Elementene i guiden gjennomgås så 
i samarbeid.

Strukturelt sett er samtaleguiden delt 
i tre. Del 1 gjennomgår erfaringer med 
dataspill og dataspillrelaterte problemer. 
Del 2 består av korte spørsmålssett for å 
identifisere sentrale områder knyttet til 
livssituasjon i skole, fritid og hjem hvor 
spilleren opplever utfordringer. Del 3 
består av fordypende spørsmålssett som 
gjennomgås for de områdene fra del 2 
hvor det er indikert utfordringer. 

DEL 1: 
Erfaringer med dataspill og data-
spillrelaterte problemer
Delen er laget for å gi en grunnleggende 
kartlegging av hvilket forhold personen 
som søker hjelp har til spill. Dette gjøres 

ved å hente ut in
formasjon om hvil
ke spill som spilles, 
hvor ofte det byttes 
spill, og hva moti
vasjonen for å bytte 
spill eventuelt er. 
Deretter introduse
res begrepet ”spill

syklus”, et konsept som beskriver fem 
ulike stadier av relasjonen til spill. Det 
første stadiet er inngang, hvor en er ny
kommer til spill og gjerne spiller alene. I 
øvingsstadiet brukes mye tid på å trene 
på spillene, en merker at en blir flinkere, 
og har gjerne begynt å spille i en gruppe 
eller på lag. I beherskelsesstadiet opp
leves mestring av spillet, spilleren har 
gjerne gode venner i spillet, og har tatt 
stilling til hvorvidt en vil spille på høyt 
nivå eller mest for gøy, og om en vil være 
lagleder eller annen deltaker i gruppen. I 
utbrentstadiet oppleves konflikt mellom 
krav fra spillet og livet utenfor. En føler 
seg gjerne utslitt av spillingen, og spillet 
har gått fra å være en lek til å ha mer preg 
av å være plikt eller jobb. Til sist beskrives 
omstartstadiet, hvor en har startet spillet 
på nytt eller funnet seg et annet spill. En 
opplever kanskje å spille på en annen 
måte enn før, og har gjort seg noen er
faringer fra spillingen som en kan se og 
dra nytte av. Stadiene er ikke ment å være 
noe som nødvendigvis passeres krono
logisk i en spillerkarriere, men beskriver 
heller ulike faser som spillere kan hoppe 
fram og tilbake mellom. 

Etter at spillsyklusen er gjennomgått, bes 
spilleren om å vurdere noen utsagn som 
omhandler hvorvidt en stoler mer på folk 
i spillet enn utenfor
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Etter at spillsyklusen er gjennomgått, bes 
spilleren om å vurdere noen utsagn som 
omhandler hvorvidt en stoler mer på folk 
i spillet enn utenfor, og hvordan en for
holder seg til hjelp fra andre i og utenfor 
spillet. Informasjonen disse utsagnene 
gir kan brukes til å 
danne et begynnen
de bilde av hvordan 
personen opplever 
mellommenneske
lige forhold i og 
utenfor spillet.

Til sist i del 1 beskri
ves seks ulike kategorier av spillere, og 
personen bes om å ta stilling til om noen 
av disse passer som beskrivelse av ham/
henne. Kategoriene som beskrives er 
historiedrevet gamer, sosial gamer, solo 
gamer som ikke er motivert av karak
terbygging, hardcore gamer, solo gamer 
som spiller RPG med karakterbygging 
eller casual gamer. Personen gis også 
mulighet til å si at ingen av beskrivelsene 
passer. Hver av kategoriene har en grov 
beskrivelse av hva som menes med be
grepet, dette for å hjelpe spilleren med å 
ta stilling til hva som passer.

Jeg er en historiedrevet gamer. Uten his-
torien kjeder jeg meg lett i spill. Det er vik-
tig for meg å være en del av handlingen. 
På den måten påvirker jeg også historien. 
Jeg spiller for å dekke mine personlige be-
hov.
…

Jeg er en hardcore gamer. Jeg blir motivert 
av å være en del av en gruppe. Jeg er lojal 
mot ”mitt” spill, selv om jeg også spiller 
andre spill. Hvis jeg blir avbrutt når jeg 
spiller, returnerer jeg raskt til spillet. Jeg 
har stor glede av ulike fora med diskusjo-

ner om konkurran-
semiljøet, pågående/
kommende turne-
ringer, lag og spillere. 
Jeg følger E-sporttur-
neringer og ser på 
kamper. Å se andre 
spille er både inspi-
rerende og lærerikt 

for meg. (s. 11)
Hvilken kategori spilleren mener beskri
ver seg best kan gi verdifull informasjon 
om hva som motiverer til spilling, noe 
som sammen med informasjonen fra de 
andre spørsmålene i del 1 kan bidra til en 
mer effektiv dialog rundt personens for
hold til spill, både de positive sidene og 
de mer problematiske.

>>>

Etter at spillsyklusen er gjennomgått, bes 
spilleren om å vurdere noen utsagn som 
omhandler hvorvidt en stoler mer på folk 
i spillet enn utenfor
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DEL 2:
Livssituasjon i skole, fritid og hjem. 
I denne delen presenteres i alt sju poten
sielle problemområder fra skole, fritid og 
hjem, og spilleren bes ta stilling til om 
noen av problemene har vært opplevd. 
Områdene som tas opp er som følger:

 » Mobbing
 » Skolevegring
 » Mangel på motivasjon, energi og lyst
 » Ensomhet
 » Konflikt med foreldre/foresatte
 » Følelsesmessig eller fysisk mishandling
 » Å ha tanker/opplevelser/erfaringer 

som ikke kan deles med andre

Spørsmålene er stilt på en måte som ikke 
bare gir dikotome ja/neisvar, men som 
åpner for visse nyanseringer. Svaralter
nativene er de samme for hvert av områ
dene, og er som følger: 

 » Nei
 » Jeg vil ikke la mine problemer med det

te ha innflytelse på mitt liv
 » Det er feil tidspunkt å svare på dette
 » Jeg har ikke tenkt på dette før
 » Jeg vil gjerne svare på dette ved en an

nen anledning
 » Ja

Hvert av spørsmålene blir så fulgt av en 
henvisning til hvor i del 3 en finner fordy
pende spørsmål til det aktuelle problem
området. Samlet sett gir spørsmålene en 
effektiv oversikt over noen sentrale pro
blemområder som kan henge sammen 
med spill, og gir en rask pekepinn på 
områder der det er behov for fordypende 
spørsmål.

DEL 3: 
Fordypende spørsmålsett
Denne delen har sju undersett av spørs
mål (AG), som samlet dekker hvert av 
områdene som ble gjennomgått i del 2. 
Underdelene har mellom 7 og 10 spørs
mål som går noe mer i dybden på ulike 
aspekter ved området. Som et eksempel 
gjennomgår jeg her spørsmålene for om
råde A: Mobbing.

De første tre spørsmålene etterspør hvil
ke perioder i livet spilleren har opplevd 
mobbing, hvor alvorlig mobbingen er/
var, og hvor hyppig mobbingen inntraff 
(fra en enkelthendelse til daglig). Deret
ter blir spilleren bedt om å vurdere i hvil
ken grad mobbingen påvirket hans/hen
nes daglige liv, og hvilke strategier som 
har vært brukt for å hindre at mobbing 
påvirker ham/henne i hverdagen. Strate
giene som nevnes inkluderer spilling, og 
det å snakke med andre om mobbingen. 

Etter dette kommer spørsmål som fanger 
opp hvorvidt personen har vært mob
ber selv i tillegg til å ha blitt mobbet, 
og underspørsmål som etterspør hvor 
mobbingen har skjedd og hvem som har 
utført den, herunder på skole/jobb, i bar
nehagen, hjemme, hos venner, hos slekt
ninger eller generelt på fritiden.

Spørsmålene om hvor mobbingen fant 
sted og hvem som utførte den, følges av 
spørsmål om hvordan mobbingen artet 
seg. Områdene som her dekkes er at en 
har blitt fratatt eller fått ødelagt eien
deler, blitt ertet eller holdt utenfor, eller 
blitt utsatt for fysisk vold som slag, spark 
og dytting. Til sist i fordypningsdelen blir 
det spurt om hvorvidt personen ankla
ger seg selv og føler skyld for det som har 
skjedd, og om personen har snakket med 
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sin familie om mobbingen, og eventuelt 
hvordan familien reagerte på dette.

Fordypningsspørsmålene for de øvri
ge problemområdene følger noenlunde 
samme oppbygging, men med enkelte 
tilpasninger der hvor 
det er særlig relevant. 
I tilfeller der spørs
målene berører tema 
fra andre områder, 
blir det oppfordret til 
å gjennomgå fordyp
n i n g s s p ø r s m å l e n e 
også fra disse, selv om 
det ikke ble fanget opp i del 2.

Oppsummering
Hensikten med denne artikkelen har 
vært å gi et raskt overblikk over innholdet 
i KoRus – Øst sin nylig publiserte sam
taleguide for identifisering av dataspill
relaterte problemer. Samtaleguiden er 
utformet som et verktøy for fagpersoner 
som kommer i kontakt med personer 
med problemer som på en eller annen 
måte kan knyttes til spill. Målet har vært 
å gjøre tilgjengelig en metode for raskt og 
effektivt å komme i gang med samtaler 
som fanger opp hvilke sentrale opplevel
ser personen som søker hjelp har hatt i 
spill, hva som har motivert til spilling, og 
hvilke andre problemområder som kan 
relateres til spillingen. Veilederen gir en 
overordnet innføring i hvordan samtale
guiden kan brukes og er rettet mot fag
personen som skal ta del i dialogen, mens 
samtaleguiden er utformet med tanke på 
at både fagpersonen og personen som 
søker hjelp skal ha sitt eksemplar og gå 
igjennom områdene i samarbeid. 

Både veilederen og samtaleguiden er nå 
allment tilgjengelige uten kostnad. Vei

lederen finnes i pdfformat på KoRus –
Østs hjemmesider, mens samtaleguiden 
må bestilles i papirformat fra samme 
sted. Bestillingen gjøres via nettadressen 
www.rusost.no, under sidene for penge
spill og dataspill.

Om forfatteren:
Rune Aune Mentzoni 
er spesialrådgiver hos 
KoRus - Øst innenfor 
områdene penge- og 
dataspillproblematikk. 
Han er utdannet psy-

kolog og har jobbet klinisk innenfor rus-
feltet. Mentzoni har en doktorgrad innen-
for temaet spilleproblematikk, og har i 
flere år jobbet med forskning på Universi-
tetet i Bergen. Han har publisert en rekke 
nasjonale og internasjonale vitenskape-
lige publikasjoner med penge- og data-
spillproblematikk som hoved tema.

>>>

Til sist i fordypningsdelen blir det 
spurt om hvorvidt personen anklager 
seg selv og føler skyld for det som 
har skjedd.
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Tabell 1. Diagnostiske kriterier for 
lidelse knyttet til internettbaserte 
spill fra DSM 5.

Vedvarende og tilbakevendende bruk av 
internett for å spille dataspill, ofte med 
andre spillere, som leder til klinisk signi
fikant funksjonsnedsettelse eller ubehag 
som indikert ved forekomst av fem (eller 
flere) av de følgende punktene innenfor 
en 12månedersperiode.

1. Opptatthet av internettbaserte spill. 
(Personen tenker på tidligere spil
laktiviteter og antesiperer det neste 
spillet; internettbaserte spill blir den 
dominante aktiviteten i dagliglivet.) 
NB: Denne lidelsen må skilles fra pen
gespill på internett, som inngår under 
pengespillidelse.

2. Abstinenssymptomer når internettba
serte spill tas vekk. (Disse symptome
ne er typisk beskrevet som irritabilitet, 
angst eller nedstemthet, men det er 
ingen fysiske tegn til farmakologisk 
abstinens.)

3. Toleranse – behov for å bruke mer og 
mer tid på spill på internett.

4. Mislykkede forsøk på å kontrollere 
deltakelsen i spill på internett.

5. Tap av interesse for tidligere hobbyer 
og underholdning som et resultat av 
spill på internett.

6. Fortsetter overdreven bruk av spill på 
internett til tross for erkjennelse av 
psykososiale problemer.

7. Har løyet til familiemedlemmer, te
rapeuter eller andre om omfanget av 
spilling på internett.

8. Bruker spill på internett for å slippe 
unna eller dempe negative sinnstil
stander (som følelser av hjelpeløshet, 
skyldfølelse eller angst).

9. Har satt i fare en viktig relasjon, jobb, 
eller utdannings/karrieremulighet på 
grunn av deltakelse i spill på internett. 
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Denne modellen viser sentrale knagger for arbeidet med 
samhandlingsmodellen BTI.
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Formålet med denne artikkelen er å pre
sentere en implementeringsmodell med 
sentrale knagger for arbeidet. Utprøving 
av samhandlingsmodellen BTI (Bedre 
Tverrfaglig Innsats) i Tromsø kommune 
benyttes som eksempel. BTI er en sam
handlingsmodell utviklet av Socialstyrel
sen i Danmark i samarbeid med en rekke 
danske kommuner, regioner og organi
sasjoner. Modellen skal gi bedre tjenester 
til utsatte barn, unge og familier. Målset
tingen med modellen er å kvalitetssikre 
helhetlig og koordinert innsats uten opp
følgingsbrudd, rettet mot utsatte barn, 

unge og familier. Målgruppen er utsatte 
barn, unge og familier1.

1 I samarbeid mellom Helsedirektoratet og de 
regionale kompetansesentrene på rusområdet 
(KoRus) har utviklingen og tilpasningen av BTI til 
norske forhold pågått i 8 nøkkelkommuner fra 
2012-2015. Tromsø er nøkkelkommune i region 
nord.

 Arbeidet med BTI er forankret i den nasjonale 
tidlig intervensjonssatsningen på rusfeltet med 
veilederen, ”Fra bekymring til handling” (IS 
1742). Veilederen er utarbeidet i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet og Politidirektoratet. I løpet av 
2015/2016 skal BTI-modellen være en tilgjengelig 
inspirasjonsmodell for alle landets kommuner.

Iverksetting av kunnskapsbasert 
forebygging
- arbeid med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø 
kommune som «case»

Det er et overordnet mål å sikre tjenester og tiltak med god kvalitet som treffer kom-
munenes og befolkningens behov. Hvordan kan vi innen rusfeltet bidra til dette? Hva 
innebærer det når statlige myndigheter og fagmiljøer anbefaler, krever og etterspør at 
tiltak skal implementeres som kunnskapsbasert praksis? 

Av: Vegard A. Schancke, 
Linda Johnsen og Bente Høiseth, 
KoRus – Nord/Tromsø kommune

Rusfag nr. 1–2016
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Kunnskapsbasert praksis betyr at ar
beidet som utøves baserer seg på ulike 
kunnskapskilder på en systematisk måte, 
og hovedingrediensene er: 
Forskningsbasert kunnskap
 kunnskap basert på studier, kunnskaps
oppsummeringer, evalueringer og rele
vant teori
Erfaringer fra praktisk arbeid
 kunnskap basert på erfaringer fra kon
kret og praktisk arbeid i kommunene 
Brukernes kunnskaper, behov og utfor-
dringer
 kunnskaper, utfordringer, problem, be
hov og ressurser hos målgruppene
(Roland & Westgård m.fl. 2015, Ogden 
2012).

Like viktig som et robust kunnskaps
grunnlag for de tiltakene vi iverksetter, 
er hvordan vi iverksetter eller implemen
terer tiltakene – altså hvordan vi går (den 
ofte lange) veien fra tiltaksbeskrivelse til 
konkret handling, og hvordan handlinge
ne faktisk utføres eller virksomheten utø
ves (Baklien 2008). Dette leddet må være 
gjennomtenkt og hensiktsmessig for at vi 
skal kunne forvente gode resultater (Og
den 2012, Roland & Westgård m.fl. 2015). 
Tiltakene kan rett og slett aldri bli bedre 
enn måten utøverne faktisk gjør jobben, 
eller som en kollega noe spøkefullt uttryk
te det: Gi meg et hvilket som helst evidens-
basert tiltak, jeg skal få det til å ikke virke 
på under 5 minutter… Uhensiktsmessige 
eller dårlig implementerte tiltak kan redu
sere positive resultater temmelig drastisk 
(Durlak & Dupre 2008). Implementerings
arbeid tar dessuten ofte lang tid, gjerne 
fra tre til fem år, dersom nye tiltak og ar
beidsmåter skal innføres i en virksomhet 
(Fullan 2007). I kontrast til dette settes 
ofte statlige og kommunale rammer for 
ulike prosjekter til inntil tre år. 

Figur: 
Iverksetting av kunnskapsbasert praksis 
– en modell og et eksempel
Modellen skisserer fem sentrale områder 
som er vevd sammen i det vi kan omtale 
som konseptet om en kunnskapsbasert 
praksis. De fem områdene er:
 » Forskningsbasert kunnskap/

kunnskaps støtte/kompetanseheving
 » Forankring/plan/ledelsesstøtte
 » Brukererfaringer/«best practice»
 » Evaluering/læring/kontroll
 » Innsatsens kontekst, dvs. de sosiale og 

kulturelle sammenhengene innsatsen 
inngår i. 

Forskningsbasert kunnskap og godt 
faglig skjønn

Et av hovede
lementene i 
modellen kan 
vi omtale som 
forskningsba
sert kunnskap, 
kunnskapsstøt
te til målgrup
pene, systema

tisk og målrettet kompetansestyrking og 
utøvelse av godt faglig skjønn. 

Veien fra beskrivelser, manualer og uli
ke tiltaksmodeller til praktisk arbeid ute 
i kommunene kan som nevnt være lang 
og kronglete. Et første steg i dette arbei
det kan være å identifisere behov, krav, 
utfordring og problemområder på en 
systematisk måte. En god behovsanalyse 
er ifølge implementeringsforskningen en 
viktig forutsetning for å lykkes (Mihalic et 
al 2004; Larsen og Samdal 2012).  

Kommunene skal ifølge den nye Folke
helseloven drive fram et oversiktsarbeid. 
Det er mange mulige kunnskapskilder til 

Forskningsbasert 
kunnskap/

kunnskapsstøtte/
kompetanseheving
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et slikt arbeid. Folkehelseprofiler, Kom
muneStatRapportering (KOSTRA), lo
kal kartlegging med BrukerPlan, Ungdata 
og HKH (Hurtigkartlegging og handling) 
er velkjente bidrag til et lokalt oversiktsar
beid. I tillegg vil nasjonale og regionale 
tall og undersøkelser være viktige bidrag 
til helhetsbildet. I 
tråd med empower
menttankegangen 
er det kanskje vel 
så viktig å kartlegge 
ressurser og mulig
heter i tråd med det
te. Lokale undersø
kelser, for eksempel 
elevundersøkelser ved en skole, kan være 
en viktig og nyttig informasjonskilde for 
dem som skal initiere og iverksette tiltak. 
Systematiserte beskrivelser fra ansatte i 
ulike virksomheter, for eksempel barne
hager, skoler, helsestasjon og skolehelse
tjenester, er naturligvis også svært verdi
full informasjon.  

På mange felt har vi i tillegg god kunn
skap om problemområder, risiko og 
beskyttende faktorer, tiltak og ulike sam
menhenger mellom fenomen (se f.eks. 
forebygging.no/kunnskapsoppsumme
ringer). Dette bør også være del av det 
samlede oversiktsbildet som danner 
grunnlag for valg av tiltak. 

Innbakt i et første steg vil være å «mat
che» utfordringsbildet med relevante til
tak. Når en skal ta stilling til et aktuelt til
tak, kan et viktig kontrollspørsmål være: 
Hvilket kunnskapsgrunnlag bygger det 
identifiserte tiltaket på? Her kan det se ut 
til å glippe både på lokalt, kommunalt og 
statlig nivå i forhold til en del satsninger. 
Forankring i relevant forskning og teori 
er en sentral forutsetning for kunnskaps

basert praksis (Ertesvåg 2015, Nordahl 
m.fl. 2005, Ogden 2012, Kvello 2015).

Mange kloke tanker er som kjent tenkt 
før. I mange tilfeller vil en finne tiltak 
og modeller som har vært underlagt 
forskning og evaluering, for eksempel fra 

de øvrige nordiske 
landene, som «mat
cher» de utfordrin
gene en står overfor 
i norske kommuner. 

Statlige tilsyn i Nor
ge avdekket sto
re utfordringer og 

mangler i det tverretatlige og tverrfagli
ge samarbeidet rettet mot barn, unge og 
deres familier (Helsetilsynet 2008; 2012). 
Eksempler på funn fra Helsetilsynets om
fattende arbeid var: 

”… sikrer ikke tilstrekkelig samordning av 
tjenester til utsatte barn og unge” 

”…. styrer og kontrollerer ikke helsetje-
nesten, sosialtjenesten og barneverntje-
nesten slik at tjenestene til utsatte barn blir 
koordinert og rett hjelp blir gitt til rett tid” 

”…har ikke systemer som sikrer tilstrek-
kelig samarbeid mellom skolehelsetje-
nesten, sosialtjenesten og barneverntje-
nesten” (Helsetilsynet 2008; 2012).

Eksempler på andre typer funn var:
 » Regler knyttet til taushetsplikt, opplys-

ningsplikt, samtykke etc. er flere steder 
ikke tilstrekkelig kjent blant ansatte i de 
tre tjenestene; 

 » Helse- og sosialtjenesten melder ikke, 
eller melder sent, når det er grunn til 
bekymring for at barn lider alvorlig 
overlast; 

Statlige tilsyn i Norge avdekket store ut-
fordringer og mangler i det tverretatlige 
og tverrfaglige samarbeidet rettet mot 
barn, unge og deres familier.
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 » Kommunene har ikke rutiner for å føl-
ge med på meldinger til barnevernet 
fra andre offentlige etater (Helsetilsynet 
2008, 2012). 

Søk i forhold til relevant forskning og 
modeller førte norske byråkrater og fag
folk til Danmark, 
nærmere bestemt 
til en modell under 
navnet Bedre Tvær-
faglig Indsats (So
cialstyrelsen 2012, 
Mehlbye 2013). Mo
dellen «reiste» etter 
hvert til Norge, ble 
oversatt og er under utprøving i et utvalg 
kommuner, deriblant Tromsø kommune 
(Helgesen 2013, Kaurstad m.fl. 2015).  

«I Tromsø kommune hadde vi lenge sett 
mange konkrete utfordringer med å få det 
tverrfaglige samarbeidet til å fungere op-
timalt for sårbare barn og unge… Model-
len hadde en del konkrete verktøy vi vur-
derte som hensiktsmessige i vårt arbeid» 
(prosjektleder BTI, Tromsø).

Eksempelet med å «importere» BTI fra 
Danmark illustrerer poenget med å «mat
che» utfordringsbildet med tiltak som er 
basert på forskning og evaluering.  

Modeller og tiltak fra utlandet må nød
vendigvis oversettes både språklig og til 
en viss grad «kulturelt». Sistnevnte betyr 
blant annet at modellene må tilpasses en 
norsk og lokal virkelighet, både i forhold 
til realiteter i praksisfeltet og naturligvis 
formaliteter i lovverket. 

«I vår prosjektplan, var første fase å se på 
hva vi hadde fra før, så hadde vi en grun-
dig gjennomgang av modellen og tilpasset 

elementene til vår virkelighet. Neste steg 
ble så en utprøving i en pilot» (prosjektle
der BTI, Tromsø).

Iverksetting av forskningsbaserte tiltak 
vil i mange tilfeller forutsette ulike former 
for nye læringsprosesser for målgruppe

ne (Roland 2015). En 
del tiltak har stan
dardiserte opplegg 
for kompetansestøt
te, mens andre tiltak 
krever ulike typer 
opplæring i bruk av 
modeller, verktøy, 
virkemidler osv. Po

enget her er at iverksetting av nye kunn
skapsbaserte tiltak forutsetter fokus på 
læringsprosesser og kompetansestyrking 
i praksisfeltet (Ogden 2015). 

«For oss har det vært svært viktig med 
kompetansehevingsdager, det at alle nøk-
kelpersoner i enhetene har fått delta på 
dette» (prosjektleder BTI, Tromsø). 

Et kvalifisert personale som systematisk 
mottar veiledning og fagstøtte er avgjø
rende for gode resultater, ifølge imple
menteringsforskningen (Mihalic et al 
2004).

Utøvelse av godt faglig skjønn bygger 
blant annet på god og oppdatert oversikt 
over relevant forskning, god og oppdatert 
oversikt over relevante tiltak, innsatser og 
modeller, god evne og kapasitet til å kople 
faglig innsikt med brukernes behov og øn
sker  slik at handlingene treffer målgrup
pene på en hensiktsmessig måte. 

Forankring, plan og ledelsesstøtte
Et annet hovedelement i overnevnte 
modell er forutsetningen om forankring 

For oss har det vært svært viktig med 
kompetansehevingsdager, det at alle 
nøkkelpersoner i enhetene har fått delta 
på dette.
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av det aktuelle 
tiltaket i lokale 
og kommunale 
planer. 

«Vi har hatt 
en omfattende 
prosess mot for-
ankring….. en 

grundig prosess med forankringsarbeid 
var nok helt avgjørende for det politiske 
vedtaket om å satse på BTI i Tromsø kom-
mune. Administrativt ble prosjektet og 
arbeidet forankret i Byrådsavdelingen for 
utdanning... I tillegg ble det etablert både 
styrings- og prosjektgruppe som var bredt 
sammensatt» (prosjektleder BTI, Tromsø).  

Forankring i overordnede planer og mål
settinger er ifølge implementeringsfors
kningen en viktig suksessfaktor (Larsen 
og Samdal 2012; Mihalic et al 2004; Ro
land & Westergård 2015). Forankring i 
relevante planer innebærer både forplik
telser og oppmerksomhet, og bidrar til at 
satsningene kan overleve over tid i en tra
vel hverdag. Tiltak som ikke finnes i noen 
plan, blir rett og slett fort borte.

«Tromsø kommune hadde ikke en opp-
vekstplan eller andre planer/styringsdo-
kumenter som pekte ut en retning for det 
tverrfaglige arbeidet med barn og unge. 
Derfor ble det politiske og administrative 
forankringsarbeidet svært viktig for oss» 
(prosjektleder BTI, Tromsø)

En nødvendig og svært sentral forutset
ning for å lykkes med implementerings
arbeid er forankring i ledelsen (Midthas
sel 2015; Furunes & Ertesvåg 2015). 

«Vi har jobbet med involvering og for-
ankring både på system- og individnivå… 

Lokale ledere og nøkkelpersoner er natur-
ligvis avgjørende for å få til noe… noen har 
jo stilt spørsmålet «what`s in it for me?» - da 
har det vært viktig å ha fokus på at vi har 
mye å bygge på, dette prosjektet tilbyr kon-
krete, praktiske verktøy og man vil delta i 
kompetansebygging rundt sårbare barn 
og unge i egen virksomhet…. Jeg tror alle 
ønsker å gjøre en best mulig jobb på dette 
området, men det har nok manglet litt på 
verktøy» (prosjektleder BTI, Tromsø). 

Lokale planer for BTI vil for eksempel 
være institusjoners virksomhetsplaner 
og årsplaner, samt relevant områdeplan 
i det kommunale planverket. Forankring 
i relevant planverk er avgjørende både 
for legitimitet og nødvendig kapasitets
bygging (Oterkiil 2015). Kanskje kan man 
si det så enkelt: Er ikke tiltaket forankret 
i lokalt planverk, kan en ikke forvente at 
tiltaket vil overleve lenge. Det samme 
gjelder forankring i ledelsen (Mihalic el al 
2004; Larsen og Samdal 2012). Hensikts
messig gjennomføring, kompetansestøtte 
og nødvendig vedlikeholdsarbeid krever 
støtte og oppmerksomhet fra lokal ledel
se. Dersom slik støtte ikke er mobilisert, 
vil en nok i de fleste tilfeller erfare en rask 
tiltaksdød. Ildsjeler er viktige, men reell og 
løpende ledelsesstøtte er en avgjørende 
faktor for at tiltak overlever over tid. 

Aktiv lytting til brukerne
Brukererfaringer 
er et meget sen
tralt element i 
arbeidet med å 
iverksette kunn
skapsbaserte til
tak. På et over
ordnet plan er 

brukerperspektivet sentralt i pågående 
folkehelsesatsning, i relevante stortings

Forankring/
plan- og

 ledelsesstøtte

Brukererfaringer/
«best-practice»
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meldinger og for eksempel i den nye 
opptrappingsplanen for rusfeltet (Helse 
og omsorgsdepartementet 2013; 2015). 
Brukernes stemmer skal høres og ha 
betydning for tiltak og tjenesteutøvelse 
(Helsedirektoratet 2014). På det lokale 
planet vil det være viktig å hensynta mål
gruppenes tilbakemeldinger og erfarin
ger. Dette skal i sin tur bygges inn i det 
løpende tilbudet til målgruppene for å 
sikre «best practice».

«BTI i Tromsø kommune bygger sammen 
mye av det vi har gjort før på en mer sys-
tematisk og forpliktende måte. De ulike 
elementene i metoden, gir ansatte bedre 
verktøy for å fange opp og følge opp sår-
bare barn og unge…. En viktig del av ar-
beidet har vært å utvikle et felles språk….. 
vi har også bedt om kritiske blikk og tatt 
inn løpende motstand, som det har vært 
en del av …. de ansattes erfaringer med 
verktøyene har vært en viktig rettesnor 
for oss i prosjektet…» (prosjektleder BTI, 
Tromsø).    

Brukermedvirkning er nok også en type 
holdning som forutsetter at de profesjo
nelle aktørene lærer seg å verdsette bru
kernes tilbakemeldinger (Ulland 2015; 
Frahm Jensen og Weber 2015; Habber
stad 2015; Haugland, Trondsen, Gjesdahl 
og Bugge 2015). Dette handler mye om å 
lytte til behov og erfaringer fra brukere 
for så i neste omgang å tilby bedre tjenes
ter med høy kvalitet. For brukergrupper 
som erfarer stigmatisering og utesten
gelse fra ulike samfunnsområder er dette 
særlig viktig (Ulland 2015).  

«BTI bygger på en tidlig involvering og 
likeverdighet med foreldre og barn/ung-
dom. I utviklingen av vår BTI modell var 
det helt naturlig å involvere brukere for å 

sikre en systematisk medvirkning i pro-
sessen mot sluttresultatet. Tilbakemeldin-
gene fra brukerorganisasjonene som har 
deltatt i arbeidet har blitt vektlagt i veldig 
stor grad, og har bidratt til at BTI i Tromsø 
har blitt den modellen den er i dag» (pro
sjektleder BTI, Tromsø).

Læring og evaluering
Et viktig element 
ved kunnskaps
basert praksis er 
evaluering, læring 
og kontroll. Det 
er en forutsetning 
at kunnskapsba
serte tiltak tidvis 

underlegges forskningsevalueringer. I 
slike evalueringer vil det være viktig å 
innhente både kunnskap om resultater 
av innsatsene, og inngående kunnskap 
om selve implementeringen. Slike re
sultater vil samlet kunne bidra til nød
vendig forbedring og justering. I tillegg 
til forskningsevalueringer, vil det være 
viktig at de lokale aktørene systematisk 
kartlegger erfaringer med det aktuelle 
tiltaket. Loggføring av hendelser og erfa
ringer kan være nyttig i en slik sammen
heng. Fagdager, ulike typer av arbeids
seminarer, møtesekvenser og veiledning 
er eksempler på virkemidler for å sikre 
løpende evaluering og læring (Roland og 
Westergård 2015). 

«Når det gjelder observasjonsskjemaet, 
har vi lagt mye vekt på å øve ved hjelp av 
caser og videosnutter…. Og så må lederne 
etterspørre bruken hele tiden….  Møte-
strukturen rundt det enkelte barn – med 
arbeidsmøter, samarbeidsmøter og an-
svarsgruppemøter, er svært viktig… I til-
legg er de etablerte ressursteamene - både 
lokalt, i den enkelte enhet og de utvidede 

Evaluering
/læring/
kontroll
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ressursteamene viktig for samarbeid, læ-
ring og kvalitet» (prosjektleder BTI, Trom
sø – opprinnelig fra fagleder barnehage).  

Kvalitetssikring og nødvendig kontroll 
kan ivaretas dels gjennom slike virke
midler, og dels gjennom ulike former 
for registrering og 
krav om deltakelse i 
interne læringspro
sesser. 

«I arbeidet med å 
implementere BTI 
i Tromsø har vi sett 
helt tydelig at BTI 
fremstår som et 
system som bidrar til kvalitetssikring av 
arbeidet vi gjør sammen med familiene. 
En tverrfaglig kommuneledelse må etter
spørre og følge opp at dette arbeidet blir 
gjort» (prosjektleder BTI, Tromsø)

Forebygging i en faglig og lokal 
 kontekst
Modellens siste hovedelement er kon
teksten for arbeidet. Fokus settes på den 
sosiale, kulturelle og lokale sammen
hengen som det forebyggende arbeidet 
foregår innenfor. Det vil antakelig være 
nyttig å «tenke stort» om dette punktet 
ved å inkludere både fysiske og materiel
le forhold, hvilke arenaer som er i fokus, 
lokal kultur, tradisjon og kompetanse, 
samt hvilke arbeidsformer som utøves 
og hvilke tiltak som gjennomføres. De 
forebyggende innsatsene skjer alltid i en 
sosial og samfunnsmessig sammenheng. 
Utøvelse av dette arbeidet innebærer at 
mennesker gjør noe konkret i forhold til 
andre mennesker på et gitt tidspunkt, på 
et gitt sted, og i en gitt sammenheng. Vi er 
altså langt unna det sterile laboratoriet. 
 

«BTI i Tromsø kommune er på mange må-
ter kulturbygging….. vi har våre systemer, 
rutiner og forventninger….å gjøre ting på 
en ny måte krever blant annet at dette nye 
tilpasses den faktiske virkeligheten og uten 
at det mobiliseres engasjement og entusi-
asme, blir det vanskelig..» (prosjektleder 

BTI, Tromsø).  

Det er derfor all
tid nødvendig å ta 
hensyn til den sam
menhengen det fore
byggende og helse
fremmende arbeidet 
faktisk inngår i. Dette 
innebærer at lokal 

tilpasning både er ønskelig og nødvendig.

Videre er rusmiddelforebyggende og 
helsefremmende arbeid gjerne ledd i et 
større og mer omfattende folkehelsear
beid (Helsedirektoratet 2014) rettet mot 
ulike problem og levekårsområder. Her 
gjelder det også å tenke i sammenhen
ger – både faglig og praktisk. Forskning 
viser f.eks. at ulike problemområder som 
kriminalitet, vold, psykiske helsepla
ger og rus ofte har røtter i utfordringer 
og vansker som er felles og starter tidlig 
i livsløpet (Moffitt 2006, Moffitt & Cas
pi 2001, Moffitt, Caspi, Dickson, Silva 
& Stanton 1996, Andreassen 2003, Sør
lie 2000, Kjøbli 2012, Kvello 2007; 2015, 
Nordenbo m.fl. 2008, Ogden 2015, Bjør
go 2015, Øverlien 2015). Dette innebærer 
blant annet at tidlig innsats rettet mot 
for eksempel skadelig rusmiddelbruk og 
avhengighet i stor grad må fokusere på 
risiko og beskyttende faktorer, og i li
ten grad vil kunne rettes mot den atfer
den en vil forebygge (FerrerWreder m.fl. 
2005, Tolan m.fl. 2007, Nesvåg m.fl. 2007, 
Schancke & Johnsen 2010). 

Forskning viser f.eks. at ulike problem-
områder som kriminalitet, vold, psykiske 
helseplager og rus ofte har røtter i utford-
ringer og vansker som er felles og starter 
tidlig i livsløpet.
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«Du kan si at vi i vårt prosjekt har jaktet 
sammenhenger på flere plan…» (pro
sjektleder BTI, Tromsø).

Hensiktsmessig rusmiddelforebygging 
handler derfor i stor grad om å forebygge 
og håndtere disse utfordringene og van
skene så tidlig som mulig (Ogden 2015). På 
den andre siden innebærer dette innsat
ser som rettes mot de sosiale systemene 
mennesker er del av, og de rammer som 
omgir folk  det være seg familiene, barne
hagene, skolene, arbeidsplassene, lokal
samfunnet, kommunene eller storsam
funnet (Helse og omsorgsdepartementet 
2013; Dahl m.fl. 2014). Deler av denne til
taksporteføljen vil være såkalte regulato
riske virkemidler. Innen rusfeltet handler 
dette om blant annet avgifter, rammer for 
skjenking og salg av alkohol, aldersgren
se for kjøp av alkohol og regulering av 
alkoholreklame (Babor et al 2003; 2010a; 
2010b; Rossow, Pape og Baklien 2010). 

Implementeringsmodell – kjapt 
 oppsummert
Implementeringsmodeller presenteres 
ofte som fasemodeller (Roland og West
gård (red.) 2015). Ovennevnte modell er 
kun ment som et supplement, og uteluk
ker på ingen måte en slik tenkning. Fo
kus for denne modellen er hvilke sentrale 
elementer som bør og må være tilstede 
for å møte kravene om kunnskapsbasert 
praksis. Kort oppsummert kan vi si at 
kunnskapsbasert forebyggende praksis 
forutsetter følgende:
 » forskningsbasert kunnskap, dvs. at 

tiltakene som iverksettes har et solid 
kunnskapsgrunnlag; 

 » ivaretakelse av brukernes erfaringer og 
perspektiver, og innarbeiding av disse 
perspektivene i det praktiske, konkrete 
arbeidet; 

 » systematisk og løpende evaluering og 
læring, både gjennom forskning og i 
den daglige driften av tiltak;

 » forankring av tiltak i ledelse, lokale og 
kommunale planer;

 » kunnskapsstøtte og veiledning til dem 
som gjennomfører tiltak for å sikre 
«best practice» og hindre avdrift; 

 » forståelse av at arbeidet er kontekstav
hengig.  

Om forfatterne:
Vegard A. Schancke er sosiolog/førstelek-
tor/seniorrådgiver og jobber blant annet 
med forebygging.no ved KoRus – Nord. 

Linda Johnsen er barnevernpedagog/mas-
ter i sosialt arbeid/seniorrådgiver og job-
ber særlig med satsingen tidlig interven-
sjon ved KoRus – Nord.

Bente Høiseth er sosionom/rådgiver for 
tverrfaglig arbeid barn og unge i Tromsø 
kommune.
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