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I år går startskuddet for Program
for folkehelsearbeid - en tiårig
satsing som skal gi kommunene
muligheter for nybrottsarbeid innen
forebygging. Spesielt barn og unges
psykiske helse og rusforebygging vil være i fokus.
– Det skjer mye godt arbeid i kommunene, men at vi vet
for lite om effekten av tiltakene. Nå skal vi bygge stein på
stein, og til slutt stå igjen med tiltak vi vet virker, sier Ole
Trygve Stigen i FHI om satsingen (s. 22).
KoRus sin oppgave er å bistå kommuner og
spesialisthelsetjenesten innen tre kjerneområder:
folkehelse (rusforebygging), tidlig intervensjon og
rusbehandling. Vi kommer til å ha mye fokus på
Folkehelseprogrammet i tiden fremover, og har derfor
valgt å vie temaet litt ekstra oppmerksomhet i denne
utgaven.
Rusforebygging på arbeidsplassen er en viktig del av
folkehelsearbeidet. På s. 6 kan du lese hovedfunnene i
en ny rapport, og videre om hvordan alor-nettverk er
en nyttig møteplass for arbeidsliv og rus. Du kan også
lese om Porsgrunn kommunes rusforebyggende arbeid
som førte til AKAN-prisen.
Spillproblematikk er også et av våre kompetansefelt, og
i vår faste spillspalte kan du denne gangen lese om den
vanskelige gråsonen mellom penge- og dataspill, som
byr på nye utfordringer for myndigheter, pårørende og
spillere selv.
God lesning!
Anne-Cathrine Reuterdahl, redaktør i Rusfag.
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Regionale Kompetansesentre Rus har som
hovedoppgave å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse,
iverksette og implementere statlige satsinger
på rusområdet i den enkelte region.

Kompetansesentrene styres gjennom årlige
oppdragsbrev fra Helsedirektoratet. Det er
inngått samarbeidsavtaler mellom
Helsedirektoratet og offentlige og private
instanser om driften av det enkelte senter
på regionalt nivå.

Bladet Rusfag, som blir gitt ut to ganger i året,
er et ledd i dette arbeidet. Bladet er resultat
av samarbeid mellom alle syv sentre. Rusfag
formidles gratis fra sentrene.
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AKTUELT

Ecstasy er
tilbake
Etter en bølge av ecstasy på
1990-tallet forsvant stoffet
nesten helt en periode. Nå ser
vi at stoffet dukker opp igjen
under navn som MDMA,
Molly eller Emma. Hvordan
virker det, og hva gir det av
risiko og skadeeffekter? Actis
inviterte til fagkonferanse 14.
desember 2016, og Forebygging.no filmet foredragene.
www.forebygging.no/Film/
Film/Hva-betyr-den-nyeMDMAecstasy-bolgen/

Ny veileder
om tvang i
rusfeltet
I slutten av 2016 kom det
en ny veileder i bruk av
tvang i rusfeltet. Det er en
veileder som har vært under
arbeid i flere år, og vi er
glade for at den nå er klar.
Det har tidligere vært for
stor variasjon i tvangsbruk
overfor personer med
rusmiddelproblemer, og
Helsedirektoratet har derfor
utarbeidet en veileder for
å sikre en mer enhetlig og
riktigere bruk av tvangstiltak.

Link til veileder:
helsedirektoratet.no/
retningslinjer/veileder-omtvangstiltak-overfor-personermed-rusmiddelproblemer
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Ny veileder om pårørende i
helse- og omsorgstjenesten
Helsedirektoratet har nylig publisert en veileder om pårørende i
helse- og omsorgstjenesten som
beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens
plikter og gir anbefalinger om god
praksis. Veilederen om pårørende
i helse- og omsorgstjenesten er en
videreføring av veilederen «Pårørende – en ressurs» (IS-1512), og
erstatter denne.
Den nye veilederen omfatter alle
pårørendegrupper, uavhengig
av diagnose, og inkluderer eldre,
voksne og barn som pårørende.
Hensikten er å bidra til at barn
som pårørende skal få tilpasset
informasjon, støtte og oppfølging tidlig i forløpet, og at voksne
pårørende med omsorgsoppgaver
og/eller belastninger skal tilbys
tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Veilederen
er organisert i korte tekster med
lovkrav og anbefalinger.

Pårørendes ulike roller
Pårørende har ulike og situasjonsbestemte roller. Pårørende kan
også være i en situasjon der de
har behov for egen del. Hvordan
pårørende skal eller kan involveres
avhenger blant annet av hvilken
rolle de har i en gitt behandlings
og omsorgssituasjon, men også
av pasientens samtykke. Innen
rusfeltet er nettopp det siste ofte
en utfordring.
Avgrensing
Oppfølging av spedbarn og små
barn som pårørende til mødre
med rusproblemer omtales ikke

særskilt i denne veilederen. Les
mer om anbefalt oppfølging av
denne gruppen i Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
og oppfølging av familiene frem
til barnet når skolealder. Oppfølgingen er også relevant for barn og
foreldre som ikke er i LAR.

Ansvar
Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at myndighetskravene i veilederen følges
opp. Tiltak for å endre praksis må
iverksettes om nødvendig. Implementering av anbefalingene kan
kreve opplæring av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner
og verktøy, endret organisering,
forbedret samarbeid og utvikling
av nye tilbud til pårørende.
Link til veilederen: helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

NYTT FRA KORUS

Læringsnettverk for Recovery-tjenester
en utfordring å få gjennomført
bredt i alle tjenester. Deltakerne
samles for å lære av hverandres
erfaringer fra arbeidet med
å gjøre psykisk helse- og
rustjenestene mer recoveryorienterte. Arbeidsformen i
nettverksamlingene er kafédialog.
NAPHA har laget et hefte med 100
råd som fremmer Recovery: www.
napha.no/content/15108/100rad-som-fremmer-recovery

Foto: Marit Vasshus

I Rogaland deltar 15 kommuner
i et læringsnettverk for å utvikle
Recovery-orienterte tjenester.
De møtes to ganger årlig, nå
sist i februar på en todagers
samling i Stavanger i regi av KS,

Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA
og KoRus Vest Stavanger.
Recovery-orientering handler om
å ta utgangspunkt i brukernes
behov og ønsker og jobbe etter
disse. Temaet er ikke nytt, men

I hvilken grad er brukerne fornøyd
med de kommunale rustjenestene?
Helsedirektoratet har gitt KoRus Midt-Norge oppdraget med å gjennomføre en landsrepresentativ undersøkelse av brukertilfredshet og erfaringer med de kommunale rustjenestene. Oppdraget er en del av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) og Helsedirektoratets ansvar for å
etablere et system for evaluering og oppfølging av tiltakene i planen.
Første del gjennomføres i løpet av 2017 og vil danne grunnlaget for en
mellomevaluering i 2018 og en sluttevaluering i 2020.
Målet med prosjektet er å undersøke brukernes erfaringer og tilfredshet med de kommunale rustjenestene.

Foto: Colourbox

For mer info om
Læringsnettverket, kontakt:
Ingve Kindervaag i KoRus Vest
Stavanger: ingve.kindervaag@
rogaland-asenter.no

KoRus Oslo med i
Sentrumsarbeidet
Sentrumsarbeidet var et prosjekt
fra 2011 til 2015, hvor kommune
og politiet samarbeidet om å
oppløse de åpne rusmiljøene i
Oslo sentrum. Arbeidet har bestått i å utvikle samarbeidet mellom tiltakene, slik at hver enkelt
bruker får rett hjelp til rett tid.
I kommunens budsjett for 2016
og 2017 er det satt av 12 mill. pr.
år til sentrumsavlastende tiltak.
Dette er i tråd med Sentrumsarbeidet, der ett av tiltakene er
å desentralisere tjenester slik at
den enkelte kan få hjelp der han
eller hun bor.
KoRus Oslo har vært så heldige å
få delta i Sentrumsarbeidet med
prosessledelse av samlingene,
gruppearbeid og diskusjonsledelse.
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TEMA: ARBEIDSLIV OG RUS

2 AV 10 HAR VÆRT
bekymret for en kollegas alkoholbruk

ARTIKKEL

Av: Sonja Mellingen, KoRus Vest Bergen

I 2016 gav Folkehelseinstituttet ut rapporten «Alkohol og arbeidsliv», som gir et
bilde av norske arbeidstakeres alkoholbruk og holdninger. Her kan du lese de
viktigste funnene i rapporten.
I 2016 gav Folkehelseinstituttet ut rapporten «Alkohol og arbeidsliv» ført i pennen av Inger Synnøve
Moan og Torleif Halkjesvik. Rapporten var et produkt
av en web-undersøkelse som ble gjennomført blant
norske arbeidstakere av TNS Gallup på oppdrag av
SIRUS (tidligere selvstendig forskningsinstitusjon, nå
innlemmet som en del av Folkehelseinstituttet), med
en alderssammensetning på 20–74 år og totalt 1940
respondenter. Det ble også inkludert spørsmål fra
en telefonsurvey («Undersøkelsen om rusmidler og
tobakk» fra 2015) om alkoholrelatert sykefravær og
ineffektivitet.

“

På norske arbeidsplasser er
det vanlig med lønningspils og
vinlotteri, og det er relativt vanlig
å organisere drikkesituasjoner
etter arbeidstid
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Undersøkelsens fire hovedformål var å kartlegge
(1) norske arbeidstakeres alkoholbruk og holdninger
til alkoholbruk i jobbsammenheng, (2) utbredelse
av og holdninger til alkoholrelatert sykefravær og
ineffektivitet, (3) andre konsekvenser, positive og
negative, av alkoholbruk for individet og for arbeidslivet, og (4) hvordan alkoholbruk inngår og reguleres
i arbeidslivet.
I rapporten fremkommer det at norske arbeidstakere drikker relativt ofte, men omfanget av jobb
relatert alkoholbruk er mer beskjedent. Alkohol
ser likevel ut til å ha indirekte betydning for både
tilstedeværelse og innsats, og 1–2 % rapporterer at
de har vært borte en hel dag fra arbeidet grunnet
alkoholbruk, mens 2 % har vært borte deler av en
arbeidsdag. Hele 11 % beskriver å ha vært ineffektiv
på jobb grunnet alkoholbruk dagen i forveien. Alkoholrelatert fravær utgjør ca. 1 % av totalfraværet og
3 % av korttidsfraværet. Noe som må sies å være en
betydelig andel av fraværet i Norge.
20 % av respondentene i undersøkelsen svarer at
de har vært bekymret for kollegaers alkoholbruk, og
ca. 30 % har opplevd kollegaer som drakk som plagsomme. Mellom 2 og 7 % har opplevd utskjelling,
fysisk skade og uønsket seksuell oppmerksomhet
fra kollegaer som har drukket alkohol. Alkoholbruk
knyttet til sosiale sammenhenger på et arbeidssted

Alkohol ser ut til å ha en indirekte betydning for både tilstedeværelse og innsats på jobb, ifølge rapporten. Foto: Colourbox

kan oppleves som ekskluderende for enkelte, og hele
8 % rapporterte at de ikke deltok i sosiale sammenkomster på jobb grunnet alkoholbruken der.
På norske arbeidsplasser er det vanlig med lønningspils og vinlotteri, og det er relativt vanlig å organisere drikkesituasjoner etter arbeidstid. Få av de
spurte mener at en skal fjerne alkohol helt fra jobbrelaterte sosiale sammenhenger, men hele 17 % mener
at det ikke bør serveres alkohol i jobbregi. Nesten alle
deltakerne i undersøkelsen ønsket retningslinjer for
alkoholbruk i arbeidstiden, og flertallet ønsker også
retningslinjer for jobbrelatert drikking utenom arbeidstid. Samtidig mener de fleste at alkoholbruk er

en privatsak, og Moan og Halkjesvik tolker utsagnene
som uttrykk for at man mener den enkelte er ansvarlig for sitt eget konsum, samtidig som arbeidsgivere
ikke skal være pådrivere for økt konsum.
Rapporten avdekker både holdninger, ønsker og
tall som stiller klare utfordringer og krav til ledere,
AKAN-kontakter, bedriftshelsetjenesten og andre ute
i bedrifter.
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TEMA: ARBEIDSLIV OG RUS

ALOR

– nettverk innen arbeidsliv og rus

ARTIKKEL

Av: Ingunn K. Svendsen, KoRus Vest Stavanger

Ideen med nettverket er at deltakerne skal gjøre hverandre gode og få inspirasjon og tips de kan ta med seg tilbake til bedriften.
Med bakgrunn i et uttalt behov for tidlig intervensjon
og rusforebygging ved arbeidsplassene utviklet Kompetansesenter rus (KoRus) ved Rogaland A-senter i
2006 en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus.
Dette nettverket kalles alor-nettverk og er en forkortelse for arbeidsliv og rus.
Nettverkene er ment som et faglig og praktisk rettet møtested for alle som jobber med problemstillinger knyttet til rus og arbeidsliv, hvor erfaringer løftes
frem og deles. Tanken bak nettverket er at deltakerne
skal gjøre hverandre gode og få inspirasjon og tips
de kan ta med seg tilbake til bedriften. Ved samlingene legges det vekt på aktiv deltakelse og nærhet til
praksis.
Alor-nettverket har deltakere fra både privat og

offentlig virksomhet, og målsettingen er at deltakere
skal inspireres og utveksle erfaringer. Dette gjelder
ledere, bedriftshelsetjeneste, Akan-kontakter, HMSpersonell, ansatte i personalavdelinger/HR og kollegaer med erfaringer fra arbeidsliv og rus. Nettverkssamlingene foregår regionalt og vanligvis med to
årlige samlinger, men i prinsippet er det nettverkene
selv som beslutter tema, arbeidsmetode og hvor ofte
samlingene skal avholdes. Dagens ni regionale alornettverk har alle en praksisnær tilnærming.

Løfter frem erfaringer i feltet
Tilretteleggere av alor-nettverk er opptatt av å anvende metodikk for å skape engasjement og eierskap.
Metodikkene varierer fra instruerende oppgaver,

Ingunn K. Svendsen er
spesialrådgiver ved KoRus
Vest Stavanger, og har
siden 2005/2006 arbeidet
med å utvikle modell for
alor nettverk.
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På en alor-samling
på Sola høsten 2016
deltok Vinmonopolet
med foredrag om
alkoholfrie produkter,
med smaksprøver til
deltakerne.
Foto: Marit Vasshus

drøfting og erfaringsutveksling i grupper, reflekterende prosesser1 til høring2 og Open Space-konferanse (Svendsen, Selbekk, Sagvaag 2012), og over tid
utvikler deltakerne i samarbeid en meny av metoder
man velger blant gjennom tilbakemelding til tilretteleggergruppen. Akan kompetansesenter har utviklet
flere ulike verktøy for å møte problemstillinger og å
utvikle ferdigheter innen arbeidsliv og rus. Aktuelle
verktøy gjøres kjent og tilgjengelig ved alor-samlingene, og deltakerne får selv anledning til å teste dem ut.
Deltakere fra større organisasjoner gir tilbakemeldinger om at arbeidslivet har et stort behov for
å utveksle erfaringer om forebygging og oppfølging
av rusmiddelbruk på jobben. Nettverket bidrar til å
stimulere utvikling innen forebygging med økt fokus
på tidlig intervensjon, og belyser hvordan en kan få
til Akan-arbeid som skreddersys til de enkelte bedriftenes behov. En praksisnær tilnærming innebærer at
erfaringer fra praksis løftes opp (bottom up) og gis
fokus. Form og type-metodikk som anvendes i utforsking av dilemma og problemstillinger varierer, men
felles for dem alle er aktiv involvering av deltakerne.
Ved samlinger i alor-nettverkene har fokusområdene «bedriftens ruspolicy» og «bekymret for om
ansatt ruser seg» vært gjennomgående tema. Disse
to temaområdene har gjentatte ganger vært drøftet
og belyst ved bruk av ulik tilnærming og metodikk.
En av tankene bak alor-samlingene er at deltakerne
skal få økt kjennskap, kunnskap og/eller ferdigheter
innen temaområdene/tematikken som belyses.

Er det en tydelig ruspolitikk på din arbeidsplass?
Dette er et typisk spørsmål som belyses og drøftes
ved samlinger i de regionale alor-nettverkene.
«Alor er av stor betydning for vårt fokus og arbeid
innen området», sier Tormod Gilje, Akan- koordinator
i Avinor, som har deltatt i Rogalands alor-nettverk i
nærmere 10 år. Han har ved flere anledninger innledet
og delt erfaringer fra Avinors praksis. Avinor er en av
flere større bedrifter som deltar i alor, og har jobbet
systematisk over flere år for å få økt bevissthet hos
ledere og ansatte om bedriftens rusmiddelpolitikk.
Erfaringsmessig kan såkalt policy-arbeid operasjonaliseres gjennom utvikling av noen kjøreregler som tydelig viser bedriftenes forventninger
til arbeidstakere, og dermed bidrar til at flere kan
1 Se Rusfag nr. 2 2010 for mer informasjon om de ulike metodene.
2 Høring er en metode for deltakermedvirkning som består i skriftlige innspill fra deltakerne på etterspurte temaområder.
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“

Avinor er en av flere større
bedrifter som deltar i alor, og
har jobbet systematisk over flere
år for å få økt bevissthet hos
ledere og ansatte om bedriftens
rusmiddelpolitikk

unngå uønskete, sosiale «uhell» ved sammenkomster i bedriftens regi og mer alvorlige hendelser som
medfører oppsigelser og tap av arbeidstilknytning.
Slike kjøreregler kan utvikles i tett samarbeid med
tillitspersoner i bedriften, eksempelvis i arbeids- og
miljøutvalg (AMU). Små bedrifter kan ha behov for å
gjøre det enkelt og konkret med minimalt av ressurser. Gode hjelpemidler og verktøy i dette arbeidet
fins på www.akan.no.

«Fra bekymring til handling»
Ved en alor-samling høsten 2016 ble ulike bidrag
innen temaet «fra bekymring til handling» presentert. Bidragsytere fra ulike faggrupper, fagfelt og
virksomheter3 delte erfaringer, metodikk og ferdigheter ved rollespill, Dypdykk4, borddrøftinger og
plenumsforedrag. Deltakerne ble gitt anledning til å
lytte, drøfte, reflektere og utfordre seg selv og andre
i større og mindre grupper. Rollespillene illustrerte
hvordan den vanskelige samtalen kunne håndteres,
og fikk på denne måten også frem lederes dilemma
og omsorg for ansatte. Ofte er det en stor lettelse for
arbeidstakere at dette vanskelige temaet blir tatt opp,
og ledere som viser mot og handlingskompetanse,
fremstår som ansvarsfulle og troverdige. Det er også
et signal til arbeidstakere om at de blir sett og tatt
3 Fagfelt og virksomheter innen behandlingsklinikker/TSB,
helseforetak, kommuner, oljerelatert virksomhet, KoRus, Akan,
bedriftshelsetjenester. Faggrupper som bedriftssykepleier, leder,
fastlege/legespesialist, bedriftsrådgiver, Akan-kontakt m.m.
4 Dypdykk foregår i mindre grupper. Her samtales det over varierte
tema for en større utdyping av dagens tema.

på alvor. Økte ferdigheter på området kan føre til at
kommunikasjonsveien videre blir enklere. Av og til
kan en tidlig, ikke-så-veldig-vanskelig samtale i seg
selv bidra til en ønsket endring. Det er ikke alltid
nødvendig å spørre om eller antyde et rusproblem.
Deltakernes tilbakemeldinger fra illustrasjoner,
erfaringsdeling og øvelser var gode:
Veldig bra med god bredde på forelesere. De var alle
engasjerte og veldig motiverende å høre på.
Kjekt med dypdykk hvor vi fikk diskutert utfordringer
og delt erfaringer med andre. En ny og positiv måte å
dele erfaringer på.
Alltid bra med input om den nødvendige samtalen, og
supert at leder i rollespillet var så konkret i hvordan
man skal gå frem som leder.
Hyggelig å møte ulike yrkesgrupper og bedrifter som
«brenner» for samme tema
Sitat fra alor-samling høsten 2016

Synergieffekter mellom de ulike fagarenaene og
feltene
Målgruppen for alor-nettverk favner bredt, og det
samme gjør gruppen som tilrettelegger for regionalt
alor-nettverk. De til nå ni etablerte nettverkene er
lokalisert i ulike regioner5, og alle tilrettelegges fra
regionale KoRus, behandlingsapparater og Akan
kompetansesenter.
Det viser seg at mange som jobber i privat og
offentlig virksomhet har liten kunnskap om hva
slags behandlingstilbud som finnes for ansatte med
rusmiddelproblemer. Derfor er det nyttig at behandlingstilbudene (TSB) er med som arrangør, i tillegg til
regionale KoRus og Akan kompetansesenter.
– Den regelmessige kontakten med alor-nettverket
gjør det mulig å formidle informasjon og synliggjøre
vårt behandlingstilbud til aktører i arbeidslivet, sier
Mari B.J. Teig ved Lade Behandlingssenter, Blå Kors
i Trondheim. Lade behandlingssenter er medarrangør ved alor-samlingene i Sør-Trøndelag. Teig sier
de opplever at deres deltakelse ved samlingene er
verdifullt for deltakerne, og at resultatet av dette er at

5 Se www.alor.no regionale nettverk

samarbeidet blir effektivt og ubyråkratisk6.
Mange som jobber med rusproblematikk i
arbeidslivet, har i utgangspunktet begrenset kompetanse på rusmidler og ulike behandlingstilbud. Her
møter de fagfolk som har førstehåndskunnskap om
disse tingene, og som er tilgjengelige for spørsmål og
diskusjoner.
Fagpersoner fra kompetansesentre og behandlingsmiljøer opplever en tosidig effekt ved deltakelse.
De får bidra med kunnskap og kompetanse, samtidig som de også får tilgang til viktige erfaringer fra
arbeidslivet via ansatte i bedrifter og virksomheter.
Drift av alor-nettverk er en nyttig arena for kontakt
mellom forskning og praksis.

«Deltakerne inspireres – bedriftene utvikles»
Etter at det første nettverket ble utviklet i Rogaland
for 11 år siden, er det nå nettverk i Haugesund, Stavanger, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim,
Molde, Oslo, Kristiansand, Tønsberg og Verdal/Stiklestad. Per i dag deltar hundrevis av private og offentlige bedrifter årlig ved samlinger i et av alor-nettverkene i Norge. Her foregår det viktig folkehelsearbeid på
en arena hvor størsteparten av voksenbefolkningen
oppholder seg daglig, nemlig arbeidslivet.
Nettstedet www.alor.no har oversikt over eksisterende alor-nettverk, kontaktpersoner og tidspunkt
for samlinger.

6 For å lese hele artikkelen hvor dette sitatet er hentet fra – se www.
forebygging.no/nyheter
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TEMA: ARBEIDSLIV OG RUS

OPPFORDRER ANSATTE
til å melde bekymring

ARTIKKEL

Tekst og foto: Anne-Cathrine Reuterdahl, KoRus Sør

– Det er ikke sladring, men omsorg når man melder bekymring for en kollega,
sier HMS-sjef Anne-Karin Nordmo i Porsgrunn kommune. I 2016 vant de AKANprisen for sitt gode arbeid med rusforebygging på arbeidsplassen.
– Mange mener nok at de må ha bevis for å melde en
bekymring, men det mener ikke jeg, sier Nordmo.
I 2016 fikk Porsgrunn kommune Akan-prisen,
som hvert år deles ut til en virksomhet som har
jobbet godt med rusforebygging på arbeidsplassen. Kommunen ble blant annet berømmet for å ha
integrert rusforebygging i HMS-arbeidet, og for å ha
jobbet med å få ansatte til å gi bekymringsmeldinger
og ledere til å ta den nødvendige samtalen.

Lærer å ta ansvar
Selv om tegn til endring i atferd kan være symptomer
på noe helt annet enn rus, mener Nordmo at det
uansett er positivt å ta opp en bekymring. Den største utfordringen er at folk lar være å ta tak i det de ser.
– De sakene vi blir involvert i har ofte pågått over
tid. Noen av de som har hatt et problem, har senere
spurt: «Hvorfor fikk jeg bare holde på?», forteller
Nordmo.
For å unngå dette er det viktig med kunnskap
og forståelse om hva som er omsorg og hva som er
sladring.
– Mange tenker «Hvorfor skal jeg si fra om dette?».
Derfor er det viktig å snu på det, og fokusere på risikoen det utgjør for miljøet og sikkerheten, slik at folk
forstår at det også angår dem, sier Nordmo.
På denne måten jobber de også med kollektiv
ansvarsfraskrivelse.
Forankring i toppen
Studier viser at mellom 10–15 prosent av ansatte på
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en arbeidsplass har et risikofylt alkoholforbruk, ifølge
Akan kompetansesenter. I tillegg kommer problemer
med ulovlige rusmidler, medikamenter og spillavhengighet.
Arbeidsplassen er en gunstig arena for folkeopplysning og helsefremmende arbeid, men for å lykkes
mener Nordmo det er en forutsetning at arbeidet er
forankret i ledelsen.
Både tillitsvalgte og verneombud må ha fokus på
det rusforebyggende arbeidet, og det er viktig å jobbe
med holdninger og bevisstgjøring i fellesskap.
– Vi har brukt flere gode verktøy fra Akan, blant
annet «Dilemmaverktøy», «Balance» og «Jeg spiller».
Kommunen prioriterer også hvert år å sende
noen ansatte på Akan-dagene. De er også med i Alornettverket, som er en møteplass for alle som kommer
i kontakt med problemstillinger knyttet til arbeidsliv
og rus.
– Det er lurt å ha et slikt nettverk hvor vi kan dele
erfaringer, sier Nordmo.

Snakk om alkohol
Det går som regel greit å snakke om holdninger til rus
på arbeidsplassen, men akkurat alkohol kan ifølge
Nordmo være litt vanskelig å ta opp.
– 90 prosent av oss har et forhold til alkohol, så
det kan fort bli litt for nært.
Hun synes det er en god idé å lage seg noen
interne kjøreregler når det gjelder alkohol på arrangementer i regi av jobben.
– Det kan være lurt å diskutere og avklare i forkant

Det handler ikke om å være moraliserende, det handler om en bevisstgjøring, sier HMS-sjef
Anne Karin Nordmo. I Porsgrunn kommune er fokuset på arbeidsliv og rus en integrert del av
HMS/IA-arbeidet.

av et arrangement hvor mye det er greit å drikke, slik
at alle er klar over hva som gjelder. Hun understreker at dette ikke handler om å være moraliserende
eller drive avholdsarbeid, men at det handler om en
bevisstgjøring.

Mer etterspurt
Dersom det faktisk oppdages at en ansatt har en
avhengighetsproblem, iverksettes en plan. I denne
planen skal det blant annet gå klart frem hvem som
skal følge opp vedkommende.
– Vi aksepterer ikke rus på arbeidsplassen, men
hvis det er et problem så er vi her. Vi har stram kontroll, og vedkommende må møte til samtale og test
jevnlig, sier Nordmo.
Det rusforebyggende arbeidet i kommunen har
også gjort at flere ansatte som er i en pårørendesituasjon har henvendt seg for å få støtte.
– Det handler nok om at vi har en bredde på det,
og at vi også inkluderer pårørende i arbeidet vårt, sier
Nordmo.
Ut fra statistikk så vet de at de ikke får fanget opp
alle. Men responsen fra ansatte i kommunen tyder på

at folk er glad for at rusforebygging settes på dags
orden.
– Vi merker at jo mer fokus vi har på dette, jo
større blir etterspørselen, sier Nordmo.

FAKTA OM AKAN
• Akan kompetansesenter er en ideell
organisasjon som eies av NHO, LO og
Staten.
• Kompetansesenterets visjon er å sette hele
det norske arbeidsliv i stand til å forebygge
rus og avhengighet slik at sykefravær
reduseres, og effektivitet og livskvalitet økes.
• Hvert år deler Akan kompetansesenter ut
Akan-prisen, som går til en virksomhet som
har jobbet svært godt med rusforebygging.
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FOREBYGGING.NO/
TIDLIG INNSATS

– nytt tilrettelagt område på forebygging.no
NYTTIGE VERKTØY

Tekst og foto: Carina Kaljord, KoRus Nord

Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig.
– Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for
tidlig innsats, sier redaktør Beate Steinkjer.
Forebygging.no er som kjent en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende
arbeid. Nå tilbyr forebygging.no også et tilrettelagt
område til alle som er opptatt av tidlig forebyggende
arbeid. Målgruppen er fagfolk som skal iverksette
rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid.
En annen målgruppe er beslutningstakere innen

politikk og forvaltning. Nettressursen vil også være
aktuell for forskere og studenter.
På forebygging.no/tidlig innsats finnes fagstoff
som artikler, kronikker, rapporter og bokomtaler. Du
finner også relevante nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt over statlige føringer. Redaksjonen i
forebygging.no vil fortløpende beskrive og publisere
aktuelle tiltak og tjenester rettet
mot tidlig forebyggende innsats.
Utfordringene kan handle om
begynnende rusproblem, atferdsvansker, kriminalitet eller psykiske
helseproblemer. Det kan også være
bistand til pårørende.
Forebygging.no/tidlig innsats
omfatter hele livsløpet fra graviditet til alderdom. Arenaer som
lokalsamfunn, barnehage, skole,
helsetjenester og barnevern er
sentrale.
Det har vært en hektisk tid for
redaksjonen til nettressursen: Ikke
bare kan de nå tilby fagstoff innen
tidlig innsats, men redaksjonen har
også på kort tid utviklet tjenesten
forebygging.no/handling. Fra før
Beate Steinkjer i KoRus Nord er redaktør for nettsiden Forebygging.no.
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har forebygging.no/skole vært et tilrettelagt
område for ansatte i skoleverket.
– Til sammen gir disse tre tjenestene praksisrettede ressurser for universelle og selektive
innsatser, forteller redaktør Steinkjer.

De overordnede målsettingene til
forebygging.no er:
»» Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase
for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats
»» Formidle erfarings- og forskningsbasert
kunnskap og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
»» Være en arena for aktuelle og viktige debatter
innen fagfeltet
»» Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
»» Være inngangsport for oppdatert oversikt
over rapporter, offentlige dokumenter, kurs
og konferanser knyttet til fagfeltet

Ny nettside for Ungdata-
statistikk
KoRus Sør er i gang med å utvikle en nettportal for
Ungdata i vår region. Her kan kommunene finne
resultater fra gjennomførte Ungdata-undersøkelser
og sammenligne tallene med andre kommuner i
regionen.
Variablene som vises i portalen, er i stor grad sortert
etter hovedtemaene i Ungdata: Helse, atferd, holdninger og verdier, foreldre og familie, skolemiljø,
fritid og nærmiljø. Det vil være mulig å hente ut
grafer som viser svarfordelingen for hele kommunen
og fordelinger på kjønn og klassetrinn.
I første omgang vil resultatene fra Ung i Agder 2016
legges ut.
Portalen er fortsatt under arbeid, og resultater legges
ut fortløpende på www.ungdatastatistikk.no

Forebygging.no er en nasjonal tjeneste, initiert
av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og
drives av Kompetansesenter rus Nord-Norge
(KoRus Nord).

Fotostemmer – kreativ metode for medvirkning
Trenger du et verktøy for medvirkning, enten i
forbindelse med tjenesteutvikling eller for å sikre
medvirkning i planprosesser?
I Fotostemmer brukes fotografering som metode for
kommunikasjon og dialog med beslutningstakere.
Målet er å gi en stemme til marginaliserte grupper
som vanligvis ikke høres, for eksempel grupper som
barn og unge, eldre, rusmiddelavhengige.
KoRus Sør har utviklet og tilbyr opplæring i Fotostemmer og har i 2017 utviklet en manual til bruk av
metoden.
Les mer på korus-sor.no/verktoy/fotostemmer
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FAGARTIKKEL

PÅRØRENDE

for en rusmiddelmisbruker; ikke bare noe
du snakker om over kaffen!
Av: Line Rapp Simonsen, St. Olavs Hospital og Marianne Stallvik, KoRus Midt-Norge

INNLEDNING
Pårørende er inkludert i Regjeringens handlingsplan
mot rusmiddelproblemer, og målet er å bedre tilgangen til rådgivning, hjelp og behandling for personer
med rusmiddelproblemer og deres pårørende (1).
Studier som er gjort, viser at de pårørende er utsatt
for alvorlige og langvarige påkjenninger (2). Mange
utvikler fysiske og psykiske plager som følge av å
være pårørende til en rusavhengig (3). Pårørende
strever for å finne en god måte å håndtere sin situasjon på og finne god hjelp (4). Rusmiddelmisbruk
anerkjennes ofte ikke som medvirkende årsak til
nedsatt helse hos voksne over hele verden (5). På internasjonal basis har man utviklet intervensjoner for
å øke deres kunnskap om avhengighetsproblematikk, gi dem mulighet til å snakke om egne erfaringer
samt få innblikk i andres, og å øke opplevelsen av
sosial støtte i dette arbeidet (6; 2). Disse intervensjonene har igjen blitt gjenstand for en systematisk evaluering og viser at det finnes intervensjoner som kan
føre til bedre mestring og et lavere nivå av stressrelaterte plager (7, 8, 9, 10). På tross av at det finnes gode
tiltak, viser en undersøkelse av Lærings- og mestringssenteret (11) ved Rusbehandling Midt-Norge at
mange pårørende opplever at de ikke har fått tilbud
om hjelp. Informantene opplevde hjelpen fra fastlegen som lite nyttig, mens kontakt med pårørendeorganisasjoner var overveiende nyttig. Undersøkelsen
fra LMS viste at pårørende de var i kontakt med
ikke opplevde at de fikk tilstrekkelig hjelp, og av den
grunn er det viktig å få kartlagt hvilke erfaringer de
pårørende har gjort seg i møte med hjelpeapparatet.
Hvordan de opplever å få kontakt og hvilke tjenester som oppleves som nyttige, er viktige områder å
undersøke for å kunne gi et bedre tilbud.
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Metode
Utvalg
Utvalget i denne studien er voksne som opplever
seg som pårørende av en rusmiddelmisbruker. Det
er en uensartet gruppe som kan omfatte misbrukers
barn, foreldre/foresatte, partner, eller andre som
belastes av en persons rusmiddelbruk. Studiens
utvalg består av 6 kvinner over 18 år. Et informert
samtykkeskjema ble signert før inklusjon. Denne
samtykkeerklæringen ble sammen med prosjektbeskrivelsen godkjent av Regional Etisk Komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Studien
inviterte pårørende til misbrukere av både alkohol,
legemidler og illegale stoffer, samlet betegnet som
rusmidler. Det er misbruket i seg selv og forhold
rundt avhengighetsproblematikken som er det
sentrale for pårørende. Dette fører til at de pårørende i stor grad opplever samme type vansker og
utfordringer og har bruk for de samme tjenestene
når det gjelder støtte og hjelp, uavhengig av type
misbruk og relasjon til misbrukeren (5).
Design
En kvalitativ intervjudesign ble valgt for å få en
bredere forståelse av pårørendes opplevelse av
hjelpetilbudet. I den fenomenologiske analysen er
det informantens livserfaring innen et bestemt felt
man ønsker mer kunnskap om (13). Beskrivelsen skal
bestå av hva de erfarte og hvordan de erfarte det (12).
Det ble laget en semi-strukturert intervjuguide med
tema knyttet til problemstillingen.
Dataanalyse
Intervjuene ble tatt opp med digital lydopptaker og
deretter transkribert i sin helhet. Det skriftlige materialet er analysert med utgangspunkt i systematisk

tekstkondensering. Dette er en metode beskrevet
som kalles Giorgis fenomenologiske analyse (13).

Resultater
I arbeidet med å analysere materialet ble to tema
funnet dekkende ut fra studiens problemstilling.
Tematiseringen ble
1. Betydningen av åpenhet og møte med likesinnede
2. Møte med hjelpeapparatet og hjelpeapparatets
utforming
Betydningen av åpenhet og møte med likesinnede
Opplevelsen av at rusproblematikk ikke er noe man
snakker med hvem som helst om, har vært et gjennomgående tema blant pårørende i denne studien.
Til tross for et stort underliggende behov for hjelp har
de i stor grad vært maktesløse i å skaffe seg den. Et
par av informantene har forsøkt å formidle problemene til familiemedlemmer, en har forsøkt selvmord
som et rop om hjelp, men de har i hovedsak forsøkt å
holde det for seg selv. Det har vokst fram et behov for
å fortelle til noen hva de opplever og for å formidle
dette til noen som forstår. Som Dina sier:
«… det er jo kjempeviktig å komme til en plass hvor
det finnes noen som har opplevd noe lignende selv og
som ... vet hva det dreier seg om ... for å få luftet vanskelige opplevelser og tanke r ... hvis jeg ikke skulle ha
gjort det så tror jeg at jeg skulle ha slitt mye mer i dag
enn det jeg gjør.» (Dina).
Åpenhet rundt vanskene
Informantene har strevd med å holde problemet
skjult, samtidig som de har hatt behov for å dele
byrden. At misbrukeren har en omsorgsrolle eller
skal være nærmeste fortrolige, fører de pårørende ut
i en lojalitetskonflikt. De har strevd med både denne
balansegangen og opplevelsen av at et rusproblem er
tabubelagt.
«... jeg kunne få sånne sleng- altså sånne kommentarer på skolen av og til, hvis det var noe krangling
eller noe sånn, som gjorde at ... jeg tenkte at ... foreldre
visste om det og snakket så ungene hørte det ... for de
liksom ’ja mora di hun drikker’ ...(...) … så det var
jo folk som visste om det, men det var jo ingen som
gjorde noe sånn annet med det egentlig.» (Eva)
De vil beskytte misbrukeren slik at andre ikke får
kjennskap til det, da det oppleves som belastende og
stigmatiserende.

Som Cecilie sier:
«… på et vis, jeg kan liksom ikke nå i dag på et vis si
hvorfor, men jeg tror kanskje det var litt flaut altså, for
nå var jo mamma litt rar i utgangspunktet ... (...) ...
hun var allerede spesiell på bygda og så ... jeg kunne
ikke begynne å si det i tillegg, det ble litt for mye, tror
jeg.» (Cecilie)
Tabu og skam i forbindelse med alkoholmisbruk
er faktorer som nevnes av flere, og det har vært en
prosess å klare å fortelle om sin situasjon som pårørende:
«... ja, det gikk noen år ja, og ... det ... der er jo en
skambelagt sykdom da ... og liksom når du drikker alkohol da, det er liksom litt mer lov det, enn om du har
ruset deg. (...) … og jeg skjemtes, jeg skjemtes overfor
naboene ... men så plutselig tenkte jeg, etter hvert som
jeg jobbet med meg selv så tenkte jeg ... jeg har ikke
gjort noe galt jeg, jeg har ikke noe å skjemmes for ...
jeg har ikke dummet meg ut overfor naboen ... det er
han det.» (Anna)
Som barn av alkoholmisbruker forteller både Eva og
Dina om hvor vanskelig det var å ikke ha noen fortrolige å prate med:
«… og når jeg … lå over der, så lurte hun på hva som
hadde skjedd og sånn, og da fortalte jeg litt ... men
jeg kunne ikke fortelle alt... det likte hun ikke, så jeg
måtte sile ut noe ... det var veldig vanskelig å finne ut
hvor mye jeg skulle si, for jeg hadde et veldig behov for
å fortelle hva som skjedde hjemme hos oss, samtidig
så var jeg redd for represalier hvis jeg sa for mye.»
(Dina)
«… jeg vet ikke ... vanskelig ... det var aldri noen som
snakket om sånne ting, ikke som jeg ... altså ... nå kan
en jo høre at det er litt mer åpenhet omkring det og
sånn ... men da ... så var det helt ... helt tabubelagt ...
så ...» (Eva)
Positivt med åpenhet
Mødrene Berit og Frida har hatt en større åpenhet
rundt problematikken. Her har misbrukeren vært
åpen om sin avhengighet, og informantene har unngått å havne i en lojalitetskonflikt. De har vektlagt
den positive betydningen av å kunne snakke åpent
med både misbrukeren, på jobb eller andre arenaer:
« ... og det der med at det har vært åpent hele tiden
... vi har aldr skjult at han har ... de problemene han
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har hatt, han har vært åpen om det, og han har tillatt
at vi har skullet være åpen om det ... så til oss så har
det vært helt naturlig å være åpen om det ... (...) ... det
er klart det hadde vært vanskeligere for oss hvis han
hadde vært imot det ... [åpenhet] det er viktig, den er
veldig, veldig viktig ... de som er utenforstående kan
aldri sette seg inn i hvordan du har det men, men de
kan ... forstå hvorfor du er som du er ... det er mulighet
til det i hvert fall.» (Frida)
Møtet med hjelpeapparatet
Å finne gode hjelpetilbud har vært vanskelig for
samtlige informanter.
«Eh ... jeg hadde vel hatt noen å snakke med hvis jeg
ville, men jeg følte vel sikkert det at ... jeg ikke hadde
noen plass å gå ...» (Eva)
Det som går igjen, er at de har funnet tilbud tilfeldig,
og at fagpersoner som fastlege ikke har bidratt med
hjelp. Flere har fått resepter på medisiner, blitt sykemeldt, mottatt fysikalsk behandling, men har likevel
manglet et tilbud som har klart å ta tak i bakgrunnen
for deres plager.
«... jeg kan ikke huske å ha møtt en eneste lege som
har vist meg forståelse for hvordan det er å være pårørende ... (...) ... jeg har jo fått skrevet ut antidepressiva
av fastlege da ... og ... men ... det har aldri vært tid eller
rom for å snakke om min bakgrunn ... hvorfor jeg har
vært deprimert og sånn ... (...) ... (Dina)
Kompetanse hos hjelpeapparatet
Flere forteller at de ikke hadde kunnskap om sine
behov i starten. Informantene etterlyser at hjelpeapparatet er på tilbudssiden og tar tak i ting på et
tidligere stadium. Informantene som har vokst opp
med en forelder som misbruker alkohol, har ikke
blitt fanget opp av hjelpeapparatet før de selv har fått
store problemer. De etterlyser at lærere og helsepersonell, som helsesøster og fastlege, må bli bedre til å
informere om rus. Det er i tillegg nødvendig at slike
fagpersoner tør å stille de vanskelige spørsmålene, de
må våge å bryte noen tabuer.
«... de må bli modigere til å tørre å prate ... til å være
direkte, til å si hva de ser ... de må ikke være redde
for å spørre og ta den praten ...» ... og så synes jeg at
helsepersonell, lærere ... kan tilegne seg mer kunnskap
... om hva slags hjelp som finnes ... (...) ... ja, det må
opplyses mer ... (Dina)
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Pårørende opplever at de selv og hjelpeapparatet er
uvitende om hva slags rettigheter og muligheter som
finnes, både for dem selv og for misbrukeren. Frida
setter tydelige ord på hvordan de opplevde situasjonen:
« … for når du står der i kaoset og alt det der så ... er
du ikke i stand til å tilegne deg informasjon og lete
opp det som finnes selv ... så du er avhengig av å få
informasjonen direkte levert til deg ... (...) ... med kaos
rundt deg og sånne ting, så ser du ikke brosjyrene som
henger på veggen.» (Frida).
Eva forteller om situasjoner der hun har tatt med
moren til avrusning og selv nærmest blitt stoppet
i døren. Hun har ikke fått innblikk i hva som skulle
skje med moren, og har ikke opplevd at noen tok seg
av henne.
Å ha kompetanse som fagperson innen et hjelpetilbud
for pårørende til rusmiddelmisbrukere innebærer å
ha en god faglig forståelse av hva rusproblematikk
handler om. De pårørende forteller at det er en prosess
både å forstå, endre og bearbeide, så hjelpetilbudet
må tilpasses dette.
«... så jeg synes det [Kompasset] er et fantastisk tilbud
... for det er et sånn lavterskeltilbud, så du føler ikke at
du ... trenger å streve så mye med, at det er et sånn tiltak liksom ... (...) ... jeg har virkelig kommet til en plass
der folk forstår meg ... eh ... det har jeg faktisk ikke følt
før, egentlig ... ikke på den måten at jeg klarer å forstå
meg selv.» (Eva).
« ... det hadde vel kanskje vært lurt å opplyse fastlegene om at sånn som pårørende ... kan få ... få komme til
Lade behandlingssenter da, uten å ha noen i behandling ... (...) ... for det var, jeg visste jo ikke at jeg kunne,
for jeg trodde at jeg måtte ha noen i behandling for på
et vis som pårørende å kunne komme inn noen plass
... så det var på en sånn, ikke sånn temakveld ... (...) ...
det var ei fra Lade som snakket om det.» (Cecilie)
Utforming av hjelpetilbud
Flere av informantene forteller om vansker med å
delta i større forsamlinger, det kan oppleves som
intenst og eksponerende. De forteller om behov for
å være litt usynlige i starten av slike fora. Selv om
anonymitet blir fremhevet, havner man i sentrum for
andre personers oppmerksomhet om man skal bidra
til gruppeprosessen. I en mindre gruppe oppleves
det som lettere å bli komfortabel:

«... men det er liksom det med å få det litt mer intimt
kanskje, sånn at det ikke ... du kommer inn i en stor
opplyst sal og ... du må vises så veldig godt ... (...) ... ja
at du kan sette deg på bakerste rad de første gangene
og ikke si noe og bare snike deg inn uten at du må på
liv og død ... presentere deg ... (...) ... så det krever en
viss ... et visst mot til å komme altså, for det blir veldig,
kall det intenst, egentlig ... (...) ... du kan faktisk reagere mer enn du trodde selv og ... du kan bli veldig satt
ut ... (...) ... for du blir litt mer sårbar når du sitter sånn
... i plenum og, ikke noe.» (Cecilie)
På tilbudene hos LMS møtes både likesinnede og
fagpersoner i samme samtale. Det baseres på at
gruppedeltagerne selv bidrar med noe.
«... jeg tror at ... jeg har mer tro på sånne små grupper,
at vi deler styrke, håp og erfaring ... (...) ... for hvis det
blir for mange flere så blir det litt skummelt å åpne
seg, skummelt å fortelle, sånn som jeg ... (...) ... den der
Møteplassen, det ble litt for tøft for meg, det ble litt
for mye folk .... så det har jeg begynt å trekke meg litt
mer unna, så det .... jeg går på Temakveld i stedet ...»
(Anna)
Dina snakker om ulike tilbud som et gode, da de
pårørende kan ha ulike behov til ulike tider/faser:
«... Møteplass som er her ... det synes jeg har vært veldig greit å ha vært med på ... men det er, det handler
litt om hvilken fase de er i, i livet, hvilken alder man er
i ... hvor store problem man har ... noen klarer jo ikke
sitte i et rom med mye andre folk som man kanskje
ikke kjenner, og sitte og prate høyt og fortelle hvordan
man har hatt det.» (Dina)
Flere nevner som nyttig at de har funnet lavterskeltilbud som ikke er begrenset til en tidsperiode, men
at de har mulighet til å ta kontakt og få langvarig
oppfølging ved behov.
«… og så er jeg så glad for, jeg fikk ikke bare tolv
behandlinger ... i det fellesskapet, jeg fikk gå der hele
livet, og jeg trenger ikke komme hver gang det er møter heller, jeg kan komme når jeg vil ... og det er jeg så
glad for, for det var min store angst, ja så får jeg bare
tolv timer og så, hva gjør jeg etterpå?» (Anna)
Pårørende opplever også at de mangler å bli anerkjent som en ressurs i forhold til rusmiddelmisbrukeren. Særlig legger mødrene vekt på dette da de
søker anerkjennelse for at de har viktig kunnskap

om misbrukeren, de vet ofte hva og hvor omfattende
utfordringene er. I kontakt med hjelpeapparatet er de
ikke nødvendigvis blitt rådspurt om rusmiddelmisbrukeren.

Diskusjon
Resultatene ga en indikasjon på to hovedtema: betydningen av åpenhet og møte med likesinnede samt
ulike erfaringer med hjelpeapparatet og utformingen
av dette.
Betydningen av åpenhet og møte med likesinnede
I ulike tiltak for pårørende er det et sentralt punkt at
de pårørende selv skal fortelle om sine problemer (8).
«Det er ikke noe man bare prater om over kaffen ...»
er et utsagn fra en av informantene, og dette beskriver at temaet oppleves som så sensitivt at man ikke
kan prate om det med hvem som helst. Det å finne
noen å dele opplevelsene sine med, som forstår hva
de som pårørende opplever og har vært gjennom,
har vært et viktig behov for alle informantene.
Åpenhet rundt vanskene
Alle informantene har på et tidspunkt ønsket å møte
andre likesinnede. I møte med likesinnede har de fått
bekreftet at de ikke er alene som pårørende, de finner
et erfaringsfellesskap. De har fått dele opplevelser,
fått oppleve å bli trodd og forstått. Informantene
forteller her om sine erfaringer med bl.a. Anonyme
Alkoholikere (Al-Anon), LMS og Landsforbundet mot
stoffmisbruk. Dette er organisasjoner som vektlegger
likemannsarbeid. Ved å fortelle om sine erfaringer,
ved å bli lyttet til og ved selv å lytte, har informantene
i studien fått en større bevissthet om seg selv og hva
de kan gjøre for å bedre sin egen situasjon.
Åpenhet kan også føre til store omveltinger i familien, som for eksempel at foreldre mister omsorgsrett
hvis det avdekkes. Howells (7) fant at det er vanskelig
for pårørende å delta på et slikt tiltak, da de føler at
de er illojale mot misbrukeren.
Forskning viser at stigmatiserende holdninger i
samfunnet, blant helsepersonell, arbeidsgivere og
stigmatiserte grupper selv (14; 15) påvirker ønsket
om å holde misbruket skjult. En studie av McCormick m.fl. (16) viser at helsepersonell unngår å gå inn
på pasienters bruk av alkohol, selv når pasientene
bringer temaet på bane. I tillegg var helsepersonell
tydelig ukomfortable med å snakke om alkoholrelaterte tema. Hvorfor de unngår å ta det videre kan

skyldes manglende kunnskap og kompetanse, eller
at man ikke har ressurser til å ta tak i problemet.
Informantene i studien forteller at de i ettertid skulle
ønske at noen, spesielt i tilknytning til skolen, hadde
vært kompetente nok til å stille de riktige spørsmålene og til å bryte tabuer. Det er altså ikke bare snakk
om behov for hjelp rettet mot individet, men også for
økt kunnskap og holdningsarbeid på et bredere plan
for å fjerne stigmatiseringen. Anonymitet er en viktig
grunnstein i kjente støttegrupper, som Al-Anon. På
den annen side opprettholder anonymiteten at dette
er noe som bør holdes skjult for allmennheten. Det
er kanskje betimelig å spørre om stigmaet blir opprettholdt også på grunn av den anonymiteten som
mange velger.
Positivt med åpenhet
Ingen av informantene forteller om negative erfaringer med å være mer åpen, tvert imot opplever de en
lettelse. Flere kvalitative studier som har undersøkt
betydningen av intervensjoner for de pårørende, viser at noe av det mest betydningsfulle var å ha noen
å fortelle til, noen som lyttet til deres erfaringer (8,
17). Forskning viser imidlertid at de pårørende hadde
betydelige problemer med å finne personer som
de opplevde som støttende for sine behov (17). Når
det gjelder å være åpen om egne problemer, forteller mødrene at også rusmiddelmisbrukeren selv har
forholdt seg åpen om problematikken, og at det har
vært til stor hjelp. Misbrukerne har latt mødrene få
del i sine behandlingsopplegg og de har fått spille en
aktiv rolle.
Møtet med hjelpeapparatet
De profesjonelle tilbudene som informantene har
brukt, har vært en blanding av samtaletilbud med
andre pårørende styrt av fagfolk og individuell terapi.
Noen har følt behov for mer dyptgående terapi for
å bearbeide sine vanskelige opplevelser. Det å føle
en trygghet ved å bli sett og tatt på alvor er faktorer
som de pårørende har satt pris på. Å være i kontakt
med hjelpeapparatet ser imidlertid ikke ut til å være
en garanti for at de pårørende i studien opplevde at
de fikk god hjelp. Flere beretter om tilbud som ikke
ga den hjelpen de hadde behov for. Dette er erfaringer de pårørende har fra psykologhjelp og/eller fra
spesialisthelsetjenesten som skal ha kompetanse på
rus. Behandlere har ikke klart å nå inn eller de har
hatt fokus på faktorer som den pårørende ikke synes
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har vært til hjelp. De har erfart at behandlere ikke
har nok kompetanse og kunnskap i forhold til rus og
pårørendeproblematikk. Det at flere likevel opplever
god hjelp av profesjonelle kan tyde på at god forståelse og evne til å sette seg inn i problematikken kan
være det som utgjør essensen i opplevd god hjelp.
Mange informanter fremhevet at de satte pris på
konteksten med en «ekspert», da de visste at de ble
sett av personer som forstod hvordan avhengighet
artet seg og hvordan behandling foregikk (8).
Forskning på opplevde vansker og mestringsstrategier viser at mange velger løsninger som gjør at de
blir værende i vanskene og at deres mestringsforsøk
på sikt ikke gagner dem selv eller rusmiddelmisbrukeren (4). Et par av informantene bruker begrepet
medavhengighet når de vurderer sin situasjon som
pårørende. De bruker dette begrepet i tråd med annen forskningslitteratur (18; 4), og viser til hvordan
deres egne handlinger og motiver for handlinger styres av rusmiddelmisbrukeren. Utfallet av å endre seg
selv i forholdet til rusmiddelmisbrukeren har gitt informantene delte erfaringer, der en av informantene
kan fortelle om en positiv endring hos misbrukeren
også. Dette har resultert i at de i dag har et mye bedre
forhold og færre konflikter. Hos en annen informant
resulterte ikke hennes endring til noen forandring
hos rusmiddelmisbrukeren, men det var likefullt et
viktig steg for henne å oppleve å ha tro på seg selv og
egen styrke.
Forskning viser at hjelpetilbud faktisk er til hjelp
for de pårørende som bruker dem (7). Det fremgår
imidlertid av erfaringene til informantene i denne
studien at det ikke er lett å finne disse hjelpetilbudene. Informantene bekrefter at fastlegen deres har
hatt kjennskap til at de er pårørende til en rusmiddelmisbruker, uten at det har ført til henvisning til
noen med spesialkompetanse på rusproblematikk.
De pårørende opplever at fastleger ikke vet nok
om det å være pårørende, og at de ikke kjenner til
hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp. På
bakgrunn av informantenes utsagn om fastlegen
ser man et ønske om at de bør inneha denne kunnskapen om hvor de pårørende kan få hjelp, samt at
fastlegen selv bør ha kunnskap og forståelse om det
å være pårørende til en rusmiddelmisbruker. Forskning viser at helsepersonell kan unngå å ta tak i
problemstillinger som har med rus å gjøre, og av den
grunn er dette et viktig område å ha fokus på og ta
med inn i utdanning av helsepersonell (16).

Konklusjon
Denne studien viser at pårørende har stort behov for
å kunne snakke med noen og bearbeide opplevelser,
og dette opplever de å gjøre gjennom samtaler med
likemenn i kombinasjon med fagpersoner. Spørsmålet er hvordan man finner disse tjenestene. De
etterlyser større kunnskap fra fastlege om hvor de
kan henvende seg, og generelt større kunnskap og
kompetanse blant helsepersonell om rusproblematikk og pårørenderollen. Faktorer som tabu og skam,
og derigjennom anonymitet og hemmeligholdelse, er
den første terskelen man må over for å kunne få hjelp
som pårørende. De pårørende ønsker større fokus på
og økt kunnskap om rusmiddelproblematikk, både
i skolen, hos fastlege og hos helsevesenet for øvrig.
Helsepersonell og andre relevante ansvarlige fagpersoner må være mer offensive og våge å stille spørsmål. Funnene i denne studien kaster lys over noe av
kompleksiteten i det å være pårørende og viser at
ulike former for tilbud og tjenester må til for å kunne
møte de ulike behovene. Mer kunnskap og åpenhet
samt et mer offensivt, kompetent og inkluderende
hjelpeapparat ser ut til å kunne være et viktig bidrag
for at de pårørende skal få riktig hjelp.
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TEMA: FOLKEHELSEPROGRAMMET

DEN BLIDE
BYRÅKRATEN
PORTRETTET

Av: Carina Kaljord, KoRus Nord

Med sin avslepne, bløte sørlandsdialekt får han ordet «mulighetsrom» til
å høres ut som en gylden elv, full av løfter. Og det er kanskje nettopp dét
Folkehelseprogrammet kan vise seg å bli for norske kommuner. Fagdirektør Ole
Trygve Stigen i Folkehelseinstituttet er i alle fall klar på at programmet som nå
rulles ut, kan bidra til mye forebyggende nybrottsarbeid.
I 15 år har Stigen (45) vært byråkrat i ulike avdelinger
i Helsedirektoratet, sist med blant annet kompetansesentrene innen rus som ansvarsområde. Sist høst
begynte han i stillingen som fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Men også i den nye stillingen ønsker
han å løfte det forebyggende rusarbeidet.

Må kjenne sin besøkelsestid
Stigen er opptatt av at kommunene nå må kjenne sin
besøkelsestid og utnytte de mulighetene som Folkehelseprogrammet gir:
– Det skjer mye godt arbeid i kommunene, men vi
vet for lite om effekten av tiltak som settes inn. Dette
håper vi at Folkehelseprogrammet kan hjelpe oss
med. For å bedre barn og unges psykiske helse kan
man i en kommune blant annet se på tiltak for å heve
debutalderen for alkoholbruk, man kan jobbe opp
mot foreldre og holdning til rus, eller man kan ha
fokus på et trygt og rusfritt nærmiljø. Vi oppfordrer
kommunene til å være kreative og se muligheter for
å prøve nye tiltak gjennom programmet. Vi trenger
å bygge ny kunnskap, og nå finnes det penger til å
gjennomføre ulike satsinger som kommunen kanskje
allerede har planlagt.
Reiseglad
Når Stigen ikke er på jobb, går mesteparten av tida
til å følge opp ungene på 11 og 14 år, og så spiller
han litt fotball for sin egen del. Ryktene sier at han er

22

FOLKEHELSE

svært reiseglad, da aller helst i eget land. Sist sommer
var familien på biltur i Norge. Stigen har sommer i
stemmen når han forteller:
– Særlig turen gjennom Nordland var helt magisk.
Det ene stedet var vakrere enn det andre; fra Hemnesberget via Bø i Vesterålen til Tranøy, sier han med
sin karakteristiske skarre-r og begeistring i stemmen.
Stigen er i det hele tatt en fyr som lett lar seg begeistre, og som også får andre til å bli begeistret.

Ønsker mer samarbeid
I sin nye jobb i FHI kommer han til å jobbe med å
styrke folkehelsearbeidet i kommunene og effekten
av ulike tiltak.
– Kommunene er opptatt av kunnskapsutvikling,
og politikere spør hva ulike innsatser fører til av endringer. Derfor er evaluering av effekter av tiltak et sentralt element i de innsatser og tiltak som kommunene
kommer i gang med i løpet av Folkehelseprogrammet.
Her er det snakk om å bygge stein på stein, for til slutt
å stå igjen med tiltak som vi vet virker, sier Stigen.
Syns du FHI har tett nok kontakt med norske kommuner? Eller blir dere bare et myndighetsorgan som er
fjernt fra den kommunale virkeligheten?
– På noen områder har vi svært tett kontakt med
kommunene, særlig når det gjelder smittevern, men
også når det gjelder en del store nasjonale undersøkelser, som mor og barn-undersøkelsen som har
pågått i mange år. FHI ønsker selvsagt at vi skal være

– Kommunene bør
satse på de virkemidlene
vi vet virker: redusere
tilgjengelighet av
alkohol og styrke
kontrollfunksjonene,
oppfordrer fagdirektør
Ole Trygve Stigen i
Folkehelseinstituttet.
Foto: Helsedirektoratet

FAKTA OLE TRYGVE STIGEN:

viktig for kommunene på langt flere områder, og at
vi i større grad kan være en samarbeidspartner for
videreutvikling av tiltak i kommunene. FHI sitter på
store mengder data, så her er det helt klart et stort
potensial for både mer og tettere samarbeid.

Også rusforebygging
Folkehelseinstituttets rolle i programmet er blant
annet å bistå kommunene når det gjelder evaluering
av tiltak. Dette skal skje gjennom veiledning på nett,
kompetansebygging og ved å gå inn i enkeltprosjekter.
– Det kan se ut som om det er et hovedfokus på psykisk helse hos barn og unge, og at det rusforebyggende
perspektivet tones noe ned, stemmer det?
– Det er riktig at psykisk helse løftes, men Folkehelseprogrammet har også en helt klar rusforebyggende profil. Ved FHI er vi klare på at også
når rusbruk går ned blant ungdom, er det viktig å
gjennomføre tiltak for å opprettholde situasjonen.
Rusmisbruk og høyt alkoholinntak er en av de viktigste årsakene til redusert livskvalitet, helse og sosial
trygghet i flere kommuner, og gjennom deltakelse i
folkehelseprogrammer kan kommunen få utviklet
tiltak som kan fremme en positiv lokalsamfunnsutvikling, sier Stigen.

• 45 år, gift, 2 barn
• Opprinnelig fra Vennesla
• Jobbet 15 år i Helsedirektoratet, de siste
årene med Kompetansesentrene innen rus
som ansvarsområde.
• Ansatt som fagdirektør ved
Folkehelseinstituttet sist høst.
• Skal følge opp Folkehelseprogrammet bl.a.
gjennom evaluering av tiltak

FAKTA FOLKEHELSEPROGRAMMET:
• Et tiårig program for folkehelsearbeid i kommunene med en ramme på 56 millioner kroner.
• Finansieringen skjer gjennom omdisponering
av ulike tilskuddsordninger.
• Programmet skal bidra til å fremme praksisnær og kommunebasert forskning, og til en
langsiktig styrking av kommunenes arbeid med
å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
• Barn og unge er en prioritert målgruppe,
psykisk helse og livskvalitet og rusforebygging
er viktige stikkord.
• Staten ved Helse- omsorgsdepartementet og
Kommunesektoren ved KS har gått sammen om
å etablere programmet, mens Helsedirektoratet
leder selve gjennomføringen av satsingen.
• Folkehelseinstituttets rolle i programmet
er blant annet å bistå kommunene når
det gjelder evaluering av tiltak. Dette
skal skje gjennom veiledning på nett,
kompetansebygging og ved å gå inn i
enkeltprosjekter.
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TEMA: FOLKEHELSEPROGRAMMET

– EN GOD OPPVEKST
VARER LIVET UT
KRONIKK

Av: Karin Gustavsen, KoRus Sør

Program for folkehelse er en viktig satsing! Både fordi den setter barn og unges
psykiske helse på dagsorden i folkehelsearbeidet, den er en sterk oppfordring
til kommunene om å utvikle tiltak og tilbud med utgangspunkt i innbyggernes
behov, og den insisterer på at vi må samordne oss bedre, både kommunalt,
regionalt og nasjonalt.
For 2017 foreslår regjeringen en bevilgning på 56,1
millioner kroner, som skal brukes slik: 46,1 millioner
kroner til lokale utviklingstiltak som kanaliseres gjennom fylkene som er med i programmet. 10 millioner
kroner foreslås til kunnskapsstøtte og evaluering for
å sikre at kunnskap om og erfaringer med gode tiltak
kan deles med andre kommuner.

FAKTA KARIN GUSTAVSEN:
Karin Gustavsen er
samfunnsforsker og
ansatt ved KoRus Sør,
der hun arbeider med
ungdomstematikk,
folkehelse og forskningog utviklingsarbeid
(FOU). I samråd med
Helsedirektoratet og
KoRusenes nasjonale FOUgruppe koordinerer hun arbeid knyttet til KoRus
og forskning inn mot program for folkehelse
spesielt og samfunnsoppdraget generelt.
Karin er også engasjert av Oslo kommune,
blant annet som koordinator for satsingen
Barnehjernevernet, samt arbeid knyttet til
folkehelse og levekår.
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Oppfordrer til praksisnær forskning
Når det gjelder midlene som skal til lokale utviklingstiltak, er det åpnet for at forskning som inngår som
en del av tiltaksutviklingen kan få støtte. Fra mitt
ståsted er dette svært viktig fordi det legger til rette
for praksisnær forskning, som jeg tror kommer til
å bli en viktig del av det lokale utviklingsarbeidet.
Her kan forskning, fagfolk og innbyggere i fellesskap
utvikle relevante og smarte tilbud og tiltak, det være
seg møteplasser, teknologi, behandlingstilbud i ulike
former, skolen som arena for folkehelseutvikling osv.
Poenget er at samskaping er satt på dagsorden,
noe som etter mitt syn er svært viktig for å få frem
innovative løsninger. Det regionale samordningsforum (rådet/organet) som skal drives av fylkeskommunen, og som vil få en viktig rolle i både fordeling
av midler til kommunen og som et knutepunkt for
folkehelsearbeidet i regionen, skal bestå av både fag,
utdanning/forskning, kommuner, politikere (innbyggerrepresentanter) og andre relevante aktører innen
folkehelse. Det borger for en solid plattform i arbeidet med folkehelse, så vel regionalt som lokalt.
KoRusene i landet bør være attraktive partnere i
dette samordningsforumet, vi er en viktig regional
kompetanseaktør som også har solid erfaring med å
bistå kommuner i utviklingsarbeider.
Sammen om barn og unges psykiske helse
Formålet med programmet er å bidra til en langsiktig

Foto: Colourbox

styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes
inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid.
Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal
legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms
ressurser og som bidrar til innenforskap gjennom
deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.
Barn og unges psykiske helse har ved dette fått en
rettmessig plass i folkehelsearbeidet. En god oppvekst varer livet ut, det gjør sannelig også en dårlig
oppvekst! Vi har solid forskning som har dokumentert sammenhenger mellom negative livshendelser
i barndom og dårlig helse i voksen alder. Ja, livet ut.
Byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har satt dette
på dagsorden også i folkehelsearbeidet i Oslo, bl.a.
ved satsingen Barnehjernevernet. Der er det i første
fase de små barna som har fokus (0–6 år), og målet er
å forhindre vold og overgrep mot barna. Regionale
kompetansesentre som KoRus, RBUP, RVTS og andre
aktører regionalt og nasjonalt, har arbeidet med tidlig innsats i mange år. Program for folkehelse i kommunene gir oss alle anledning til å sitte ved samme
bord under en felles folkehelsehimmel.

Gjør folkehelse mindre ullent
Så er det slik at det er i kommunene arbeidet først og
fremst skal gjøres. Program for folkehelse i kommunene er en sterk oppfordring til alle landets kommuner om å gi folkehelse den plassen den fortjener,
både i det kommunale lederskap, politiske beslutningsfora og i det faglige arbeidet. Det er mange
fagfolk som i en rekke år nå har arbeidet jevnt og
trutt for å gjøre folkehelse begripelig og ikke minst
arbeidet for at det må anerkjennes som et viktig samfunnsområde i kommunene.
Selv har jeg møtt ikke så rent få folk, både privat
og i jobbsammenheng, som oppfatter folkehelse som
noe ganske ullent, nesten litt sånn tåkeprat og at det
er «alt og ingenting». Vi som har jobbet med dette
fagområdet en stund, vet litt bedre enn det. Men det
er helt klart at nå som Program for Folkehelse i kommunene har kommet for å bli over lang tid, så er det
en viktig anledning for tålmodige fagfolk til å bli litt
utålmodige både på faget og folkets vegne. Og ikke
minst på barn og unges vegne!
Medvirkning og erfaringsutveksling
Ikke nok med at barn og unges psykiske helse er
satt på dagsorden, det er også slik at det forventes at
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barn og unge skal høres, lyttes til, snakkes med og
medvirke i så vel identifisering av utfordringer som
i tiltaksutforming. Barn og unges medvirkning er
etter mitt syn en underkjent innovasjonskraft, så nå
er tiden kommet for å fremme den og sette den enda
tydeligere på kartet i kommunene og der folkehelse
blir drivkraften som fremmer et slikt arbeid.
I Program for folkehelse er det tydeliggjort at det
er kommunenes ansvar å fremme barn og unges
psykiske helse og livskvalitet. Vi vet at det allerede
gjøres utrolig mye godt arbeid for barn og unge i
kommunene, og det er både viktig og lurt å dele gode
erfaringer og eksempler.
Det er imidlertid også en erkjennelse av at kommunene mangler systematisk kunnskap om effektive
virkemidler. Derfor skal det, som et ledd i Program
for Folkehelse i kommunene, legges bedre til rette for
å utvikle tiltak, arbeidsmåter og verktøy. Kunnskap
og erfaringer skal deles i nettverk og gjennom samarbeid slik at det blir lettere å lære av hverandre. KS
skal bidra i dette arbeidet. Også her vil vi ved KoRusene i landet kunne bidra, vi har lang og god erfaring
med kommunenære erfarings- og læringsnettverk,
som ledd i ulike programmer og utviklingsarbeider
vi har drevet over mange år. Eksempelvis som BIR
(Barn i rusfamilier) og BTI (Bedre tverrfaglig innsats,
en samhandlingsmodell).
Ulike former for evaluering skal også være en del
av programmet, gjennom dette skal det sikres at vi
vet hva vi driver med og gjør mer av det som virker.
Praksisnær kunnskaps- og tiltaksutvikling gjennom
praksisnær forskning er som nevnt, etter mitt syn en
viktig del av forskningen. Så la oss også bruke anledningen vi nå har fått, til å utforske hva det kan og bør
bety for folkehelsearbeid generelt og barn og unges
psykiske helse spesielt.

FOLKEHELSEPROGRAMMET:
Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing
fra 2017–2027. Programmet skal være en
innovasjonssatsing ved at kommunene selv skal
utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske
helse og livskvalitet kan styrkes. Programmet
skal bidra til å fremme kommunebasert
forskning (jf. HelseOmsorg21).

KOMMUNER BØR

prioritere tidlige samtaler med gravide
ARTIKKEL

Av: Helga Melkeraaen, KoRus Midt-Norge

– Når vi vet at alkohol er det mest skadelige rusmiddelet for fosteret, så er
det fornuftig bruk av ressurser å forbygge at gravide drikker, sier jordmor Elin
Barane Helland. Hun håper erfaringene fra pilotprosjektet Frida fører til en
nasjonal anbefaling om tidlig samtale i svangerskapsomsorgen.
I forrige utgave av Rusfag (nr. 2 2016) kunne man
lese Sonja Mellingens fagartikkel «Hvordan drikker
mødre etter at de har fått barn», basert på Mellingens
doktoravhandling. Artikkelen hadde fokus blant annet på i hvilken grad og hvor hurtig mor gjenopptar
bruk av alkohol etter at barnet er født. Artikkelen
belyste også hvilken betydning mors alkoholkonsum
forut for svangerskapet har for gjenopptakingsmønsteret etter fødsel.
Noe av det Sonja Mellingen fant i sin studie var
at en betydelig andel av mødrene drikker alkohol
allerede ved barnets tre første måneder, og at dette
er raskere enn forventet. Hun fant også en sterk
sammenheng når det gjelder alkoholvaner forut for
svangerskapet og tidspunkt for gjenopptagelse av
alkoholbruk etter fødsel.
Med utgangspunkt i resultatene fra denne studien er det interessant å se på hva som kan gjøres i
svangerskapsomsorgen og på helsestasjoner for å
forebygge alkoholbruk blant gravide og småbarnsmødre, og hvordan man kan nå gravide tidlig nok for
å kunne påvirke alkoholbruk.
Rusfag har snakket med jordmor Elin Barane Helland som var prosjektleder for pilotprosjektet Frida,
som prøvde ut en modell der man hadde tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner. Vi ønsket å
få hennes synspunkter og anbefalinger til kommuner
som ønsker å gjøre en ekstra innsats på dette området.

Erfaringer og anbefalinger
– Man må spørre seg hva tidlig innsats faktisk betyr
når det gjelder alkoholbruk under graviditet. Hvis

man ønsker å forebygge rusmiddelbruk i svangerskapet, er det utrolig
stor forskjell på å
nå gravide i uke 6
i forhold til i uke
20. Forskning viser
også at viljen til
endring er størst
i første trimester.
Senere i svangerskapet er gravide
Elin Barane Helland.
mest fokusert på
Foto: Time kommune
fødsel og hva som
skal skje i tiden
etterpå, sier Elin.
Hun forteller at det i begynnelsen var vanskelig å
få gravide til å komme tidlig.
– Vi trengte hjelp fra legekontorene til å gi informasjon om tilbudet om tidlig samtale. Det var utfordrende, men det endret seg underveis i pilotprosjektet. Antall gjennomførte samtaler og etterspørsel har
økt mye i tiden etter at pilotprosjektet ble avsluttet,
noe som viser at endring av rutiner tar tid. Det kreves
omfattende medieomtale, annonsering og informasjon for at kvinnene skal få vite om tilbudet og ta
kontakt med helsestasjonen like etter at graviditeten
er bekreftet.
– Jeg håper at erfaringene fra pilotprosjektet fører
til en nasjonal anbefaling om tidlig samtale i svangerskapsomsorgen, sier Elin Barane Helland. Det
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Forskning viser at
viljen til endring
er størst i første
trimester, derfor er
tidlige samtaler med
gravide så viktige.
(Foto:Colourbox)
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jobbes for tiden med å revidere retningslinjene for
svangerskapsomsorgen.

Skape gode arenaer for samtaler
Mange kommuner har ikke fått økte midler og må
derfor jobbe ut fra ressursene de har. Derfor bør
kommunene være bevisst på hvordan man bruker
ressursene mest mulig effektivt. I Time kommune,
hvor Elin jobber, har man faste rutiner på at legekontorene anbefaler kvinnene å ringe jordmor for
tidlig samtale om alkohol og levevaner. Når vi vet at
alkohol er det desidert mest skadelige rusmiddelet
for fosteret, så er det fornuftig bruk av ressurser å bidra til å forbygge at gravide drikker. De fleste gravide
har ikke problem med å avstå fra alkohol dersom
helsepersonell er tydelige og bidrar med kunnskapsbaserte anbefalinger.
Helsesøstertjenesten i Time kommune følger
anbefalingene i den nye veilederen (Nasjonal faglig
retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og
helsestasjon for ungdom) og har gode rutiner for
å ta opp alkoholbruk allerede på hjemmebesøket.
Videre tematiseres rus på ulike måter både i gruppe
og individuelle konsultasjoner på helsestasjonen.
Å ha rusrelaterte problemer er fortsatt tabuisert og
skambelagt, det er derfor viktig at fagfolk bidrar til
å normalisere og skape gode arenaer for samtaler
rundt tema knyttet til forbruk av alkohol og andre

rusmidler. Dette vil i neste omgang kunne senke
terskelen for at foreldre selv tar kontakt hvis de har
problemer i familien.
Den nye veilederen ligger på Helsedirektoratets
hjemmesider.

KoRus tilbyr kompetanseheving
De 7 regionale kompetansesentrene på rusfeltet
(Korus) i Norge tilbyr ulike programmer for kommunene med fokus på tidlig intervensjon når det
gjelder gravide, småbarnsforeldre og rusrelatert
problematikk. Eksempler er Opplæringsprogrammet
«Tidlig Inn», et gratis kompetansehevingsprogram
til kommunene som gir opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk knyttet til gravide
og småbarnsforeldre innen psykisk helse, rusmidler
og vold i nære relasjoner.
Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen, er en
samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet
mot barn, unge og familier som bekymrer. BTImodellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede
tjenester og brukermedvirkning.
Dersom din kommune ønsker å få enda bedre
tverrfaglig kompetanse innen disse fagområdene,
kan dere kontakte det regionale Korus for å sjekke
om muligheter for bistand.

FRIDA-PROSJEKTET
TIDLIG SAMTALE MED GRAVIDE OM ALKOHOL
OG LEVEVANER.
I pilotprosjektet Tidlig samtale om alkohol og
levevaner ble det prøvd ut en metodikk for samtale
mellom gravide og jordmor innen utgangen av uke
9 i svangerskapet. 364 gravide deltok i prosjektet
som ble gjennomført i utvalgte kommuner.
Pilotprosjektet FRIDA pågikk over 2 år.
Det har vært et vellykket prosjekt, som har
gitt bred og god erfaring for jordmødre. De
har fått mye kunnskap om forskjellige tema i
svangerskapsomsorgen og redskap (Motiverende
intervju – MI) til den gode samtalen.
Gravide som deltok i evalueringsprosjektet var
positive til samtale tidlig i svangerskapet, og de

følte seg godt ivaretatt i samtalene. Jordmødrene
var også svært positive til tidlig samtale og
mente at det burde tas med i retningslinjene
for svangerskapsomsorgen som nå er under
revidering. De fleste kommunene som deltok i
pilotprosjektet, har fortsatt med tidlig samtale,
mens noen kommuner ønsket mer midler for å
kunne øke jordmødrenes stillinger, slik at det kunne
la seg gjøre å fortsette dette arbeidet.
Helsedirektoratet anbefaler tidlig samtale for alle
etter mønster fra pilotprosjektet.
Mer informasjon om prosjektet samt
evalueringsrapport finnes på Helsedirektoratets
hjemmesider.
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I GRÅSONEN
ARTIKKEL

Av: Rune Aune Mentzoni, KoRus Øst,
førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Tradisjonelt sett har det vært et nokså tydelig skille mellom pengespillindustrien
og dataspillindustrien. For selv om pengespillfolket har gitt bransjetreffene sine
navn som «ICE Totally Gaming» og «Global Gaming Expo», så er det vel egentlig
bare personer innenfor denne bransjen som omtaler produktene deres som noe
annet enn gambling.

Dataspillbransjen har på den annen side ofte tatt
tydelig avstand fra pengespillsiden, og alt dette er
helt naturlig. For der pengespill i de fleste områder er underlagt streng regulering, er dataspill ikke
det. At den regulerte parten forsøker å omtale seg
selv som et underholdningsprodukt, og at parten
som ikke er regulert tar avstand fra den som er
det, gir god mening.

Gråsonen vokser frem
De siste årene har det imidlertid vokst frem en
gråsone blant dataspill og kulturen rundt disse,
hvor det ikke lengre er så åpenbart at produktene
skal stå utenfor den samme eller lignende regulering som gjelder for pengespill. Her kommer Craig
«NepentheZ» Douglas inn. Douglas er en britisk
YouTuber med en stor fanskare, i skrivende stund
drøyt 1,4 millioner abonnenter. Videoene han
legger ut, handler utelukkende om fotballspillet
FIFAs svært populære modus Ultimate Team. Vi
kommer tilbake til Douglas, men la oss først se
raskt på spillet han opererer i.

De siste årene har det vokst frem en gråsone,
som det ikke er så lett å skille mellom pengespill og dataspill, sier Rune Aune Mentzoni i
KoRus Øst. Foto: KoRus Øst
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Spillet FIFA Ultimate Team ligger i «gråsonen», fordi kortpakkene kan kjøpes for penger og fordi innholdet er ukjent, noe som minner om et lotteri, mener Rune Aune Mentzoni, spillekspert i KoRus Øst. Foto: Skjermdump fra YouTube

Bygger lag med favoritter
Enkelt sagt kan FIFA Ultimate Team sammenlignes
med en god, gammel samling av fotballkort. Du
åpner kortpakker, finner fotballspillere, bygger lag
med dine favoritter og kan spille med ditt lag mot
andres lag på nett. Ultimate Team er i seg selv det jeg
vil kalle et gråsonespill, fordi kortpakkene kan kjøpes
for penger og fordi innholdet i pakkene er ukjent, noe
som minner mistenkelig om et lotteri.
God butikk
Det hele forverres av at det på forhånd er umulig å
vite hvor stor sjanse man har for å få de beste spillerne, utover at en fort lærer at det er bortimot uoppnåelig å få fatt i Ronaldoene og Messiene. Økonomien i
spillet lar seg ikke forklare på kort plass, så bær over
med en grov forenkling: En av pakkene som for tiden
kan kjøpes, er priset til 45000 fifa coins som kan tjenes i spillet. Selv gode spillere vil nok måtte bruke et
par arbeidsdager for å tjene dette. Eventuelt kan pakken kjøpes for omtrent 50 kroner. Det beste Ronaldokortet er for tiden priset til 4,4 millioner fifa coins i
spillets eget auksjonshus, som dermed tilsvarer en
overført verdi til oppunder 5000 kroner. Når dette
kortpakkelotteriet ikke er regulert som et pengespill,
handler det om at premiene ikke er penger og heller

ikke (på lovlig vis) kan gjøres om til penger. Men ut
ifra et psykologisk perspektiv heller enn et juridisk er
dette av mindre betydning.

Betydningsfulle premier
Premiene har stor personlig verdi. Vil du ha en illustrasjon på det, er det bare å ta en rask tur innom
YouTube og se på en av de tusenvis av videoene som
ligger der av gamere som åpner kortpakker og reagerer med vekselvis ekstase og frustrasjon avhengig av
utfallet.
Pengespill rettet mot barn
Tilbake til Douglas, eller NepentheZ som han kanskje
er bedre kjent som. Sammen med sin forretningspartner Dilan Rigby ble han nylig dømt til å betale
om lag 2,75 millioner kroner i bøter for å ha drevet og
promotert ulovlig pengespill, og det ble regnet som
særlig skjerpende at virksomheten i stor grad var rettet mot barn.
Fifa coins som valuta
NepentheZ og Rigby har flere selskaper sammen,
men stridens kjerne her er FUTGalaxy, som NepentheZ aktivt promoterte gjennom sin YouTube-kanal.
>>>
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– Ikke kall meg

DYSFUNKSJONELL
BRUKERSTEMMEN

Av: Elisabeth Lied, Ventilene

Smerten på innsiden er verre enn det du ser på utsiden, skriver Elisabeth
Lied. Hun bruker egne erfaringer når hun setter ord på hvordan det kan føles
innvending når man blir oppfattet som dysfunksjonell fra utsiden.
Du kaller det dysfunksjonell oppførsel, men vet du
hva det er? Du som setter diagnoser, gir meg fritak i
skolefag eller gir meg nye hjem. Du ønsker å hjelpe
meg og ta bort min dysfunksjonelle oppførsel.
Du ser at jeg kutter meg. Jeg lager stygge riper og
sår i den sarte ungdomshuden min. Du ser blodet
som renner og arrene. Du tenker at jeg ødelegger
meg. At jeg må slutte. Men kjenner du uroen inni
meg? Hører du tankene mine i hodet som sier at jeg
ikke er god nok? At jeg ikke skulle vært født? Ser du

meg når jeg er kald, stille og tar imot slagene? Er du
hos meg når jeg får slengt skjellsord mot meg om
hvor stygg jeg er? Det dysfunksjonelle kaller jeg smerte! En smerte som på innsiden er mye verre enn den
jeg påfører meg selv på utsiden. Smerten på innsiden
roer seg ned når jeg er dysfunksjonell.
Du ser at jeg ikke spiser, eller at jeg overspiser, du
ser at jeg trener for mye. Du ser kroppen min lide. Du
ser at jeg blir til et hvitt skjelett med klær på, eller eser
ut så valkene ligger i lag. Du tenker at jeg kommer til

>>> På siden, som fortsatt er åpen, kan du bruke fifa
coins som valuta i sportsspill tilsvarende Norsk Tippings Oddsen. Vinner du, kan premien satses på nytt
eller betales ut i FIFA Ultimate Team ved at du legger
ut et verdiløst kort for salg i spillets auksjonshus, som
FUTGalaxy kjøper av deg til en urealistisk høy pris
(litt som om Brann skulle ha solgt Erik Huseklepp til
Haugesund for 850 millioner kroner).

Gråsoner trer frem over alt
Eksemplene på produkter i gråsonen mellom pengeog dataspill er etter hvert mange, og dreier seg både
om mekanismer bygget inn i selve spillene (som FIFA
Ultimate Teams kortpakkelotteri) og mekanismer
som tilbys av tredjeparter (som FUTGalaxys bettingside). Du finner dem i alt fra sosiale casinospill,
hvor du i begynnelsen kan spille gratis og etter hvert
kan kjøpe ekstra valuta, men aldri få utbetalt pengepremier (IGTs Double Down), til populære skytespill
som Valves Counter Strike. Her kan ulike kosmetiske
oppgraderinger vinnes basert på tilfeldigheter i spillet og senere omsettes for ekte penger enten gjennom Valves offisielle markedsplass eller tredjepartsløsninger.

14-åring spilte for 6000 på én dag
Det britiske lotteritilsynet (UK Gambling Commission) vurderte altså at dette måtte regnes som en
ulovlig form for pengespill. Retten fant at NepentheZ
promotering aktivt rettet seg mot barn, for eksempel
gjennom å kommunisere i sine videoer at en ikke
trengte å være 18 år for å delta ettersom en spilte
med fifa coins og ikke ekte penger. Effekten FUTGalaxy som pengespill hadde på barn ble av retten
omtalt som alvorlig og grusom, og et eksempel ble
trukket frem hvor en 14-åring i løpet av én dag hadde
spilt for oppunder 6000 kroner.
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Kompliserte mekanismer
Gråsonen utgjør en formidabel utfordring både for
regulerende myndigheter, for bekymrede pårørende
og for spillere selv, som alle må sette seg inn i de til
tider innfløkte måtene mekanismene virker på.

“

Du kaller meg dysfunksjonell. Men
kjenner du sorgen min?

å dø! At jeg må skjerpe meg. Du kaller det dysfunksjonelt. Men kjenner du lengselen jeg har? Kjenner du
suget etter noen som vil ha meg? Noen som bryr seg?
Den intense smerten som forteller meg at jeg ikke
er verdt noe? Er du der og holder rundt meg når jeg
løper og gjemmer meg i frykt? Når jeg prøver å vekke
moren min fra å være svimeslått av min far? Går du
mellom foreldrene mine når de begge er fulle og prøver å skade hverandre? Passer du på moren min slik
at hun ikke tar selvmord? Det dysfunksjonelle kaller
jeg lengsel. En lengsel som er mer smertefull enn
noen annen. En lengsel etter beskyttende foreldre. En
lengsel etter ekte kjærlighet. Jeg finner trøst i maten, i
sulten og i oppkasten. Jeg holder meg sammen ved å
trøste, straffe og belønne. Lengselen roer seg ned når
jeg er dysfunksjonell!
Du ser at jeg er seksuelt utagerende. At jeg har
seksualisert atferd. Du ser at jeg misbruker meg
selv og lar meg bli misbrukt. Du ser at jeg ødelegger
kroppen min og sjelen min. Du kaller meg dysfunksjonell. Men kjenner du sorgen min? Ser du tårene
som renner hver eneste gang jeg er alene? Er du der
og tar meg på fanget når tankene kommer og jeg
ikke lenger ønsker å leve? Når sorgen tar overhånd
og gjør meg døv, blind og stum? Når naboene ler av
min psykotiske mor som løper rundt naken, er du da
der og skjermer meg? Når pappa forteller meg at han
snart skal dø, er du da der for å holde meg i hånden
og reparere alt for meg? Det dysfunksjonelle kaller jeg
sorg. En sorg som gjør det vanskelig å puste. Sorgen
over tapte år, tapte venner og tapte muligheter. Gjennom oppmerksomhet fra andre, uansett form, roer
jeg sorgen. Jeg trøster meg selv!
Ikke kall meg dysfunksjonell, jeg prøver bare å
overleve barndommen min! Hjelp meg heller til
bedre måter å få dekket mine behov på. De finnes,
men jeg vet ikke om dem! Og jeg orker ikke alene. For
det dysfunksjonelle er dysfunksjonelt, men det har
en funksjon ...

Foto: privat
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FAGARTIKKEL

BARN SOM PÅRØRENDE
– resultater fra en multisenterstudie
Av: Maren Løvås, Korus Vest Stavanger

Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige
foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på
omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å håndtere egne
følelser. Både den syke voksne og deres barn ønsker seg avlastning og hjelp
hjemme i familien.

Målet med studien «Barn som pårørende» var å få
mer og ny kunnskap om situasjonen for barn av
foreldre som er pasienter i spesialisthelsetjenesten
innen både somatikk, psykiatri og rus. Utgangspunktet for studien var å undersøke hvorvidt bestemmelsene i helsepersonelloven § 10 a og Spesialisthelsetjenesteloven § 3–7a fra 2010 om barn som pårørende,
var implementert. Studien har spesielt fokus på
barnas egne beskrivelser av hvordan de opplevde
dagliglivet og situasjonen med en syk eller rusavhengig forelder. Vi ønsket å få mer kunnskap om hvilke
utfordringer barna opplevde, om de fikk hjelp og i så
fall hvilken hjelp. Videre var det også et mål å få informasjon om foreldrenes opplevelse av egen situasjon
og barnas situasjon, både fra den forelderen som var
pasient, og den andre voksne.
Studien, som ble finansiert av Norges forskningsråd og fikk omfattende støtte fra Helsedirektoratet,
har vært gjennomført i fem helseforetak hvorav
Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus)
og Rogaland A- senter har bidratt til studien (Ruud
et. al 2015). Studien hadde en kvantitativ design,
der pasienter fra rus, psykiatri og somatikk og deres
familier har deltatt. Materialet gir oss informasjon
fra 534 familier. 518 foreldre som er pasienter har
svart, 246 barn og unge, 266 annen forelder/voksen,
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278 behandlere og 125 lærere/pedagoger i skole og
barnehage. Vi har med andre ord omfattende data
fra 1433 utfylte spørreskjema. I spørreskjemaet er
det også stilt noen åpne spørsmål, der informanten
kan gjengi med egne ord sin opplevelse. I tillegg ble
det inkludert to kvalitative delstudier om levekår for
henholdsvis barn og voksne som pårørende til personer med rusproblemer (Birkeland & Weimand, 2015;
Kufås, Faugli & Weimand, 2015)

Sykdom og rusproblemer påvirker barn, foreldre og
familiers situasjon i stor grad
Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at sykdom og
rusproblemer påvirker hele familien. Både pasienten
selv, barnet og den andre forelderen påvirkes. Barna
og familien ellers har stort behov for informasjon
og hjelp som er tilpasset dere behov, men informasjonsbehovet blir ikke tilfredsstillende ivaretatt. Selv
om flere barn i dag får informasjon om foreldrenes
sykdom eller rusmiddelproblem, har ikke intensjonen fra lovendringen i 2010 i tilstrekkelig grad ført
til de planlagte endringene. Barn og unge sier at de
har stort behov for å snakke om sin situasjon, om
foreldrenes sykdom eller rusmiddelproblem og konsekvensene av den, men de opplever ikke at de får
tilstrekkelig tilbud om dette.

De fleste pasienter blir i dag spurt om de har barn,
men færre blir spurt om barnas situasjon og om sin
foreldrefungering. De fleste barn over 8 år oppgir
at de har snakket med foreldrene om deres sykdom
eller ruslidelse, men de sier samtidig at det ikke ble
snakket om sykdommen hjemme. Barna har i mindre grad fått informasjon om pasienten fra helsepersonell. Bare en tredjedel har deltatt i samtaler med
helsepersonell og foreldrene, og 10 % av barna har
hatt samtale alene med pasientens behandler eller
annet helsepersonell. Når det gjelder barn under 8 år,
er situasjonen en annen. Bare 35 % av foreldre med
psykisk sykdom og 20 % med ruslidelse oppgir at de
har informert sitt barn under 8 år om sykdommen
eller lidelsen. Foreldre med en somatisk sykdom har
informert barn under 8 år i 75 % av tilfellene.

Det vanskeligste, ifølge barna
Barna fortalte at det vanskeligste var å se den syke
forelderen lide, forelderens manglende kapasitet og
tapet av sosiale aktiviteter sammen. De syntes det
var vanskelig å hjelpe den syke og i stor grad å måtte
klare seg selv. Forelderens skiftende humør, fra sliten
til sur og sint, oppga de også som en utfordring i tillegg til forelderens innleggelser og manglende tilstedeværelse. Barna strevde også med at de selv måtte
håndtere egne følelser.
Mange av barna i undersøkelsen har erfart
sykdom eller rusavhengighet i familien over flere år.
Pasientene i de ulike gruppene oppgir ulik lengde
på sykdomsforløpet. Ruspasientene oppgir lengst
sykdomserfaring på gjennomsnittlig 12 år. Psykiatripasientene oppga en sykdomslengde på gjennomsnittlig 10 år, og de somatisk syke 4 år. Imidlertid har
både rus- og psykiatripasientene hatt lengre perioder
der de ikke har mottatt behandling, og noen av ruspasientene sier at rusproblemene har forekommet
periodevis.
Om opplevde traumer og livskvalitet
18 % av barna (44 barn) over 8 år svarte at de hadde
opplevd traumer. Av disse var det barna med foreldre
i rusbehandling som i størst grad (36 %) var belastet.
Spørreskjemaet som ble brukt for å måle traumebelastning var Children’s Revised Impact of Event Scale
(CRIES). Av barna med foreldre i psykisk helsevern
svarte 27 % at de hadde opplevd traumer, og 10 % av
barna fra somatikk. For å avdekke traumebelastningen ble det stilt et inngangsspørsmål om hvorvidt

“

Barna fortalte at det vanskeligste
var å se den syke forelderen lide,
forelderens manglende kapasitet
og tapet av sosiale aktiviteter
sammen.
barnet/ den unge hadde opplevd et traume eller en
belastning i løpet av livet. Traume ble forklart/ definert som store påkjenninger, skremmende hendelser,
som f. eks ulykker, vold eller overgrep fra andre mennesker. De barna som svarte ja på inngangsspørsmålet, gikk videre til å svare på alle spørsmålene. Den
gjennomsnittlige sumskåren lå godt over cutoff for
posttraumatisk stress-syndrom (Perrin et al., 2005).
Spesielt skåret barn og unge med foreldre i rusbehandling høyt på CRIES.
Barn og unges skår på CRIES samsvarte i stor grad
med deres egne vurderinger av psykisk vansker og
atferdsproblemer. Barn/unge som oppga høy grad av
belastning på grunn av traumer, oppga også psykiske
vansker og negativ påvirkning på dagliglivet.

Livskvalitet og psykisk helse hos barna
Når det gjelder de minste barna fra 0 til 8 år, så er
det foreldrene som svarer på spørsmål om deres
livskvalitet og psykisk helse. Det er spesielt barn med
foreldre som er pasienter i rus- og psykiatrifeltet, som
viser tegn til sosioemosjonelle vansker.
Helserelatert livskvalitet er et begrep som beskriver individets fungering og trivsel i hverdagen på
områder relatert til opplevd fysisk og psykisk helse,
autonomi og forhold til foreldre, venner og sosial
støtte. Barn av psykisk syke har i studien rapportert
lavere livskvalitet enn normalbefolkningen.
Opplevelse av livskvalitet og trivsel hos barna
mellom 8 og 18 ble målt lavere i gruppen for barn av
foreldre med psykisk lidelse. Foreldrene rapporterer
barnas livskvalitet som bedre enn det barna selv
oppga. Foreldre overvurderer blant annet barnas
fysiske helse, trivsel og fungering i skolen.
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Samtidig undervurderer foreldre barnas velvære
når det gjelder venner og sosial støtte. Her oppgir
barna, i større grad enn foreldrene synes å være klar
over, at de har vært sammen med venner og hatt det
gøy. De oppgir at de kan stole på venner og at de har
fått hjelp av venner. Barn av psykisk syke rapporterer
dette i noe lavere grad enn barna i de andre gruppene.
Når det gjelder psykisk helse, skårer barn og unge
i studien sin psykiske helse omtrent som barn og
unge ellers i befolkningen.
Lærere rapporterer fra barnas skolesituasjon at en
del av barna virker bekymret og slitne og at de opplever en del utfordringer knyttet til utførelse av lekser
og forsentkomming. Barna lå som gruppe noe over
middels når det gjaldt akademisk kompetanse. Barn
av foreldre innen psykisk helsevern skåret noe lavere.

Barns omsorgsoppgaver
Majoriteten av barna i alle de tre gruppene bidrar
med praktisk arbeid i hjemmet. De fleste oppgir at
det er positivt å hjelpe til, selv om mange har omsorgsoppgaver som strekker seg langt utover det man
kan forvente av et barn eller ungdom, og som heller
hører hjemme i det kommunale hjelpeapparatet.
Omkring en tredjedel av barna bruker mer tid enn
man kan forvente, de utfører oppgaver som gjør dem
opprørt, og de tenker hele tiden på det de må gjøre
hjemme.
En høy prosentandel av pasientene i psykiatrigruppen (79 %) og i somatikkgruppen (67 %) med
barn som er 8 år og eldre, oppgir at sykdommen
påvirker kapasiteten til praktisk arbeid. Bare 21 % av
foreldre i rusbehandling rapporterer lavere kapasitet. En forklaring på denne forskjellen kan være at
pasientene i rusbehandling var i en rusfri periode da
de deltok i studien.
Foreldrene med psykisk lidelse rapporterte at de
hadde redusert kapasitet til å gi barna emosjonell
støtte (41 %) og til å holde regler og struktur (51 %).
En noe mindre prosentandel av foreldre med alvorlig
somatisk sykdom (32 % og 28 %) og rusproblem (11
% og 29 %) rapporterte det samme.
Når det gjelder å få barna på skolen og følge opp
med lekser, er det også foreldre med psykisk sykdom og foreldre med alvorlig somatisk sykdom som
oppgir dette som den største utfordringen. Å følge
opp barna i forbindelse med fritidsaktiviteter oppgis
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også av samme pasientgruppe som vanskeligst. Bare
en tredjedel av foreldre i rusbehandling oppga dette
som et problem

Familienes situasjon
Situasjonen til familiene i studien viser en forholdsvis
stor forskjell mellom pasientgruppene når det gjelder
materielle forhold, økonomi og bolig. Pasienter i
rusgruppen og deres familier kommer dårligst ut. De
rapporter om ustabile boligforhold og mye flytting.
Også økonomisk er det familier med rusproblematikk som kommer dårligst ut med lavest inntekt, og
der både pasient og den andre voksne i familien i
stor grad er uten arbeid. Foreldrene med ruslidelse
har som nevnt også den lengste sykdomserfaringen.
Når det gjelder lovbrudd, har 68 % av foreldre med
ruslidelse begått lovbrudd og nesten halvparten har
sonet fengselsstraff.
Blant foreldre med sykdom har naturlig nok de
med psykisk sykdom størst grad av psykiske plager. Også foreldre med ruslidelser opplever psykisk
belastning i stor grad, men somatisk syke pasienter
oppgir minst psykiske plager. Når det gjelder den
andre voksne i familien, er det de som er knyttet til
foreldre med ruslidelser som opplever størst psykisk
belastning.
Sosial støtte og hjelp
Sosial støtte er viktig for barn og foreldre i perioder
med sykdom eller ruslidelse. Det er familiene innen
gruppen somatisk sykdom som rapporterer om mest
sosial støtte. Familiene innen rus- og psykiatri skåret
lavt både på familiesamhold og sosial støtte. Både
pasienten og den andre forelderen opplevde liten
sosial støtte og støtte fra familien.
Barna sier de får mest hjelp fra familie og venner.
Etter familie og venner oppgir barna at læreren er
den viktigste hjelperen. Dette er mer enn foreldrene
er klar over. Helsesøster kommer som den neste på
lista, og så kommer kjærester, naboer og ledere i
fritidsaktiviteter. Noen av barna av foreldre med rus
og psykisk lidelse får hjelp fra BUP, PPT og barnevern.
Rus- og psykiatripasienter mottar noe hjelp fra rusog psykiatritjenesten i kommunene. Helsepersonell
fra spesialisthelsetjenesten har liten oversikt over
hvilken hjelp barna og familien for øvrig får.

“

Både barn og voksne mener at den
beste hjelpen de kan få, er at den
syke eller rusavhengige får god
behandling

Hvilken hjelp ønsker familiene
Både barn og voksne mener at den beste hjelpen
de kan få, er at den syke eller rusavhengige får god
behandling. I tillegg ønsker de å få hjelp slik at pasienten kan få den oppfølgingen som trengs hjemme.
Barna ønsker seg også et hyggelig rom på sykehuset/
institusjonen der de kan møte sine foreldre.
Barna prioriterer hjelp til den syke hjemme svært
høyt. Sett i forhold til det ansvaret barn faktisk tar
for omsorgsoppgaver og praktisk hjelp i hjemmet,
vil dette være en type hjelp som kan avlaste barna i
stor grad. Men også pasienten og den andre voksne
oppgir at de har behov for hjelp til å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet.
Det kommer også tydelig fram i studien at foreldrene har stor tillit til lærer og barnehageansatte og
ønsker at barna skal få hjelp fra dem.
Samlet sett ønsker familiene nærhet og forutsigbarhet. Både barna og de voksne ønsker en person de
kan snakke med, en person som bryr seg om familiens situasjon og som de kan kontakte om situasjonen
forverres. De ønsker seg en person som kommer
hjem til dem. Denne personen kan være en familiekoordinator. Det synes å ha stor betydning for familiene at hjelpen gis hjemme, der familiemedlemmene
befinner seg, og ikke på et kontor.
Avslutning
Multisenterstudien har gitt oss et rikt materiale som
kan brukes i arbeidet med å bedre tilbudet for barn
som pårørende og deres familier. Barna trenger helt
klart en større mulighet for samtaler om foreldrenes
sykdom og ruslidelser. Barna innen rus- og psykiatrifeltet må også få hjelp med sine traumebelastninger.
Det kan synes som om det er for lite kontakt mellom
spesialisthelsetjenesten og det kommunale hjelpe-

apparatet når det gjelder å utvikle gode tilbud for
familier som rammes av sykdom. Familienes ønsker
er klare. De ønsker seg hjelp hjemme, der de befinner
seg. De trenger hjelp til daglige oppgaver og husarbeid. Noen vil kunne ha nytte av en foreldrevikar i
perioder. Hjelperne må ut av kontorene sine, og det
er avgjørende at hjelpen koordineres mellom spesialisthelsetjenesten og hjelpetjenestene i kommunen.
Bare på denne måten vil de få den informasjonen
de trenger for å skreddersy et tilbud basert på den
enkelte families behov.
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ER DET PRESTASJONER
eller relasjoner som gir psykisk uhelse
hos ungdom?

ARTIKKEL

Av: Marit Vasshus, KoRus Vest Stavanger

Funn fra Ungdata-undersøkelser viser at ungdom flest blir mer skikkelige,
flinkere og mer fremtidsdisiplinerte. Samtidig viser funn en vedvarende høy
utbredelse av psykiske plager som søvnløshet, bekymring for fremtiden og at
alt er et slit. Hva slags sammenheng har dette med forhold i skole, familie og
venner?
I Rogaland har man gjennomført Ungdata-undersøkelser i 24 av 26 kommuner med over 22 200
elever, der 14 700 er fra ungdomsskolen og 7 500 fra
ungdomsskolen. Det er mellom 85–97 prosent av
ungdommene som har besvart undersøkelsen, ifølge
Sven Gustafsson, rådgiver ved KoRus Vest Stavanger.
– Det er større sammenheng (samvariasjon)
mellom elever som føler et depressivt stemningsleie
og manglende trivsel enn med elever som gir svar
knyttet til prestasjon og krav. Elever som defineres
innenfor kategorien høy grad av depressivt stemningsleie, rapporterer at de i mindre grad passer inn
blant elever på skolen, at de i mindre grad føler at
lærerne bryr seg om dem, og de rapporterer i større
grad om at de føler seg ensomme. Derimot er sammenhengen (samvariasjonen) knyttet til prestasjon
og forventninger om å gjøre det godt på skolen eller
bruke helgene til skolearbeid, mindre når det gjelder
høy grad av depresjon, forklarer Gustafsson.

Hva kan forklare psykisk uhelse?
Det er mulig å lage noen hypoteser om mulige sammenhenger, men isolert sett vil ikke Ungdata-funn
bekrefte årsakssammenhenger, påpeker Sven Gustafsson. Men det ser ut til at gode relasjoner i ulike sam-
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menhenger er en viktig beskyttelsesfaktor mot et depressivt
stemningsleie. Gode relasjoner
medvirker til god psykisk helse.
Høye krav til skoleprestasjoner
er noe som alle elever utsettes
for og kan ha betydning, men
Sven Gustafsson,
noen håndterer dette dårligere
rådgiver ved kompeenn andre. Forskjellen ser ut til å
tansesenter rus, KoRus
ligge i at trygge relasjoner bidrar
Vest Stavanger
til bedre psykisk helse. Vi ser en
sterk sammenheng ( samvariasjon) mellom relasjoner til foreldre og til både lærer og
medelever. Derfor tenker vi at hjem og skole er de mest
betydningsfulle arenaer for å bygge god helse og godt
selvbilde hos ungdom, sier Gustafsson.

Selvbilde, psykisk helse og kjønnsforskjeller
Godt selvbilde gir god psykisk helse. Godt selvbilde
bygges i god relasjon til andre, mest sannsynlig der vi
tilbringer mest tid, nemlig hjemme og på skolen, forklarer rådgiveren. Elever med lav grad av depressivt
stemningsleie får det bedre og bedre. Dette gjelder i
større grad gutter enn jenter.
Innebærer det at kommunene har etablert

Godt selvbilde
bygges i god relasjon
til andre, mest
sannsynlig der vi
tilbringer mest tid,
nemlig hjemme og
på skolen.
Foto: Colourbox

forebyggende tiltak som har gitt positive resultater?
I så fall hvorfor slår disse bedre ut blant gutter enn
jenter, spør Gustafsson. Og hvorfor er det en uforandret andel på 11 prosent elever med depressivt
stemningsleie? Dette gir ikke Ungdata-undersøkelsen
svar på, understreker Gustafsson. Dette kan kommunenes forebyggende virksomhet undersøke nærmere
ved å spørre elevene selv, de sitter nærmest svarene.
En kvalitativ undersøkelse kan gi nærmere svar på
hvordan dette henger sammen.
Hva kan kommunene gjøre for å øke trivselen og
skape et klima i skolene som gir alle elever opplevelsen av å passe inn, bli sett av lærer og slippe å
grue seg til å gå på skolen, spør Gustafsson. Det er
en sterk sammenheng mellom det å bli utsatt for
plaging, trusler eller utfrysing av andre elever i skole
eller fritid, og ensomhetsfølelse og mangel på trivsel. Mer trivsel hindrer at man gruer seg til å gå på
skolen. Hva er det som gjør at andelen elever som
rapporterer om høy grad av depressivt stemningsleie, er stabilt? Hvorfor når vi noen elever, men ikke
andre? Skyldes dette innsatser, individuelle faktorer,
gruppefaktorer, sosialt læringsmiljø, mobbing, eller
andre forhold?

Verdiene håp, tro og bli sett
Rennesøy kommune i Sør-Rogaland har 219 elever
i ungdomsskolen, og undersøkelsen fra 2016 viser
at elevene rapporterer høy grad av skoletrivsel. De
føler seg ivaretatt av medelever, gruer seg lite til å gå
på skolen og har lave mobbetall. Psykisk helse blant
disse elevene viser over gjennomsnittet i Rogalandundersøkelsen. Tallene skiller seg markant fra
undersøkelsen i 2010. Det kan være tilfeldig, men det
kan være viktig for kommunen å spørre hva man kan
lære av de positive tallene. Er det noe man har gjort
som har ført til bedre elevtrivsel? Da får man et aktivt
forhold til Ungdata-resultatene, påpeker Gustafsson.
Strand videregående skole i Ryfylke er et annet
godt eksempel på hvordan man jobber pedagogisk
med et godt, sosialt læringsmiljø. Her har man etablert verdiene «Tro, håp og kjærlighet» som retningsgivende i skolen. Hver elev skal føle seg sett, oppleve
at lærer tror på elevens potensial og gir håp, motivasjon og krav. Elever som tidligere oppgir skoleskulk,
kan si «jeg blir sett» av lærer. Skolen har den laveste
«drop-out»-andelen i Rogaland. Elevenes fortelling
om at de ønsker å delta i skolen, blir viktig.
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Når det gjelder kjønnsforskjeller,
rapporterer guttene om bedre
trivsel, bedre foreldrerelasjon
og bedre skoletrivsel, mindre
prestasjonskrav og et enklere
tenåringsliv
Skolens utviklingspotensial
Skole og hjem er de to sentrale trivselsarenaene hvor
elever bruker mest tid. Det er en sterk sammenheng
mellom relasjoner, selvbilde og psykisk helse. Foreldrerelasjoner har blitt bedre og bedre; ungdommer flest har en svært god relasjon til foreldrene, og
dette er svært likt i kommunene. Variasjoner henger
tilsynelatende mindre sammen med hjemmet, hvor
mange sier de har det godt. I noe større grad skyldes
variasjonen hvordan skolen oppleves som sosial
livsarena. Derfor har skolen størst utviklingspotensial
og er den faktoren som kommunen kan styre mest,
understreker Sven Gustafsson.
Når det gjelder kjønnsforskjeller, rapporterer
guttene om bedre trivsel, bedre foreldrerelasjon
og bedre skoletrivsel, mindre prestasjonskrav og et
enklere tenåringsliv, oppsummerer Gustavsson. Hvis
det foreligger en positiv utvikling blant elever som
ikke opplever et depressivt stemningsleie, har guttene størst grad av forbedring. Skyldes dette skolens
innsats? Og hvis det er slik, er forebyggende innsats
mer tilpasset gutter enn jenter? Ungdata-undersøkelsen har fokus på skolen som sosial arena, ikke som
undervisnings- og prestasjonsarena. Samtidig er det
de som trives best, som ofte presterer best, reflekterer
rådgiveren.
Kommunene er veldig opptatt av ungdoms
levekår og funn i Ungdata-undersøkelsene. De tar
resultatene på stort alvor og er svært interesserte i
hva som ligger bak tallene. Når de ser utfordringer, er
de opptatt av å gjøre noe med utfordringene, forteller
Sven Gustafsson, rådgiver ved kompetansesenter rus,
KoRus Vest Stavanger.

BOKTIPS

Hvordan finner de unge tilbake til fellesskapet?
I boka «Unge, udenforskab og social forandring» forteller unge i Danmark, Norge, Sverige og Finland om
sine problemer med å stå utenfor felleskapet. Karin
Gustavsen i KoRus Sør har bidratt til boka.
Boka «Unge, udenforskab og social
forandring» bygger på empirisk
materiale og analyser fra kvalitative studier av de unge og deres
situasjon. Boka kommer med
metoder som skal bidra til bedre
medvirkning i de beslutningsprosesser som angår de unges situasjon og hverdag.
– I boka ser vi på de unges ressur-

ser og potensial. De kommer selv
med en rekke forslag til hvordan
situasjonen deres kan forbedres,
sier Karin Gustavsen i KoRus Sør.
Hun har sammen med to andre
forskere bidratt med en artikkel til
boka.
Boka henvender seg til beslutningstakere og fagfolk, samt til
forskere, undervisere og studenter.

Karin Gustavsen i KoRus Sør er sterkt engasjert i barn og unges oppvekstvilkår, og
har bidratt med en artikkel i boka «Unge,
udenforskab og social forandring».
Foto: KoRus Sør

Forebygging.no skriver bokomtaler av aktuelle bøker i rusfeltet.
Her er tips til noen bøker som er omtalt i 2017:

Rusmiddelavhengighet Konstruktive hjelpe
Boka «Russamtaler
middelavhengighet»
er skrevet
av Terje
Simonsen.
I følge
Vegard A.
Schancke,
som har lest og omtalt boka
på forebygging.no, fremstår den
som en avhengighetsmedisinens
ABC. «Dette er en oversiktlig og
velformulert bok som tar leseren
gjennom basiskunnskap om avhengighet, rusmiddelpanoramaet,
risiko- og beskyttende faktorer,
forebyggende perspektiver, møte
med, utredning og ikke minst behandling av rusmiddelavhengige i
primær- og spesialisthelsetjenesten».

A. Schancke har lest og omtalt
boka «Konstruktive hjelpesamtaler». Cato R.P. Bjørndal, som
er forfatter av boka, har samlet
Nordens største videobaserte forskningsmateriale om veiledning.
«Dette unike materialet, koplet
med en stor
bredde i faglige referanser, danner
grunnlag
for et solid
kunnskapsgrunnlag,
konkrete
eksempler og råd om praksis», mener
Schancke i sin omtale.

Les mer på: www.forebygging.no/litteratur/bokomtaler

Fortellinger om doping
og kroppskultur
I boka «Fortellinger om doping og
kroppskultur» tar
Bjørn Barland oss
med på en reise
inn i treningssentrenes og helsestudioenes verden. Han ønsker å finne
svaret på hvorfor unge mennesker,
særlig menn i alderen 18–23 år,
velger å bruke doping. «Gjennom
feltarbeid, deltakende observasjon
og intervjuer, deler de unge mennene sine tanker. På en respektfull
måte formidler Barland informantenes intensjoner og tanker om
egen kropp. Noen ganger er det
morsomt å lese, andre ganger tankevekkende og trist», skriver Beate
Steinkjer i sin omtale av boka på
forebygging.no.
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MED HUMOR
som brobygger

JOBBEN MIN

Tekst og foto: Carina Kaljord, KoRus Nord

Du hører henne lenge før du ser henne. Den smittende latteren ljomer i
veggene. Og når du jobber med mennesker som har utfordringer innen rus og
psykisk helse, er både humor og glede viktige arbeidsverktøy. Det mener daglig
leder for Plattform1 i Narvik, Jorid Ivarjord.
De siste seks årene har Ivarjord bygd opp Plattform1
til et attraktivt hus for mennesker i rehabilitering
innenfor rus og psykisk helse.
Etter å ha jobbet i over 20 år som pedagogisk leder
i flere barnehager, begynte hun å jobbe med voksne i
attføringsbedriften Agenda AS. For seks år siden fikk
Agenda i oppdrag fra Narvik kommunes rus og psykiatrienhet å overta driften av det som da het Brukerhuset. Det første Jorid gjorde da hun fikk jobben, var å
endre navn:
– Jeg syns Plattform1 er et mye bedre navn fordi
det symboliserer at alle trenger en plattform for å
vokse. Plattform1 er for oss et alternativ til det ordinære arbeidsliv. Målet er hele tiden å tilby et attraktivt og trygt møtested. Plattform1 er viktig for å få folk
ut av isolasjonen. Å møte andre i samme livssituasjon
betyr mye for de mellom 30–35 brukerne av huset.
Jobben har hun gjort så godt at da Narvikregionens Kvinnenettverk for første gang skulle kåre årets
kvinnelige leder i februar, var Jorid en av de ti nominerte.
– Jeg holdt på å dette av stolen! For en anerkjennelse! Og sammen med DE dyktige damene. For en
gangs skyld ble jeg helt stum, smiler hun.

3 kjappe spørsmål:
Hvordan ser en typisk dag på jobben ut for deg?
En typisk dag finnes ikke, ler Jorid. – Det eneste som
er typisk er at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag,
og har arbeidsdager som er fulle av humor og latter.
Innholdet i dagene avgjøres ut fra hvem som
kommer, og hvilke aktiviteter vi har planlagt. Vi har et
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– Jeg holdt på å dette av stolen!
For en anerkjennelse!
mangfold av aktiviteter og opplever at både privatpersoner, næringsliv og nærmiljø heier på oss og
ønsker å bidra til at medarbeiderne på Plattform1 får
dager som er fylt med læring og mestring.
Hva motiverer deg?
Det er fantastisk å følge de som lykkes i egen rehabilitering. Jeg er utrolig takknemlig for å få lov til å
være med i livene deres og at Plattform1 kan være et
springbrett til at de skal finne fotfestet igjen. I tillegg
er det motiverende å tilhøre et så inkluderende og
begeistret arbeidsmiljø som Agenda har.
Hva er de største utfordringene?
Det er utfordrende å fortsatt være et prosjekt, nå
seks år etter at vi startet opp. Det betyr at vi ikke vet
hvordan fremtiden blir. Forutsigbarhet er viktig for
mennesker i rehabilitering, og her skulle jeg ønske at
kommunen kunne beslutte at Plattform1 er for viktig
for målgruppen til at vi skal leve videre med denne
usikkerheten, sier daglig leder Jorid Ivarjord.

Jorid Ivarjord, daglig leder for Plattform1 i Narvik.
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TRYGG RUSSEFEIRING
ARTIKKEL

Av: Helge Bjørnsen, KoRus Øst

Arrangementer i regi av russen er store og prioriterte utfordringer. Nå går
kommuner, politiet og skjenkenæringa sammen for en tryggere russefeiring.
I Nedre Glomma (Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler)
og på Romerike (Skedsmo og Ullensaker) har politiet,
kommunene og skjenkenæringa et utvidet samarbeid knyttet til Ansvarlig Alkoholhåndtering.
Målet med satsingen har vært å redusere utelivsrelatert uro og vold. Virkemidlene er samarbeid, et
synlig og proaktivt politi, en skjenkenæring som tar
kollektivt ansvar, og visjoner. Kommunene har tydelige rammer og fokus på veiledning og kunnskap, uten
å slippe alkohollovens intensjoner og virkemidler av
syne. KoRus Øst følger disse tiltakene. Det meste er
på stell, men noe gjenstår.

Russ – en prioritert utfordring
Festivaler, større arrangementer, konserter og fester
er utfordrende. Bybildet eller festområdet fylles av
folk som i ulik grad er vant til, eller har til hensikt å
følge den «nye» utelivskulturen. Nasjonale russetreff
og lokale arrangementer for og av russen framstår
som store og prioriterte utfordringer.
Handlingsplan Russ
Øst politidistrikt etablerte høsten 2016 «Handlingsplan Russ». Handlingsplanen beskriver et økende
problem med flere hendelser, flere klager og en mer
mobil gruppe russ. Det er omfattende beruselse, mye
risikoatferd og flere ulykker, overgrep og krenkelser.
Antall russebusser og utfordringene knyttet til disse
øker. Det blir oppdaget flere mindreårige i busser og
på fester. Russefeiringa preges av for stor risiko for
russen selv, men utgjør også en stor arbeidsbelastning for politiet.
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Vil utnytte alkoholloven
Samtidig som Øst politidistrikt utvikler sin handlingsplan, er Helsedirektoratet og KoRus Øst i dialog
om å gjennomføre et treårig prosjekt hvor intensjonen er å utnytte potensialet i alkoholloven for å
ramme inn arrangementer for russen slik at festene
kan gjennomføres på en trygg og god måte. Ideen er
enkel og lett å gjennomføre. Vi samler vertskommuner for de store nasjonale russetreffene og tilhørende
politi for å utveksle og utvikle erfaringer over en
treårsperiode. KoRus Øst har fått et slikt oppdrag.
Den utløsende faktoren for begge disse initiativene er
opplevelsen av russetreff generelt og erfaringene fra
Hellerudsletta (Skedsmo) i 2016 spesielt.
Russetreffene
Vi har (foreløpig) identifisert fem større russetreff.
Kongeparken, Bø i Telemark, Tryvann, Lillehammer,
Hellerudsletta og Fredriksten i Halden. Konseptene på disse stedene har likhetstrekk, men er også
forskjellige. Et likhetstrekk er at politi og kommune
i stor grad har akseptert at festområdet deles i et arrangementsområde og et tilstøtende «parkeringsområde». På parkeringsområdet har deltakerne kunnet
ha med og drikke medbrakt. I festområdet har det
vært ulik praksis, fra å definere hele dette område
som skjenkeareal med de retter og plikter som følger
av dette, til å definere bare et lite, avgrenset område
Helsedirektoratet og KoRus Øst er i dialog om å gjennomføre
et treårig prosjekt hvor intensjonen er å utnytte potensiale i
alkoholloven for å ramme inn russens arrangementer slik at
de kan foregå på en trygg og god måte.
Foto: Colourbox

med skjenkerett. Mantraet synes å være at russen
ikke ville delta på festen hvis de måtte kjøpe alkoholen der og da. Derfor er det i praksis lagt til rette for
omfattende drikke av alkohol på offentlig sted. Det er
ikke i samsvar med alkohollovens bestemmelser.

Ulik praksis
De ulike stedene rapporterer noe ulik praksis, hva
gjelder kontroll og aksept av beruselse, og mye tyder
på at stedene har noe ulik profil. De stedene hvor
eier og/eller driver med skjenkerett er tungt inne i
arrangementet, synes å ha et bedre vakthold og en
tydeligere ramme rundt arrangementet. Der det er
en ekstern arrangør uten tilknytning til selve stedet,
synes rammene å være svakere og risikoen for uønskede hendelser større.
Hellerudsletta 2016
Politiet i Romerike og Skedsmo kommune endret
rammebetingelsene for arrangementet på Hellerudsletta i 2016 ved å kreve hele arrangementsområde
som skjenkeareal, med de retter og plikter som følger
av det. Arrangørens innvending var at det er vanskelig å få noen til å ta ansvar for skjenkebevillingene
med mye ansvar, stor risiko og liten inntjening.
Rullende russ – en bekymring
Politiet var bekymret for om russebussene ville bli
stående utenfor skjenkearealet inklusive parkeringsplassen og eventuelt «rulle» som alternativ, og
om russen ville flytte arrangementet. Det var også
bekymring for problemer med medbrakt til skjenkearealet.
Positive erfaringer
Erfaringene fra Hellerudsletta i 2016 var entydig positive og også helt i tråd med alkohollovens bestemmelser. Dette ga inspirasjon til at Øst politidistrikt
utarbeidet «Handlingsplan Russ 2016», og KoRus Øst
gikk i dialog med Helsedirektoratet om et nasjonalt
anlagt prosjekt for å dele erfaringer å utvikle praksis.
Helsedirektoratet bekrefter riktig lovforståelse
Erfaringene med russetreff ble drøftet på et møte
med vertskommuner og tilhørende politi den 12.
januar. Det var gjennomgående en felles oppfatning
om at lovforståelsen til Øst Politidistrikt er riktig,
men også ulike betraktninger om strategiske grep.
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Svaret fra direktoratet til Halden kommune den 9.
februar 2017 bekrefter politiets lovtolkning.

Lokal erfaringsdeling
KoRus Øst vil utfordre de øvrige KoRusene om å
iverksette et tilsvarende prosjekt for lokale arrangementer, og således bidra til at vi får samlet lokale
erfaringer og delt disse med alle kommunene. Det
gjøres utmerket samarbeid mellom kommune,
politi, rus, skoleeier og foreldreutvalg. Vegvesen og
Trygg trafikk er også med som aktive forebyggere. Vi
trenger noen som kan og vil bidra til at erfaringer blir
samlet og delt.
Nasjonal konferanse
KoRus Øst planlegger å arrangere en nasjonal konferanse hvor alle aktører får komme til orde. Vi trenger
en felles forståelse av hva russefeiringa er og hva den
skal være, samt en felles forståelse av hvilke rammer
samfunnet bør, og skal, sette for å sikre en trygg russefeiring.

AKTUELT
NYTT FRA KORUS

Selvhjelpshefte
for gravide med
rusproblemer
KoRus-Øst har hatt oppdraget med å utvikle e-læringsprogram
e-læring

e-læring har utviklet e-læringsprogrammet
KoRus-Øst
i Ansvarlig Vertskap. AV-e er et tilpasset
kurs for alle som jobber på steder med
skjenkerett.

skap. AV-e er er et tilpasset kurs for alle som jobber på ste

Liv Drangsholt ved KoRus Sør har laget et selvhjelpshefte
for gravide med rusproblemer. Heftet skal være til hjelp
for gravide som har utfordringer med å holde seg helt
unna rus.
– Det er fint om
profesjonelle hjelpere
kan bruke det i samarbeid med gravide
som er i den situasjonen, sier Drangsholt.
Heftet kan skrives ut
og kan gjerne legges
på venterommet hos
jordmor, fastlege og
helsestasjon.
Heftet og veileder kan
lastes ned her:
www.korus-sor.no/
gravide
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Innhold:
P Alkoholens rolle i samfunnet og norsk alkoholkultur
P Alkoholens egenskaper og virkning
P Alkoholloven
og jobber
sentrale skjenkebestemmelser
Årets viktigste møtested
for deg som
P Overskjenking
og definisjon av åpenbart påvirket
med gravide og familier
med rusproblemer
Situasjonshåndtering
26.-28. september iP
Sandefjord
P Legitimasjonskontroll
SUSAN HART. Dansk psykolog og forsker. Ny kunnskap om hjernen og
tilknytning – i møtet med barnet.
P Narkotika
FORANDRINGSFABRIKKEN. Unge stemmer om sine erfaringer med
P Kommunikasjon
hjelpetjenestene.
IVAR FRØNES. Forsker og sosiolog. Barns levekår, risiko og marginalisering.
P Politi/kommune/samarbeid
Se www.korus-sor.no og www.borgestadklinikken.no
P Kursbevis - Ansvarlig vertskap e-læring
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Norsk arbeidsliv og bruk av
alkohol – WIRUS studien
Wirus (Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sick
leave) er et forskningsprosjekt som innhenter kunnskap om arbeidslivet,
alkohol og sykefravær. KoRus Stavanger har sammen med Universitetet
i Stavanger fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre og
evaluere tidlige intervensjoner ved risikofylt alkoholbruk hos
ansatte. Prosjektet startet i 2013 og beregnes ferdig i 2020. I
januar 2017 har over 11 000 ansatte fra både offentlig og privat
sektor i norsk arbeidsliv deltatt i screeningen.
Ca. 90 % av ansatte i norsk arbeidsliv drikker alkohol, de
fleste med et ukomplisert forhold til alkohol og hovedsakelig
knyttet til fritid, mens en del konsum er arbeidsrelatert. Alkoholforbruket i private og arbeidsrelaterte situasjoner vil for en
del ansatte kunne defineres som risikofylt, med forbruk som
overstiger 8 enheter i uken for kvinner og 13 enheter i uken
for menn. Tidligere studier har vist at ca. 10–35 % ansatte har et
risikofylt drikkemønster. Mange ansatte har dermed et forbruk som
kan gi konsekvenser i form av nedsatt yteevne, dårlig omdømme for
bedriften, økt sykefravær, fare for ulykker og en økt risiko for å
utvikle alkoholproblemer. Arbeidsplasser kan
redusere betydelige utgifter og være
en rusforebyggende arena.
Både arbeidsmiljø,
den enkeltes yte-
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evne og den ansattes familie og nærmeste pårørende
påvirkes i stor grad av høykonsum.
De fleste bedrifter ønsker å bidra til forskning
som prøver ut kortidstiltak for ansatte med risikabelt
forbruk, for å unngå at ansatte utvikler alkoholproblem. I tillegg gir WIRUS-deltakelse en mulighet til å
samle ansatte, verneombud, tillitsvalgte og ledelse til
diskusjon og refleksjon rundt temaet «alkoholkultur
i bedriften vår». De involverte bedriftene gir uttrykk
for at de har stort utbytte av å delta i WIRUS, fordi
bedriften har økt bevissthet på betydningen av fokus
på alkohol i arbeidslivet.
Flere involverte bedrifter har også endret sin
ruspolitikk etter deltakelse i WIRUS. Resultater fra de

ulike delstudiene i WIRUS (screeningstudie, RCTstudie, kulturstudie, implementeringsstudie og kost/
nytte-studie) vil bli presentert fortløpende i fagfellevurderte artikler og på konferanser.

Lavere livskvalitet gir
økt frafall i behandling

Bruk av illegale stoffer
sterkt assosiert med
voldsinvolvering i utelivet

En studie utført ved 10 enheter i Midt-Norge med 175
behandlingsoppsøkende pasienter, viser at de som
har lavest opplevd helserelatert livskvalitet, også er
de som faller fra behandlingen. Samtlige pasienter
skårer betydelig lavere sammenlignet med normalpopulasjonen, og menn rapporterer betydelig mer
enn kvinner at de ikke mottar de psykiske tilleggstjenestene de har behov for. Strukturerte kartleggingsverktøy anbefales for å skreddersy behandling
og imøtekomme disse funnene. Studien er publisert
av Journal of Substance use (Marianne Stallvik &
Thomas Clausen, 2017).

Faller ut, på tross av
gode opplevelser
En kvalitativ case-studie ved en døgninstitusjon i
Midt-Norge viser at det er underliggende prosesser i
forkant av et frafall som man kan ta tak i for å øke retensjon og utfall av behandling. På tross av gode opplevelser av behandling og en følelse av utbytte ser man
at de likevel faller ut, og dette viser hvor sammensatt
disse prosessene er i forkant av et slikt valg. Funnene
tyder på at man må være oppmerksom på dette og
imøtekomme slike prosesser med et mer individuelt
tilpasset program slik, at de klarer å gjennomføre. Studien er publisert i Nordisk Tidsskrift for helsetjenesteforskning (Helga A.K. Ormbostad, Karl Yngvar Dale,
Eva Johanne Gjengedal og Marianne Stallvik, 2017).

KONTAKTPERSONER:
Prosjektleder Åsa Sjøgren:
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Rådgiver Silje Lill Rimstad:
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no

Personer som har brukt illegale stoffer, har tredoblet
sannsynlighet for å ha vært involvert i utelivsrelatert
vold det siste året. Hyppig alkoholberuselse var også
linket til høyere grad av voldsinvolvering, mens kvinner og høyt utdannede hadde redusert risiko. Dette
ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet basert
på et utvalg av 1100 personer fra Oslos uteliv.

Ny oversikt over
nordmenns bruk av
rusmidler
Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over
nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende
legemidler og narkotika. – Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut, sier
Astrid Skretting i Folkehelseinstituttet.
Lenke til rapport: www.fhi.no/publ/2017/rusmidleri-norge-2016

FOLKEHELSE

49

RUSFORSKNING

Å være barn eller ungdom
i familier med rus og/eller
psykisk sykdom

Foto:Colorbox

Støttepersonene til rus
avhengige mødre trenger
også hjelp

Aase Sundfær har fulgt 31 kvinner med rusproblemer
og barna deres gjennom 25 år. Hun har skrevet en
artikkel hvor vi får innblikk i livssituasjonen til mødre
og barn gjennom fem livsfaser: sped- og småbarn,
førskole, skole, ungdomstid og det å være ung voksen
i familier med rus/psykisk sykdom. Det overordnede
temaet i studien er hvordan de har mestret tilvær
elsen med tanke på rusmisbruk, omsorg for barn,
familiedannelse, arbeid, helse og utdannelse. Les
artikkelen her: www.forebygging.no/Artikler/2015/
A-vare-barn-eller-ungdom-i-familier-med-rusogeller-psykisk-sykdom

De nærmeste støttepersonene til småbarnsmødre
som har hatt et rusmisbruk, bør også ivaretas av
hjelpeapparatet, ifølge en forskningsartikkel fra Eli
Marie Wiig i KoRus Sør. Hun har siden 2013 vært
engasjert i et doktorgradsarbeid med spesielt fokus
på generasjonsoverføring av rusproblemer, og har
forsket på mødre med rusproblemer.

Mest tenåringsdrikking i lavere
sosiale lag
Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn
andre. Forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og
alkoholvaner er mulige forklaringer på sammenhengen, ifølge en studie nylig publisert i tidsskriftet Addiction. Studien bygger på en spørreundersøkelse av ca. 18.000 ungdommer i alderen 13–18
år. Kilde: Folkehelseinstituttet

Foto:Colorbox

Cannabismisbruk mulig årsak til
psykose
Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet
dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny
tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

Foto:Colorbox
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Se KoRus sitt kurstilbud
i din region:
KoRus Nord:
www.korusnord.no/kurs
KoRus Midt-Norge:
www.stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger
KoRus Vest Bergen:
korusbergen.no/index.php/aktuelt/kurs
KoRus Vest Stavanger:
www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2017
KoRus Sør:
www.korus-sor.no/kurs-og-programmer
KoRus Oslo:
www.korusoslo.no/kalender
KoRus Øst:
www.rus-ost.no/kurs-og-konferanser

Sju regionale kompetansesentre
på rusfeltet – én nettportal:

kompetansesenterrus.no
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