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Gatenærkonferansen er en viktig 

arena med fokus på hvilke meka-

nismer som bidrar til å inkludere og 

ekskludere ungdom i det flerkulturelle 

samfunnet. 

Hvordan påvirker faktorer som etni-

sitet, kjønn, alder og klasse ungdoms 

muligheter til delta i samfunnet? 

Hvordan kan oppsøkere og andre ung-

domsarbeidere bidra til at ungdom 

inkluderes i samfunnet? 

Målsettingen er å skape bevissthet 

rundt identifikasjon av og tiltak ret-

tet mot ungdom som er i risiko for en 

uheldig utvikling.  Hvordan kan det 

skje at barn og unge som holder på å 

falle utenfor samfunnet ikke oppda-

ges i tide? Dette temaet er en del av 

Helsedirektoratets satsing på tidlig in-

tervensjon.  Det er mange yrkesgrup-

per som arbeider med barn og unge. 

Både gjennom skole, ulike fritids- og 

idrettsaktiviteter og som oppsøkere/

utekontakter i ungdomsmiljøene. 

Dette er viktige voksenpersoner som 

har et ansvar for å ta tak i den aktuelle 

problematikken. 

Mange spennende temaer vil bli be-

lyst på konferansen. Blant annet kan 

du få vite mer om:

- Hvordan kan flerkulturell oppvekst  

   være en ressurs? 

- God praksis i arbeid med å inkludere  

   minoriteter?

 - Hvilken plass har oppfølgingsarbeid i 

   det oppsøkende arbeidet?

 - Hurtig kartlegging og handling -    

   HKH som metodikk?

- Hvordan nå risikoutsatt ungdom 

   tidligere?

- Hvordan påvirker fattigdom?

Konferansen er en møteplass for alle 

som arbeider med- og er opptatt av 

disse problemstillingene over hele 

landet. Kommer du også?

Ragnhild Audestad

18. og 19.  april arrangerer Kompetansesenter rus - Oslo
 konferansen Gatenær 2012Velkommen 

til Gatenær 
2012
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Kontaktperson Korus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

Dette er den fjerde konferansen i rekken, og vi gleder oss 

over å kunne presentere et spennende og variert program 

over to dager med fem plenumsinnledere og 16 ulike

 parallellseminarer og paneldebatter. Konferansen arran-

geres i samarbeid med Helsedirektoratet, Landsforeningen 

for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU), og Oslo 

kommune ved Uteseksjonen og Kompetansesenter rus – 

Oslo i den nyopprettede Velferdsetaten. 

Noen av temaene:

•	 Oppsøkende tjenester og oppfølgingsarbeid

•	 Rusmidler

•	 Flerkulturell oppvekst som ressurs

•	 Sårbahetsindikatorer

•	 Skolefelting

•	 Oppsøkende på nett

•	 Prosjekter for minoritetsforeldre og ungdom med 

minoritetsbakgrunn

•	 Subkulturer

I tillegg vil konferansen gi deltakerne muligheter til å 

treffes og diskutere oppsøkende sosialt arbeid blant ung-

dom,  muligheter for å etablere nye kontakter og nettverk, 

og utveksle erfaringer. Blant annet vil det være et kveldsar-

rangement med mat og underholdning på Stratos på top-

pen av Folketeateret.

Påmeldingavgift før 15. februar er kr. 2000.-

Påmeldingsavgift etter denne dato er kr. 2500.-

Så meld deg på, vi håper å se deg i Oslo i april!

Konferansen finner sted 18. og 19. april på

Oslo Kongressenter

Påmelding og mer informasjon: 

www.outreachwork.no

Gatenær 18. og 19 april!
konferanse om oppsøkende arbeid 

i et flerkulturelt samfunn
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Gatenær 2012 ønsker å sette fokus på hva som kan føre til 

ulike muligheter for samfunnsdeltakelse i vårt tilsynela-

tende likeverdige samfunn.  Konferansen ønsker å belyse 

og øke kunnskapen om disse problemstillingene og gi et 

innblikk i det forebyggende arbeidet på området.

Oppsøkende arbeid

De siste årenes statlige satsninger på tidlig intervensjon 

på rusområdet har understreket kommunenes ansvar for 

å nå ut til og arbeide med utsatte unge tidlig i et problem-

utviklingsforløp. Dette har bidratt til en vitalisering, profe-

sjonalisering og opprustning av oppsøkende tjenester i 

mange kommuner. Konferansen retter fokus på hvordan 

de oppsøkende tjenestene arbeider for å inkludere utsatte 

ungdomsgrupper og øke deltakelsen på ulike arenaer i 

eget lokalmiljø. Det vil være flere parallellseminarer om 

metoder, verdigrunnlag og prinsipper i det oppsøkende 

arbeidet. I tillegg arrangeres det paneldebatter om oppføl-

gingsarbeid, og hva som bør være kvalitetskriterier i det 

oppsøkende arbeidet. 

Flerkulturelt samfunn

Forebyggings- og inkluderingsarbeidet foregår i et stadig 

mer komplekst og flerkulturelt samfunn. Der noen ung-

dommer vokser opp med en opplevelse av en berikende 

to-kulturalitet, kan andre oppleve at deres synlige anner-

ledeshet fører til stigmatisering. Vi ser en ulik deltakelse i 

fritidsaktiviteter avhengig av foreldres utdanning, inntekt, 

etniske bakgrunn og barnas kjønn. Vi vet også at fire av ti 

innvandrerbarn vokser opp i familier med lav inntekt, og 

at foreldrene oftere er uten arbeid (NOVA 2006; Inklude-

ringsutvalget 2011). Konferansen søker å belyse hvordan 

faktorer som etnisitet, kjønn og klasse preger ungdoms 

deltakelse og muligheter i samfunnet, og vil ha både ple-

numsforedrag og parallellseminarer om hvordan flerkultu-

rell oppvekst kan brukes som en ressurs. Videre fokuserer 

konferansen på hvordan de oppsøkende tjenestene og an-

dre forebyggere kan gå frem for å fremme og styrke utsatte 

unges deltakelse på sentrale arenaer som skole, arbeidsliv 

og fritidsaktiviteter, og å sikre at de mest utsatte får relevant 

og tilpasset hjelp fra de etablerte velferdsinstitusjonene.         

ulike utfordringer for gutter og jenter

Gutter er i større grad enn jenter registrert på kriminal-

statistikken. De faller oftere ut av skolen (SSB 2011) og er 

mer synlige i rusmiljøene. I kriminalstatistikken for ”unge 

gjengangere” i Oslo (ungdom registrert med fire lovbrudd 

eller mer det siste året) er 90 prosent gutter, og 67 prosent 

hadde ikke-norsk landbakgrunn (SaLTo Årsmelding 2010). 

I de åpne rusmiljøene er det anslått at to tredjedeler er gut-

ter, og de siste årene har det vært en radikal økning av unge 

gutter med minoritetsbakgrunn, mange av dem illegale 

migranter (Uteseksjonen i Oslo). Unge med minoritetsbak-

grunn i rusmiljøene er et eget tema på konferansen. 

Det finnes også jenter med minoritetsbakgrunn som faller 

utenfor. For disse kan det ende i en dobbel marginalisering. 

De tilfredsstiller ikke minoritetskulturens normer rundt 

kvinnerollen, samtidig som noen av dem befinner seg i ma-

joritetssamfunnets mer marginale miljøer, og står dermed 

i risiko for å ekskluderes fra storsamfunnet også. Arbeidet 

for å nå disse jentene vil beskrives på konferansen. 

Gatenær 2012
oppsøkende sosialt arbeid i et 

flerkulturelt samfunn
I dagens samfunn skapes det et inntrykk av at ungdom har mange valg og muligheter. 

Du kan bli hva du vil og hvem du vil. Men hva skjer når mange unge opplever at dette ikke 

stemmer? Når de møter stengte dører fordi de ikke har tilgang til ressurser, har feil kjønn

 eller bakgrunn? Hvordan oppleves det å bli stående utenfor sentrale 

sosiale arenaer som skole, arbeid og meningsfulle fritidsaktiviteter?  

Hvordan kan sosialarbeidere som oppsøker de uformelle ungdomsmiljøene 

bidra til å hjelpe de mest marginale ungdomsgruppene? 
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Majoriteten av ungdom med minoritetsbakgrunn bruker 

ikke rusmidler, men i den gruppen som bruker mye, vet 

vi for lite om hvordan bruken initieres, omfanget av ulike 

rusmidler, og når de begynner å ruse seg. Hjelpeapparatet 

rapporterer at rusbruk i disse gruppene ofte fanges opp 

senere enn i majoritetsbefolkningen (Bergengen, Larsen, 

2008). 

Skole 
Skolefrafall er et særlig aktuelt problem utekontaktene 

jobber aktivt for å forebygge. Omtrent 25 prosent faller ut av 

den videregående opplæringen (SSB 2010). Ungdom som 

står utenfor skolen, eller som opplever å ikke mestre sko-

len, søker ofte alternative arenaer for anerkjennelse. Sam-

tidig gir marginalisering en økt risiko for dårlig psykososial 

helse. Det er behov for mer forskning om hvordan utenfor-

skap og marginalisering påvirker psykososial helse. 

En høyere andel av både norskfødte jenter og gutter med 

innvandrerforeldre tar høyere utdanning enn i befolknin-

gen generelt, henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng høyere enn 

for hele gruppen (SSB 2010). I videregående skole er gjen-

nomstrømningen av norskfødte elever med innvandrer-

foreldre på linje med alle elever sett under ett. Norskfødte 

jenter med innvandrerforeldre har et lavere frafall enn alle 

andre grupper. 

Til gjengjeld har gutter med innvandrerbakgrunn et frafall 

på hele 37 prosent i videregående opplæring i motsetning 

til omlag 25 prosent for hele denne gruppen. Kort botid i 

landet har noe å si for skoledeltakelse. Samtidig er skolen 

en av de viktigste integreringsarenaene vi har. Frafall fra ut-

danning øker sannsynligheten for dårlig integrering i sam-

funnet, dårligere psykososial helse, dårligere muligheter i 

et spesialisert arbeidsmarked, og en økt risiko for å komme 

i kontakt med rus eller kriminalitet. Konferansen ønsker å 

belyse og drøfte tiltak og tilnærminger som kan være virk-

somme for å få unge som har sluttet skolen tilbake igjen, og 

videre belyse hvilken støtte, tilrettelegging og hjelp som vil 

kunne bidra til at flere mestrer skolen og opplever skoleh-

verdagen som noe positivt. 

Fritid 

Utekontakter jobber ofte med ungdom som ikke deltar i 

det organiserte fritidstilbudet. Det er ulike grunner til at 

noen ikke deltar i fritidsaktiviteter, og utekontakter jobber 

ofte for å koble ungdom på ulike tilbud. Fattigdom, stigma-

tisering og sosial eksklusjon kan være årsaker til at mange 

ikke benytter eksisterende fritidstilbud. Blant pakistanske 

jenter deltar 76 prosent sjelden eller aldri i organiserte 

fritidsaktiviteter. Samtidig viste en undersøkelse at 93 pro-

sent av innvandrerjentene på 16 år kunne tenke seg å delta 

i en fritidsaktivitet (Friberg 2005 i FAFO rapport 2010:19). På 

lengre sikt kan manglende muligheter for deltakelse også 

bidra til dårligere forutsetninger for å delta i samfunnet, 

blant annet som følge av manglende erfaring med ufor-

melt sosialt samvær og manglende kunnskap om hvordan 

man skaper seg nettverk.

Praksisfeltet rapporterer om fritidsklubber som blir benyt-

tet av etniske minoritetsgutter og etnisk norske jenter, og at 

ungdom fra ulike etniske grupper gjør bruk av ulike kultur-

tilbud og sjelden møtes på tvers i organiserte fritidsaktivite-

ter. Hvordan kan man skape gode flerkulturelle møteplas-

ser for ungdom sammen også utenfor skolen? Og i hvilken 

grad kan slike fritidsaktiviteter utformes på en slik måte at 

de også blir tilgjengelige og attraktive for jenter med etnisk 

minoritetsbakgrunn? Vi vil presentere erfaringer fra arbeid 

med minoritetsforeldre som er sentrale samarbeidspart-

nere. 

Om Kompetansesenter rus - Oslo

Gatenær 2012 er den fjerde konferansen Kompetansesen-

ter rus – Oslo arrangerer der oppsøkende sosialt arbeid 

blant ungdom settes på dagsorden. Sammen med etniske 

minoriteter og rus er oppsøkende sosialt arbeid et av kom-

petansesenterets to nasjonale spisskompetanseområder. 

sKrevet Av: Anniken Sand

Kontaktperson Korus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

Foto: Linda Høgheim



working
with 

young people 
at risk

a Practical Manual 

A practical manual to:
Early Intervention 

Outreach 
Peer Work 

Focus Groups 
Motivational Interviewing
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Correlation II-prosjektet sitt mål er sosial inkludering og 

bedre helse for marginaliserte grupper som rusmisbru-

kere, sexarbeidere, illegale migranter og unge mennesker 

i risiko. Kompetansesenter rus - Oslo ledet delprosjektet 

rettet mot de unge, kalt ”Outreach and Early Intervention”, 

der en gruppe bestående av representanter fra 12 land har 

delt erfaringer og testet ut ulike tilnærminger for å kunne 

nå utsatt ungdom tidligere i en ruskarrière. Prosjektet varte 

fra 2009 til 2012.

Målgruppen var ungdom i alderen 16-23 år som står i fare 

for å utvikle større rusproblemer og som er vanskelige å 

nå for hjelpeapparatet. Kompetansesenter rus - Oslo har 

lansert en manual med ulik metodikk for å kunne nå disse 

ungdommene tidligere, der oppsøkende arbeid og tidlig 

intervensjon er sentrale strategier. Vi vet at mange unge be-

gynner å ruse seg i lokalmiljøet sitt, og først senere dukker 

opp i de åpne rusmiljøene når rusbruken har fått feste. Det 

gjøres mye godt forbyggende arbeid, men erfaringer har 

vist at gruppen 16-23 år med et skjult misbruk kan glippe. 

Prosjektet har sett på ulike strategier for å kunne nå disse. 

Blant annet er 120 ungdom i syv land intervjuet i fokus-

grupper. I Norge har Uteseksjonen, utekontakten i Bydel 

Nordstrand og uteteamet i Bydel Bjerke vært involvert i 

prosjektet. I det oppsøkende arbeidet har systematisk fo-

kus og langvarige tilnærminger mot miljøer ført til positive 

resultater, samt ansettelse av personer med flerkulturell 

kompetanse. Andre elementer som har vist seg effektive 

er bruk av motiverende intervju og ung-til-ung formidling 

(peer-education). 

Se http://correlation-net.org/ for mer informasjon.

manual

Vi er nå ferdige med manualen som ble lansert på en kon-

feranse i Ljubljana, Slovenia i desember 2011. Manualen 

er ment å være praksisnær. Den gir praktiske eksempler 

og idéer på hvordan man kan jobbe med denne målgrup-

pen. Temaer som blir behandlet er tidlig intervensjon, 

oppsøkende arbeid, ung-til-ung formidling, hvordan gjøre 

fokusgruppe-intervjuer, og en introduksjon til motiverende 

intervju. Den inneholder også et eksempel på et grup-

peopplæringsprogram for ungdom, med mål om å øke 

bevisstheten rundt rusbruk og kunnskapen om rusmidler. 

I prosjektet ble det gjort en undersøkelse av situasjonen 

for det oppsøkende arbeidet i Europa, og resultatene fra 84 

respondenter fra 23 ulike land er også oppsummert.  

Rapporten kan lastes ned fra 

http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/kom-

petansesenter_rus/oppsokende_sosialt_arbeid/arti-

cle207542-45834.html

eller kontakt oss for å få tilsendt et eksemplar. 

Correlation II
- EU-program med 

målsetting om å øke
 tilgang til utdanning, 

helse- og sosiale tjenester 
for utsatte grupper i Europa   

Kontaktperson Korus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no
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erfaringer fra uteseksjonen

Flere av teamene ved Uteseksjonen var engasjerte i arbei-

det, og de gjennomførte en rekke fokusgruppeintervjuer 

med ulike målgrupper. Det ble prøvd ut ulike tilnærminger, 

som blant annet systematisk bruk av motiverende intervju 

i kontaktetableringer ute på gata og i oppfølgingsarbeidet. 

Videre gjorde de en kartlegging av, og etablerte kontakt 

med et ungdomsmiljø på Oslo S gjennom systematisk 

oppsøkende arbeid. De hadde dialogmøter og stand på 

”perrongen”, kontaktet ungdom i fengsel, hadde informa-

sjonsmøte om cannabis, og brukte kulturtolk for å oppnå 

kontakt med migranter i rusmiljøene med uklar oppholds-

status i landet.

erfaringer fra arbeidet i bydelene Bjerke og nordstrand 

Gjennom felting presenterte vi prosjektet for målgruppa 

vi møtte ute. Oppsøkerne spurte ungdom om råd og tips 

om hvordan man bedre kan forebygge rus, og hvordan 

man kan komme i kontakt med unge som eksperimente-

rer med rus. Samtlige unge var opptatt av temaet, og alle 

som ble spurt ville komme til et fokusgruppeintervju i 

våre lokaler. I Bydel Bjerke ble til sammen ni jenter mel-

lom 16 og 18 år intervjuet, noen alene og andre i grupper. I 

Bydel Nordstrand ble ti gutter og jenter mellom 16 og 19 år 

intervjuet. Under intervjuene brukte vi systematisk moti-

verende samtale som metode. Gjennom åpne spørsmål, 

refl eksjoner, oppsummeringer og bruk av pauser kom det 

fram en annen type informasjon enn det vi vanligvis får 

gjennom samtaler med ungdom. Vi var også bevisste på 

å opptre ikke- moraliserende og ydmyke i forhold til at det 

var de unge selv som var eksperter på området. De unge 

selv fi kk defi nisjonsmakten.

Hva vi fant ut

Under intervjuene fi kk vi ytterligere informasjon om rus-

miljøene, de unges kunnskap om narkotiske stoff er, kunn-

skap de hadde om hjelpeapparat, tanker om taushetsplikt 

og ønsker om hvordan de vil bli behandlet av ungdomsar-

Erfaringer fra den norske delen 
av Correlation II

Bjerke uteteam, utekontakten på Nordstrand og Uteseksjonen i Oslo deltok 

i prosjektet. Deres mål var å utvikle gode modeller for hvordan man

 gjennom oppsøkende arbeid kombinert med ung-til-ung formidling 

bedre kan nå målgrupper som eksperimenterer med rus og som er 

vanskelige å nå for hjelpeapparatet. 

Noen av deltakerne i den norske delen av Correlation II i Ljubljana:
Linda  Høgheim, Børge Erdal, Linda Svalsrød, Anniken Sand og Ola Tveiten. Kanskje er Grethe Tangen fotografen?
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beidere. Det er viktig for dem å bli vist respekt og at voksne 

bruker lang tid i kontaktarbeidet. Aktivitetstilbud er en 

trygg metode for å komme i en god relasjon. Dessuten er 

det viktig å være lett tilgjengelig, og da gjerne i form av til-

stedeværelse ute i miljøene.

Hvorfor bruke tid på intervju?

Intervjuer er en enkel metode for å forbedre praksis og 

sikre brukermedvirkning. Det å benytte seg av intervjuer, 

både enkeltintervjuer og fokusgrupper, har vært en slags 

døråpner for å få innspill til hvordan vi best mulig kan 

gjøre jobben vår. I tillegg til å intervjue ungdom, intervjuet 

vi ansatte i de ulike tjenestene om deres egen praksis. Fo-

kusgrupper er en slags strukturert samtale hvor målet er 

å få gruppen til å samtale seg i mellom om de områdene 

en ønsker at de skal være innom. Utformingen av en in-

tervjuguide var med på å legge noen føringer på hvilke 

temaer vi ville innom i intervjuene. 

”ekspertgruppa”

Ut i fra intervjuene ble det etablert en gruppe kalt ”ekspert-

gruppa” som består av fem jenter mellom 16 og 18 år i Bydel 

Bjerke, og en annen gruppe med gutter i alderen 18-19 år i 

Bydel Nordstrand. Her ble det utarbeidet opplæringspak-

ker i samarbeid med ungdommen hvor de blant annet øn-

sket å lære mer fakta om rus, konflikthåndteringsmetoder, 

lovgivning, hvorfor går det så galt med noen, og om barne-

vern. Vi møttes jevnlig gjennom et år hvor ungdommene 

ble utdannet til ung-til-ung formidlere. Møtene var formet 

som dialogmøter hvor ulike representanter fra ulike orga-

nisasjoner (barnevern, politi, fengsel, RUStelefonen med 

flere) ble invitert til samtaler med ”ekspertgruppa”.

Vurdering

Det å jobbe systematisk og målrettet med et tema overfor 

målgruppa har gitt oss utekontakter en dypere innsikt i 

ungdommenes utfordringer og behov, og det er lettere å 

”skreddersy” tiltak. Vi har erfart at det å systematisk bruke 

motiverende intervju som metode bidrar til en større 

åpenhet om vanskelige temaer. Ungdom blir spurt om råd 

fra ungdomsarbeidere, de opplever at de blir tatt på alvor 

og lyttet til, og ungdomsarbeideren får gode innspill fra 

dem det gjelder. Ung-til-ung formidling kan være både uni-

versell og selektiv forebygging, informasjonen er differensi-

ert og bestemt av gruppens behov. Ved en slik tilnærming 

blir det som formidles troverdig og relevant for brukergrup-

pen. Ungdommen som deltok i ”ekspertgruppa” informerte 

sine venner og bekjente om hva de lærte. De inviterte også 

noen fra sitt nettverk til enkelte av dialogmøtene vi hadde. 

Dette var ungdom vi ikke kjente til fra før.

Å invitere ungdom til å hjelpe oss med hvordan vi kan 

tenke rundt den rusforebyggende innsatsen har vært en 

nyttig erfaring. Vi har jobbet utifra et overordnet fokus på 

at det er ungdom som er eksperter på det å være ungdom. 

I tillegg har vi fått kunnskap om hva det er de kan, hva de 

ønsker å lære noe om, og hvem det er de hører på. I pro-

sjektet ble ungdommen spurt om erfaringer med ulike 

deler av hjelpeapparatet, hva de visste om hvor de kunne 

henvende seg hvis de eller noen andre hadde behov for 

hjelp, og hva slags hjelp de var interessert i. På denne må-

ten får vi benytte oss av kompetansen ungdommen har 

til å gjøre vårt arbeid bedre og mer målrettet. Vi har fått en 

annen kjennskap til hjelpeapparatet i bydelen og har nådd 

ungdom vi ellers ikke har hatt kontakt med. 

sKrevet Av: Anniken Sand, Grethe Tangen og Linda Svalsrød

Kontaktperson Korus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

Foto: Vegard Dybvad
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Bjerke uteteam var så heldige å bli forespurt om å bli med 

på det europeiske prosjektet Correlation II. I den forbin-

delse ble det også forventet at vi skulle delta på samlinger 

og konferanser i ulike europeiske land. Mitt første møte 

med andre lands deltakere var i Porto i Portugal. Der møt-

tes ulike type mennesker fra ulike nasjonaliteter; frivillige 

brukere, peer workers (tidligere brukere), ansatte, forskere, 

politikere og byråkrater fra EU.

Jeg ble kjent med Andrea Dixon fra Leeds som har utviklet 

et ung-til-ung undervisningsopplegg rettet mot utsatte 

unge som kurses til å bli ungdomsformidlere (peer edu-

cators). Et imponerende tiltak vi har mye å lære av, og vi 

brukte deler av dette opplegget videre inn i arbeidet med 

ungdom i Bydel Bjerke

Under den første middagen ble jeg sittende med en godt 

voksen narkotikabruker fra Nederland som tidligere 

hadde holdt ”røyke – heroin –kurs” for heroininjiserende 

mennesker. Dette mente han var skadereduksjon, ”harm 

reduction”,  som ville bidra til en bedre helse og unngå 

overdosedødsfall. Han mente det var viktig å informere 

narkotikakjøpere om gode dealere som selger godt stoff for 

å redusere skader ved bruk, men var skuffet over manglen-

de støtte fra nederlandske myndigheter til dette prosjektet. 

Jeg traff ei spennende jente fra Serbia som jobbet med 

narkomane barn helt ned til 8 år. Tøffe saker og helt andre 

forhold enn i Norge. Med usikker og dårlig økonomi jobber 

hun sammen med frivillige og brukere for å bedre helse- og 

livskvalitet i serbiske slumområder.

Anniken Sand fra Kompetanseret var koordinator for grup-

pen tidlig intervensjon og oppsøkende arbeid. Koordinator 

syr sammen alle ideer og mål til en felles handlingsplan. 

Under konferansene og samlingene hadde koordinator 

ansvar for workshops der relevante temaer ble drøftet og 

presentert: Open space metode, reflekterende team, mo-

tiverende intervju som metode, i tillegg til informasjons-

utveksling mellom gruppedeltakerne om sine prosjekter 

og mål fra sine land. Mange sliter med finansiering og 

prioritering, og gisper litt når de får høre om for eksempel 

Uteseksjonen med sine mange heltidsansatte oppsøkere i 

Oslo sentrum. Etter en slik konferanse med så mange ulike 

deltakere sitter man igjen med at vi i Norge er heldige, men 

at vi også har mye å lære fra andre land.

På shuttlebussen tilbake til flyplassen forsøker jeg å for-

døye alle inntrykkene. Da spør en professoraktig mann 

meg (han hadde forøvrig hatt besøk av Stoltenbergutvalget 

i Sveits): -” How is the OD in Norway?”  Jeg tenker oppløftet 

– ååh, endelig noen som er opptatt av forebyggingsarbeid 

rettet mot ungdom, og av Operasjon Dagsverk! Da jeg skal 

til å spørre om de har OD i Sveits også, kommer en erfaren 

Anniken inn i samtalen og informerer om overdosestatis-

tikken i Norge, om sprøyterommets åpningstider og bru-

ken av det, og jeg tenker – det er best å være god i engelsk 

på Correlation konferanse!

Deilig å være norsk på 
Correlation konferanse?

sKrevet Av: Grethe Tangen, Bjerke Uteteam

Kontaktperson Korus-O:
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no



Eldrebefolkningen øker. I Norge vil hver 5 nordmann om 

et par tiår være over 65 år, antallet ventes å stige til hver 4 

nordmann i 2050. Økningen skyldes forlenget levealder og 

lavere fødselstall. Barna født rett etter 2. verdenskrig benev-

nes som født under en  ”babyboom” , og er nå blitt pensjo-

nister. De har et annet levesett enn tidligere generasjoner,  

og har et mer alkoholpositivt syn enn for eksempel sine 

foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter 

vil øke blant den eldre befolkningen i framtida. 

Sammenliknet med yngre mennesker er det mangel på 

data som beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte 

skader og hvilke effektive forebyggende tiltak egner seg 

best for eldre mennesker over 65 år.

Alkohol er i dag mer tilgjengelig enn tidligere. De eldre har 

bedre økonomi, arbeider og lever lengre enn for noen tiår 

tilbake. Pensjonisttilværelsen vil for mange være en over-

gang til mer frihet, fritid og rekreasjon med muligheter for 

reiser og tid med venner og familie. Den vil også for mange 

være et tap av rutiner i hverdagen, sosial isolasjon og en-

somhet. 

Det norske drikkekonsumet er etter 1969 nesten doblet. I 

dag er færre eldre avholdende enn på - 80 tallet, mens flere 

eldre over 65 år drikker oftere ukentlig enn på slutten av 

90-tallet. Forbruket reduseres med alderen, men det drik-

kes også alkohol blant de eldste i alderen 80-84 år. Flere 

kvinner enn menn slutter å drikke, særlig etter fylte 80 år. 

Norske undersøkelser viser størst økning i forbruk blant 

middelaldrende kvinner og menn på 50 +, som nesten har 

doblet sin alkoholbruk de siste tiårene. Kvinner i alderen 

50-70 år drikker mer enn kvinner i 30-40 års alderen, og 

vinforbruket øker. 6 % av menn over 70 år antas å ha et 

problematisk alkoholbruk.

Alkoholkonsum og hyppighet av alkoholinntak øker med 

høyere utdanning og inntekt, men  likevel utvikler flere 

alkoholavhengighet blant de med lavere utdanning og 

inntekt. 

Eldre, alkohol og 
legemiddelbruk 
en kunnskapsoppsummering

Eldre mennesker, definert som de over 65 år, er en av målgruppene i satsingen på 
tidlig intervensjon. I forbindelse med dette så man at det manglet kunnskap om 

eldre menneskers bruk av rusmidler og spesielt deres bruk av alkohol og 
legemidler. Kunnskapsoppsummeringen gir en oversikt over hva vi så langt har 

funnet av kompetanse på området og er skrevet på oppdrag fra
 Helsedirektoratet.
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Personer over 65 år står for det høyeste forbruket av både 

reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Eldre over 70 år bru-

ker mange ulike typer legemidler. Spesielt benytter mange 

kvinner psykoaktive midler som i stor grad påvirker deres 

helse ved samtidig bruk av alkohol. Tilsynelatende uskyl-

dige ikke - reseptbelagte medikamenter kan i sammen-

heng med alkohol få en sterkere sedativ effekt, og øke risi-

koen for ulykker og skader både i hjemmet og i trafikken. 

Alkohol påvirker over 60 ulike helsemessige tilstander, og 

bidrar i tillegg til skader, fall og andre ulykker forårsaket av 

blant annet dårlig balanse. Antall alkoholrelaterte dødsfall i 

Norge var i 2008 fire ganger høyere hos menn enn kvinner, 

hvor dødsfallene var høyest utbredt hos menn i alderen 

60-74 år, og i alderen 55-64 år hos kvinner. 

Norske undersøkelser viser en høy forekomst av alkohol 

og andre psykoaktive substanser hos eldre pasienter som 

er innlagt på sykehus med akutte skader. Omtrent hver 3 

eldre hjemmeboende faller minst en gang årlig. Nedsatt 

bevegelighet, dårligere syn, flere kroniske lidelser og bruk 

av flere legemidler er viktige risikofaktorer spesielt for el-

dre over 80 år, i tillegg til eventuell alkoholbruk.

Forskning viser i noen tilfeller at måteholden alkoholbruk 

kan ha en helsemessig gevinst ved blant annet å redusere 

risikoen for å utvikle demens og Alzheimers sykdom, men 

ikke vaskulær demens eller kognitiv svikt. Flere funn fra 

forskning viser at en måteholden alkoholforbruk (1-2 Alko-

holenheter)* daglig kan bidra til lengre levetid sammen-

liknet med de som er avholdende eller som lever med et 

risikofylt alkoholbruk. 

Eldre kvinner i dag drikker mer enn sine forgjengere. Kvin-

ner med moderat alkoholbruk reduserer sitt forbruk med 

alderen, mens antall kvinner med et stort alkoholforbruk 

er stabilt. Menn viser en motsatt tendens, de drikker jevnlig 

moderat, men antall stordrikkere avtar med alderen. 

Svenske undersøkelser viser at antall totalavholdende 

stiger med alderen. Flest ikke-drikkere finnes blant eldre 

kvinner, mens det ser ut til at menn, spesielt over 80 år, 

drikker mer enn kvinner. Eldre kvinner som lever med et 

risikofylt alkoholkonsum har også en tendens til risikofylte 

levevaner som daglig røyking eller snusing, inntak av sove- 

eller beroligende midler og fysisk inaktivitet. Flere eldre 

kvinner over 75 år var involvert i ulykker. 

Eldre, ensomme menn med et lite sosialt nettverk kan ha 

en større risiko for å utvikle et alkoholproblem enn eldre 

kvinner. Eldre, ensomme kvinner har høyere risiko for å 

utvikle problem relatert til misbruk av legemidler. Engelske 

funn viser at risikoen for avhengighet hos kvinner øker 

blant enker, hos kvinner med lav utdanning, lav inntekt, 

dårlig helse og lite eller manglende sosialt nettverk. 

Hvilken rolle får alkoholen hos de eldre i framtida? Vil dette 

medføre utfordringer for de tjenester som arbeider med 

eldre, og i så fall hvilke utfordringer vil dette være? 

Problematisk alkoholbruk blant eldre omtales ofte som 

et skjult eller ikke - eksisterende problem. Mange eldre 

unngår å snakke om sitt alkoholproblem på grunn av skam 

og skyldfølelse, eller på grunn av for liten kunnskap om 

hvilken risiko samtidig bruk av alkohol og legemidler kan 

medføre. Alkoholbruk hos eldre skjules ofte av symptomer 

på annen sykdom som for eksempel fallulykker, søvnløs-

het, kognitiv svikt og liknende. 

Erfaringer fra praksisfeltet viser at hjelpeapparatet kan 

være unnvikende med å spørre eldre om deres alkohol-

vaner og legemiddelbruk. Undersøkelser viser kunnskaps-

hull og usikkerhet hos ansatte i pleie- og omsorgsfeltet på 

de eldres sensitivitet for virkningen av alkohol og vane-
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Hva skjer med
kroppen din når du

inntar alkohol?

inntak

 
Hvorfor bør du ha et

bevisst forhold til
bruk av alkohol?

effekter

Hvordan påvirkes  
kroppen din av alkohol  
i uheldig kombinasjon  

med legemidler?

helse

Eldre og klokere 
— hva med alkohol?

 ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDLER  //   EN INFORMASJONSBROSJYRE TIL DEG OVER 60
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dannende legemidler. Lite formell kunnskap om og for-

dommer mot eldres alkohol- og legemiddelbruk  gjør det 

vanskelig for tjenesteapparatet å avdekke helseskader ved 

overforbruk av alkohol og legemidler. Skepsis, tidspress 

og frykt for merarbeid i en stram arbeidsdag med mange 

rutiner er noe av de ansattes bekymringer i pleie-og om-

sorgstjenestene. 

Gode relasjoner, økt og mer bevisst bruk av kartleggings-

verktøy og korte intervensjoner basert på motiverende 

samtaler ser ut til å ha en positiv effekt i arbeidet med eldre 

i alle tjenestetilbud. Fastlegene bør bli mer aktive med bruk 

av kartlegging av deres eldre pasienter og se konsekven-

sene mellom alkohol- og legemiddelbruk.  

Europeiske eksperter hevder at det i framtida må satses 

mer på forskning som beskriver de eldres alkoholbruk, 

alkoholrelaterterte skader, aldersstrukturelle endringer 

og hvilke forebyggende metoder som er egnet for å møte 

denne delen av befolkningen. De eldres alkoholbruk har 

vært et moralsk ladet fenomen som har kommet i skyggen 

i alkoholforskningen. Vi trenger å vite mer om hvorvidt og 

på hvilken måte de eldre tilpasser sin  alkoholbruk til sin 

helsestatus. 

 

Hvilken strategi skal fagfeltet og tjenesteapparatet i fram-

tida benytte for å fange opp de hjemmeboende eldre som 

drikker alkohol og har et stort forbruk av legemidler? De 

eldres alkoholbruk må komme på den politiske agendaen, 

og de eldres helse må i framtida inkluderes i det nasjonale 

og kommunale planverket. 

* en standard alkoholenhet, AE,  er 15 ml og tilsvarer 12,8 gram 

ren alkohol.  1 AE er alkoholmengden i 1/2 flaske pils, 1 glass 

bordvin (12cl) eller en drink brennevin (4cl)

Kompetansesenter rus - Oslo har, i samarbeid med 

Nettverk eldre og rus Oslo, utarbeidet  en informasjons-

brosjyre til personer over 60 år om alkohol og

 legemiddelbruk.  

- Hva skjer med kroppen din når du inntar alkohol? 

- Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til bruk av

   alkohol? 

- Hvordan påvirkes kroppen din av alkohol i uheldig    

   kombinasjon med

  legemidler?

 

Eldre og klokere - 
hva med alkohol?

brosjyren kan bestilles ved: 

marit.ronold@vel.oslo.kommune.no

Kontaktperson Korus-O:
runa.frydenlund@vel.oslo.kommune.no

sKrevet Av: Runa Frydenlund

Kontaktperson Korus-O:
runa.frydelund@vel.oslo.kommune.no
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Byrådssaken angir hvilke strategier Oslo kommune vil 

legge til grunn i det videre arbeidet med implementering 

og rullering av bydelenes rusmiddelpolitiske handlings-

planer.  Bydelenes arbeid er helt sentralt i dette arbeidet. 

Med kommunalt rusarbeid menes rusforebygging, tidlig 

intervensjon, rehabilitering og henvisning til Spesialist-

helsetjenesten. Videre menes det oppfølging før, under 

og etter behandling. Kommunalt rusarbeid utføres i flere 

sektorer i bydelene. Det krever derfor samhandling både 

på individ og systemnivå med sterkt fokus på tverrfaglig 

og tverretatlig samarbeid innad i bydelen, med spesialist-

helsetjenesten, og med frivillig sektor.

Byrådet vil blant annet:

• Følge opp bydelenes handlingsplaner mot rusmiddelpro-

blemer, og påse at disse rulleres, og gjøres kjent for samar-

beidspartnere og brukere.

• Etablere sentrumsarbeidet som et langsiktig prosjekt, og 

samarbeid mellom politiet, kommunen og Ullevål sykehus.

• Implementere Bydel St. Hanshaugens prosjekt Eldre og 

rus i de andre bydelene.

• Etablere tiltaket Sammen Lager vi UTelivet Tryggere   et-

ter modell av Stad-prosjektet i Stockholm for å redusere 

omfanget av overskjenking ved byens serveringssteder.

• Utvikle samarbeidet med politiet med vekt på utveks-

ling av relevant dokumentasjon for å bedre beslutnings-

grunnlag i forbindelse med søknader og inndragninger av 

skjenkebevillinger og således fremme de seriøse i Oslos 

utelivsbransje. 

• Gjennomføre et opplæringsprogram med fokus på tidlig 

intervensjon for ansatte i alle bydelene.

• Etablere et «bynettverk» bestående av nøkkelpersoner fra 

bydeler og etater som har en sentral rolle i det kommunale 

rusarbeidet både sentralt og lokalt.

Kompetansesenteret vil kontakte bydelene for etablering 

av ”Bynettverk” og samtid gi tilbud om bistand i forbindelse 

med rullering av bydelenes rusmiddelpolitiske handlings-

planer. I samarbeid med Fylkemannen planlegger Kom-

petansenter rus -Oslo en erfaringskonferanse om arbeidet 

med rusmiddelpolitiske handlingsplaner for bydelene til 

høsten. 

Rusmiddelpolitiske strategier 
for Oslo kommune

Byrådssak 223/11 :
 Rusmiddelpolitiske strategier for Oslo kommune 

 vedtatt av bystyret 14. desember 2011 

sKrevet Av: Jens Erland Hoel

Kontaktperson Korus-O:
jens-erland.hoel@vel.oslo.kommune.no
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Fra bekymring til handling
En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
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God rusforebyGGinG
2011 et temamagasin om kommuner og rusarbeid

Hjelp til håndheving 
av alkoholloven
– Tjener mer på å selge mindre alkohol

PreMis – en verktøykasse for kommunene

Henter erfaring fra svenskene

ÅPenbarT PÅvirkeT?
Avbryt skjenking av vedkommende

KompetansesentervirKsomheten utføres på oppdrag fra helsedireKtoratet

nr 2 2011temamagasin fra regionale Kompetansesentre rus

Rus og
     folkehelse

– artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nR 1 2009

Kompetansesentervirksomheten 
utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet

Vi har ryddet lageret,
 noe du ønsker tilsendt?  

RusFag

rus og folkehelse

temamagasin fra regionale kompetansesentre rus

RusFag

1/2009 og 1/2011

artikkelsamling fra regionale kompetansesentre rus

Kompetansesentervirksomheten 
utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet

– artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nR 1 2011

Innvandrerungdoms bruk av rusmidler

en kunnskapsoversikt

Bjørnar  Bergengen og Yvonne Larsen 

Skadereduksjon i praksis del 

Nicolay B.Johansen og Hanne Myhre 

Fra bekymring til handling 

en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet 

Helsedirektoratet 

God rusforebygging 2009, 2010, 2011

et temamagasin om kommuner og rusarbeid

Helsedirektoratet 
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En undersøkelse om
rusdebuter og kunnskap om rusmidler
blant innvandrerungdom
i videregående skole

Utgitt av 
   Rusmiddeletatens kompetansesenter

i samarbeid med Skoleetaten

1

     Jon-Håkon Schultz

 Oslo kommune
Rusmiddeletaten

 Kompetansesenteret

En undersøkelse om innvandrerungdoms
deltakelse og bruk av alkohol i russetiden

  Innvandrerungdom

- russetid og rusmidler

Utgitt av Rusmiddeletatens kompetansesenter i samarbeid med
Institutt for Spesialpedadogikk, Universitetet i Oslo

Taus kunnskap, heftene

1.  Faglig refleksjon over egen praksis 

2. Faglig refleksjon i hverdagen - en ny måte å lære på 

3. Praktisk handlingskunnskap - et konkret eksempel

les mer på www.tauskunnskap.no

Bestilling

Send  mail til marit.ronold@vel.oslo.kommune.no

 for å få tilsendt rapportene og heftene kostnadsfritt

Innvandrerungdom - russetid og rusmidler

en undersøkelse om innvandrerungdoms deltakelse og bruk av 

alkohol i russetiden

Jon-Håkon Schultz

Innvandrerungdom , alkohol og narkotika

en undersøkelse om rusdebuter og kunnskap om rusmidler 

blant innvandrerungdom i videregående skole

Jon-Håkon Schultz


