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1. Bakgrunn 

Den nasjonale overdosestrategien (2014-2017) var utgangspunktet for Lavterskel 

nyhetsbrev, da det ble bestemt at det skulle etableres et nyhetsbrev for overdosefeltet. Det 

finnes ikke noe nettsted hvor alle nyhetsbrevene er samlet, noe som gjør det krevende å 

finne de første nyhetsbrevene. På Kompetansesenter Rus (Korus) Oslos hjemmeside1 finnes 

nyhetsbrev tilbake til 2017 som var året Korus overtok ansvaret for brevet. 

Siden 2017 har Korus Øst og Korus Oslo gjennom tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet hatt 

ansvaret for å drifte og publisere nyhetsbrev for lavterskelfeltet. Arbeidsfordelingen mellom 

Korus Øst og Korus Oslo har i perioden endret seg, noe som også gjelder hyppigheten til 

utsendelsen av nyhetsbrevene. Per 2021 er det er Oslo som produserer innholdet i brevene, 

mens Øst har hovedansvaret for distribusjon.  

Det foreligger ingen dokumenterte føringer knyttet til brevet utover tilskuddsbrevet, hvor det 

står at Korus Øst og Korus Oslo skal «Utgi nyhetsbrev rettet mot lavterskel helsetiltak for 

rusmiddelbrukere». I 2020 stod det også at «Nyhetsbrevet skal i 2020 evalueres», og at 

brevet skal publiseres på Kommunetorget.no.  

Det følger ingen nærmere spesifisering om hvordan brevet skal evalueres, eller hva formålet 

med evalueringen er. Ifølge forfatter av brevet, er formålet med evalueringen først og fremst 

å få svar på et spørsmål fra Helsedirektoratet om nyhetsbrevet faktisk blir lest. Spørsmålet 

ble stilt på et møte om overdosestrategien desember 2019, der Helsedirektoratet, Korus Øst 

og Korus Oslo deltok. Slik oppdraget forstås er formålet å evaluere i hvilken grad brevet 

leses, om leserne opplever innholdet i brevet som relevant og nyttig i deres arbeid med 

lavterskelfeltet, samt avdekke områder ved brevet som kan forbedres. Det er viktig å være 

                                                

1 https://korusoslo.no/publikasjoner-magasiner/lavterskel/ 
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klar over at evalueringen ikke ser på ressursbruk eller arbeidsorganisering mellom ulike 

kompetansesentre.  

Evalueringen vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med nyhetsbrevet – både for 

Helsedirektoratet og Kompetansesenter rus Øst- og Oslo.  

2. Metode og problemstilling 

I dette avsnittet vil det redegjøres for evalueringens problemstilling og formål, samt 

metodene som er benyttet for å besvare disse. 

2.1 Formål 

Da formålet med evalueringen ikke var spesifisert i tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet, 

hadde Korus Oslo stor frihet i utformingen av evalueringen. Korus Øst ble tilbudt å delta i 

evalueringsarbeidet, men det ble på ledernivå avgjort at Korus Oslo gjennomførte den. Det 

overordnede formålet med evalueringen var å gi innspill til det videre arbeidet med 

nyhetsbrevet. For å besvare dette ble det utarbeidet to overordnede problemstillinger i dialog 

med forfatter av nyhetsbrevet, samt fagkoordinator for Rusarbeidgruppen ved Korus Oslo. 

2.2 Problemstillinger 

Problemstillingene ble utarbeidet med utgangspunkt i at evalueringene skulle ha to ulike 

perspektiver – lesernes opplevelse og kommunikasjonsfaglige innspill. 

1) Hvordan opplever leserne nyhetsbrevet? 

2) Hvordan oppleves brevet fra et kommunikasjonsfaglig ståsted? 

 

Begge problemstillingene hadde flere konkrete underspørsmål. For leserne var dette knyttet 

til hvor ofte brevet leses, hvordan det leses, om det oppleves relevant i arbeidet og så videre. 

Respondentene med kommunikasjonsfaglig kompetanse fikk spørsmål om inntrykket og 

formen på nyhetsbrevet.  
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2.3 Metode 

Evalueringen består av to ulike elektroniske kartlegginger og dokumentanalyse. 

Dokumentanalyse 

Planen var i utgangspunktet å se på eventuelle styringsdokumenter knyttet til Lavterskel 

nyhetsbrev. Eksempler på dette var om det var fastsatt en bestemt form på brevet, tydelig 

avgrenset målgruppe, hyppighet for utgivelse eller lignende. Gjennom samtaler med 

ansvarlig for nyhetsbrevet har det ikke fremkommet noen slike styringsdokumenter utover 

tildelingsbrevet som presiserer at Korus Øst og Korus Oslo skal «Utgi nyhetsbrev rettet mot 

lavterskel helsetiltak for rusmiddelbrukere».  

Kartlegginger 

Et spørreskjema ble i utgangspunktet sendt til 337 respondenter som står på epostlisten til 

Korus Øst – senteret som har ansvaret for å distribuere nyhetsbrevet. Da flere av 

epostadressene ikke lengre var i bruk, satt vi igjen med 302 respondenter som mottok 

spørreskjema. I tillegg til utsendelsen ble det sendt to purringer til respondenter som ikke 

hadde gjennomført spørreskjema. Det ble også lagt ut en link i en utgave av nyhetsbrevet 

som personer som leser nyhetsbrevet, men ikke står på epostlisten kunne benytte for å 

besvare evalueringen. Da flere lesere kan fange opp nyhetsbrevet gjennom sosiale medier, 

ble dette vurdert som en mulighet for å nå ut til disse. Ni respondenter svarte på 

evalueringen etter å ta trykket seg inn gjennom lenken i nyhetsbrevet. Av de da 311 

respondentene som enten fikk tilsendt evalueringen på epost eller fant den i nyhetsbrevet, 

besvarte 98 personer (32 prosent) hele spørreskjema, ti personer (3 prosent) svarte på deler 

av skjemaet, mens 203 personer (65 prosent) som fikk den tilsendt ikke svarte på 

evalueringen. 

For kommunikasjonsfaglige innspill, ble et annet spørreskjema sendt til samtlige 

kommunikasjonsansvarlige i de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (Korus 7), samt 

regionale samarbeidspartene som Velferdsetatsetaten, en ansatt i det regionale 

ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), og et nasjonalt 

kompetansesenter som jobber for å styrke lokale psykisk helse- og rustjenester for voksne 

(NAPHA). Totalt ble det sendt ut til elleve respondenter. De som ikke hadde svart ved første 
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utsendelse fikk en påminnelse. Vi mottok åtte svar, hvorav en av respondentene ikke hadde 

sett på brevet og derfor ikke hadde noen innspill.  

2.4 Utvalget - leserne 

Et viktig spørsmål å få kartlagt, var hvor leserne av nyhetsbrevet var fra. Vi spurte derfor i om 

hvilken landsdel respondenten arbeidet. 

Figur 1 – Landsdel 

Som vi ser av Figur 1, arbeidet et klart flertall av respondentene på Østlandet. Hele 80 

prosent av de som har besvart kartleggingen arbeidet enten i Viken, Innlandet, Oslo eller 

Vestfold og Telemark. Figuren viser også at 15 prosent jobbet på Vestlandet, mens totalt 6 

prosent, eller 6 personer, jobbet i Nord-Norge eller Sørlandet. Det var ingen som svarte at de 

arbeidet i Trøndelag.  

For å forstå leserne bedre, ble de spurt om de jobbet i direktekontakt med rusbrukere.  

Figur 2 – Direktekontakt med rusbrukere 

Som Figur 2 viser, svarte 60 prosent at de jobbet direkte med rusbrukere, mens 40 prosent 

ikke gjorde dette.  
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2.5 Metodiske svakheter 

Den største metodiske svakheten ved kartleggingen er det lave antallet respondenter blant 

personene som mottar nyhetsbrevet på epost. Det er også uklart hvem som har svart. En 

mulighet er at personer som ikke leser nyhetsbrevet ikke vil prioritere å svare på en 

evaluering, mens de som leser brevet og setter pris på det, i større grad også vil svare på en 

evaluering. I tillegg til epost, distribueres nyhetsbrevet gjennom sosiale medier og nettsider. 

Vi har ingen mulighet til å spore hvor mange som har tilgang til brevet, av de som ikke står 

på epostlisten. Det kan bety at det kan være flere som leser brevet enn det vi har oversikt 

over.  

Som vi ser i utvalget, er det en stor overvekt av respondenter fra Østlandet. Dette gjør at vi 

ikke vet om det er store forskjeller mellom de ulike landsdelene.  

2.6 Etiske betraktninger  

Korus Oslo sikret, gjennom dialog med Datatilsynet, at kontaktinformasjonen som allerede 

hadde blitt samlet inn for distribusjon av nyhetsbrevet kunne brukes til distribusjon av 

kartleggingen. Datatilsynet vurderte at dette var i henhold til regler om personvern.  

Besvarelsene i kartleggingen var anonymiserte, og det ble opplyst om at det var frivillig å 

delta.  

3. Funn - lesere 

Funnene fra evalueringen vil presenteres i to deler med utgangspunkt i de to separate 

spørreundersøkelse. Vi vil først gjennomgå hvordan leserne av Lavterskel nyhetsbrev 

opplever brevet, før vi deretter ser på hvordan brevet fremstår fra et kommunikasjonsfaglig 

ståsted.  
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3.2 Leses brevet? 

Et av hovedformålene med kartleggingen har vært å finne ut i hvilken grad nyhetsbrevet blir 

lest. Respondentene ble derfor ble spurt om de leser nyhetsbrevet.  

Figur 3 – Om brevet leses 

Som vi ser av Figur 3 leste 39 prosent (42 personer) brevet hver gang, mens 48 prosent (52 

personer) leste det noen ganger. Av besvarelsene fremkommer det at 13 prosent (14 

personer) leste det enten sjeldent eller aldri. Respondentene som svarte at de ikke leste 

brevet fikk ikke spørsmål om innholdet.  

Det er verdt å merke seg at 65 prosent av de som får tilsendt nyhetsbrevet ikke svarte på 

kartleggingen. I hvilken grad disse personene leser brevet er dermed uklart.  

3.3 Hvordan leses brevet? 

Et mål med kartleggingen var å finne ut hvordan leserne tilnærmet seg innholdet i brevet, og 

de ble derfor spurt om hvordan de leste det. Dette spørsmålet gikk bare til respondentene 

som svarte at de leste brevet. 

 Figur 4 – Hvordan brevet leses 

Vi ser av Figur 4 at et klart flertall, 69 prosent (71 personer), leste de delene av brevet de 

opplevde som interessante. Av besvarelsene fremkommer det at 18 prosent (19 personer) 
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kastet en rask titt gjennom nyhetsbrevet, mens 13 prosent (13 personer) leste hele brevet. 

Det var også mulig å svare annet, men dette benyttet ingen av respondentene seg av. 

3.4 Er brevet nyttig i ditt arbeidet med overdoseproblematikk? 

Et formål med kartleggingen var å finne ut om brevet oppleves som nyttig i lesernes arbeid 

med overdoseproblematikk. 

Figur 5 – Er brev nyttig i arbeidet med overdoseproblematikk 

Som vi ser av Figur 5 opplevde litt over halvparten (53 prosent) at brevet i svært stor eller 

stor grad var nyttig i deres arbeid. Av besvarelsene fremkommer det at 39 prosent mente det 

i verken stor eller liten grad opplevdes som nyttig, mens ni prosent mente det i liten, eller 

svært liten grad opplevdes som nyttig.  

Vi var også interessert i å vite om det var forskjeller i om brevet ble oppfattet som nyttig av 

respondenter som jobbet i direktekontakt med rusbrukere, sammenlignet med de som ikke 

gjorde det.  

Figur 6 – Er brev nyttig, fordelt på direktekontakt med rusbrukere. 
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Som vi ser av Figur 6, opplevdes brevet mer nyttig for personer som jobbet i direktekontakt 

med rusbrukere, sammenlignet med de som ikke gjorde det. Den lyseblå fargen 

representerer personer som jobbet i direktekontakt med rusbrukere.  

Noen vi kanskje legge merke til at prosenttallene ikke samsvarer med Figur 2. Dette er fordi 

det var noe frafall underveis i kartleggingen og ikke alle har besvart alle spørsmål.   

3.5 Gir brevet relevant kunnskap? 

I dialog med forfatter av nyhetsbrevet ble det valgt ut tre områder vi ønsket å kartlegge. 

Disse var om respondentene opplevde at nyhetsbrevet gav dem relevant kunnskap på 

overdosefeltet, som ny forskning på lavterskelfeltet, lovendringer/nye styringsdokumenter og 

konferanser.  

Figur 7 –Relevant kunnskap 

Som vi ser av Figur 7, opplevdes det som at brevet ga leserne relevant kunnskap om 

områder som ny forskning på lavterskelfeltet, lovendringer/nye styringsdokumenter og 

konferanser. Det opplevdes særlig at brevet ga relevant kunnskap om ny forskning på 

lavterskelfeltet – noe hele 67 prosent opplevde at det gjorde, enten i svært stor, eller stor 

grad.   
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3.6 Opplevelse av nyttighet  

Respondentene ble spurt om i hvilken grad de opplevde at nyhetsbrevet var en plattform for 

å synliggjøre stemmer som kunne gi ny innsikt i lavterskel- og overdoseforebyggende arbeid, 

og om de opplevde det som en kanal som ga en oversikt over arbeidet med 

Overdosestrategien. 

Figur 8 – Opplevelse av nyttighet. 

Som vi ser av figuren, opplevde et flertall av respondentene at brevet var nyttig på de 

utvalget teamene. 

3.7 Hyppighet på brev 

Hvor ofte nyhetsbrevene har blitt publisert har variert. Gjennom evalueringen ønsket vi derfor 

å kartlegge hvor ofte leserne ønsket at brevet skulle publiseres. 

Figur 9 – hyppighet på brev 

Som vi ser at Figur 9, svarte hele 93 prosent at de ønsket at nyhetsbrevet skulle publiseres 

enten månedlig eller kvartalsvis (omtrent hver tredje måned). Dette kan skyldes at det er de 
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mest interesserte leserne som har tatt seg tid til å besvare kartleggingen. Flertallet av 

respondentene, dvs. 56 prosent, ønsket at brevet publiseres kvartalsvis, omtrent hver tredje 

måned.  

3.8 Andre tilbakemeldinger 

På slutten av kartleggingen fikk respondentene muligheten til å komme med andre innspill til 

nyhetsbrevet. Det var 17 respondenter som ga innspill utover de standardiserte 

spørsmålene. Disse kan grovt fordeles i tre kategorier 1) Positive tilbakemeldinger, 2) For 

stort fokus på Oslo og Østlandet, og 3) Diverse.  

1) Positive tilbakemeldinger 

Blant de positive tilbakemeldingene var det få som spesifiserte hva de opplevde som 

positivt, utover at flere ga tilbakemelding om at de satte pris på et nyhetsbrev om 

lavterskel- og overdosefeltet.  

2) For stort fokus på Oslo og Østlandet  

Tilbakemeldingen som oftest gikk igjen, var at innholdet i nyhetsbrevet har for stort 

fokus på det som skjer i Oslo og på Østlandet. En av respondentene forslo at man 

kunne presentere eller intervjue lavterskeltilbud over hele landet. Dette mente 

vedkommende kunne gjøre det mulig for leserne å ta kontakt med aktuelle tilbud i sin 

kommune dersom de ønsket mer informasjon, eller innføre lignende tiltak på egen 

arbeidsplass. En annen skrev noe lignende og ønsket å få «synligjort gode 

prosjekter, brukerstemmer, og hva som skjer fra også små kommuner». En annen 

skrev at det var «litt mye «bystoff» for oss som jobber i små kommuner med omkring 

2000 innbyggere».  

3) Diverse 

En respondent ønsket flere korte intervjuer fra gateplan – gjerne med 

rusmiddelbrukere og ansatte i lavterskelfeltet. En annen savnet mer fra frivillige 

organisasjoner. Videre var det to respondenter som ga tilbakemelding om at de 

ønsket månedlige nyhetsbrev, da de ofte opplevde at kunnskapen var mindre aktuell 

eller utdatert. Det ble også påpekt at det var vanskelig å lese nyhetsbrevet på 

mobiltelefonen, og at PDF ikke var et godt format. En annen respondent kommenterte 

også selve formen på brevet. Respondenten skrev: «Det bør være litt mer tilgjengelig 

og synlig. Opplever det som litt kjedelig, og at det tar for lang tid å lese eks 
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avhandlinger eller rapporter. Det mangler litt "piff" som kan gjøre det litt mer 

interessant». En siste respondent ønsket et mer kritisk blikk rettet mot forskningen 

som har blitt gjort på lavterskelfeltet. Vedkommende skrev «det virker noen ganger 

som man presenterer alt som blir gjort i et positivt lys. Som leser skulle jeg likt å lese 

mer kritikk av valg av problemstillinger, metoder og etiske aspekter ved å studere en 

sårbar gruppe som ofte er "studietrette" av å til stadighet bli bedt om å signere 

samtykker til alt mulig». 

 

3.9 Leserne oppsummert 

Det fremstår som at leserne i stor grad var fornøyd med innholdet i brevet, og syntes det ble 

distribuert i et passende tidsintervall. Hovedkritikken synes å være at brevet har et for stort 

fokus på Oslo og Østlandsområdet. 

4. Funn – kommunikasjon 

Respondentene med kommunikasjonsfaglig kompetanse ble bedt om å se på de siste 

utgavene av Lavterskel nyhetsbrev og deretter svare på fire spørsmål. De ble bedt om å 

beskrive kort deres førsteinntrykk av nyhetsbrevet, kommentere brevets oppsett (som 

overskrifter, rekkefølge, bildebruk og så videre) og komme med forslag til forbedringer. De 

ble også spurt om hvordan nyhetsbrevet i større grad kan nå ut til målgruppen. 

4.1 Førsteinntrykk av nyhetsbrevet 

Det store flertallet av respondentene fikk et førsteinntrykk av at brevet innehold mye tekst, og 

at det derfor kan fremstå monotont. Innholdet opplevdes som lite tilgjengelig, og det var 

tungvint å lese gjennom hele brevet for å få oversikt over hva alle sakene handler om. Flere 

påpekte at de savnet en innholdsfortegnelse som ville gitt bedre oversikt over innholdet. 

Flere kommentere også at PDF var et format som fremstår utdatert og hjemmelaget. 

Samtidig er det flere som påpekte at det faglige innholdet virket godt, men at dette druknet 

noe i mengden med tekst.  
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4.2 Nyhetsbrevets oppsett  

Flere hadde innspill til nyhetsbrevets oppsett. En gjenganger i tilbakemeldingene, var forslag 

om å øke leservennligheten. Her ble blant annet en innholdsfortegnelse og digitale løsninger 

som Mailchimp trukket frem som konkrete forslag. En respondent mente innholdsoversikten 

gir leserne muligheten til å hoppe rett inn i saker de ønsket å lese. For å hjelpe leseren med 

å avgjøre om teksten i utgangspunktet er interessant for dem, ble det anbefalt å inkludere 

korte ingresser i nyhetsbrevet, med lenker til videre lesning. Det ble fremhevet at 

nyhetsbrevet i sin nåværende form opplevdes som et tungvint dokument. Respondenten 

foreslo derfor at brevet stykkes mer opp, kortes ned og at det brukes flere visuelle 

virkemidler. Det var også flere respondenter som savnet flere bilder og grafiske uttrykk, og 

derav savnet en mer visuell presentasjon av budskapet. En respondent påpekte også at 

bildebruken virket noe vilkårlig. Mer konkret ble det anbefalt å bruke breddebilde (gjerne 

panoramaformat), slik at bildene bygger mindre i høyden.  

4.2 Forslag til forbedringer  

På mange områder var forslagene til forbedringer overlappende med tidligere innspill. 

Enkelte svarte også se tidligere svar på dette spørsmålet. 

De fleste respondentene fremhevet formatet av nyhetsbrevet som området med størst 

forbedringspotensial. En respondent skrev: 

«Dette er laget som en PDF - har dere vurdert en løsning for nyhetsbrev? Da kan det 

visuelle håndteres gjennom maler og det blir tydeligere skille mellom hver nyhet. 

F.eks. mailchimp har maler for bruk av bilder - dere kan selv sette opp hvilken mal 

dere ønsker. Med Mailchimp får dere også statistikker på hvor mange som åpner og 

hvilke saker som blir lest. Litt jobb å sette opp første gangen, men verdt innsatsen». 

Fordelen med et digitalt format, slik respondentene beskrev det, var at det ville gi et 

tydeligere oppsett og fremheve viktig informasjon. En annen respondent skrev: 

«Selve nyhetsbrevet bør være mye kortere, slik at man raskt får et overblikk og se om 

det er noe man er interessert i å lese mer om. Hvis man er det, bør man kunne klikke 

seg videre og få opp en pent presentert artikkel med tekst og bilde på en nettside, 
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feks KoRus-nettsiden. Derfra bør det linkes videre igjen til andre artikler med samme 

tema». 

Det ble også trukket frem at en mer visuell fremstilling vil være mer leservennlig og 

oversiktlig enn kun bruk av tekst som virkemiddel. Det ble derfor forslått å «Fremheve viktig 

informasjon, kunnskap, tall, resultater og funn etc. ved hjelp av infografikk. Det pirrer øyet og 

nysgjerrigheten. Og vi lærer uendelig mye mer av et bilde/infografikk/visualisering fremfor å 

lese en setning». 

Det ble understreket at det faglige innholdet fremstod som godt, men at det også kan 

oppleves som utilgjengelig for leserne.  

Videre ble lengden på nyhetsbrevet problematisert, og respondentene ga tilbakemelding om 

at det var mye informasjon i hvert brev. Det ble forslått å utgi brevene oftere med mindre 

innhold, men det ble påpekt at en mer digital løsning, hvor informasjonen var mer kortfattet 

(med lenke til hele saken), ville gjøre informasjonsmengden mer håndterbar.  

4.3  Innspill til hvordan nyhetsbrevet i større grad kan nå ut til målgruppen 

Flere av respondentene skrev at de var usikre på hvordan brevet ble distribuert per dags 

dato, og at det derfor var vanskelig å foreslå forbedringer knyttet til distribusjonen. Blant 

annet ble det forslått at leserne kunne abonnere og få det direkte på epost – noe mange 

allerede gjør. 

Det ble fremhevet at nøkkelen for å nå ut til flere vil være å lage en tydelig 

kommunikasjonsstrategi. En respondent forslo å invitere «oss i kommunikasjonsavdelingen» 

inn i en interessentanalyse. Om interessentundersøkelsen skrev respondenten: 

«Strukturer opp hvem som er målgruppe og hvorfor. Treffer innholdet målgruppen? I 

hvilke kanaler er de? Er nyhetsbrev rett verktøy for å nå ut til målgruppen med denne 

informasjonen? Lag en kanalstrategi basert på hva dere vet om målgruppene deres 

og hvilke budskap dere ønsker å nå ut med til hvem. Kanskje dere skal starte 

podcast? Korte snutter på 10 minutter? det treffer kanskje like godt som et 

nyhetsbrev. En nyhetssending? For sosiale medier: kartlegg hvem som er deres 



Evaluering av lavterksel nyhetsbrev 

Kompetansesenter rus Oslo 

15 

"bestevenner" - hvem deler deres innhold - hvem sørger for spredning til viktige 

målgrupper? Hvor er det viktig at dere er synlig og hvordan blir dere det?» 

En respondent forslo også å gjøre artiklene i nyhetsbrevet tilgjengelig hver for seg. Dette vil 

gjør det mulig å dele enkeltsaker fremfor å dele hele brevet.  

Det ble også foreslått at alle kompetansesentrene kunne bidra til å spre brevet i større grad 

enn det skjer per nå. 

4.4  Kommunikasjon oppsummert 

Gjennomgående i svarene fra respondentene med kommunikasjonsfaglig kompetanse var at 

formen på nyhetsbrevet med fordel kunne vært oppdatert til en mer digital og moderne 

løsning. Brevet inneholder mye kunnskap og informasjon, men da det ikke fantes noen 

innholdsfortegnelse kan det være vanskelig å raskt finne frem til det leserne finner mest 

interessant. Dette foreslås av flere løst gjennom å benytte for eksempel Mailchimp.  
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5 Diskusjon 

Basert på en gjennomgang av bakgrunnsdokumenter og to ulike spørreskjema får vi et godt 

bilde av hvordan brevet er organisert, hvordan leserne opplever nyhetsbrevet og hvilke 

kommunikasjonsfaglige innspill som foreligger blant våre respondenter.  

5.1 Bakgrunnsinformasjon 

Det viste seg tidlig i evalueringen at det fantes lite styringsdokumenter eller retningslinjer for 

nyhetsbrevet. Dette tolkes som at kompetansesentrene har stor frihet i arbeidet med 

nyhetsbrevet. At kompetansesentrene kan ha stor frihet i arbeidet med nyhetsbrevet kan 

selvsagt ha fordeler, ved at ansatte som har nærhet til feltet får stor påvirkningskraft. 

Samtidig fremstår det som overraskende at målgruppen eller formålet med brevet ikke er 

tydelig definert, utover at det skal lages et nyhetsbrev rettet mot lavterskel helsetiltak for 

rusmiddelbrukere. En tydeligere definert målgruppe og formål med brevet kunne ha bidratt til 

brevet blir mer rettet mot områder de regionale kompetansesentrene på rusfeltet og 

Helsedirektoratet opplever som hensiktsmessige i tråd med Overdosestrategien. Dersom 

arbeidet med nyhetsbrevet skal være en nasjonalt bør det legges en tydelig strategi for 

hvordan det kan nå ut til personer på lavterskelfeltet over hele landet. At hele 80 prosent av 

respondentene jobbet på Østlandet, og samtidig trekker frem et for høyt fokus på Oslo og 

Østlandsområdet, tyder på at det kan være et stort potensiale for å nå ut til flere relevante 

lesere i andre landsdeler ved å inkludere mer innhold rettet mot dem. 

Forslag til forbedringspunkt: 

- Utarbeide et tydelig definert mandat for nyhetsbrevet, hvor målgruppe og formålet 

defineres av Korus Øst og Oslo, og eventuelt avklares med Helsedirektoratet.  

5.2 Leserne 

Leserne av nyhetsbrevet fremstår generelt fornøyde med brevets innhold og hvor ofte det 

distribueres. Det som pekte seg ut, er at leserne i all hovedsak jobbet på Østlandet, samtidig 

som at flere ga innspill på at det var for stort fokus på Oslo og Østlandet. Dette opplevdes 

ikke nødvendigvis relevant for respondenter som jobbet i mindre kommuner med andre 

problemstillinger og ressurser. Et brev med en nasjonal målsetning burde ha innhold som 
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reflektere dette. Oslo skiller seg fra resten av landet, da Oslo er Norges eneste storby, og 

ved å belyse saker fra mindre kommuner kan brevet oppleves som mer relevant for flere 

lesere.  

Forslag til forbedringspunkter: 

- Arbeide for at brevet i større grad når ut til lesere over hele landet. 

- Jobbe aktivt for at nyhetsbrevet skal inneholde saker fra hele landet – også mindre 

kommuner. 

5.3 Kommunikasjonsfaglig vurderinger 

Tilbakemeldingene fra personer med kommunikasjonskompetanse tilsier at det faglige 

innholdet i nyhetsbrevet fremstår godt, men at format er uoversiktlig og at det er vanskelig å 

finne den informasjonen leseren ønsker uten å måtte lese gjennom hele brevet. Da 69 

prosent av leserne svarte at de kun leser delene de syntes virket interessant, og 18 prosent 

svarte at de tar en rask titt på brevet, fremstår det som hensiktsmessig å synliggjøre 

innholdet på en måte som gjør det enklere å finne relevante saker for leserne.  

Forslag til forbedringspunkt: 

- Vurdere å endre formatet på nyhetsbrevet til Mailchimp eller andre digitale løsninger 

- Jobbe for å gjøre innholdet i brevet mer tilgjengelig. 

 


