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Første praktikant med brukererfaring hos Fylkesmannen!
Christin Storm er tidligere
rusmisbruker. Nå er hun
rusfri. Som første i landet
har hun fått praksisplass i et
Fylkesmannsembete, hvor en
del av begrunnelsen nettopp
er hennes brukererfaring.
Både hun og Fylkesmannen i
Østfold viser vei.
Christin Storm er stolt over å ha fått praksisplass hos Fylkesmannen i Østfold.
– Dette er kjempeflott! Jeg har jobbet i
18 måneder i RIO og jobbet opp mot NAV
slik at de kunne registrere meg i praksis.
For NAV har dette vært vanskelig å få til.
Årsaken til det kan være at jeg er trygdet,
sier Storm. Hun mener at det å være trygdet ikke trenger å være god nok grunn til
ikke å få være i praksis.

Endelig registrert praksis!
Storm tok selv kontakt med Håkon Løes
hos Fylkesmannen i Østfold. Alle skjemaene hun tidligere hadde fylt ut ble fylt ut på
nytt, men denne gang med hans signatur,
og da gikk det gjennom. – Heldigvis klarte
Håkon Løes hos Fylkesmannen å ta tak i
dette, og fikk meg over på fylkesmannskontoret. Da ble det orden med en gang og
jeg har fått registrert praksis, smiler hun. }}

Christin Storm er den første i landet som har fått
praksisplass i et Fylkesmannsembete, begrunnet med
sin brukererfaring. – Jeg har vært heldig. Jeg gleder
meg til oppgaven og vet jeg kan utrette mye, sier
hun.

Hybrid i kontorlandskapet
– Min bakgrunn er jo litt annerledes enn de
andre på kontoret kan du si. Men jeg viser
jo at det er mulig å få til noe selv med rusbakgrunn og delartium, sier Storm.
Selv om hun ikke har vært på jobb mer
enn to dager enda, har hun følt seg nyttig
fra første stund. – Jeg føler meg som en
hybrid i kontorlandskapet. Jeg kan snakke
gatas språk og jeg kan kontorspråket. Jeg
snakker like bra med de på gata som menneskene bak skrankene i offentlige etater,
sier Storm.

Veien ut av misbruk
Storm har vært rusfri i 11 år. Hun har alltid
følt seg litt mindre verdt enn andre fordi
hun har vært med i rusmiljøet så lenge.
Veien ut av avhengigheten for henne handlet om å bli møtt av andre mennesker.
– Jeg ble med i velforeningen der jeg bor.
Her ble jeg møtt med verdighet og respekt
for mine meninger. Det tok ikke lang tid
før jeg ble valgt inn som varamedlem, og nå
sitter jeg som nestleder, forteller hun. Det
var menneskene i velforeningen som fikk
henne til å tro på at også hun kunne være
med på å bidra med noe. – Men nå kan jeg
bruke alt det dumme jeg har vært med på til
noe positivt. Jeg har masse erfaring på hva
som fungerer og hva som ikke fungerer,
sier hun.

Møtt med ny respekt
Hos Fylkesmannen er Storm i helse- og
sosialavdelingen. – Jeg føler meg positivt
mottatt. Jeg kjente jo bare Løes fra før. Han
har sett at jeg har utviklet meg i de vel to
årene jeg har kjent han. Selv merker jeg jo
at jeg blir møtt på en annen måte. Jeg oppfører meg også på en annen måte enn tidligere og har fått bedre selvtillit. Den har jo
kommet fordi jeg har blitt møtt med
respekt, og det er viktig! Likevel må du ha
noen rundt deg som kan få deg til å tro på
at du er verdt noe. Viser ingen ved handling
eller gest at du er verdt noe, vet du liksom
ikke hvor du står, sier Storm.
– Nylig ble jeg fortalt av en overlege,
som er psykolog, at jeg faktisk har blitt kritisert i alle år, uten at jeg har skjønt det slik.
Når folk har sagt «du som er så smart
burde jo klare å finne deg en jobb», er jo
det egentlig kritikk. Det er jo ikke lett å
vinne selvrespekt når man går rundt og
bare opplever kritikk, sier Storm.

Mye fastgrodd
Storm skal i sin nye tilværelse jobbe med
systemkritikk. – Jeg skal se på mulighetene
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for å endre eksisterende systemer til det
bedre. I dag er det mye som er kontraproduktivt, og slik kan det ikke fortsette.
Byråkratene er ofte gode til å snakke, men
vi ser ikke alltid at det fører til noen endring. Jeg har opplevd mange fastgrodde
prinsipper og tendenser, sier Storm.

Massiv innsats over lang tid er ser ut til å ha
en positiv effekt. Det tar lang tid å bygge en
god relasjon og stor tillit. Det krever at minst
en person involverer seg i ungdommens liv, har
ungdomskontaktene Sven Erland Sandin ved
NAV Hadeland og Andre Jørgensen på NAV
Jevnaker erfart gjennom Ungdomsprosjektet
på Hadeland.

Spill på samme lag!
Storm opplever situasjonen slik at klienter
blir stigmatisert og sementert i en forestilling om at det hele tiden er de med utdanning som kan alt, og at det er alle andre som
trenger hjelp. – Vi må være på det samme
laget. Vi har felles mål om at rusmisbrukeren skal få et så godt liv som mulig. Rusmisbrukeren vil bli rusfri, og hjelpeapparatet vil at klienten skal bli rusfri. Et annet
mål er jo å få folk tilbake til samfunnet og
bli skattebetalere, sier Storm.

Brobygger
De som får hjelp av Storm er folk hun kjenner, eller folk som har hørt om henne.
– Jeg er en slags brobygger mellom «de
der inne og de der ute». Jeg kan gatas og
byråkratenes språk. Folk som vil ha hjelp
må selv henvende seg til meg, sier hun.
Hun møter brukerne på steder brukerne
selv vil møte. Det er de som bestemmer.
Selv har hun vært med brukerne på steder
som f. eks hjemme, NAV, kafé og legekontor. – Jeg har også vært med i skifteretten
som personlig støtte, sier hun.

Gatejurist «light»
– Selv om jeg ikke har den faglige tyngden
for å kalle meg gatejurist, gir jeg mye råd til
brukerne om hva som må eller skal til for å
få utløst de rettighetene de faktisk har. Vi
har rett på å eie våre egne muligheter. Vi
skal ha ansvarsgrupper hvor vi bestemmer
hvem som skal være med, hva vi skal snakke om og hva vi skal jobbe mot. Tjenestene
rundt oss er pliktet til å samarbeide for vårt
beste, sier Storm.
Det er klienten eller personen det handler om. – Det er vedkommende sitt liv. Når
man eier det blir det progresjon og livet får
mening, sier hun.

Ungdomsprosjektet på H

Flere inn i N
Prosjektperioden for ungdomsprosjektet på Hadeland
er over. Målgruppen for
prosjektet har vært risikoutsatt ungdom som velger
bort, eller står i fare for å
velge bort videregående
skole. Mye av oppmerksomheten i prosjektet er viet rusproblematikk, problemfylt
nettspill og psykiatri.

heller ikke deltatt i organiserte fritidsaktiviteter på ungdomsskole eller senere.
– Noe av det viktigste vi som ungdomskontakter kan gjøre er å ta i mot ungdommer og knytte en relasjon til hver av de som
trenger oss og være tilstede for dem. I oppstartsfasen er det viktig å ha god kontakt,
og møte ungdommene der de selv velger å
møte oss. Det kan være på NAV-kontoret,
hjemme, en biltur eller bare via tekstmeldinger, sier Sandin.

Faller ut tidlig
Mange av ungdommene forteller at de falt
ut av skolen allerede i 7. klasse, eller tidligere. – For disse vil ikke arbeidspraksis
rette opp all problematikk som ikke har
blitt tatt tak i tidligere. Arbeidspraksis
alene er nok ikke den optimale løsningen
for risikoutsatte ungdommer, sier Jørgensen. Skal dette fungere må det være sammen med en arbeidsgiver som ser den
enkeltes behov, og i tillegg ha dyktige og
engasjerte fagpersoner innenfor ungdom,
rus og psykisk helse, legger han til.

Heller dagtilbud enn arbeidspraksis
Risikoutsatt ungdom trenger noe mer enn
en ordinær praksisplass. – Vi har sett at dagtilbud kan være mer riktig enn arbeidspraksis, jobb eller skole for enkelte. Arbeidspraksis kan være en god løsning for
ordinære ungdommer som mangler arbeidserfaring. For andre er arbeidspraksis i en
skjermet virksomhet bedre tiltak enn praksis i ordinær virksomhet. Alternativene er
bedre enn ledighet, sier Jørgensen.

adeland:

NAV enn ut
Dette har vært et interkommunalt prosjekt
mellom kommunene Gran, Lunner og
Jevnaker, samt Hadeland videregående
skole. Prosjektet har vært i regi av NAV
Hadeland. – Prosjektet har i utgangspunktet vært for de som faller utenfor alle systemer. Noe av det vi har lært i prosjektperioden har vært at god tydeliggjøring på å
sette inn innsatser så tidlig som mulig har
gitt resultater. Vi har også sett at gode relasjoner er viktig, sier leder av NAV Hadeland, Tone E. Andersen.

Fant mange, lykkes med noen
Ungdomskontaktene Sven Erland Sandin
ved NAV Hadeland (Lunner og Gran
kommune) og André Jørgensen på NAV
Jevnaker har erfart at risikoutsatte ungdom-

Mangler trygghet og nærhet av voksne

mer i de fleste tilfeller har en bakgrunn som
er kompleks og at det handler om å finne
best mulig tilpasset aktivitet til hver enkelt.
– Det er mye positivt i ungdomsprosjektet.
Vi har lykkes med mange, men ser at det er
noen vi ikke har lykkes med. Det er denne
gruppen vi må ta fatt i og finne nye løsninger til, sier Sandin. – I utgangspunktet skulle prosjektet prøve å få ungdommene tilbake i skolen ved fange de opp og få dem til å
søke på nytt. Alternativt ville vi prøve å
skaffe en arbeidspraksis for arbeidstrening
slik at de skulle bli mer motivert for skole,
legger han til.

Viktig å være tilstede
Den gruppen ungdommer som sliter har
behov for hjelp på mange områder. De har

Noe av det viktigste ungdomskontaktene
gjør er å involvere seg i ungdommenes liv.
– En risikoutsatt ungdom mangler som
regel trygge voksenpersoner i sitt liv. Det er
som oftest ingen som involverer seg i deres
liv. Mange ungdommer slipper heller ikke
andre innpå seg. I verste fall slipper de til
feil personer, slik at de blir avhengig av å få
andre input for å komme seg ut av uføre og
komme videre, sier Jørgensen.

Større behov en først antatt
Ungdomsprosjektet har vært et nyttig prosjekt. – Vi har avdekket og synliggjort at
behovet for innsats mot risikoutsatt ungdom er større enn det vi først trodde, altså
tilfanget har vært større enn utfallet. Med
det kan vi vel si vi har gitt NAV mer å jobbe
med, og at det er behov for massiv innsats,
konkluderer Jørgensen.
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Sarpsborg kommune og fylkesmannen har gått sammen om å gjøre situasjonen og
livet enklere for kvinner som blir gravide og i tillegg er rusavhengige. Prosjektet Gravide
rusavhengige før, under og etter fødsel har blitt et trygt forum for denne gruppen.

Gravide rusavhengige
– før, under og etter fødsel
Gravide rusavhengige er en gruppe med
mange og ulike behov som skal være dekket fra svangerskapet og frem til barnet er i
skolepliktig alder, hvis det er behov for det.
– Disse jentene har nok av problemer som
det er og de som kommer til oss får hjelp
og veiledning fra første dag. Vi er lokalisert
i ettervernet, og skal etter anbefaling i
Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR,
være tilstede for de som trenger oss helt til
barnet begynner i skolen, forteller prosjektleder, Hanni Bergene.

nettverk. Jentene som kommer til oss har
blitt anbefalt å ta kontakt enten av lege,
jordmor, helsesøster, NAV, SMP, utekontakt, politiet eller rustjenesten. Vi må jo
være tidlig på banen med å tilrettelegge slik
at de skal kunne konsentrere seg om graviditeten og forberede seg til morsrollen.
Jentene skal få hjelp til saker som f.eks. har
med NAV, økonomi, eller bolig å gjøre.
Det er vi der for å hjelpe dem med. De skal
først og fremst konsentrere seg om å bli
mor, forteller Bergene.

Konsentrere om morsrollen

Flere enn antatt

Gravide rusavhengige før, under og etter
fødsel er organisert under ettervern på
Kompetansesenter for rus og psykisk helse.
Prosjektet er plassert i ettervernet da det
har å gjøre at man velger fosteret, og da må
man si farvel til rus. – Vi har alle tjenesteyterne innen helse, graviditet og rus i vårt

Aktiv markedsføring av tjenestetilbudet
har ført til at det har kommet flere jenter
enn det man trodde. – Jeg ble forespeilet tre
til fire jenter i året da vi startet dette prosjektet, men i løpet av siste 18 måneder er
har vi kommet opp i 16, sier Bergene. Felles
for de som kommer til Gravide rusavhen-

gige har et rusproblem. – Hvis det er tidlig
i svangerskapet tar vi noen samtaler for å
finne ut om de skal, orker eller vil gjennomføre svangerskapet, om de er motiverte
for oppgaven, og hvis de er det veileder vi i
forhold til dette, sier Bergene.

Må være rusfri
De som kommer til Gravide rusavhengige
er klar over at det er krav om rusfrihet i
svangerskapet. Fosteret skal være beskyttet
mot alle typer rus. – Norge har som ett av
få land i verden en tvangsparagraf i sosialtjenesteloven som gjør oss i stand til å
tvangsinnlegge gravide hvis de ikke holder
seg unna rus i svangerskapet. Tvang er kun
hvis polikliniske alternativer er prøvd og
man ikke lykkes, sier Bergene.

Har få av de det er mange av
Jentene som kommer har alle typer rusproblemer og med alle grader av alvorlighet i
forhold til avhengighet. Enkelte er ressurssterke og klarer raskt å ta vare på seg selv
og stake om kursen. Andre har kommet
langt før de blir gravide og noen er unge,
hatt dårlig oppvekst og har en tyngre ballast. – De vi har få av, men vet det er flere
av, er velfungerende gravide kvinner som
ikke klarer å stoppe rødvinsinntaket.
Alkoholmisbruk er det vi ser minst til, men
vi vet, og med støtte i forskning, at det er
her det er størst mørketall, sier Bergene.

Gravide rusavhengige før, under og etter fødsel er
et av prosjektene om er med i Prosjektnettverket i
Østfold. – Jeg har vært med i dette nettverket en
stund, og må si at det har gitt mitt prosjekt mye.
Vi bruker styrkebasert metode som vi har lært av
Bjørn Hauger. Det har gitt meg mye som jeg har
med videre til mine medledere, Marte og Marita og
til brukerne i prosjektet. Prosjektet ville ikke vært så
bra uten dette nettverket og hva vi lærer her, sier
Bergene.
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Finne felles styrke
En ting småkommuner må merke seg er at
dersom de ønsker å etablere tilsvarende tiltak, kan det gjerne være interkommunalt
dersom volumet ikke er stort nok i en
kommune. – Uansett om jentene kommer
fra by eller bygd er det viktig for dem å få
muligheten til å delta i en gruppe med flere
«likesinnede». Dette vil få frem styrken i
dem, de vil vokse og bli tryggere på tilværelsen. Jentene føler seg lett stigmatiserte
og er en gruppe som helsesøstere sliter med
å få med i ordinære mor/barn grupper, sier
Bergene.

Bygge god relasjon først
Jentene har to fellesnevnere, rus og graviditet. – Når jentene kommer til Gravide
rusavhengige starter de fleste med individuelle samtaler for å komme i en trygg relasjon, men går etter hvert over til samtalegrupper. De kommer fra et miljø hvor jenter normalt ikke er så snille mot hverandre.
De opplever også selv at de profitterer på å
delta i grupper, men det må alltid være rom
for individuelle samtaler også, sier Bergene.

Salgbar statistikk!
Av de 16 jentene som har vært innom
Gravide rusavhengige er det tre som er eller
har vært i LAR (Legemiddel Assistert Rehabilitering). – Vi har også veldig god statistikk på tilbakefall. Det er kun ei jente som
har falt tilbake i rus. Hun er nå innlagt på
institusjon og har et mål om å få barnet tilbake. Denne statistikken er vi stolt av, sier
Bergene.

Sidestilt kompetanse
Ei av jentene som er med i prosjektet er tidligere bruker. Hun jobber nå som likeverdige medleder. Marita skal lede mor/barngruppe sammen med Bergene. De har sidestilt fagkompetanse på bakgrunn av Maritas brukererfaring. – Hun er en voksen
jente som har lang fartstid og prøvd det
meste. Hun kan og vil si ting til de unge
jentene med en helt annen tyngde enn det
jeg kan si.
Marte er bruker i ettervernet generelt.
Hun skal være medleder i en gruppe etter
nyttår for de som ikke får lov til å beholde
sine barn. Marte har selv opplevd dette to
ganger, og kan dette temaet godt, forteller
Bergene. – Jentene får bedre tro på seg selv
og kan bidra med mye inn i gruppene og
samtalene. Det å akseptere erfaring og fag
som like viktig vil øke kvaliteten i arbeidet,
legger Bergene til.

Godt prosjektnettverk
i Østfold
For kommunene handler opptrappingsplan for rusfeltet i
stor grad om tilskudd til kommunalt rusarbeid, noe som gir
mulighet for å etablere nye årsverk.
– Men observasjonen vi gjorde var at
flere ble stående ensomme i prosjektene
eller i tilskuddsfinansierte tiltak. Mange
av disse personene manglet ofte nødvendig kompetanse på det å kunne jobbe
med prosjektutvikling eller utviklingsarbeid. Dette var utgangspunktet for etableringen av prosjektnettverket i Østfold,
forteller rådgiver på rusfeltet hos Fylkesmannen i Østfold, Håkon Løes.
– Når vi i 2009 etablerte Prosjektnettverket var det for å tilføre nødvendig
kompetanse i utviklingsarbeid og samtidig etablere grunnlag for nettverk for
erfaringsoverføring, forteller Løes. Prosjektnettverket samles seks ganger i året
med fokus på kontinuitet i utviklingsprosesser og involvering av brukere.
– Det bidrar til å sikre kontinuitet i
prosjektene og konsistens i det som
bringes inn fra faglig hold. I tillegg til
Bjørn Hauger fra selskapet Sareptas A/S
har vi hatt skrivekurs med Christine
Calvert for å lære noen enkle grep for å
sikre god kommunikasjon om vesentlige
tema, sier Løes. – Vi har valgt å bruke
Hauger. Det er han som trekker i de røde
trådene. Hans opplegg med styrkebasert
tilnærming ser ut til å ha truffet godt som
supplement til prosjektarbeidskompe-

tansen, sier Løes. I samarbeid med andre,
og sammen med andre kommuner blir
det utviklet mer kunnskap enn det man
klarer på egenhånd.
Behovet for nettverk i prosjektsammenheng er helt klart til stede. Prosjektene er innen boligsosialt arbeid og
kommunalt rusarbeid. Totalt er det ca 50
prosjekter innen fagfeltene med i dette
nettverket. – De som er med er de som
har fått tilskuddsmidler via Fylkesmannen i Østfold. En fellesnevner for våre
prosjekter er altså faglig utviklingsarbeid.
Det gjør det også naturlig å utvide nettverket til å gjelde de som har rolle som
brukere, og deres ledere. Det handler om
utvikling og kompetanse som disse er
nødt til å utvikle sammen, forteller Løes.
– Denne arbeidsmåten koster lite og
har mye for seg. Å drive med utviklingsarbeid er krevende og forutsetter at man
fra tid til annen tar et skritt eller tre tilbake og ser på hva man driver med og
kan hente ut av det. Denne anledningen
gir vi her, avslutter Løes.
Bjørn Hauger (i midten) er den som trekker i
trådene i prosjektnettverket. Her sammen med
rådgiver på rusfeltet hos Fylkesmannen i Østfold,
Håkon Løes (t.v) og Helge Bjørnsen fra KoRusØst.
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Positiv utvikling i Ringsaker
I løpet av de siste par årene
har alkoholforbruket blant
ungdom i Ringsaker gått noe
tilbake. En av forklaringene
er at foreldrene har blitt mer
restriktive i sin holdning mot
å gi ungdom alkohol hjemme,
eller å sende det med på fest.
Ringsaker kommune startet med ungdomsundersøkelser i ungdomsskolene i 2006.
Dette ga kommunen noen svar som gjorde
at de måtte sette seg ned og finne ut av hva
som måtte til for å imøtekomme funnene
fra undersøkelsen. – Alle elevene i 8.–10.
trinn var med på undersøkelsen. For vår del
utgjør dette ca 1.300 elever. Omtrent halvparten av ungdommene svarte at de hadde

– Ungdommen i Ringsaker drikker mindre alkohol nå enn før. Vi kan også si at foreldrene er
mer restriktive, og at det er en sammenheng
her. Om dette alene skyldes satsningen på ÖPP
er usikkert, men gjennom dette programmet har
refleksjoner rundt ungdom og alkohol blitt satt
på dagsorden. Det i seg selv kan ha bidratt i
positiv retning, sier SLT-koordinator i Ringsaker
kommune, Mette Erika Harviken.

drukket alkohol, og at foresatte hadde spilt
en vesentlig rolle til at ungdommene hadde
fått alkohol. Altså at mange fikk alkohol fra
foreldrene, forteller SLT-koordinator i
Ringsaker, Mette Erika Harviken.

Mange med ÖPP kurs
– Vi hadde i et par år allerede hatt foreldremøter i grunnskolen hvor vi la vekt på foreldresamarbeid, grensesetting og dette med
å stimulere foreldrene til å utsette alkoholdebuten til sine ungdommer, forteller
Harviken. Siden 2008 har Ringsaker kommune utdannet over 20 foredragsholdere
fra ungdomskontakt, PP-tjeneste, politi,
skole og ungdomshelsetjenesten i ÖPP
metoden. – Det ÖPP står for er i hovedtrekk å utsette debutalder, redusere ungdommers drikkevaner og ikke minst stimulere til foreldresamarbeid og foreldrenettverk. Det ÖPP ga, var det vi så det var be-

hov for etter undersøkelsen i 2006. Vi fikk
et program som fylte gapet på det vi manglet, bekrefter Harviken.

Felles budskap til alle
– Vi har også sett noen gode synergieffekter
av vår innsats med ÖPP. Nå har vi en felles
faglig kunnskapsplattform når det gjelder
dette med ungdom og alkohol, kunnskap
som da blir implementert i de enhetene som
nevnt. Uavhengig om du representerer
politiet eller ungdomskontakten formidler
du det samme budskapet og benytter de
samme argumentene, forteller Harviken.

Avtale for mer enn alkohol
Når foreldre setter seg sammen og reflekterer over sin rolle som tenåringsforeldre, og
hvordan de kan samarbeide om å ha et foreldrenettverk, blir det skapt en felles holdning. – Dette konkretiseres i noen få
hovedpunkter i en foreldreavtale som kan
hjelpe og støtte foreldrene å stå i den rollen.
Man må samtidig gi ungdommene et klart
budskap om at dette er noe foreldrene har
blitt enige om, forteller Harviken. Ved flere
skoler blir foreldreavtalen hengt opp i klasserommet. Avtalen blir dermed synliggjort
både i den daglige undervisningen og
mellom foreldre og ungdom i fritiden. – I
seg selv er dette en stor verdi og det er alltid
slik at avtalen inneholder flere punkter enn
kun det som direkte omhandler alkohol,
sier Harviken.

De på vippen har vippet tilbake
– Jeg har sett og hørt mange gode refleksjoner og diskusjoner i gruppearbeidene og i
etterkant av ÖPP foredragene som er holdt.
Vi har opplevd flere foresatte som har vært
tvilende i forhold til å gi ungdommene
alkohol eller ikke, og hvor ÖPP har bidratt
til at man har blitt tryggere på sitt standpunkt om å være restriktiv. Metoden har
også bidratt til at foreldrene i større grad
blir enige om felles holdninger og ikke
minst at foreldrene ser betydningen av å
samarbeide til det beste for ungdommene,
sier Harviken.
– ÖPP er dessuten en god anledning til å
presentere de tjenestene som jobber med
barn og unge i kommunen. Vi tror terskelen for å ta kontakt blir lavere gjennom at
foresatte blir tryggere på hvem man kan ta
kontakt med, legger hun til.
6
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Liten kapasitet
ÖPP blir gjennomført ved alle tre klassetrinnene i de fem ungdomsskolene i kommunen. – Vi har ikke hatt kapasitet til å
gjennomføre mer enn ett møte med ÖPP
på hvert trinn i løpet av året. I hovedtrekk
har vi sett at foreldreavtalen blir etablert i
alle trinn. Avtalen blir gjennomgått og revidert hvert år, og oftest foreslås nye elementer som foreldrene mener bør være med,
sier Harviken.

ÖPP har EFFEKT
ÖPP er nå forsket på ved tre ulike anledninger. Først
den forskningen som materialet i det forebyggende
programmet bygger på fra Örebro Universitet, så et
bredt anlagt forskningsprogram i Holland og nå fra
STAD (Stockholm forebygger alkohol- och drogproblem).

Klart mer restriktive foreldre
En tilsvarende undersøkelse som i 2006, ble
gjennomført i 2009. ÖPP hadde da gått
over to år. Svarene som kom frem i 2009undersøkelsen var for det første at det var
færre ungdommer i ungdomskolealder som
hadde drukket alkohol og det var en klar
tendens og indikasjon på at foreldre hadde
blitt mer restriktive i forhold til dette med
å gi ungdommene alkohol. – Det var jo en
av hovedmålsetningene vi ønsket å oppnå
med å innføre ÖPP i kommunen. Vi har
med andre ord merket endring i positiv retning til tross for at vi ikke har kjørt ÖPP i
full skala. Ringsaker bruker i tillegg programmet Unge & Rus overfor ungdommene, men ÖPP til foreldrene, sier Harviken. I løpet av 2012 vil det bli gjennomført en tilsvarende undersøkelse som de i
2006 og 2009.

Alkohol etter konfirmasjon
Ringsaker kommune har fem ungdomsskoler med ulik geografisk beliggenhet.
Noen er litt mer urbane enn andre. Brøttum barne- og ungdomsskole ligger på
bygda, med de utfordringene dette gir. – Vi
er en bygdeskole og får elever fra grendene
rundt om. På Brøttum opplever vi at det
fortsatt er en kultur for at man får med
alkohol hjemmefra når man er nykonfirmert og får dra på fest, sier skoleleder
Haldis Sveen.

Alkohol på dagsorden er bra
I de ulike klassetrinnene er det også ulikt
syn på dette med å gi alkohol til ungdommene. Likevel gir foreldre uttrykk for at
det er positivt at dette blir diskutert og at
problemet blir satt på dagsorden. – Det
sosiale betyr jo mye men det er noe med
hva vi som skole skal gjøre. Vi er forpliktet
til å jobbe med holdningsskapende og forebyggende arbeid. ÖPP har vært positivt
med at vi har fått dette på dagsorden, og at
elevene har muligheten til å være med å diskutere dette, sier Sveen.

Studien viser at de foreldrene som tok
del i programmet raskt inntar en mer
restriktiv holdning og at de i langt mindre grad byr barnet alkohol i løpet av
ungdomsskoleårene. Studien viser også
at omfanget av mer omfattende bruk av
alkohol er mindre blant disse foreldrenes
barn målt etter 12 måneder. Også når det
gjelder debutalder er det en liten forskjell, men denne er ikke signifikant.
Etter 30 måneder kan en ikke vise den
samme positive effekt som ÖPP-studien.

elevene i undersøkelsen, som i liten grad
synes påvirket av det forebyggende arbeidet. Det betyr at foreldrerettet arbeid
alene ikke er nok for å påvirke ungdommens alkoholvaner i slutten av ungdomsskolen og når de går i videregående
skole. Dette er helt i tråd med undersøkelsen fra Holland.
I Holland undersøkte de effekten av
ÖPP alene og sammen med et ungdomsrettet program. Og de undersøkte et
ungdomsrettet program alene og sammen med ÖPP.
Fra Holland fikk vi et entydig og ikke
overraskende svar: Vi må jobbe systematisk både med foreldrene og ungdommen
samtidig. Jeg vil hevde at ÖPP bygger
godt opp under og forsterker en rekke
gode ungdomsrettede programmer. Ikke
minst vil jeg peke på «Unge og Rus» som
et enkelt og lett tilgjengelig program.

Forskerkonsensus om ÖPP

EFFEKT

KoRus-Øst deltok i et møte i Stockholm
hvor forskere fra Örebro, Karolinska
Institutt og Folkhälsoinstitutet i Sverige
drøftet ÖPP i lys av STAD-studien.
Forskerne poengterte at det er en forskjell fra ÖPP-studien i 2001 til STADstudien i 2011 i hvordan ungdom og
deres forholder seg til alkohol.
Delvis har budskapet om at det er viktig at foreldre bryr seg, og setter grenser
i stor grad blitt adoptert. Samtidig er graden av alkoholholdig drikke blant de
yngste ungdomsskoleelevene nærmest
trendsmessig blitt redusert. Det betyr at
det skal mye til å ta ut den samme effekten en gang til. Forskergruppa var entydig opptatt av at påvirkningsarbeidet
ikke må stoppe opp.

I Sverige er ÖPP blitt omdøpt til
EFFEKT og de arbeider med å sikre en
ikke-kommersiell finansiering av fornyelse og vedlikehold av programmet. Det
virker nå som om svenske myndigheter
vil være med i et samarbeid med kommunene om å drifte utviklingen av
EFFEKT.
I Norge er det Helsedirektoratet som
sitter med nøkkelen til neste dør, om
programmet skal videreutvikles sammen
med svenske aktører, eller i et eget norsk
spor.

Tekst: Helge Bjørnsen

Effektvurderingen av ÖPP fra STAD
(2011) er utført med hjelp fra 40 ungdomsskoler i 13 fylker, og med 34 lokale
presentører som alle var sertifisert for
dette arbeidet. Totalt var 1.752 elever og
1.314 foreldre med i studien.

STAD-studie av ÖPP

Veien videre
Samtidig peker resultatene i STAD på at
vi må ha et sterkere fokus på de eldste
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Murr i Magen
Murr i magen er et nytt tilbud for barn, ungdom, foreldre, slektninger, naboer, venner, trenere,
ledere osv. i Nittedal som kjenner på en bekymring for barn/ungdom i aldersgruppa 0–23 år.

Murr i Magen er et resultat av tverrfaglig
arbeid hvor blant annet kirke, politi, NAV,
skole, barnehage, barnevernet, PP-tjenesten, helsetjenesten og skolehelsetjenesten
deltok. – Det var også representanter fra
frivillige organisasjoner til stede. Fokuset
var «Vi bryr oss», som er kommunens fane
for SLT arbeidet, og holdningsarbeid. Vi
jobbet i grupper med hva vi var gode på og
hvor vi ville være i januar 2012, sier BritTove D. Hjelmerud. Et av resultatene var
enighet om at et lavterskelteam ville være
viktig å bygge opp. Og etter videre samarbeid ble Murr i Magen etablert, sier Sølvi
Rudi.

Enklere å ta kontakt
Tilbudet åpnet i høst. Henvendelser kan
komme fra ulike grupper av innbyggerne.
Foreldre kan til tider føle at de ikke strekker til når det gjelder utfordringer rundt
egne barn. Naboer kan bekymre seg for

barn i nærmiljøet og trenere/ledere kan
observere barn som ikke ser ut til å ha det
bra. Barn og ungdom kan kjenne på egne
problemer. Ikke alle vet hvor de kan henvende seg om de kjenner litt «murr», eller
om de bør gjøre noe i det hele tatt. Da kan
de ta kontakt med oss, så kan vi gi råd og
veiledning. Vi vet det er viktig at barn blir
sett og tatt på alvor sier Rudi og Hjelmerud.

En god samtale er ofte nok
– Som sagt tar vi imot alle typer henvendelser. Vi lytter og sammen med de som
henvender seg, finner vi veien videre. Kanskje holder det med en samtale, fordi de
trengte et råd. Eller det kan være behov for
hjelp fra andre tjenester, som helsestasjon,
skolehelsetjenesten, PPT, Utekontakten
eller barneverntjenesten. Vi har et godt samarbeid med alle instanser som det i vårt tilfelle er naturlig å samarbeide med, sier Rudi.

– Eksempel på en henvendelse vi har hatt
var en som opplevde at et nabobarn var veldig mye hjemme hos dem. Så mye at de begynte å lure på hva slags forhold det var
hjemme hos barnet. Det skulle ikke mer til
enn et råd om å ta kontakt med barnets foreldre, noe hun gjorde. Foreldrene var glade
for at hun tok kontakt, selv om det her
viste seg at det ikke var noen grunn til bekymring, legger hun til. – Vi vil understreke at barn trenger voksne som bryr seg og
som tør å se barn som kan ha det vanskelig.

Åpent tilbud for alle
Murr i Magen-teamet har samlet informasjon om de forebyggende tilbud som finnes
for barn og unge i kommunen, slik at de
kan bidra med informasjon der det er
behov for det. Det er delt ut brosjyrer til
foreldre via skoler og barnehager. De har
også vært på personalmøter, foreldremøter
og FAU-møter for å informere. I tillegg
kan alle frivillige i kommunen få informasjon om Murr i Magen. Det er mange frivillige organisasjoner som møter barn og
unge på arenaer hvor skole og foreldre normalt ikke er tilstede.
– Tilbudet er åpent for alle og det trengs
ingen henvisning. Vi tar imot folk på kontoret, om ønskelig kan vi komme hjem til
vedkommende. Vi er tilgjengelig via telefon, sms og e-post. Åpningstiden er 9–15
på hverdager. Onsdager har vi utvidet åpningstid og holder åpent til klokka 18, sier
Hjelmerud.
Murr i magen er organisert under enhet
for barnehage og forebyggende tjenester.
– Vi er i en enhet sammen med helsestasjon,
skolehelsetjenesten og fysio/ergo barn og
unge, i tillegg til barnehagene. Her mener
vi at vi lett kan nå frem til alle i målgruppen, sier Rudi og Hjelmerud.

Ettersom prosjektet er i en innkjøringsfase forventer
de at det tar litt tid før tilbudet er kjent. – Før jul
skal alle i kommunen ha fått brosjyren, så da regner
vi med litt flere henvendelser. Murr i Magen er etablert for at vi skal kunne hjelpe flere barn og unge så
tidlig som mulig, sier Brit-Tove D. Hjelmerud (t.v)
og Sølvi Rudi.
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Kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron (Midtdalen) har startet et tverrfaglig
samarbeid for å få rus på dagsorden. Fagutviklingsprogrammet i rusforum er for alle
fagtjenester i Midtdalskommunene.

Rusproblematikk på dagsorden
– Nord-Fron kommune er i gang med et
prosjekt for å arbeide med rus og rusproblematikk i egen kommune og i Midtdalen.
Målet er å sette rus inn i et tydeligere folkehelseperspektiv i Nord-Fron. Vi skal heve
kvaliteten og kompetansen på rusfeltet, få
til god samhandling og utstrakt brukermedvirkning, sier Hilde K. Holtesmo.

Interkommunalt er en god løsning
Rusforumet er en arena for at folk som jobber i rusfeltet i kommune skal komme sammen for faglig påfyll av kunnskap, treffe
hverandre og etablere nettverk. I Midtdalen er det valgt en interkommunal løsning
fordi disse kommunene er relativt små, i
alle fall innen rusområdet.
– Vi ønsker å øke kompetansen til de
som jobber innen rusfaget. Enkelt og greit
tenker vi at vår oppgave er å gjøre alle de
som er rusarbeidere ute i kommunene i forskjellige roller, må jobbe samen og jobbe
tverrfaglig. Vi er der for å tilføre den kunnskapen som er nødvendig, sier Holtesmo.

Rusproblematikken på dagsorden
– Rusforumet har som formål å sette rusproblematikken på dagsorden, og da gjelder det både forebyggende arbeid og arbeid
med de som er etablerte rusmisbrukere. Vi
skal gjøre et godt forebyggende arbeid rettet mot alle barn og unge, slik at de ikke
havner i uføre, sier Holtesmo.

Vil prøve å hjelpe alle
– Vi snakker egentlig om en tredeling her.
Vi skal jobbe med forebyggende arbeid, vi
skal gripe tidlig inn i de tilfellene vi ser
trenger hjelp, og vi skal være der for de
etablerte rusmisbrukere som trenger mye
hjelp slik at de skal få bedre hjelp. Sistnevnte er en gruppe som krever mye av
hjelpeapparatet, sier spesialrådgiver ved
KoRus-Øst, Atle Holstad.

Noe hasjrøyking
Alkoholforbruket blant ungdom under 18
år er relativt høyt. Det er også miljøer hvor
narkotika er vanlig. – Ungdommen bekrefter at det er en del hasjrøyking fordi det har

blitt lettere tilgjengelig. De som debuterer
tidlig med alkohol, er også tidlig ute med
andre rusmidler. Vi ser også det som andre
ser, at i de tilfellene hvor ungdom slutter i
skolen, er rus ofte en del av bildet, sier
Holtesmo.

Må skape en felles oppfatning
At ungdom drikker eller ruser seg er vel
ikke noe unormalt. – Men vi trenger en
tverrfaglig samhandlingsarena hvor vi kan
skape en felles oppfatning av hva som er
rus og hva som er problemfylt rus, og hva
rusen gjør med oss. Vi må også ta inn over
oss at kommunen om et par års tid må ta
mer av det ansvar spesialisthelsetjenesten
gjør i dag. Med dette perspektivet tør jeg å
si at vi er i forkant, sier Holtesmo

Alkohol fortsatt det største problemet
– Vi har ikke noen grunn til å tro at denne
regionen har større problemer enn ellers i
landet. Alkohol er det største rusproblemet
i Norge, noe vi ofte glemmer. Nord-Fron
kommune har tatt i bruk ÖPP som et tiltak
i det forebyggende arbeidet. Dette programmet er med på å skape endringer i foreldrenes holdninger, som f.eks. det å gi

Hilde K. Holtesmo er glad for at Rusforum Midtdalen er oppe igjen. Vi må tenke forebyggende tiltak
når det ikke er så stor grunn til det. Da er vi tidlig
ute og kan slippe brannslukking, sier hun.

barn alkohol hjemme, eller sende det med
på fest, sier Holstad.

Utfordring med hybler
Rusforum Midtdalen skal ha seks samlinger. – Det er en god effekt at vi får samlet
folk fra flere kommuner, fra ulike etater, fra
hjemmetjenesten til helsestasjon. Det er
ikke ofte disse faggruppene har tid til å
møtes og snakke sammen, sier Holtesmo.
Vinstra er et knutepunkt i Midtdalen.
– Vi har videregående skole og mange
studenter på hybler og internat. Vi er godt
klar over hybelproblematikken og vil følge
med på dette. I kommende møter vil også
temaer som boligsosialt arbeid, kartleggingsverktøy, Motiverende Intervju være
aktuelle tema være aktuelt. Rusfagfeltet
skal løftes og dette er fokus, sier Holtesmo.

KORUS-ØST 4•11

9

Alkoholproblematikk inn i
frisklivssentralene i Oppland
KoRus-Øst har startet et pilotsamarbeid med frisklivssentralene i Oppland. Målsettingen er å øke
kunnskap om rus, rusrelatert problematikk og særlig oppfølging av risikofullt alkoholforbruk.

I den nye veilederen for kommunale frisklivssentraler (IS-1896) står det at frisklivssentralene bør ta opp alkohol som et helseadferdsområde på lik linje med fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. For å øke kunnskapen om alkohol vil alle ansatte få opplæring i egnet samtalemetodikk. – Dette er
første gang alkohol er systematisert som
eget tema på frisklivssentralene, sier spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Kari Källvik.

KoRus-Øst har denne høsten satt i gang
et opplæringsløp for 15 frisklivssentraler i
Oppland, og et i Hedmark, hvor en interkommunal frisklivssentral bestående av tre
kommuner er med. – Tilbudet er en introduksjon til rusrelaterte temaer/risikofylt
alkoholbruk og kurs i motiverende samtale
(MI). I etterkant tenker vi å etablere nettverk med oppfølging/veiledning, sier
Källvik.

Alkoholforbruk – nykomling på lista
Frisklivssentralene har som oppgave å
endre folks helseatferd knyttet til fysisk
aktivitet, kosthold og tobakk. – Det nye
som vi er med på å prøve ut, er å få alkoholforbruk med på listen over tiltak vi kan
bistå med, sier fagkoordinator for frisklivssentralene i Oppland, Roger Vestrum.
Tobakk, fysisk aktivitet, kosthold og alkoholforbruk har stor innvirkning på folks
helse. Deltagere ved frisklivssentralene blir
henvist for å slutte å røyke, komme i fysisk
aktivitet eller endre kostholdet. Mange
plager og sykdommer kan forebygges og
behandles ved å bli mer aktiv, spise sunnere
og slutte å røyke.
– Et høyt alkoholforbruk hører også
med under begrepet ugunstig helseatferd
og er en stor folkehelseutfordring. Dette er
jo snakk om en helhetlig tilnærming, sier
Vestrum. Motiverende samtale har alltid
vært den sentrale oppfølgingsmetoden ved
frisklivssentralene. – Vi er også kjent med
begrepet «alt henger sammen med alt». Å
komme i gang med fysisk aktivitet kan
videre føre til både røykeslutt og nedgang i
alkoholforbruk. Med dette som bakgrunn
er det naturlig at frisklivssentralene er en
lokal aktør også i det alkoholforebyggende
arbeidet, sier Vestrum.

Økt kompetanse på høyt forbruk
Frisklivsveiledere får nå mer kompetanse
på risikofullt alkoholbruk og lærer hvordan man skal spørre om dette. – Med kartleggingsskjemaene som fra nå av vil bli
brukt på frisklivssentralene får vi screenet
folk. Selv om de ikke er henvist på grunn av
et høyt alkoholforbruk, kan det hende at
dette blir oppdaget der, og kan tas med inn
i samtalen som et hvilket som helst annet
område, forteller Vestrum.
Folkehelse er samfunnets totale innsats for å
opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse
gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko,
og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.
Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com
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– Sammen med frisklivssentraler, kartlegging,
tidlig intervensjon og mange andre tiltak, vil den
enkelte få det bedre, håper Roger Vestrum og
Kari Källvik.

Vanskelig å snakke om alkoholproblem

AUDIT og kartlegging

Det kan være underliggende årsaker som
ligger bak alkoholforbruket og som gjør at
det er vanskelig å komme i gang med andre
aktiviteter. – Det er ikke alltid man selv
oppfatter sitt forbruk som problematisk.
Heller ikke menneskene rundt kan se at det
er noe problem. Men kroppen sier selv fra
og reagerer på sin måte. Dette blir ofte det
eneste symptomet, sier Källvik.
Alkohol er vanskelig å snakke om og vi
vet om flere leger som innrømmer at det er
vanskeligere å snakke om dette enn kosthold, røyking og overvekt, legger hun til.
I frisklivssentralene er individuelle samtaler og samtaleoppfølging i opptil tre
måneder selve opplegget. Samtalene utgjør
grunnlaget for hvilken kurs som blir staket
ut for vedkommende. Det kan f. eks være å
bli med i en aktivitetsgruppe på frisklivssentralen, få tips om bassenggrupper, eller
få enkle tips som å gå tur sammen med
naboen. – Ofte er det lite som skal til. Når
det gjelder alkohol, har vi til nå ikke bygget
opp noe system for dette, men vi har samtaler og oppfølging av disse, sier Vestrum.

De som kommer til en frisklivssentral har
som regel blitt henvist av fastlegen. – Men
altfor ofte opplever vi at legene ikke sier
noe om alkoholbruk når de sender folk til
oss. Vi håper at legene i fremtiden vil ta i
bruk AUDIT. Da blir det enklere å finne
den rette aktiviteten for den som kommer,
sier Källvik.
På frisklivssentralene starter man nå opp
med nye kartleggingsskjemaer. – Tidligere
kartla vi flere områder som bl.a. røyking,
kosthold fysisk aktivitet. De nye skjemaene blir utvidet med en kort kartlegging av
alkoholvaner, legger hun til. De nye kartleggingsskjemaene er et minste felles multiplum av hva som må til for å kunne screenes. – Dette er anbefalinger fra helsemyndighetene, men ikke et krav. Kommer det
frem noe av betydning fra dette skjemaet,
har det betydning for den enkeltes helse,
sier Vestrum. Bare det at de har kartlagt seg
selv vil få en betydning og at de tar kontakt
igjen seinere. – Vi ser at veldig mange tar
kontakt i løpet av ett år. Det er viktig å stille spørsmålene, og noen klarer jo å endre

på seg selv, ta ansvar for seg selv og gjøre
noe med det, sier han.

Ikke rusbehandling
Et viktig poeng med frisklivssentralene er
at det ikke er snakk om rusbehandling,
men det å identifisere og avdekke et mulig
alkoholproblem. Det er jo ofte slik at høyt
blodtrykk er relatert til både overvekt, røyking og høyt alkoholforbruk. – KoRusØst har et ansvar for å få denne kompetansen ut, og vi kan bidra med å styrke frisklivsarbeidet. Slik sett er vi heldige som har
såpass mange frisklivssentraler i vårt område, sier Källvik.

For lite, utenfor – for mye, utenfor…
«Alle» drikker og det er kanskje derfor det
er så vanskelig å ta opp dette som problemtema. Alkoholspørsmål kan være litt kilent
og ha en klar link opp mot psykisk helse.
– Med alkohol er det slik at om du ikke
drikker så er du litt utenfor. Drikker du
veldig mye er du også utenfor. Du skal
drikke akkurat passe og da er det helt topp,
forteller Källvik.
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Ut av spilleavhengigheten
Espen hadde planlagt hvor og hvordan han skulle ta sitt eget liv. Og han var på veg til stedet det
skulle skje. Tobarnsfaren var langt nede og følte bare skam på grunn av spilleavhengigheten.
Tekst og foto: Bjørn Kvaal

I løpet av en kveld kunne Espen spille bort
10.000–15.000 kroner. Han satset på alt
bortsett fra hesteveddeløp. 36-åringen levde et dobbeltliv for samboeren, venner og
resten av familien.

Startet på Danskebåten
– Etter en ny kveld med masse tap følte jeg
meg så ussel, så liten. Men neste morgen
kunne jeg våkne med en tro på at i dag, ja,
i dag skulle det skje, storgevinsten ventet
på meg. Tanken ble styrket hvis jeg la en
kabal som gikk opp. Det ga selvtillit, jeg
trodde jeg lettere kunne se når storutbetalingene på automatene ville komme, sier
Espen.
Det startet på Danskebåten. Espen var
åtte–ti år og på tur med foreldrene. Gutten
ble tiltrukket av lydene og lysene fra enarmede banditter. I starten var ikke pengegevinsten så viktig, men vant han så ga det
sitring i kroppen. Dette fortsatte med kronesautomater, bingomaskiner, pokerklubb,
kasinoer og gambling på nettet. Alt bortsett fra å spille på hest, eller Tippekupongen. Det tok for lang tid før gevinsten kom.

Knep inn på matbudsjettet
Tre ting dro ham til spillingen som voksen:
Sjansen for å vinne, søket etter spenning og
muligheten for å mestre spillet.
– Men å vinne penger ble et paradoks. Så
fort jeg hadde vunnet noe, så ble det spilt
bort på kort tid, sier Espen. Han spilte også
bort tillit og troverdighet til å ha kredittkort. Boliglånet måtte stadig refinansieres.

Han kjøpte billigste smørtype, husker han,
for å få litt ekstra penger til spill. Spenningen var ekstra stor på lønningsdagen.
Da var kontoen klar med nye tusenlapper.
– Jeg var skamfull. Jeg strakk ikke til som
far. Gjelden var svært stor. Evnen til å konsentrere meg ble dårlig. Tankene kretset om
spill, gjeld og suget etter spenning, sier han.

Gikk rett på møte
Samtidig var det også tanken på barna hans
som gjorde at han valgte ikke å ta sitt eget
liv. Da han kom hjem fra kjøreturen, gikk
han på nytt på Internett, men nå for å se om
han kunne få hjelp. Slik traff han på
Anonyme Gamblere (forkortet GA etter
engelske Gamblers Anonymous). Dagen
etter skulle de ha møte. Espen stilte. Siden
har han gått på møtene hver torsdag i to år
og tre måneder. Han har klart å holde seg
unna pengespill denne perioden.

Løy for samboeren
Samboeren hadde lenge lurt på hvor han var
om kveldene, hvorfor han satt så mye foran
pc-en og hvordan familiens økonomi
egentlig var – og hvorfor ting de skulle
kjøpe som kostet litt ekstra ikke ble anskaffet. Espen svarte med løgner. Han klarte å
sno seg unna hele tiden, men skjønte at
samboeren og den nærmeste familien syntes han oppførte seg rart. Han kom for
eksempel ofte for sent til avtaler fordi han
hadde sittet litt for lenge og spilt.
Etter møtet hos GA fortalte han samboeren sannheten. – Jeg hadde fryktet at hun
skulle sparke meg ut. I stedet viste hun meg
forståelse, sier Espen.
Han tror det samtidig var godt for de
nærmeste å få en visshet om hva som skyldtes adferden hans. Selv var han lettet over at
dobbeltlivet endelig var slutt. I dag er det
Espen som betaler familiens regninger.
Han føler han har samboerens tillit igjen.
– Dette at jeg kan få betale regningene
selv er viktig for meg. Det er en del av treningen for å få et riktig forhold til penger
igjen, forteller han.

Ikke lenger alene
– Jeg er min egen største fiende. Spillesuget er der,
men det holdes i sjakk. Jeg må ha faste rammer og
færrest mulig kreditt- og betalingskort, sier Espen.
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GA-møtene Espen deltar på skjer i en
kommunal barnehage på Vålerenga. Her

møtes ti–femten kvinner og menn på
kveldstid hver torsdag. Den yngste er 18 år,
den eldste 73. I GA møter han andre som er
i samme situasjon som forstår hvor vanskelig livet kan være som spilleavhengig. Her
er de ikke lenger ensomme med sine problemer. Pårørende som deltar på møtene sier
det samme; her forstår de at de er ikke de
eneste som sliter med skyld, skam og elendig økonomi.

Spilleavhengige hjelper hverandre
Det er gratis å være med i GA. Eneste forventing til deltakere er at de oppriktig
ønsker å slutte med alle former for gambling med penger. Det anbefales at de bruker
minimum tre måneder på et faglig program. Espen har stor tro på virkningen av
at én gambleravhengig hjelper en annen.
– Den terapeutiske verdien i dette er uten
sidestykke. En person som selv er spilleavhengig kan best hjelpe og forstå en annen
gambler. Vi minner hverandre om at for oss
vil alltid en eneste pengeinnsats være én for
mye. Samtidig som selv ikke tusen innsatser vil være nok. Vi klarer ikke å stoppe og
derfor må vi ta vår sykdom på alvor, sier
Espen, som jobber som salgskonsulent i
dagligvarehandelen.

– Ta én dag av gangen
Han er med i Anonyme Gamblere, men vil
fortelle om seg selv og står fram med fornavn og bilde. Det kan bidra til åpenhet
rundt problemet, i tillegg vil det skjerpe
ham nå som venner og kollegaer vet om
utfordringene hans. – Jeg har levd i en
boble. Jeg trodde jeg var alene med slike
problemer. Det er jeg ikke, sier han.
Espen gir disse rådene til andre spilleavhengige som vil slutte:
• Kontakt Anonyme Gamblere –
www.ganorge.no.
• Møt opp på alle møtene, hvis det er en
avdeling der du bor.
• Få deg en kamerat i GA som du kan ringe
til eller sende sms til når du trenger noen
å prate med.
• Delta på den lukkede Facebook-gruppen
for spilleavhengige
• Ta én dag av gangen.

Jon Bing om framtidens spill:

Netthinnen erstatter skjermen
– Dataspill er spennende og meningsfullt, ikke bare tidsfordriv. Jeg misunner mulighetene til
dagens barn, sier jusprofessor Jon Bing. Selv drar han til Syden med enkefru Olsen.

Tekst og foto: Bjørn Kvaal

Han er ikke negativ til for eksempel World
of Warcraft, når spill som dette kan fange
noen i en fantasiverden, selv om det finnes
spennende spill som er mindre voldelige.

Selger tomter
– Vi kan like gjerne si at det kan være farlig
å lese tegneserier, se på tv eller gå i teater
fordi du kan bli revet med. Spillene er del
av virkeligheten, akkurat som et tv-bilde og
et tre i skogen. Ikke vift det bort, sier Bing.
Spill gir reiser i fantasiens verden. Bing
tenker tilbake på sin barndoms verden med
indianere og plastfigurer, datidens WoW og
Second Life. Han minnes beruselsen fra
barndommens lek.

Skjermen blir en sperre
Fremtidens teknologi er en blanding av det
uhyggelige og det fristende. Mest det siste,
i følge Bing. Spillene har en tilstedeværelse,
som pengespillkupongen til Norsk Tipping
ikke gir i dag. På nye interaktive spill kan
man sette innsatser fortløpende, som i fotballkamper. Om frisparket blir mål eller ei.
Mulighetene blir mange.
– Likevel snakker vi om skjermen, noe
som sperrer utsikten mot virkeligheten vi
vil oppleve. Det vil være grensesnitt som vil
sette grader av grenser for deg selv i virkeligheten, sier Bing.

Rett inn i øyet
Bilder vil i framtiden kunne settes rett inn
på netthinnen til spilleren og dekker hele
synsfeltet. Du starter ved å dobbeltblunke.
Lys kommer fra hjørnene av brillene dine.
Men bildene på de to øyene behøver ikke
være like, og de kan være tredimensjonale.
Dermed inviterer Bing på en reise inn i
framtiden. Når du har dobbeltblunket
befinner du deg med ett i en eplehage. Med
trær, blomstrer, gress og himmel. Når du
begynner å gå opplever du å gå på plenen.
Du ser et fristende eple. Du strekker deg

etter det. Med en datahanske som styres
hydralitisk og som kan stivne i alle former.
Slik får du følelse av at du griper om noe.
Og den gir deg følelse av at noe er vått,
kaldt eller varmt. Det kalde, glatte epleskallet vil du derfor kjenne. Du skyver eplet
mot munnen. Her har du en tube som slipper ut litt væske med eplesaft.

Kan få kjeledress
Tenk deg en kroppsdrakt med samme
effekter som hansken. Husk hvilke tjenester som er mest brukt på nettet. Ordet kjeledress får ny mening.
Hva når enkeltrommet på aldershjemmet
byttes ut med slike dresser? Og hvor du
kan velge reisemål som Lanzarote. Du kan
bestemme hvordan du vil se ut. Som en
yngre og tynnere utgave av deg selv kan du
gå i en rød tanga på stranden.

Jusprofessor Jon Bing utelukker ikke at vi i framtida
tror vi vil være i Syden, mens vi egentlig er på fellesstua på aldershjemmet.

– Her hilser jeg andre som har valgt å
reise til Lanzarote. Vi har det hyggelig sammen, jeg møter en unge blondine og sammen går vi til baren på stranda. Jeg bestiller
en drink til oss, jeg får en dråpe alkohol i
munnen og tenker ikke på at dette er enkefru Olsen på 74 år på rom 322. Før jeg vekkes av at hjelpepleieren som inviterer til
kaffe og rullekake på fellesstua, sier Jon
Bing.
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Hjelpelinjen for spilleavhengige, Fjernbasert behandling og KoRus-Øst er tre aktører innen
spilleavhengighet. De har vært organisert under samme avdeling ved SI Sanderud, men blir nå
endelig samlokalisert i KoRus-Øst sine lokaler.

Samlokalisering av spillemiljøet
Alle tre aktørene har et nasjonalt ansvar
innen spilleavhengighet. KoRus-Øst har
som oppgave å samle og spre den kunnskapen som finnes om spilleavhengighet i tillegg til å gi kompetansehevende tiltak.
Hjelpelinjen er en nasjonal hjelpetelefon,
eller krisetelefon for spilleavhengige, pårørende og fagpersoner. Hjelpelinjen sitt
hovedmandat er å informere om spilleavhengighet og motivere spillerne til å komme i behandling. Fjernbasert behandling er
på sin side et rent behandlingstilbud som
går over telefon og Internett.

Flere fortrinn
– En samlokalisering vil gi oss flere fortrinn. Vi jobber alle tre med spilleavhengighet, men på hvert vårt vis. Nå blir det enklere med faglig utveksling og gjensidig informasjonsarbeid, sier spesialrådgiver ved
KoRus-Øst, Øystein Bjørke Olsen.

14

KORUS-ØST 4•11

– Vi vil jo treffes daglig, og den uformelle
samtalen er en ressurs jeg tror vi alle vil dra
nytte av, sier Magnus Eidem fra Fjernbasert
behandling.

Innringer merker ingen forskjell
Selv om de tre blir samlokalisert er det ikke
snakk om sammenslåing. Hjelpelinjen blir
finansiert gjennom Handlingsplanen mot
spillproblemer og Lotteritilsynet. Fjernbasert behandling er organisert som et prosjekt og finansiert med prosjektmidler fra
Helsedirektoratet gjennom Handlingsplanen mot spillproblemer.
– Vi er jo organisert i samme avdeling,
men har, og vil fortsatt være organisert som
uavhengige aktører. Med samlokaliseringen
vil ikke innringeren merke noen forskjell.
Alle telefonnumre, nettsider og e-postadresser vil være det samme, forteller
Bjørke Olsen.

– De lengste systematiske samtalene vi
har på Hjelpelinjen er mye likt det Eidem
får på Fjernbasert behandling. Våre oppgaver har fellestrekk, og et tettere samarbeid
vil vi alle være tjent med, sier fungerende
daglig leder på Hjelpelinjen, Trond Aspeland.

Ulike oppgaver
Alt de tre gjør er relatert til spill, men de
oppgavene er ulike. – Jeg ser frem til å få et
fagmiljø hvor vi kan opprettholde og
videreutvikle det vi har i dag. Ved siden av
Blå Kors Senter blir vi nå et av de største
kompetansemiljøene på spilleavhengighet
nasjonalt, sier Aspeland.
Magnus Eidem (f.v.) ved Fjernbasert behandling,
Øystein Bjørke Olsen ved KoRus-Øst og Trond
Aspeland fra Hjelpelinjen gleder seg til samlokaliseringen og håper på økt informasjonsutveksling og
samarbeid på tvers av oppgavene.

Nasjonal retningslinje
for gravide i LAR
Helsedirektoratet har for
første gang publisert Nasjonal
retningslinje for gravide i LAR
og oppfølging av familiene til
barnet når skolealder.

På vegne av Hdir har KoRus-Øst denne
høsten arrangert en rekke konferanser hvor
retningslinjen har blitt presentert for målgruppen.
Retningslinjen skal gi tydelige og kunnskapsbaserte anbefalinger for behandling
og oppfølging av gravide LAR-pasienter i
svangerskapet, ved sykehusoppholdet i forbindelse med fødselen og for oppfølging/
behandling av barnet og familiene frem til
barnet når skolealder.
Anbefalingene i retningslinjen gjelder for
hele pasientforløpet. Behandlingen omfatter flere områder innen både førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og disse tjenestenes rolle og ansvar er omtalt i retningslinjen.
Pasientmålgruppen er gravide kvinner
som er i LAR, deres partnere, barn som har
vært eksponert for metadon eller bupre-

norfin i fosterlivet, og deres familier. Retningslinjen henvender seg til alle faggrupper i kommunene og i spesialisthelsetjenesten som har et oppfølgingsansvar for disse
pasientene. Dette gjelder helsetjenesten,

men også sosialtjeneste, barnevern, barnehage og PP-tjeneste.
■

Retningslinjen finner du på
www.helsedirektoratet.no

Gabrielle Welle-Strand (f.v), seniorrådgiver/lege ved Avd. psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet, prosessveileder behandlingslinjer i Sykehuset Innlandet Grete Hvithammer og tidligere LAR pasient, nå brukerrepresentant i retningslinjearbeidet og mor, Ida Kristine Olsen fortalte alle fremmøtte på Lillehammer nylig om
behandlingslinjen, de nye LAR-retningslinjene for gravide.

Behandlingslinje på Internett
Gravide med rus og psykiske
lidelser og spedbarn er en
pasientgruppe som har stort
behov for oppfølging. Nå får
denne pasientgruppen en
behandlingslinje på Internett.
En behandlingslinje er en fastlagt organisering av et behandlingsforløp for den
pasientgruppen det er snakk om. Behandlingslinjen skal til en hver tid være oppdatert slik at både pasienter, pårørende og
helsepersonell kan lese og gjøre seg nytte
av tilgjengelig informasjon.
Et mål med behandlingslinjene er at de

skal bedre og styrke sårbare overganger
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, men også internt i ulike etater i
kommunen, og internt i spesialisthelsetjenesten. For pasienten skal det være tilnærmet sømløse overganger mellom tjenester,
personer og nivå. Behandlingslinjen for
gravide inkluderer fire linjer: (1) gravide
med rusproblemer, (2) barn av sped- og
småbarnsforeldre med rusproblemer, (3)
gravide med psykiske problemer og (4)
barn av sped- og småbarnsforeldre med
psykiske problemer.

Styrket samhandling
En behandlingslinje vil bidra til at samhandlingen mellom ulike tjenester og

instanser blir styrket. Den skal være et
praktisk verktøy som skal sammenkoble
og systematisere tjenester, nivå og fagpersoner på en hensiktsmessig og oversiktlig
måte.
Enhver behandlingslinje skal følges opp
av en kompetanseplan som skal bidra til å
utvikle en god faglig praksis i alle ledd av
behandlingslinjen. Kompetanseplanen
skal utvikles fra tre kilder (1) eksisterende
nasjonale retningslinjer (eks LAR gravide)
og konsensusdokumenter (2) eksisterende
behov i tjenestene for kompetanseutvikling og (3) ekspertgruppeinnspill.
Behandlingslinjene er tilgjengelig på
Sykehuset Innlandet sine nettsider.
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RETURADRESSE:

Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Kompetansesenter rus – region øst
Postboks 104, 2381 Brumunddal

Kommende kurs og
konferanser
30. november – 1. desember, Øyer:
Rusforum Innlandet
Hvordan gi rusfeltet i innlandet bærekraft
til å møte Samhandlingsreformen?
Arr.: KoRus-Øst, Fylkesmannen i Oppland og
Fylkesmannen i Hedmark

20. januar 2012, Klækken:
Konferanse om lansering av nasjonal
retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene fram til barnet når
skolealder
Arr.: Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Oslo
og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud,
KoRus-Sør Borgestadklinikken og KoRus-Øst

23.–24. januar, Bergen:
Instruktørkurs ÖPP
De som har jobbet med ÖPP i en
toårsperiode kan utdanne seg til
instruktør i ÖPP og få ansvar for å
lære opp fremtidige ÖPP-presentører.
KoRus-Øst planlegger å utdanne
instruktører slik at alle regioner er
selvforsynt med egen opplæring.
KoRus-Øst dekker kurs, reise og
opphold.
Interesserte kan kontakte Helge Bjørnsen:
■ Mobil 906 71 433
■ helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no

Det tas forbehold om endringer, følg med på www.rus-ost.no

Kort om KoRus-Øst
Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, men er
organisatorisk underlagt Avdeling for rusrelatert
psykiatri og avhengighet i SI Sanderud.
KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre i Norge:
• Kompetansesenter rus – Nord-Norge
• Kompetansesenter rus – Midt-Norge
• Kompetansesenter rus – region vest Bergen
• Kompetansesenter rus – region vest Stavanger
• Kompetansesenter rus – region sør
• Kompetansesenter rus – Oslo
• Kompetansesenter rus – region øst
KoRus-Øst har tre hovedoppgaver:
• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland
• Arbeide med kompetanseutvikling i rusog avhengighetsspørsmål i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten
• KoRus-Øst har et nasjonalt ansvar for spisskompetanseområdene spilleavhengighet og dobbeltdiagnose (rus og psykiske lidelser).

Ansatte
• Solveig Brekke Skard, enhetsleder
solveig.brekke.skard@sykehuset-innlandet.no

KoRus-Øst vil øke re alle
en riktig god jul og et godt ny år!

• Kåre Rørhus, seniorrådgiver
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no
• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no
• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no
• Atle Holstad, spesialrådgiver
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no
• Kari Källvik, spesialrådgiver
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no
• Anne Chr. Moberg, spesialrådgiver
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no
• Tone Skjellet, spesialrådgiver
tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no
• Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver
oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no
• Hanne Kilen Stuen, spesialrådgiver
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no
• Anne Landheim, forsker, seniorrådgiver
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
• Torhild Kielland, spesialrådgiver
torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no

KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:
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• Amund Aakerholt, spesialrådgiver
amund.aakerholt@helse-stavanger.no
• Knut Boe Kielland, spesialrådgiver
knut.boe.kielland@eunet.no
• Anna-Lena Westbye Pedersen, spesialrådgiver
annalena.w.pedersen@sykehuset-innlandet.no

Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde.

• Sigrunn Odden, spesialrådgiver
sigrunn.odden@sykehuset-innlandet.no
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• Johs Nermo, spesialrådgiver
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