KoRus-Øst 3∧12
N Y T T F R A KO M P E TA N S E S E N T E R R U S – R E G I O N Ø S T

Innrømte spilleavhengighet
Sogndalspilleren Ørjan Hopen begynte å tippe i seksårsalderen. Interessen for spill har
vært der hele tiden og vokst ut av fornuften. Da Hopen skjønte dette, tok han tak i problemet,
fikk hjelp og ble kvitt spilleproblemene.
Til å begynne med var tipping uskyldig
moro. Hopen tippet for underholdningen
sin del. Han hadde en god deal med sin far
som betalte spillingen, mens han selv fikk
beholde pengepremiene.
Da Hopen var i begynnelsen av tenårene
hadde han klart å spare en god del penger
og opprettet en egen spillekonto. – En
kompis av meg, som var over 18 år, opprettet en falsk konto på nettet. Dette ble starten på noe mer, forteller han. Med egen
konto i falsk navn åpnet en ny verden. – Jeg
prøvde free-roll på nettet. Dette er et
pokerspill hvor du ikke går inn med penger, men du kan vinne penger, forteller han.
– Kontoen gikk fra 0,- kroner til mange
tusen kroner på bare noen få dager. En
gang satset jeg alt på Barcelona borte mot
Werder Bremen i Champions League. Det
gikk ikke så bra fordi Werder Bremen vant
med to eller tre mål. Ettersom pengene jeg
hadde tapt, bare var vunnet på spill følte jeg
ikke at jeg hadde tapt. Jeg spilte heller ikke
mer for å vinne tilbake det tapte, forteller
Hopen.
Etter hvert som spilleomfanget økte, begynte han å gi penger til flere kompiser
over 18 år. De fikk en femhundrelapp som
de satte på en konto jeg hadde tilgang til,
forteller han. Det var aldri vanskelig å }}
Ørjan Hopen har satset og tapt mye penger de siste
årene. Nå har han vært til behandling og er åpen
om sine problemer. Han håper at hans erfaringer
kan komme andre til nytte.
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Asylmottak
Spill- og rusproblemer er et
globalt problem som går på
tvers av religioner og kulturer. Hos enkelte etniske grupper er det for eksempel skambelagt å spille, hos andre gir
det status.

få venner til å gjøre dette. – Jeg har alltid
hatt eldre kamerater. De så ikke selv at
dette var noe som kunne være dumt. Vi
spilte jo på samme fotballag og de gjorde
meg bare en tjeneste, forteller Hopen.
Ørjan Hopen kunne bruke 5–10 timer
daglig på å analysere travløp og fotballkamper. – Jeg likte å se på statistikk. Følte
at om du skulle ha en sjanse på gevinst
måtte du sette deg godt inn i det du skulle
satse penger på, om det så var fotball eller
hesteløp. For meg var det også tilfredsstillende å slå de som hadde satt oddsen.
Pengepremiene og muligheten til å vinne
millionpotten var en viktig trigger, men å
slå de som hadde satt oddsen, var vel så viktig. Det gav meg en følelse av å vinne over
noen, ikke bare vinne noe, forteller Hopen.
Lagkamerater og kompiser kunne le seg
skakke når Hopen begynte å bable i vei om
hester og gevinstmuligheter. – Jeg har bygget opp en stor kunnskap om hester og
travsporten, men dette er nok kunnskap jeg
må holde for meg selv, smiler han. Han innrømmer at han kan ha litt sære interesser,
men synes det var interessant og artig.
Analyse og forarbeid ble en hobby.
Selve spillingen klarte Hopen å skjule
relativt godt, til tross for at han stort sett
snakket om odds, tipping og muligheter på
hester. – Selv om jeg snakket mye om spilling, snakket jeg aldri om gevinster eller
tap. Det kunne skje at jeg fortalte om en
2

KORUS-ØST 3•12

gevinst dersom jeg på forhånd hadde fortalt
om den kampen eller løpet. Da fikk jeg på
mitt vis bevist overfor mine venner at jeg
hadde klart å prikke ut de rette kampene
eller hestene, forteller han.
Å holde et spilleproblem helt skjult over
tid er vanskelig. Både lærere, medelever og
foreldre har konfrontert han med at han
kunne ha et problem. – Dette så jeg aldri
selv. Men i 2011 ble det for mye og boblen
sprakk. Jeg klarte ikke lengre å holde masken og måtte ut av dobbeltlivet, forteller
han. Hopen hadde stor tillit til de rundt
seg. De hadde nok en anelse om at det var
ugler i mosen, men når han spilte bra på
banen var det ingen som tenkte over hans
problemer.
Ørjan Hopen har lagt alle kortene på
bordet og vært til behandling for sine spilleproblemer. – Jeg har gått 100 % inn for å
bli kvitt spilleproblemene. Jeg er ikke flau
over det jeg har gjort, men kunne kanskje
vært det foruten. Å lyve til familie, slekt,
lagkamerater og venner har vært det verste.
Det å stå frem på den måten jeg har gjort
har gått greit. Nå er fokuset kun på å spille
god fotball, forteller en åpen Hopen.
Norsk Forening for Spillproblematikk,
NFSP, hedret i juni Ørjan Hopen med sin
pris fordi han sto frem og fortalte åpent om
sitt mangeårige spilleproblem i VG den 30.
november 2011.

I Norge er overdrevent spill som oftest
forbundet med skam og tabu. Dette er
ikke en global forståelse, og i noen asiatiske kulturer er det ikke slik.
– Den store forskjellen er at menn i
enkelte asiatiske land skal spille. Så vidt
jeg vet er det kraften som er i det å vinne
som definerer kjønnsrollen, skaper en
slags James Bond identitet. På den andre
siden er det i samme kultur stort tabu for
asiatiske kvinner å spille. Kvinnene skal
vite at deres menn spiller, men skal likevel
holde eget spill skjult, sier spesialkonsulent og antropolog ved KoRus-Oslo,
Espen Freng. Når vi vet om disse ulikhetene i forhold til spill blir det også vanskelig å si til en asiat i Norge at han trenger
hjelp mot sin spilleavhengighet. Skulle
vedkommende foreksempel være en muslim, ville problemet hatt en annen tone.
For muslimer er pengespill (penger tjent
på ulovlig vis) haram og skambelagt.

Familiens ære på spill
Når mange innvandrere kommer til hjelpeapparatet har de tråkket over terskelen
for tabu. Dette avhenger selvfølgelig av
fra hvilken kulturell bakgrunn personen
har.
– Men uavhengig av bakgrunn avhenger resultatet av behandlingen totalt av
møte mellom pasient og behandler. I den
sammenheng må vi ikke glemme at de
fleste muslimene i mye større grad lever i
kollektive samfunn, slik at enkeltindividets handling får mye større kollektive
konsekvenser. Her blir ikke en enkeltperson uthengt som spilleavhengig, men hele
familiens ære står på spill. Personen
bringer skam på det kollektive samholdet
på en annen måte enn de kollektive konsekvensene dette kan få for den typiske
«norske familien». Da blir ordtaket å spille seg fra gård og grunn fattig, sier Freng.

avler problemer
Økonomisk blir det det samme, men æren
er forskjellig. Det rettes mot det individuelle versus det kollektive samfunn, legger
han til.

Fortsatt problemer med automater
Espen Freng har ved flere anledninger
snakket med mennesker som jobber med
spilleavhengighet. De sier at problemet
ikke forsvant med automatene i 2007. Fortsatt er det automater på bingolokalene og
det er spill på Rikstoto, Norsk Tipping og
alle de andre mulighetene for spill på Internett.
– Noe av den største utfordringen i dag
er nettilgangen. Vi er om ønskelig online
24/7. Dette innebærer at spilleaktivitet ikke
lenger er kontekstavhengig, og en kan spille på buss, i sengen, tippelokalet, på jobb,
osv., sier Freng.

met. En sentral konflikt blir jo da hvordan
man skal få penger til å sende hjem.

Uvitenhet og fremtidsuvitenhet
Det å bo på asylmottak kan for enkelte
bety at de lever i uvitenhet i år etter år. Det
store spørsmålet er om de får oppholdstillatelse eller ikke, og hvordan både opplevde belastninger, nåværende og kommende belastninger vil påvirke individene.
Det handler ikke bare om fremtidsuvitenhet, men også uvitenhet om hvordan situasjonen er i hjemlandet.
– I Norge har vi tragedier som krigen og
22/7 som er av betydning, og som er viktig
for oss som individer med felles nasjonal

identitet. I hjemlandene til mange av de
som sitter på asylmottak er krig og terror
daglige hendelser. Denne frykten som disse
menneskene sitter med har mye å bety for
deres mentale helse, sier Freng. Få av dem
som kommer hit er her fordi de hadde et
reelt valg!

– Årsaken til at man skammer seg er kulturelt
skapte regler. Hvorfor man skammer seg er en
bevisst prosess. Man er ikke født med skam.
Ondskapen i seg selv, eller skam er knyttet til lovverket. Det finnes to former for ondskap. Den ene
er du født med, den andre fordi lovverket sier det er
ondt. Det samme gjelder skam, sier Freng.

Ventefasen
For de som er i norske asylmottak er situasjonen en helt annen. – I en ventefase, over
et ukjent antall år i ingenmannsland, viser
en relativt stor undersøkelse at dagens asylordning skaper mange risikofaktorer i forhold til å utvikle rus- og spilleproblematikk, sier Freng. Han refererer til rapporten
Freeland - ventefasen, rus og meningsløshet hvor dette temaet er i fokus. Denne
rapporten fokuserte ikke direkte på pengespillavhengighet, men samme konklusjon
er gjort av Silje Hirsch som i en rapport
knytter pengespillproblemer opp mot ventefasen og meningsløsheten beboere opplever i asylmottak.

Kan utvikle problemer
Årsaken til at man kan utvikle rus- og spilleproblemer i norske asylmottak kan være
så mange. Det man vet er at veldig få har
problemer før de kommer til asylmottak.
– En forklaring er at mange innvandrere
har en kultur for at de skal sende penger til
sin familie i hjemlandet. Ofte er dette penger tjent på ulovlig vis (haram). Det igjen
kan bety at pengene er vunnet på spill, eller
tjent ved salg av illegale rusmidler. Pengene
man etter hvert opptjener blir sendt via
systemer som Hawala. Dette er et bankvesen hvor pengene går fra hånd til hånd, helt
til de er fremme hos mottakeren og baserer
seg totalt på tillitt til alle aktørene i syste-
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Foreldrerollen og spill
Foreldrene er de som installerer Internett, kjøper PC, spill og betaler abonnementsavgifter
for barna. Det mange ikke tenker over at de også kjøper et knippe utfordringer som ikke er synlige
før barna ønsker å spille mer. Er man klar over utfordringene kan man forebygge problemer ved å
gjøre avtaler på forhånd.

Det finnes en rekke spill på markedet som
er online. I disse spillene er spillerne tilgjengelige for hverandre over hele verden.
Sitter et barn eller ungdom og spiller er det
kanskje ikke så lett å løsrive seg fra spillet
når foreldrene ber om det. – Dette er et
klassisk eksempel på noe som kan utvikle
seg til å bli et mareritt for både foreldre og
barn, sier barnevernspedagog og gestaltterapeut, Hélène Fellman.

Definere tidsbegrepet
Tiden flyr når man har det gøy. Tidsbegrepet er heller ikke lett å definere. For
barn er tiden noe annet enn for foreldre, og
hvor går grensen for for mye spill?
– Generelt kan vi si at spilletiden er oversteget når det går utover tiden til andre
aktiviteter. Det finnes ingen gode svar på
hva som er riktig tidsbruk. Dette må nok
hver enkelt familie regulere selv. Men som
en pekepinn kan man si at når spilling går
på bekostning av familierutiner bør foreldrene være på vakt. Barn og unges syn på

hva som er for mye spilling kan ofte være
forskjellig fra foreldrenes syn, sier Fellman.

Utfordrende grensesetting
God, og til tider ekstremt god grafikk,
samhandling med andre og utvikling av ferdigheter gjør at spillene fanger barn og
ungdom. – Foreldrenes oppgave er å gi
barna gode vilkår for vekst og utvikling.
Dette må skje innenfor trygge rammer og
grensesetting er en stor utfordring, ikke
minst i forhold til spill, sier Fellman.

18-års grense betyr akkurat det!
I Norge er det Medietilsynet som setter
aldersgrenser på film. Aldersgrenser på
spill er det spillbransjen selv som setter. En
god pekepinn er å følge disse anbefalingene. Anbefalingene skal stå lett synlig på
omslaget til både filmer og spill.
– Står det at det er 18-årsgrense betyr at
du skal være 18 år for å spille, sier Fellman.
På barnevakten.no er det mye informasjon
og mange gode tips å hente dersom du er i
tvil. Barnevakten er en organisasjon som
gir råd om barn og medier. Vi må ikke
glemme at det er en omsorgsoppgave å
passe på at barn ikke sitter og spiller spill
som er beregnet for voksne, altså voksne
etter 18 år.

Kompliserte oppgaver

Barnevernspedagog og gestaltterapeut, Hélène
Fellman, har lang erfaring med barn og ungdoms
spillevaner. Hun anbefaler at leksene blir gjort når
det er voksne til stede. Tiden de er alene kan brukes
til lek, spill og moro, mener hun.
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Mange finner det vanskelig å følge disse
reglene i hverdagen. Da handler dette om
foreldrerollen. Det handler om foreldrenes
autoritet og det handler om omsorgsoppgaver. – Til omsorgsoppgaver kan jeg bare
si at den dårlige nyheten er at omsorgsoppgavene til foreldre i dag stadig blir flere, og
samtidig mer komplisert, sier Fellman.
Ulike spilleflater gjør hverdagen med komplisert. – Bare internettilgang i seg selv gjør
det mer komplisert å opprettholde omsorgsoppgavene. Spesielt fordi foreldrene
selv bruker tid på Internett, legger hun til.

Fare for verdikonflikt…
En annen tanke er at mye av foreldrenes
oppmerksomhet er bundet opp til deres
egne internettaktiviteter. – Hvis foreldrene
finner barnas aktiviteter interessant og
beleilig, kan man komme opp i en situasjon
hvor alle sitter på nett over lengre tid. Da
kan det jo bli vanskelig for barna å skjønne
hvorfor voksne kan sitte lengre med en PC
på fanget enn de selv får lov til der og da.
– Det kan fort bli en verdikonflikt og et
autoritetstema, sier Fellman. Enkelte foreldrene kan miste makt når barna kan mer
om data og spill enn dem selv.
– Da vi skrev foreldreveilederen for
regulering av rolle- og strategispilling på
nettet (2010) var ikke dette så tydelig som
det er nå. I dag er det tydeligere at vi har en
verdikonflikt som går på bruk av tid på
enkelte nettspill, om det er dum eller dårlig
anvendt fritid, sier hun.

…verdikonflikt viktig
For enkelte er det å gå på ski en helt grei
aktivitet, mens det for andre er helt avskyelig. Foreldre må da også forstå at det er mye
artigere å spille World of Warcraft (WoW)
enn å gå på ski.
– Dette er en verdikonflikt som og har en
funksjon mellom generasjoner. Jobber vi
for å fjerne den, mister vi en viktig del av
oppvekstmiljøet til barna. Jeg mener at den
verdikonflikten som er mellom generasjoner er en viktig del av oppvekstmiljø. Blir
vi alle for like vil det bli vanskelig for den
oppvoksende generasjon å finne sin egen
identitet, sier Fellman.
Barn som vokste opp i Christiania i
København hadde foreldre som var langt
mer progressive enn det de selv noen gang
drømte om å være. De fikk kanskje ikke
den motstanden som man noen ganger
trenger for å utvikle sin egen identitet, legger hun til.
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Ulikt syn på ting
Mange foreldre mener de mister kontrollen
over hva barna gjør når de selv ikke ser hva
som foregår på skjermen. Foreldrene kan
tro at barna ser på film, eller at de faktisk
gjør lekser. Her kan jo begge antakelsene
være feil.
– I Samtale med foreldre opplever jeg
som oftest at de sier barna spiller spill og
ikke gjør lekser. Spør jeg barna hvordan
skjermtiden ser ut, er bildet mer komplekst.
De sier at de må gjøre lekser på fronter. Da
er de jo på nett og chatter da samtidig med
venner på skype eller Facebook. De kan
gjerne ha oppe Internett for å lete etter noe
til leksene, eller de kan se noe annet på
youtube, sier Fellman.

Outsource besteforeldre?

Opprettholde autoritet

Skjermtid

En verdikonflikt som omhandler Internett
og onlinespilling har en funksjon.
– Vi må være forsiktig og ikke ta den helt
bort. Det er også viktig å ha et autoritetstema. Vi voksne må opprettholde autoriteten slik at vi kan forhandle med barna om
bruk av f.eks fritid. Man kan velge å gi
barna full råderett over sin fritid og nærmest la de seile sin egen sjø, sier Fellman.
Men å la barna få gjøre som de vil er ikke
det samme som at man sier at en ikke bryr
seg om hva de gjør.
– På den andre siden kan man si det er jeg
som voksen som bestemmer og her i huset
spiller vi spill mellom klokka 19 og 20. En
slik autoritær stil er heller ikke bra. Det er
mer autoritært en bare en vanlig foreldreautoritet, sier Fellman.

Vi snakker mest om spill, og spilletid som
et stort problem. Et annet begrep er
skjermtid. Barn i dag har et helt annet forhold til data enn tidligere generasjoner.
– En ting er regulering av selve spillet.
Noe annet er regulering av skjermtiden, et
fenomen som vil komme om ikke alt for
lenge. Mennesker vil snart snakke om
skjermfrie dager, som man snakker om bilfrie dager, godterifri dager osv. Begrepet
skjermfri vil komme til å gjelde for alt som
har Internett, som PC, brett og mobiltelefoner, sier Fellman. Som en omsorgsoppgave vil det være viktig å ha gode rutiner og
regler for skjermtid, råder hun.

Foreldrekontroll
For å regulere spilletider er det å installere
foreldrekontroll på maskinene den enkleste
måten. Dette gjør at barn fra de er ganske
små venner seg til at maskinene enten stopper eller de mister nettforbindelsen. Det
kan også være greit å ha avtaler som belønner barna med for eksempel mer spilletid i
helgene hvis de overholder avtaler i løpet av
uka.
– Belønningssystemer, tenker jeg personlig, er langt mer effektive enn konsekvenser
og straff. Barn skal vite konsekvensen av og
ikke overholde de reglene som er satt i
hjemmet. Det er en viktig del av det. En
forutsetning for at konsekvenser skal være
effektive må være at det på forhånd er diskutert og at barna vet om det, sier Fellman.

Regulere sin egen rastløshet
For noen år tilbake sto mødrene ved kjøkkenbenken og lagde middag mens barnet
satt like ved og gjorde lekser. – Når barnet
ble frustrert og ikke fikk det til var mor like
i nærheten og kunne hjelpe og gi trøst, sier
Fellman. I dag blir barn satt til å regulere
sine emosjoner. – Jeg tror ikke barn er mer
rastløse nå enn de var før, men de blir satt
til å regulere sin egen rastløshet med film
eller internettaktivitet, som igjen kan føre
til at rastløsheten får en annen karakter, sier
hun.

Selvstendighet eller ensomhet
At barn regulerer sine egne følelsesmessige
tilstander ved hjelp av spill, kan føre dem
inn i en annen sirkel enn ved at de blir regulert av mor ved kjøkkenbenken. – Vi kan
godt si at dagens unge har en ny form for
selvstendighet, men det kan like gjerne
være en form for ensomhet, sier Fellman.

Besteforeldre har på en måte blitt utfaset i
dataalderen. Tidligere har de eldste i stammen alltid vært de klokeste. Den eldre
generasjonen mister sin status fordi de ikke
lenger er de vise. Det er de man henvendte
seg til hvis det var noe man ville lære. De
eldste kan relativt lite som dagens barn er
opptatt av, og deres status som de gamle og
vise blir redusert til bare gamle.
– Vi har en utfordring i en overgangsperiode nå inntil man kanskje er tilbake til
at de eldste er de klokeste. Det vil jo kanskje ta et par generasjoner, sier Fellman.

Foreldrene må ikke kunne alt på data
Veien å gå er kanskje ikke å lære opp alle
eldre og foreldre til å bli eksperter på data.
De trenger heller ikke å lære seg spillene.
– Da er det bedre å snakke med barna om
opplevelsene de har i spillet, enn at foreldrene skal begynne å spille selv. Det å hjelpe foreldre til å bruke sin foreldreaktivitet
til å hjelpe barna å snakke om sin spilleaktivitet tror jeg vi må fokusere litt på, sier
Fellman.

Selvregulering
Barn som vokser opp i dag vil oppleve
situasjoner hvor de vil bli irriterte, opprørte
eller rastløse og de kommer i en emosjonell
tilstand. Det er ingen der til å ta vare på
dem eller regulere dem. De må søke til nettet og regulere seg selv. Barna må spille ett
eller annet, og det er ikke det samme som å
bli regulert av en voksen.
– Det beste ville kanskje vært om man sa
til sine barn at de ikke skal gjøre leksene før
foreldrene kommer hjem, sier Fellman.
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Mette Mohn ble nylig ansatt som daglig ansvarlig på hjelpelinjen for spilleavhengighet,
800 800 40. Hun kommer fra stillingen som teamleder innen bo- og miljøarbeidertjenesten
psykisk helse i Elverum kommune.

Ny stemme ved Hjelpelinjen
for spilleavhengige
Mohn skal være daglig ansvarlig for hjelpelinjen. I tillegg til å besvare henvendelsene
på hjelpelinjen har hun opplæringsansvar
om spill og spilleavhengighet. En annen
viktig oppgave blir å kvalitetssikre statistikk som beskriver dagens spillesituasjon.
– Jeg har noe kjennskap til pengespill,
men må sette meg mer inn i problematikken her. I tillegg må jeg sette meg godt inn
i problemskapende spill som World of
Warcraft (WoW). Likevel er jeg trygg på at
jeg skal klare å oppfylle kravene til denne
stillingen, sier Mohn.

Statistikk blir lagt merke til
Hjelpelinjen skal ikke være eksperter på
hvert enkelt spill eller problem. – Vi må
vite noe om alt som foregår på alle nivåer.
Vi skal ikke være eksperter på alt, men det
er viktig at vi har full oversikt over hvem
man skal henvende seg til, hvor fagmiljøet

fines, hva foregår innenfor offentlig debatt
osv.
– Hjelpelinjen er ingen høringsinstans,
men vi fører nøye statistikk som vi sender
ut til mediene. Når de skriver om dagens
spillesituasjon blir det lagt merke til og på
den måten blir vi hørt, sier Mohn.

Automatene forsvant, ikke problemene
Trond Aspeland har vært på hjelpelinjen
siden 2005, og som konstituert leder siden
2007. Han forteller at tiden før automatforbudet var hektisk. Den gang var så å si alle
telefonsamtalene knyttet til problemer med
spilleautomatene.
– Allerede før automatene forsvant
begynte nettbaserte spill å gjøre seg gjeldende. Vi fikk en del nye problemstillinger
der unge menn spilte poker og oddsspill.
Denne spillegruppen ble kanskje undervurdert som et problem, men kom mer frem i

lyset da automatproblemene forsvant. Vi
fikk også øynene opp for spill som WoW
og den slags, sier Aspeland.

Pårørende som ringer
Dataspillere tar sjelden direkte kontakt
med Hjelpelinjen selv. Dette fordi de selv
ikke mener de lider av spilleavhengighet.
Oftest er det foreldrene som tar kontakt
når de har spillende ungdom i huset, eller
samlivspartnere som mener samboeren
spiller for mye. Nettopp fordi de ofte bor
hjemme fremdeles, er det også i disse situasjonene mange foreldre som ringer oss.
Dette gjelder både for penge- og dataspill.
– Spilling er et guttefenomen. Vi ser en
topp når de ryker ut av videregående skole
på grunn av dataspill, og ny topp rundt det
at de ikke klarer å flytte hjemmefra. I
enkelte tilfeller kan man si de har spilt seg
vekk fra evnen til å ta vare på seg selv, sier
Aspeland.

Dataspill utsetter etableringsprosesser
En som er avhengig av pengespill spiller for
å vinne tilbake det som er tapt. En dataspiller spiller videre fordi han har vunnet.
Mestringsopplevelsen gir åpning til nye
mål og nye fellesskap. I lys av dette skal vi
ikke undervurdere dataspill som et økonomisk problem.
– Vi ser hvordan dataspill utsetter etableringsprosesser. Unge menn kommer ikke
inn i vanlig arbeid og de kan evt sitte igjen
med arbeid myntet på tenåringer eller ekstravakter her og der. De kommer ikke i
gang med et vanlig liv. De forlenger ungdomstiden og utsetter voksenlivet. Vi kan
ikke si at de taper penger, men de kommer
ikke inn på markedet, sier Aspeland.

Trond Aspeland ønsker Mette Mohn lykke i sin nye
jobb som daglig ansvarlig ved Hjelpelinjen for spilleavhengige.

6
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Ny nasjonal tjeneste
Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse er navnet på den nye
tjenesten. Tjenesten ble formelt etablert 1. juli i år. Ansatte i den nye tjenesten har sitt
utspring fra i Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (RKDD) og ansatte ved
ROP-virksomheten ved KoRus-Øst.

Den nye tjenesten er organisert under Avdeling for psykose og rehabilitering, Divisjon psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. Kontorene er lokalisert på
Sanderud sykehus og Helse Sør-Øst er tillagt ansvaret for tjenesten. Konstituert
leder er Anne Landheim.

Sikre nasjonal kompetanseutvikling
ROP-tjenesten får sitt mandat og oppgaver
fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Målsettingen med tjenesten er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet ruslidelse
og psykisk lidelse. Tjenesten skal bistå
ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å
utføre kunnskapsbasert praksis. Dette arbeidet skal hovedsakelig ta utgangspunkt i
Nasjonal faglig retningslinje for utredning,
behandling og oppfølging av personer med
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Spisskompetanse ut av KoRus-Øst
For KoRus-Øst betyr denne omleggingen
at spisskompetanseområdet rus- og psykiatri driftes av den nasjonale tjenesten. All
kompetansen innen dette fagfeltet vil da bli
samlet på ett sted. Tjenestene skal ut til
kommunene og førstelinjetjenesten og vil
samarbeide med alle KoRus-sentre.
Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse arrangerer den 14.

november 2012 en lanseringskonferanse på
Scandic Hotell på Hamar.
Les mer om tjenesten på dobbeltdiagnose.no.

Anne Landheim har vært konstituert leder for den
nye nasjonale tjenesten. En ny leder vil være på
plass i løpet av høsten.

Implementering
Tjenestens hovedoppgave vil derfor være å
stimulere og bidra til implementering av
nasjonal retningslinje og annen relevant
kunnskap og kompetanse. Med kunnskap
menes forskning, systematiserte kliniske
erfaringer og brukererfaringer. Tjenesten
skal også bidra til at praksis anbefalt i den
nasjonale retningslinjen bygges inn i foretakenes kunnskapssystemer, herunder faglige
prosedyrer, behandlingslinjer og veiledende
behandlingsplaner.

Formidle kunnskap og kompetanse
Videre skal tjenesten formidle kunnskap og
kompetanse og annen relevant informasjon
til og fra brukere og pårørende. Tjenesten
skal også bidra til å redusere stigma om personer med ruslidelse og psykisk lidelse.
Den skal ikke være et henvisningssenter for
pasientbehandling, da dette skal foregå i de
enkelte helseforetak og kommuner.

KORUS-ØST 3•12
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Med barnet i mente
Med barnet i mente er en prosjekt- og samarbeidsavtale mellom KoRus-Øst og
BUP Lillehammer. Prosjektet har som målsetning å sikre kompetansetilbud for en
rekke kommuner i Gudbrandsdalen.

KoRus-Øst har gjennom sitt oppdragsbrev
fra 2012 ansvar for å koordinere innsatser
knyttet til Helsedirektoratet og Barne-,
ungdom- og familiedirektoratets (Bufetat)
felles satsning innenfor tidlig intervensjon,
opplæringsprogrammet. Dette programmet
gir kunnskap i screeningverktøy og samtalemetodikk innen tidlig intervensjon overfor gravide, sped- og småbarnsforeldre med
begynnende eller alvorlig problematikk på
områdene psykisk helse, rus og vold. Programmet er prøvd ut i pilotkommuner
(modellkommuner) i alle helseregioner i

8
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2010–2011 og skal etter hvert tilbys alle
kommuner.

Økt kunnskap
Prosjektet skal på sikt gi økt kunnskap og
handlingskompetanse hos kommunale tjenester som kommer i dialog med målgruppene og deres barn. Kompetansemiljøene
RVTS, Bufetat, RBUP og KoRus har avsatt
ressurser til regionale opplæringsteam med
ansvar for gjennomføringen av opplæringsprogrammet.

Samordne innsatser
I sykehuset innlandet foregår et implementeringsarbeid knyttet til behandlingslinjene
for sped- og småbarn med foreldre/foresatte med rusproblemer og/eller psykiske
lidelser. – Det er et ønske om å samordne
innsatsen mellom det regionale opplæringsteamets forestående opplæring i Gudbrandsdalen og kompetansemiljøet BUP
Lillehammers implementeringsinnsats av
behandlingslinjene i foretakets opptaksområde, sier Anne Moberg i implementeringsgruppen for prosjektet.

Bedre koordinert tilbud
Et felles utgangspunkt er også kompetansemiljøenes ansvar for å bidra til kunnskapsbasert praksis gjennom implementering av
aktuelle nasjonale retningslinjer og veiledere.
– Satsningen har bakgrunn i sentrale
føringer om at kompetanseforløp som blir
tilbudt i kommuner bør være bedre koordinert, spesielt der flere kompetansemiljøer
har nærstående oppgaver og ansvar for
kompetanseutvikling innenfor tidlig intervensjon. Opplæringsprogrammets innhold
samsvarer med deler av behandlingslinjenes
kompetansekrav, blant annet bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i den
profesjonelles møte med foreldre og barn i
risiko for rus, psykiske lidelser og/eller
vold, sier Moberg.

GAP-analyse
– I oppstarten av arbeidet gjennomføres nå
i høst en GAP-analyse der en ser på eksisterende kunnskap og kompetanse i kommuner, statlig barn- og familievern og spesialisthelsetjenester opp mot kompetansekravet i behandlingslinjene. I GAP-analysen etterspørres blant annet kunnskap,
handlingskompetanse og samhandling når
det gjelder å identifisere familiene, håndtere
bekymring, følge opp saker og samarbeide
med andre både på eget nivå og mellom forvaltningsnivåene, forteller Moberg.
GAP-analysen vil kunne bidra til at det
blir lettere for kommuner/tjenestesteder å
planlegge eventuelle kompetanseløft i egen
virksomhet, velge forbedringsområder en
vil satse på og derigjennom sikre et løpende
kvalitets- og utviklingsarbeid.
– Kommunen eller tjenestestedene kan
også bruke undersøkelsen til å kvalitetssikre igangsatt forbedringsarbeid og at de
har de kvalifikasjonene de skal ha for å
bedrive forsvarlig arbeid. Det kan også gi
en pekepinn på behov for opplæring, sier
Moberg.

– Det er særskilt også fordi den går rett
på det vi vet kan være utfordrende, nemlig
å systematisk sikre samhandlingen. Familiene kan ofte streve med komplisert problematikk og det er gjerne mange aktører involvert. Det kompliserer arbeidet. På veien
kan ansvaret lettere pulveriseres og familiene miste det som er viktig i slike prosesser;
det å ha, gjerne få, men trygge og kunnskapsrike kontaktpersoner, og som har tid
til å være med gjennom hele prosessen, sier
Moberg

Flere involvert

Store endringer i arbeidsmetode

Det som blant annet skiller disse behandlingslinjene fra andre er at de involverer
både spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vanligvis er behandlingslinjer et sykehusfenomen.

For kommunen som valgte å jobbe med
denne saken i tråd med behandlingslinjene,
ble endringene i arbeidsmetoden enorme. I
en tradisjonell undersøkelse er det samtaler
med foreldre, barn og ungdom, hjemmebesøk, observasjoner, innhenting av informasjon og samarbeidsmøter for å nevne noe.
– I denne saken kom vi i barneverntjenesten inn i et samarbeidsteam mye tidligere
enn vi var vant med. Vi hadde hyppigere
kontakt og hadde kontakt gjennom hele
prosessen. Undervegs hadde vi også faglige

Bak en slik behandlingslinje det mye arbeid. Det
involverer mange avdelinger og mennesker. (f.v.)
Bente Helbæk, helsesøster i Gausdal kommune,
Ann Helen Blix Mørland, BUP Lillehammer, Grethe
Hvithammer, prosessleder behandlingslinjer i Sykehuset Innlandet og Brita Ødegaard, helsesøster i
Lillehammer kommune.

Et eksempel fra hverdagen
Barneverntjenesten i en kommune hadde
over flere år vært i kontakt med en familie.
Moren strevde med en krevende psykisk
lidelse og datteren hadde fått rollen som
støtte og venninne. – Vi erfarte at datteren
tok ansvar for både seg selv og sine søsken.
Datteren var i en utsatt situasjon da hun
selv ble gravid i ung alder. Kort oppsummert kan vi si at det var stor bekymring for
det ufødte barnet foreller Ann Helen Blix
Mørland fra BUP Lillehammer.

drøftinger, som for oss var en annerledes
måte å jobbe på. Tradisjonelt får ikke
barneverntjenesten til så stor åpenhet som
det vi klarte denne gangen. Det ble en mye
tydeligere rolleavklaring og vi utarbeidet en
felles avtaleplan, sier Blix Mørland.

Interessant og lærerik prosess
– Vi skjønte ikke med en gang hva vi hadde
sagt ja til å være med på, men det har vært
en interessant, lang og lærerik prosess. Det
har vært viktig å bruke tiden, og ha ledelsen
med på at innsatsen gjøres i tråd med behandlingslinjene forteller ledende helsesøster i Gausdal kommune, Bente Helbæk.

Mye å hente i tverrfaglige team
Eksemplet her viste at det er mye å hente på
å jobbe tverrfaglig og i team. – Vi hadde
hele veien klare planer og god oversikt.
Dette har gjort hele prosessen mer ryddig.
Alle planene ble gjort i samarbeid med
jenta. Vi hadde en god kommunikasjon
basert på åpenhet og ærlighet. Dette tror
jeg har bidratt sterkt til at det gikk så fint,
sier Helbæk.

En gavepakke
Behandlingslinjen har fulgt oss i hele denne
saken. Saken var kompleks, men som helsesøster ser jeg behandlingslinjen som en
gavepakke. De mest sammensatte og krevende sakene skjer ikke så ofte, og da er
behandlingslinjen en god støtte, sier Helbæk.

KORUS-ØST 3•12

9

Stabburshella – et sted
med sjel og god atmosfære
En nedlagt pub i Fagernes sentrum har fått nytt liv. Den har blitt et værested som drives
av brukere og pårørende fra Valdreskommunene. Målet er å nå mennesker med problemer
relatert til rus og psykiske lidelser.

Stabburshella ble opprettet etter at brukere
og pårørende ble spurt om hva de selv følte
de trengte mest. Et entydig ønske var et
sted å være, hvor de også kunne møte andre
med lignende erfaring. – Stabburshella er
åpent for alle. Vi har fokus på de som trenger å bygge nettverk og gi dem et trygt sted
å være. Brukerne skal også kunne hente
styrke her, sier erfaringskonsulent Aina
Olsen.

Møter folk med respekt
Brukere i denne sammenheng er brukere av
Stabburshella. – Vi prøver å bruke ordene
gjester og vertskap. Det har overrasket oss
at det faktisk ikke er så mange rusmisbrukere som kommer hit, men vi er glade for
de som finner veien. Hit kan de komme
selv om de er ruset. Vi avviser bare handlingen og ikke personen. Men er det barn til
stede, gir vi vedkommende en kopp kaffe
ved et annet bord og inviterer til en prat

dagen etter. Møter man folk med respekt
går det som regel greit, sier Olsen.

En regel: FOLKESKIKK!
Ved Stabburshella er det en hovedregel som
gjelder: folkeskikk! Alle blir møtt med et
varmt håndtrykk og et smil. – Vi jobber
mye med tilfriskningstanker, og i våre lokaler sitter det ingen ofre. Men om det skulle
være slik, skal ikke det vare lenge. Vi har et
miljø hvor folk blir avhengig av hverandre,
sier Olsen.

Alle blir sett og hørt
Det unike med Stabburshella er at alle blir
sett og føler at man er med og eier og driver
stedet. – Det var de hovedmålene vi hadde,
men å se at vi har truffet så bra er som en
drøm som har gått i oppfyllelse. Husregelen med folkeskikk er enkel å huske og enkel å lære bort. Her er det ingen grenser
eller barrierer. Vi har sett at mennesker som
har et anstrengt forhold til hverandre, har
møttes her og snakket sammen uten at det
har skapt noen uro. Det at folk møtes, fører
til at det skjer noe, sier Olsen.

Viktigst og bare være tilstede
Til Stabburshella kommer også gjester med
psykisk utviklingshemming og som ikke
har så godt nettverk fra tidligere. – Selv om
fokuset er på rus og psykiatri, er det mye og
mange som kan falle under den paraplyen.
Det skal være mulig å få noen å snakke
åpent med, og hjelp til videre hjelp for de
som ønsker det, sier Olsen.
Stabburshella har per i dag åpent tre
dager i uka. – Vi har mange aktiviteter, men
den viktigste er at vi bare er her. Våre gjester er i alderstrinnet fra tre måneder til 70
år, noe som sier at vi fanger opp de fleste
behov.
10
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Temakvelder med tema etter behov
Det faste har vært kveldsmat på onsdager
og mandager, et tilbud som er utvidet til
lunsjtreff på tirsdager. Vi inviterer fra tid til
annen representanter fra ulike etater som f.
eks barnevern, NAV, psykisk helse eller
politikere og handelsstanden. Ut fra disse
treffene dukker det opp nye tema som
senere blir til temakvelder.
Vi prøver å ta temakveldene ut fra de
behovene som vokser opp her. Vi fanger
opp hva det er folk trenger å få høre eller
prate om. Temakveldene vokser og er
populære. Eksempler på tema kan være
angst og depresjon. Støttesenter mot incest
og seksuelle overgrep, SMISO, skal også
komme i høst. – Grunnpilaren i Stabburshella er at folk skal treffe hverandre og
snakke sammen. Vi bygger nettverk og vi
hører jo at folk snakker om alt. Folk er
rause, de deler av seg selv om vanskelige
livssituasjoner, sier Olsen.

Språktrening og uteaktiviteter
Stabburshella har også besøk av språkopplæringssenter og asylmottak som vil trene
på språk. De sier at når du kommer til
Valdres har du to valg for å bli kjent med
folk. Det ene er gjennom fotball og idrettsmiljøet, det andre i korpsmiljøet. På Stabburshella blir de alltid møtt av noen og selv
beriker de fellesskapet, sier Olsen.
– Av Sparebankfondet i DNB har vi også
vært heldige å få midler til å skaffe en egen
snekke til bruk på fjorden her og vi ønsker
å finne sted for å ha en gapahuk. Uteaktiviteter er også et populært og kjærkomment
tilbud, sier Olsen.

Åpent og godt miljø
De frivillige som jobber på Stabburshella er
oppfordret til å gi av seg selv, slik at det blir

et åpent miljø. Dette har fungert veldig
godt. – Da vi skulle starte dette prosjektet
gikk vi ut mot hjelpeapparatet og sa vi ønsket folk derfra som frivillige på grunn av
deres kompetanse. Vårt lille krav var at
byråkrathatten ble igjen ute på trappa, og at
de ble med i samtalene som et medmenneske. I dag har vi blant annet med en ruskonsulent og en politiker, sier Olsen.

Nødvendig opplæring
De som stiller opp som frivillig vertskap på
Stabburshella får opplæring i avhengighet,
medavhengighet og den åpne samtale.
– Dette er tre viktige temaer for oss. At vi
har denne opplæringen har blitt lagt merke
til utenfor Stabburshella også. Vi har hatt
med flere arbeidere i psykisk helse som selv
sliter med disse temaene på jobben. For oss
er det nyttig å kunne utveksle erfaringer. Vi
trenger å lære om hvordan vi skal forholde
seg til rusavhengige som for eksempel er i
sine hjem og ikke vil ha hjelp, sier Olsen.

sjonen har med et valgt et styre og har klart
å knytte til seg mange frivillige som selv har
hatt rus- eller andre avhengighetsproblemer. Enkelte er pårørende som lever, eller
har levd, nært på.
Fokuset er på forebyggende arbeid, og de
jobber spesielt for å nå de som befinner seg
i en risikosituasjon for selv å kunne utvikle
rusmisbruk. Det er også et sted å være for
de som venter på behandling, og for de som
er ferdig med behandling og trenger et rusfritt nettverk. – Lokalene er godt egnet for
vårt bruk, men et luksusproblem er at vi fra
tid til annen sliter med kapasiteten på
enkelte av våre arrangementer. Det er veldig viktig å holde fokuset på det som er
genuint for Stabburshella og den kompetansen som er bygget opp her. Det har
vokst seg frem en arbeidsform hvor frivillige har tatt på seg ansvarsområder og ulike
arbeidsoppgaver, som for eksempel å drifte
ungdomskveld, lunsjtreff, være vertskap
eller å tigge mat. Alle som har ansvarsområder samles en gang i uka, sier Olsen.

De frivillige på Stabburshella er oppfordret til å gi
av seg selv, slik at det blir et åpent miljø. På bildet
sitter fra venstre Remi Gussiås, Torunn Gudheim,
Ann-Louise Eivik, Hilde Thon, Aina Olsen og Knut
Henschien.

ikke bli så store at vi sliter ut de frivillige.
Det skal være rom for å kunne gå inn og ut
av ting i tillegg til at det skal være rom for å
si at man ikke orker mer og må ta en timeout. Organisasjonen er for liten til å tjene
penger til driften, og penger til drift er det
det gis minst støtte til. Det er mange ting vi
må passe på. Vi må vokse forsiktig og riktig,
men når det er sagt opplever vi velvilje fra
politikere og handelsstand og folk ellers i
Valdres. Alle støtter opp om dette.
Det blir spennende fremover å se om
dette blir et varig værested. – Det er slitsomt og bare leve fra år til år. Vi bruker
utrolig mye energi og krefter på det vi selv
kaller prosjekt overlevelse, altså det å skrive
søknader i alle retninger.

Frivillig organisasjon
Stabburshella er en frivillig organisasjon
med støtte fra STYRK-midler, som er samhandlende rustjenester i Valdres. Organisa-

Kan ikke bli for store
Vi ønsker ikke bli for store av frykt for å
miste det vi har bygget opp. Vi kan heller
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Se meg!
Rett før sommeren la
Regjeringen fram sin stortingsmelding med mål og tiltak for
en helhetlig rusmiddelpolitikk.
Regjeringen legger fram en tilforlatelig beskrivelse av rikets
tilstand, gjennomgår viktige
faglige områder og krydrer
godt med gode eksempler.
Meldingen føres i et greit byråkratisk språk og alle tidsriktige
honnørord er med og får innhold. Slik sett er meldingen
leseverdig.

Av: Helge Bjørnsen, KoRus-Øst

Årsakene til systemsvikt?

Stoltenbergutvalgets rapport kvitteres ut
og de kontroversielle forslagene legges
døde. De som hadde ventet at regjeringen
ville avslutte opptrappingsplanen med et
krafttak, begeistre litt eller gjøre noen
modige grep for framtiden vil bli skuffet.
Mange stortingsmeldingers erfaring med
gode ord tilsier at også denne borger for at
det meste forblir ved det gamle – og vel så
det.

Det er mange utfordringer relatert til bruk
av rusmidler, og regjeringen berører dem
alle, tror jeg. Denne leseren savner en grundigere analyse av årsakene til systemsvikt
som mer enn antydes, og får derfor heller
ikke tak i hvilke konkrete tiltak Regjeringen faktisk planlegger for å fjerne de snubletråder departementene selv initierer. Jeg
skal belyse dette med noen eksempler.
Felles for dem alle er at problemene de
utløser, eller ikke løser, alltid får oss til å se
og si at fagfolk må skjerpe seg, men at løsningen ligger i systemendringer. I departementets egen skuff.

Se på det - strategi
Storbergets forslag om å redusere den maksimale åpningstiden for skjenkenæringen
en time nærmere normalåpningstid kan stå
som eksempel på regjeringens mot. Til
tross for at vi alle har til gode å se et eneste
argument for å opprettholde maksimalåpningstid til klokka 03:00, som er begrunnet
i alkoholloven selv, og til tross for at et slikt
regulatorisk virkemiddel virker og hindrer
overskjenking, vold og uro, velger Regjeringen som sin strategi, at vi skal snakke om
det. Gjerne på tvers av departementer, direktorater, etater og virksomheter og med
stor vekt på samhandling og folkehelse.
12
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Kan vi fjerne gråsonen?
Regjeringen peker, nok en gang, på at samhandling og sømløse tjenester mellom
kommune og spesialisthelsetjenester skal
føre til helhetlige tjenester og bedre tilgjengelighet. Gjennom samhandlingsreformen skal vi flytte gråsonen. Jeg leter etter
analysen som gir oss innsikt i hvorfor gråsonen i det hele tatt er der, og hvordan vi
kan fjerne den. Det finner jeg ikke og derfor heller intet tilløp til viktig endring. Et

råd er å se på styringssystemet. Money
talks. Jeg har for eksempel ingen tillit til at
når helseforetakene sier at de skal spare
penger, også innen rus og psykisk helse, vil
de gjøre mer av det de ikke tjener penger
på. Det de ikke tjener penger på er å bygge
opp under og styrke den kommunale helseog sosialtjeneste. Det er avgjørende viktig
at Regjeringen og departementene slutter å
gi ledelsesføringer som ikke samsvarer med
styringsinstrumentene.

Ledelse og styring – hånd i hanske?
Et tidsriktig fokus i rusbehandling og
innen psykisk helse er at arbeid og aktivitet
i seg selv er en vesentlig utviklingsfaktor,
for mange den viktigste. Min erfaring er at
i NAV, som av noen i NAV omtales som en
produksjonsbedrift, er for eksempel antall
formidlede pr kvartal en suksessfaktor. På
mange kontorer gis det stor honnør til de
rådgivere som når produksjonsmålene. Det
er i et slikt klima mange vil stå i en skvis
mellom å konsentrere seg om de enklest
formidlingsbare og de med langvarige
sammensatte problemer. Nok et eksempel
på konflikt mellom ledelse og styring.

Foto: Dreamstime

Prosjektmodell – ulik fordeling
Det tredje eksempelet er på hvilken måte
Regjeringen velger å avslutte opptrappingsplanen. Det er logisk å tenke at det er
viktig å videreføre en opptrappingsplan på
en måte som sikrer at de gode prosjektene
som er initiert vil bli videreført. Å sette ansatte i en tilstand av opprømthet, begeistring eller om ikke annet tilfredshet i overgangen mellom en øremerket og til dels
sterkt prosjektorientert fase til rammefinansiering og ordinær drift kunne være en
intensjon i seg selv. Men nei.
Regjeringen velger å sette kommunene
og de ansatte, således også brukerne, i en
skvis av utrygghet og motløshet. Alle vet at
en treghet i prosjektmodellen fører til at
noen ubrukte midler i et år tilføres året
etter, slik at siste året i innsatsperioden har
noe mer penger enn normalårets budsjett.
Alle vet at prosjektmodellen fører til at
noen kommuner får mer, og andre mindre
enn ved en overgang til rammefinansiering.
I tillegg er det ikke hvor klart som helst
kommunisert hvilke kriterier som skal brukes for å utregne rammebeløpet. Resultatet
er at mange kommuner har fått beskjed

eller selv regnet ut at budsjettet må justeres.
Mange dyktige fagfolk flykter prosjektene
i siste fase. Og det hele er styrt – målrettet
fra departemenet. Dette fortjener ikke fagfeltet.

Dobbelt opp – for
tredje gang
Den nye utgaven av
boka har gjennomgått
omfattende endringer.
– Det skjer mye på
feltet, så boka fra 2007
framsto som temmelig
utdatert. Mye nytt
fagstoff er kommet med, skrevet av oss
forfatterne. Boka er utvidet til 300
sider, og alle vedlegg med lister over
behandlingssteder etc. er erstattet med
redaksjonell tekst, sier medforfatter
Tone Øiern.
– Det som ligger til grunn for nyskrevete kapitler er ny lovgivning med
Lov om kommunale og helse og omsorgstjenester fra i år, samt samhandlingsreformen som trolig vil omfatte
rusfeltet fra 2013 og utvidete pasientog brukerrettigheter. Vi har mange
flere gode eksempler på brukermedvirkning i praksis, samhandling i kommunene og mer om boligsosialt arbeid,
Housing first og arbeidsrettet rehabilitering, sier Øiern. Det er referert til
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk
lidelse alle steder der det er aktuelt.
I den første boka fra 2003 var dette
med integrert behandling nytt. – På
sett og vis var Dobbelt opp med på å
introdusere dette, sier Øiern. Andre
utgave i 2007 var langt mer solid mht
det helsefaglige. Nå er behandlingskapittelet enda større og mer oppdatert.
Det samme gjelder stoff om de sosialfaglige intervensjonene, legger hun til.
Reidunn Evjen er sosionom og arbeider ved Senter for rus og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus.
Knut Boe Kielland arbeider som fastlege i Hov i Land. Kielland har ledet
arbeidet med å utarbeide nasjonal faglig retningslinje for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.
Tone Øiern er utdannet cand.mag. og
journalist. Øiern har arbeidet som
journalist og redaktør i fagbladet rus &
avhengighet, som rådgiver i Husbanken og er nå skribent og frilansjournalist.
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Bedre tverrfaglig innsats
Den danske samhandlingsmodellen ”Bedre Tværfaglig Indsats” (BTI) som er utviklet av Socialt
Udviklingscenter på oppdrag fra Servicestyrelsen i Danmark, skal sikre tidlig innsats overfor barn
og unge som har foreldre som er psykisk syke eller rusmiddelmisbrukere.

Modellen gir konkrete verktøy som skal
sikre det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet og hindre oppfølgingsbrudd.
Helsedirektoratet har tatt initiativ til å
prøve ut Bedre Tverrfaglig Innsats modellen i 7 utvalgte kommuner i Norge. I region
øst er Østre Toten valgt ut som nøkkelkommune. BTI-modellen er en oppfølger
av veilederen ”Fra bekymring til handling”
(IS - 1742), og skal gjelde alle barn det er
knyttet bekymringer til. Nøkkelkommunene skal prøve ut modellens kjerneelementer ”Stafettholder”, ”Stafettlogg” og
”Verktøy/redskaper” frem til 1. januar
2014. Målet er å oversette og tilpasse
modellen til norsk med tillatelse fra Servicestyrelsen i Danmark. Samarbeidsmodellen skal være en inspirasjon for norske
kommuner som ønsker mer konkrete verk-

tøy og rutiner for å sikre det tverrfaglige og
tverrsektorielle samarbeidet rundt sårbare
barn og unge. Erfaringene fra Danmark er
at aktørene får bedre og gjensidig oversikt
og forståelse for hverandres oppgaver og
arbeidsmåter.

Innholdet i samarbeidsmodellen
Samarbeidsmodellen har fire elementer:
Forståelsesramme som beskriver hvordan
samarbeidet kan tilrettelegges på tre forskjellige nivåer, avhengig av problemenes
omfang og hvor mange aktører som er
involvert.
Samarbeidsstruktur basert på at en aktør
stafettholderen er ansvarlig for å koordinere det tverrfaglige og tverrsektorielle
samarbeidet, og for å dokumentere innsatsen i stafettloggen.
Handligsveiledere til politikere og ansatte
på ulike tjenestesteder, som gir konkret veiledning for hvordan yrkesutøvere med
ulike funksjoner skal handle for å sikre tidlig identifisering og intervensjon. Identifisering, vurdering, beslutning og innsats er
viktige momenter i modellen.
Verktøy/redskaper som skal gi støtte i arbeidet med å identifisere og vurdere bekymringens alvorlighet og treffe beslutninger om hva som er nødvendig innsats, som:
bekymringsskala, veiledning til den vanskelige samtalen med foreldre/foresatte,
samtykkeskjema, meldeskjema til barnevernet.

Stafettholder og stafettlogg
Den loddrette brikken symboliserer stafettlogg og
stafettholder, som koordiner og knytter innsatsen
sammen for barnet og familien i hele forløpet.
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I tillegg til barnehager, skoler og de kommunale hjelpeinstansene, så er også behandlingsinstitusjoner for rus og psykiatri

viktige målgrupper i BTI-modellen. Forutsetningene for et godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid er at alle som jobber
med barn og unge vet hvordan de skal gå
fra bekymring til handling, og at de har
oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes i kommunen.
Det er ofte ansatte i barnehagen eller i skolen som først blir bekymret for et barn, og
det er den som tar initiativ til et tverretatlig
samarbeid som blir stafettholder.
Ved bekymring skal det opprettes en
logg der en systematisk dokumenterer og
tidfester observasjoner og iverksatte tiltak.
Når bekymringen er tatt opp til vurdering
i egen enhet (nivå 1), og man har diskutert
bekymringen med barnets foreldre/foresatte kan det være nødvendig å hente inn
faglig kompetanse og ressurser fra andre
hjelpeinstanser. Ofte vil det være nødvendig med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom to eller flere aktører (nivå 2).
I andre saker er det behov for et bredt
samarbeid og innsats på tvers av faggrupper
og sektorer, hvor den kommunale forvaltningen blir involvert. I forbindelse med en
barnevernsundersøkelse vil stafettholderansvaret bli overført til en utnevnt saksbehandler i barnevernet (nivå 3).
Stafettholderen har et koordineringsansvar, og skal innkalle relevante aktører til
tverretatlige møter, utarbeide dagsorden og
være møteleder. Stafettholderen er kontaktperson og skal sørge for at barn og foreldre involveres i det tverretatlige arbeidet,
og sikre at det som blir planlagt følges opp.
Koordineringsansvaret blir hos stafettholderen inntil ny stafettholder reelt tar over.
Stafettloggen skal tydeliggjøre ansvaret de
ulike aktørene har og dokumentere det
tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet

Barn i rusfamilier
Barn i rusfamilier er et
prosjekt med mål om å
heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig
intervensjon blant ansatte
som kommer i kontakt med
risikoutsatte barn og unge.

omkring barnet. Både familien/foresatte og
de involverte aktørene skal ha innsyn i stafettloggen. Det er nå tatt initiativ for å
utvikle en elektronisk stafettlogg.
Er du eller din kommune interessert i mer
informasjon om BTI, ta kontakt med
Hanne Kilen Stuen ved KoRus-Øst.

BTI-modellen skal oversettes til norsk og tilpasses
norske forhold. Hanne Kilen Stuen viser her et
utkast av materiell-permen

Vi har kunnskap om at barn som vokser opp i familier med rusproblemer
har større risiko enn andre barn for å
utvikle en rekke problemer og symptomer (ulike psykiske problemer, atferdsforstyrrelser og skoleproblemer).
I tillegg vet vi at unge voksne som har
vokst opp i rusfamilier har større risiko for å utvikle emosjonelle, kognitive
og sosiale vansker.
Målgruppen er ansatte i barnehager,
barneskoler, SFO, helsestasjon, PPtjenesten og barnevernet. Pedagogiske
ledere, lærere og andre i målgruppen
gir uttrykk for at de har for lav kompetanse på rusproblematikk, for lav
kompetanse på metoder for å ta opp
rusmiddel relatert problematikk med
barnets foresatte og for lite kunnskap
om hvordan de skal gripe inn.
Forskning viser også at de ulike faggruppene venter for lenge før de erkjenner at barn og familier har problemer. De venter også for lenge før de
diskuterer bekymringer med kolleger
og venter for lenge med å ta kontakt
med andre hjelpetjenester i kommunen.
I tillegg til fire dagers opplæring blir
det gjennomført en felles samling for
deltakende kommuner med erfaringsutveksling og materiell til spredning/
implementering. Kommunene skal
videre jobbe med å utvikle en "Handlingsveileder" som er et konkret verktøy og hjelpemiddel i hvordan du går
fra bekymring til handling. Det er
utviklet veiledning og materiell (filmer,
case, powerpoint) i hvordan nøkkelpersoner kan videreformidle kunnskap
til kollegaer og utvikle rutiner i egen
virksomhet.
KoRus-Øst, sammen med KoRusSør tilbyr opplæring over fire dager.
Målgruppen for opplæringen er ansatte i barnehage, skoler, SFO, helsestasjon, PPT og barnevernet.
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RETURADRESSE:

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

Kommende kurs og
konferanser
4. oktober, Harstad:
Barn og ungdoms digitale hverdag
med oppmerksomhet på dataspill

27.–28. november:
Fagtorg: Ung i en digital verden,
Arendal

Målgruppe: Voksne som jobber med barn og
ungdom, barnevernstjenesten, helsestasjon,
PP-tjenesten, utekontakt, BUP, ungdomsinstitusjoner, foreldre og ungdom
Sted: Høgskolen i Harstad
Arr.: KoRus-Øst og Høgskolen i Harstad

Barn og unges liv i en digital verden og
konsekvenser for psykisk helse

27.–29. mai 2013, Hamar:
9th Nordic Conference – Changing
Landscape of Gambling
Arr.: SNSUS

14.–15. november 2012:
Rusforum Innlandet: "Se meg" Politiske føringer i Stortingsmeldingen
Sted: Quality Hafjell Hotell, Øyer
Målgruppe: Ansatte i kommuner og
spesialisthelsetjenesten
Arr.: KoRus-Øst, Fylkesmannen i Hedmark og
Fylkesmannen i Oppland

14. november 2012:
Lanseringsdag for Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk
lidelse
15. november 2012:
Erfaringskonferansen 2012, Hamar
Arr: Nasjonal kompetansetjeneste for
ruslidelse og psykisk lidelse

Oktober, november 2012 og
februar 2013:
Ansvarlig Vertskap

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
dobbelt-diagnose (rus og psykiske lidelser).

ÖPP – kurs og instruktørkurs
Er du, din skole eller kommune interessert
opplæring i bruk av ÖPP? KoRus-Øst tilbyr
opplæring der du er. Flere tilgrensede kommuner kan gjerne gå sammen.

Ansatte

KoRus-Øst planlegger å utdanne instruktører
slik at alle regioner er selvforsynt med egen
opplæring. Både ÖPP kurs og instruktørkurs
blir dekket av KoRus-Øst.

• Kåre Rørhus, seniorrådgiver
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no

For de som har jobbet med ÖPP i en toårsperiode kan disse utdanne seg til ÖPPinstruktør. Som instruktør vil du få videre
ansvar for å lære opp fremtidige ÖPP presentører. Se mer informasjon på rus-ost.no.

• Solveig Brekke Skard, enhetsleder
solveig.brekke.skard@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

Arrangeres i Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler,
Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.
For mer informasjon, se rus-ost.no.

• Anne Chr. Moberg, spesialrådgiver
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no

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

KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
Redaksjonen avsluttet 27. september 2012.

• 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
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• Torhild Kielland, spesialrådgiver
torhild.kielland@sykehuset-innlandet.no
• Johs Nermo, spesialrådgiver
johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

