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Fra skepsis til entusiasme
Familieråd 12 K har vært et
interkommunalt og tverretatlig
prosjekt i Gudbrandsdalen i
perioden 2010–2012. Alle som
har deltatt i prosjektet melder
om overveiende positive
erfaringer med modellen.
Ett av hovedprinsippene i familieråd er at
familiemedlemmer og nettverk selv skal
komme med forslag til tiltak. Opplysningene som kommer frem under planleggingsfasen skal presenteres for familierådet på en
så enkel måte som mulig. Det blir satt
fokus på at selv de minste barna skal være
med og ha mulighet til å forstå det som blir
sagt.

Mange familieråd
Barneverntjenesten sier de er veldig positive til familieråd og har høstet flere gode
erfaringer. – I disse tre årene har det blitt
holdt et sted mellom 70 og 80 familieråd.
Tallene her er riktignok ordinære familieråd og oppfølgende familieråd slått sammen ettersom det skal være et oppfølgende
familieråd for å lede og eventuelt å kunne
justere planen, forklarer prosjektleder
Rannveig Ohren.
Rannveig Ohren har vært prosjektleder for familieråd 12 K. – Vi har gjort oss mange gode erfaringer undervegs
med familieråd. Vi tar med det vi kan bruke videre og tilpasser det i nye kontekster. Modellen passer fint i
tjenester der flere etater må samhandle, sier hun.

Tillit kommer ikke av seg selv
Det har vært et solid stykke utviklingsarbeid å kunne ta i bruk familieråd fordi
det er en annen måte å tenke og utføre
barnevernsarbeid på. – Det har vært en
prosess fra å ha en «ekspertrolle» til å få en
tilretteleggerrolle. Det kan være utfordren-
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de for en saksbehandler å ha tillit til at en
familie selv og deres utvidede nettverk kan
komme frem til gode beslutninger for deres
familie, forteller Ohren.
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Innblikk i barns verden
– Det er ingen modell som fungerer for alle
alltid, men med familieråd har jeg likevel
godt belegg for å si at det har kommet mye
godt ut av dette prosjektet. Mange }}
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saksbehandlere sier at barnets livssituasjon
blir mye tydeligere med bruk av familieråd
fordi de får bedre innblikk i hvordan barnet har det og at familierådsprosessen påminner om viktigheten av å ha med barnet
i prosessen, noe som er kjempeviktig, sier
Ohren.

Ressursene er der
Ofte er det sammensatt problematikk i de
tilfellene hvor barnevernet må inn i en
familie. – Heldigvis finnes det ressurser i
det utvidede nettverket til de familiene vi
samarbeider med, og i de nettverkene er
det stort ønske, vilje og evne til å gjøre
barnets situasjon bedre, forteller Ohren.

Veien videre
Nå er det barnevernstjenesten som har tatt
i bruk familieråd som en metode for å
jobbe med barnevern på. – I tiden fremover må vi bare satse på at lederne i barnevernet klarer å løfte familieråd videre og
holde trykket oppe. Dette er den beste
reklamen for seg selv. Saksbehandlerne
som bruker familieråd vil i alle fall fortsette å bruke det og de ser flere muligheter
for å bruke det. De som var skeptiske til
prosjektet i starten har blitt veldig entusiastiske og det lover jo bra, sier Ohren.

Tar vare på erfaringene
For de 12 kommunene i Gudbrandsdalen
som har deltatt i familieråd har det blitt
etablert ei ressursgruppe. Denne skal
møtes fire ganger årlig for å opprettholde
fokus og dele erfaringer med hverandre,
sier Ohren. – Vi har gjort oss mange gode
erfaringer undervegs med familieråd. Vi
tar med det vi kan bruke videre og tilpasser det i nye kontekster. Modellen passer
fint i tjenester der flere etater må samhandle, sier Ohren.

Velferd og bolig
Det har skjedd mye og blitt gjort mye bra de siste ti årene
med tanke på boligsosialt arbeid. Aktiv jobbing med feltet gir
resultater.
Til tross for alle gode tiltak og innsatser er
det fortsatt en del utfordringer som gjenstår. – Greier vi å redusere antall bostedsløse, greier vi å redusere antall vanskeligstilte, men dette er noe vi i liten grad oppnår. Den andre utfordringen er at vi i alt for
liten grad vet hva som fungerer og ikke
fungerer av de tiltakene vi setter i gang, sier
Lars-Marius Ulfrstad, sosiolog i Husbanken og lærebokforfatter.

Mye blir gjort forskjelling
En grunntanke i det boligsosiale arbeidet er
at hvert enkelt boligtiltak for bostedsløse,
rusmisbrukere, psykisk syke eller hva som
er innfallsvinkelen, skal være tilpasset lokale behov og forhold.
– Dette er nok bra, men et av problemene
er at det blir gjort så mye forskjellig og på
forskjellig måte at det blir vanskelig å trekke konsekvensene og sammenligne det som
har blitt gjort. Det er viktig å oppsummere
erfaringene slik at vi i større grad holder oss
til det som fungerer enn det som ikke fungerer, sier Ulfrstad. I en kartlegging fra
Norsk institutt for by- og regionsforskning
(NIBR) som er planlagt utgitt i mai vil gi
tallene på boligsituasjonen.
– Vi må bygge på erfaringer fra en lengre
periode og rette tiltakene mot det og faktisk nå målene. Først da vil vi unngå å resirkulere bostedsløse og vanskeligstilte. Målet
er varige og stabile bostedsforhold, sier
Ulfrstad.

Innsatser nytter
Når det blir satt i gang ordentlige innsatser
ser man at det nytter. Fra Statens side har
det vært to store satsninger på bostedsløshetsproblematikk. Dette var Prosjekt
bostedsløse (2001–2004) og På vei til egen
bolig (2006). Begge satsningene hadde
fokus på de største kommunene og de største byene.
– Tiltakene viste en nedgang av bostedsløse i de største byene. I forrige kartlegging
økte antallet i små og mellomstore kommuner. Det er på en måte oppmuntrende at
man ser effekt av store tiltak, sier Ulfrstad.
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Tverrfaglig og tverretatlig arbeid må til
For å få til en bedre effektivisering av arbeidet blir hovedutfordringen å jobbe tverrfaglig og tverretatlig. Da må man se helheten og kompleksiteten til de man skal
hjelpe.
– Dette er viktig fordi brukerne man skal
hjelpe har veldig sammensatte problemer.
Boligproblemer koblet mot rus, psykiatri,
gjeldsproblemer eller andre problemer henger ofte sammen. Disse problemene er ikke
lett å løse hver for seg, sier Ulfrstad. Både
stat og kommune jobber for å samarbeide
om gode boforhold til alle grupper, enten
de er psykisk syke eller løslatte. Ingen skal
i utgangspunktet være utelukket fra tiltak.
Siste stortingsmelding om boligpolitikk
St.meld. nr. 17, Byggje – bu – leve (2012–
2013) varsler en ny tverrfaglig og tverrsektoriell nasjonal strategi på det boligsosiale
området fra 2014.

Lærer av egne feil
Et av hovedproblemene til at man ikke har
kommet helt i mål med boligsosialt arbeid
er at man ikke har greid å være systematiske nok i å samle erfaringene.
– De burde vært samlet på en så systematisk måte at vi hadde kommet i gang med
gode og tilpassede tiltak, sier Ulfrstad.
Likevel vet man at dersom man får en del
vanskeligstilte som ikke bare har et boligproblem, men også har omfattende problemer innenfor rus og psykiatri, blir situasjonen annerledes.
– Da må i mange tilfeller boligsituasjonen
kobles opp mot oppfølging. De må ha ulike
tjenester, opplæring og bistand for at boligsituasjonen skal fungere, legger han til.

Housing First
Housing First er en nyere metode innen
boligsosialt arbeid. Metoden er ny i Norge
og kommer opprinnelig fra USA.
– En tilpasning til norske forhold kan by
på noen utfordringer, men metoden virker
svært spennende for oss. Bergen kommune
skal prøve ut dette og har kommet langt
med planlegging av konkret bosetting med

Syntetiske cannabinoider – hva sier
brukerne?
Uteseksjonen i Oslo står
bak en ny rapport der
17 brukere av syntetiske
cannabinoider er intervjuet.
Gjennomgående opplevde de sterkt
psykisk ubehag under eller etter rusen.
De fleste som hadde prøvd syntetiske
cannabinoider valgte å ikke gjenta bruken fordi det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til stoffene.
Uteseksjonen i Oslo har intervjuet
40 brukere som har gått i hasjavvenningsprogrammet i prosjektet «Ut av
tåka» om deres erfaring med bruk av
syntetiske cannabinoider. Nesten halvparten av de spurte – 17 personer –
hadde prøvd syntetiske cannabinoider.
De fleste av de som ble intervjuet var
gutter som hadde prøvd denne typen
stoffer 1–2 ganger.

Ubehag og usikkerhet

– Vi må bygge på erfaringer fra en lengre periode og rette tiltakene mot det og faktisk nå målene. Først da vil
vi unngå å resirkulere bostedsløse og vanskeligstilte. Målet er varige og stabile bostedsforhold, sier Lars-Marius
Ulfrstad.

Housing First, sier Ulfrstad. Det er også
opprettet et nettverk av kommuner som
driver og ser på hvordan de kan bruke
denne metoden under norske forhold.

– I Housing First skal boliger være integrert i vanlige bomiljø for å unngå opphopning av vanskeligstilte i kommunale boligkomplekser, forklarer Ulfrstad.

Begrenset boligmarked

Valgfrihet og ønske om et varig hjem

I Norge er en av de største utfordringene
selve boligmarkedet. – Vi har et eierdominert marked og vi har en liten utleiesektor.
I små kommuner er utleiesektoren veldig
liten. Å finne gode måter og gjøre dette på
innenfor det norske boligmarkedet er en
utfordring, sier Ulfrstad. En mulighet kan
være å bruke en kombinasjon av kommunale og private utleieboliger. Rambøll anbefalte dette i sin utredning av mulighetene
for bruk av metoden i Norge, Housing
First. Muligheter og hindringer for implementering i Norge. Rambøll (2012).

Et annet kjerneelement i Housing First er
at brukerne har en ganske stor grad av valgfrihet til hvilken bolig og hvilket boområde
de skal inn i.
– Som for oss andre har også brukere
behov for å identifisere seg med området og
den boligen man skal bo i. De skal også
kunne kalle det for sitt hjem. Ved å gi
muligheten for identifikasjon med boligen
kan vi bidra til å skape en motivasjon slik at
de tar vare på boligen og til at de får en
stabilitet i sin bosituasjon, sier Ulfrstad.

Gjennomgående opplevde brukerne
sterkt psykisk ubehag under eller etter
rusen, som stress, angst og paranoia.
Brukerne rapporterte om stor usikkerhet knyttet til bruk av syntetiske cannabinoider. Man vet ikke hva stoffene
er blandet med, styrkegraden på stoffene, samt at det er vanskelig å dosere,
da det trengs kun ørsmå mengder til en
rusdose.
Feildosering kan føre til «overdose»,
kraftigere rus enn forventet og psykisk
og fysisk ubehag. De fleste av de som
hadde prøvd syntetiske cannabinoider
valgte og ikke gjenta bruken grunnet
disse usikkerhetsmomentene. Mange
av de spurte tok avstand fra stoffene,
og advarte mot usikkerheten knyttet
til bruk.

Rapporten kan
du lese på
utesesksjonen.no
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Erfaring og fag på samme lag
Øyvind Arntzen og Tina Bjørnstad har jobbet sammen i 3,5 år. Han er tidligere rusmisbruker,
hun er utdannet sykepleier. Til tross for ulik bakgrunn jobber de godt og tett sammen med Rusfri
bolig i Sarpsborg.
Rusfri bolig består av fire bebodde leiligheter og en som står disponibel ved behov.
Hvis en beboer velger tilbakefall, får vedkommende to valg; enten flytte inn i den
tomme leiligheten, eller bli sendt til institusjon for avvenning. Uansett utfall vil vedkommende få oppfølging av det ordinære
hjelpeapparatet eller oss i Rusfri bolig.
– Det er stor skam knyttet til det å bli
sendt ut av egen bolig, men det er likevel en
aksept for at reglene er slik. I Rusfri bolig
har vi mest fokus på de som blir igjen, men
vi har samtidig tett individuell oppfølging
på den eller de som er til skjerming, forteller Arntzen. I løpet av tre år er det kun en
person som har måtte forlate Rusfri bolig.

eller fullført opphold i institusjon for rusavhengige. Du må ville bli rusfri og akseptere enkle regler.
– Det betyr total rusfritt, ingen A eller Bpreparater, ingen LAR eller alkohol. I tillegg er det et krav om at du skal delta på
aktiviteter. Det kan for eksempel være trening, arbeidstrening eller jobb, forteller
Arntzen. Til å begynne får beboerne en treårs leiekontrakt som kan fornyes. Ved fornying bor de på vanlige vilkår som ved
kommunale boliger. – Vi bruker en standard leiekontrakt, men med løfte om absolutt rusfrihet. Kjæledyr er heller ikke tillatt,
forteller Arntzen.

Dårlige boliger gjør folk dårlige
Få og enkle regler
Rusfri bolig er et smalt tilbud og reglene er
enkle. Skal du inn der må du først ha vært
gjennom rusmestringsenheten i fengsel,
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Rusfri bolig i Sarpsborg er i regi av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RiO,
men er organisert i avdeling for bolig og
omsorg i Sarpsborg kommune. Kommun-

en ønsker flere alternativer til tilpassede og
egnede boliger for rusmisbrukere.
– Dårlige boliger gjør folk dårlige. Vi må
ha boliger tilpasset den enkelte i den fasen
vedkommende er i. I dette tilfellet er det
folk som kommer fra institusjon. Disse
menneskene vil ut av sitt rusmisbruk, og
må derfor ha boliger som er tilpasset en tilvenning til det vi kaller et vanlig liv, sier
Arntzen.

Dårlig selskap
– Vi vet mye om hvordan livet i et bofellesskap blir når en faller ut. Da blir de gjenværende rastløse eller går inn i seg selv. I
slike tilfeller er ens eget hode det dårligste
selskapet, sier Arntzen. Han erkjenner at
det virker rart å ikke «bry seg» mest om
den som faller ut, men sier at han av erfaring vet hvor sårbare de som sitter igjen er,
og derfor vil ha full fokus på disse.

Lært av hverandre
– I løpet av den tiden vi har jobbet sammen
har vi blitt et godt team. Det viktigste er vel
at jeg har fått mer forståelse for byråkratiet
og at Tina har lært mer om hvordan det er
å møte brukerne. Hun har blitt mer direkte
og ikke så lett å påvirke. Selv om Arntzen
ikke liker det, har han også skjønt litt mer
av hvorfor ting må dokumenteres.
– Det jeg ikke liker med dokumentasjon
og målbarhet er tidsbruken som jeg mener
tar fokuset vekk fra de vi er der for, sier
han.

Hvor åpent sinn?
En annen side ved byråkratiet Arntzen
ikke er helt enig i er tilfeller hvor de skal ut
å møte nye mennesker og får beskjed om å
møte dem med åpent sinn.
– Før vi møter disse menneskene må vi
lese mappa deres, noe jeg aldri gjør. Hvor
åpent blir det sinnet da, undrer Arntzen.
Alle mennesker skal få like stor sjanse hver
gang de blir møtt.
– Min brukererfaring har gjort meg god
til å skille ut løgn fra sannhet. I det øyeblikket de retter blikket mot Tina og ikke meg,
skjønner jeg at brukernes historie endrer
retning. Sammen med Tina, som kaller seg
sykepleier i tilfriskning, møter vi menneskene med hver vår innstilling, men med lik
grad av respekt, sier Arntzen.

Alkohol-app’er
for iPad
Som en del av nettressursen snakkomrus.no har
KoRus-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste ROP, utviklet
to app’er for iPad.
Det er kartleggingsverkøyet AUDIT og
Alkoholenhetskalkulatoren som nå finnes i tilrettelagte versjoner for nettbrettet
iPad. De to verktøyene er gode og praktiske hjelpemidler som ansatte i hjelpeapparatet kan bruke for å samtale med
personer om deres bruk av alkohol.
Å ha disse verktøyene tilgjengelig på
håndholdte enheter, i versjoner som ikke

krever tilgang til Internett, øker fleksibiliteten i bruken, for eksempel i forbindelse med ambulant virksomhet.
Kartleggingsverktøyene kan også brukes som et selvhjelpsverktøy for personer som ønsker en tilbakemelding på sine
alkoholvaner.
App’ene kan lastes ned gratis på App
Store.

Konsekvenser viktig
– Vi har blitt et godt team hvor brukererfaring og faglighet står tett sammen. Vi har
mye kontakt med brukere og beboere. De
kjenner oss og vet hvor de har oss. En suksessfaktor tror jeg likevel er at vi har konsekvenser for overtredelser. Vi setter krav
til brukerne før de får leilighet og krav til
rusfrihet. Alle kravene er godtatt av brukerne og de vet de blir stående uten bolig
og må gjennom papirkverna og hele apparatet dersom kravene ikke fylles eller de
blir brutt. I tillegg til at konsekvenser er
viktige vet de at de ikke kan velge oss bort.
At vi er tilgjengelig hver dag, hele døgnet,
hele året gir dem også en god trygghet, sier
Bjørnstad.

Øyvind Arntzen og Tina Bjørnstad er et kjent team
for rusmisbrukere som er på jakt etter bolig i
Sarpsborg.
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God korttidseffekt dokumentert
En fersk artikkel i tidsskriftet International Gambling Studies dokumenterer god korttidseffekt
av fjernbasert behandling. Artikkelen tar utgangspunkt i kjente kartleggingsverktøy og viser til en
markant nedgang i symptomtrykk, noe som tilsier en bedret livskvalitet etter behandling for de
personene som er representert i studien.

Kartleggingsverktøyene blir benyttet både
ved behandlingsoppstart og fullført behandling, og kan på den måten måle endring. Testene tar under en halvtime å fylle
ut og er basert på individuell selvrapportering. Dette vil gi et bilde av en persons psykiske tilstand og grad av spilleavhengighet,
slik at man får en rask vurdering av psykiske plager eller av behandlingseffekt etter
intervensjon.

via Internett og telefon. Deltakerne kan
også diskutere anonymt med andre deltakere i et diskusjonsforum. Behandlingen
har en teoretisk forankring i kognitiv terapi, som er den ledende tilnærmingen for
behandling av spilleavhengighet.
– Forskning viser at desto mer aktiv man
er i sin egen endringsprosess, desto større
effekt har behandlingen. Studien som artikkelen baserer seg på beviser dette, sier prosjektleder Magnus Eidem.

Forankret i kognitiv terapi
Fjernbasert behandling er en behandlingsform som strekker seg over tre måneder. I
behandlingsperioden får deltakerne terapeutiske skriftlige oppgaver og kommunikasjonen med behandler foregår ukentlig

tradisjonelt poliklinisk behandlingstilbud.
– I starten måtte man ha henvisning fra
lege, noe som ikke var helt i tråd med lavterskeltankegangen. Nå er det bare å melde
seg på behandlingen, sier Eidem. Egeninnsats og motivasjon blir vektlagt, og den
enkeltes målsetting er utgangspunktet for
endringsprosessen. Tilbudet er rettet mot
pengespillproblematikk, og det er 18-års
aldersgrense for å delta.

Overdreven spilling påvirker negativt
Vil nå ut til flere
Hensikten med fjernbasert behandling er å
nå ut til flere spilleavhengige og problemspillere som ønsker hjelp, men som av ulike
årsaker har vansker med å benytte seg av et

De som melder seg på behandling gjør det
fordi de er i ferd med å miste kontrollen,
eller har mistet kontrollen over sin spilling.
Overdreven spilling fører ofte til flere
negative konsekvenser; økonomiske vansker og gjeld, tap av kontroll, skyld og
skamfølelse, depresjon, problemer med
jobb eller utdanning, tillitsbrudd og samlivsvansker. – Spillingen blir altoppslukende og påvirker hele livet negativt. Spilleavhengighet handler ofte om sterk trang til
å spille for å vinne tilbake det tapte. Mye
tid går med til å tenke på spill, eller skaffe
penger til spill, sier Eidem.

Antall henvendelser øker
Fjernbasert behandling har hatt en jevn
økning fra år til år. – Vi har et tilbud som
går over tre måneder som ser ut til å ha like
god effekt på deltakerne som for de som
deltar i klinisk behandling. Tre måneder
etter at behandlingen er ferdig har vi en
oppfølging. Denne viser at de aller fleste
har fått bedret livskvalitet etter behandlingen. Vi har ingen tall på hvordan situasjonen
er etter to år. På den andre siden har vi heller få gjengangere til tilbudet. Fjernbasert
behandling, som all annen behandling, kan
ikke virke likt for alle, sier Eidem.
Artikkelen er publisert i siste nummer av International
Gambling Studies og er skrevet av Helga Myrseth, Geir
Scott Brunborg og Ståle Pallesen fra UiB, og Magnus
Eidem fra SI. (Kartleggingsverktøyene som artikkelen
refererer til er bl.a. SCL-90-R, SOGS-R og GBQ)

– Vi har et tilbud som går over tre måneder som ser
ut til å ha like god effekt på deltakerne som for de
som deltar i klinisk behandling, sier Magnus Eidem.
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Stadig flere er bekymret for barn og unges spillevaner og de problemene dette medfører i hverdagen. Konflikter i hjemmet, økende skolefravær, fall i skoleprestasjoner og minkende interesse for
livet i den virkelige verden er noen av problemene som oppstår i kjølvannet av nye spillevaner.

Tiltak mot dataspilling på skolen
For de fleste vil lek og spill på Internett
fungere som avkobling fra skolens krav om
prestasjoner. Men for andre ungdommer er
det vanskelig å kombinere spill på Internett
med opprettholdelse av skoleprestasjoner.
For disse ungdommene kan det på grunn
av mye fravær fra skolen og dårlige prestasjoner bli vanskelig å fullføre videregående
skole. Mange kutter også ut fritidsinteresser som er viktige for dem.

Forebygge spilleavhengighet på skolen
I Valdres, som ellers i landet, opplever man
i økende grad utfordringer knyttet til ungdom og deres bruk av dataspill. Valdres
videregående skole skal i samarbeid med
KoRus-Øst gjennomføre et treårig prosjekt som tar for seg hvordan skolen kan
forebygge spillavhengighet generelt og
hjelpe ungdommer i Valdres med problematisk bruk av dataspill spesielt. Valdres
videregående skole blir hovedarena, men
ungdomsskolene vil også bli tilbudt tiltak.

Forberede ungdom for fremtiden
Prosjektets hovedmålsetning er å forberede
ungdom for yrke og samfunn og å hjelpe
dem i personlig utvikling. Lærerne har innført regler om at det ikke under noen omstendigheter er lov å spille på skolen.
Reglene er også hengt opp som plakater
rundt om på avdelingen. I Valdres er det til
sammen 26 skoler fordelt på seks kommuner. Det er en ungdomsskole i hver kommune, bortsett fra Sør-Aurdal hvor det er
to. Den videregående skolen ligger på
Leira, sør for Fagernes. Ettersom det kun
er en videregående skole, betyr det at
mange av disse elevene bor på hybel.

jobbe med ungdom som står på trinnet fra
ungdomsskole til den videregående skolen,
sier Fellman.

Plan for å øke skoleprestasjoner

kunnskap og ressurser rundt ungdoms spill
og spillevaner. Mange sier de vet hva spilleproblemer er, men når vi kommer litt mer
inn i materien viser det seg at kunnskapen
er mer overfladisk, sier Fellman.

Videre i prosjektet skal det lages en opplæringsplan for miljøarbeiderne og skolehelsetjenesten med helsesøster på skolen.
– De skal ha opplæring i spillenes struktur, psykiske problemer og tilstander som
sees i forbindelse med problemspilling.
Videre skal de lære om hvordan man skal
snakke om spill og arbeide med individuell
endringsplan for å øke skoleprestasjonene,
forteller Fellman.

Vellykket foreldremøteplan
Fellmans oppgave er å tilføre disse menneskene nok kunnskap for å føre dette videre.
Hun har også laget en mal for foreldremøter.
– Denne foreldremøteplanen har vært
vellykket. Foreldremøtene med dette som
tema har på kort tid blitt gjennomført i alle
klassetrinn på den videregående skolen,
forteller hun. Etter planen skal slike foreldremøter bli gjennomført på ungdomsskolene i Valdres i løpet av neste år.

Prosjektets hovedmålsetning er å forberede ungdom
for yrke og samfunn og å hjelpe dem i personlig
utvikling. – Vi har opplæring av lærere, veiledning
av miljøarbeidere og tar opp spilleavhengighet på
foreldremøter. Befolkningen i Valdres får etter hvert
god kompetanse på spill, spilleproblematikk og tiltak, sier Hélèn Fellman.

Bedret kunnskap om spilleproblemer
Alle som på en eller annen måte har befatning med ungdom skal i løpet av prosjektet
ha lært mye om spill.
– Kommunen sitter da igjen med mye

Foreldreveileder spill
under revisjon

Opplæring og veiledning
Prosjektet startet i januar i år. KoRus-Øst
har engasjert Hélèn Fellman i prosjektet.
– Vi har hatt opplæring med lærerne, og
de har hatt foreldremøter rundt dette temaet. Jeg har også veiledning med miljøarbeidere på skolen som nå jobber med å opprette samarbeid med risikoungdom, dropout osv. for spill. Foreløpig er tanken å

Foreldreveilder for regulering av rolle- og strategispill som er utgitt av KoRus-Øst er nå under
revisjon. Nytt opplag vil snart være klart.
Veilederen er gratis og kan lastes ned eller bestilles
fra KoRus-Øst.
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Barn og dataspill
Blå Kors Senter Oslo (BKS) og KoRus-Øst er klare med en
Veileder for kursholdere. Kursene er for foreldre og omhandler
barn og dataspill.
– Målet med dette er tidlig intervensjon.
Det vi ønsker med kurset er at foreldrene
skal kunne komme på banen så tidlig som
mulig i forhold til barnas dataspilling og
iverksette tiltak som for eksempel regulering av spilletid, sier psykologspesialist
Maia Mack ved Blå Kors Senter.
Ideen med kurset kom i gang med at BKS
fikk henvendelse fra bekymrede foreldre
som følte seg litt maktesløse og gjerne ville
ha sine barn inn i behandling. – Vi snudde
litt på dette og fant ut det ville være bedre
om foreldrene fikk økt sin foreldrekompetanse og lært mer om dataspill, sier Mack.

Foreldre kan lite om spill
Mange foreldre kan lite om dataspill eller
de er rett og slett ikke interessert nok. – Det
er viktig å få foreldrene på banen slik at de
klarer å henge med barna. De voksne må ha
en grunnleggende kunnskap om hvilke spill
barna spiller, hva slags aldersgrense det er
på spillene og kunne litt om hva spillene
faktisk inneholder, sier Mack.
Foreldre har et ansvar med å regulere
barnas tid på dataspill, på lik linje som de
regulerer barnas tidsbruk med venner, tv
eller andre fritidsaktiviteter. – De vi har

hatt på kurs har lært å sette grenser for hva
som er akseptabelt. Vi må bare innse at
dataspill i ulike varianter har kommet for å
bli. Det er ikke noe fasitsvar på hva som er
rett og galt, men uansett er det lurt å starte
tidlig med regulering, sier Mack.
Veilederen og kursmateriell vil være tilgjengelig på rus-ost.no om kort tid.

Hjelpelinjen 10 år!
Hjelpelinjen for spilleavhengighet har i disse dager 10-års
jubileum. Hjelpelinjen var et
prøveprosjekt fra 2003–2005,
men ble deretter overført som
en permanent ordning.
I starten var Hjelpelinjen åpen 24 timer i
døgnet, men fra 2008 ble åpningstiden
redusert og begrenset til 9.00–21.00, sju
dager i uka.
Antall samtaler har variert litt oppgjennom årene, men totalt sett har Hjelpelinjen
i løpet av disse ti årene hatt 24.000 samtaler.
I 2004 var det spilleautomater som skapte
8
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de fleste henvendelsene. I 2006 kom seddelforbudet, og i 2007 kom automatforbudet.
Dette var noe Hjelpelinjen kunne merke på
henvendelsesstatistikken. Etter 2007 er det
poker og casinospill som har dominert i
samtalene.
Det er i hovedsak menn mellom 25 og 39
år som henvender seg til Hjelpelinjen. For
menn under 18 år er det dataspill som er
mest nevnt.

NOVA-rapport spill
En fersk studie som NOVA
har gjennomført om norske
ungdommers spilleatferd
viser at ungdom som blir
utsatt for mobbing har økt
risiko å utvikle problemer
knyttet til dataspill.
Norske ungdommer spiller mer dataspill enn noen gang, og for de fleste er
ikke spillingen noe problem. Men sju
prosent av ungdommene forteller at de
får problemer på grunn av spillingen.
Kunnskap om ungdommens spillvaner over tid har vært mangelfullt.
Derfor har ungdommene som ble med
i NOVA-undersøkelsen i 2010 blitt
med i denne undersøkelsen for at forskerne finne ut mer om årsaker og konsekvenser av spillingen, og hvor stabile
spillevanene er.
Funnene viser at åtte av ti som spilte
dataspill i 2010, gjorde det samme to år
etter. Undersøkelsen viser også at ikke
alle brukte like mye tid på dataspill
som før og at det stort sett er gutter
som utvikler spilleproblemer.
Mange av de som hadde utviklet
spilleproblemer hadde også opplevd
mobbing på skolen, de var mer deprimerte og færre var med i idrettslag.
Andre fellestrekk var at de begynte å
spille i relativt ung alder og at de i
hovedsak spilte slåsspill, sosiale spill
og online rollespill.
Rapporten kan du lese i sin helhet på
nova.no

Hvorfor skal vi bare lære noe
om det vi ikke kan fra før?
Kan vi alt fra før? Lite trolig. Kan vi alt om oss selv? Enda mindre trolig. Mindfulness vil hjelpe
oss å gi plass til medfødte naturlige ressurser i møte med oss selv og hverandre.

Mindfulness er et begrep som har slått veldig gjennom i den senere tid. Det beskriver
noe naturlig menneskelig som vi har hatt
lite fokus på, noen ressurser ved det å være
menneske, som vi i vår kultur ikke har vært
opptatt av å styrke.

Konstruktiv sortering
– Det handler for eksempel om evnen til å
roe seg selv ned, evnen til selvdisiplin,
evnen til selvregulering, evnen til å sortere
hva som er konstruktivt og hva som ikke er
konstruktivt for deg selv og for dine omgivelser. Det har noe med tilstedeværelse å
gjøre og din evne til å være i kontakt med
deg selv og andre mennesker, sier fysioterapeut, coach og lærer Anne Sælebakke.
Teknikkene i Mindfulness, eller metodene som vi har fått tilgang til, har tradisjonelt vært forbeholdt innenfor religiøse
kretser som for eksempel buddhismen.
– De store religionene har hatt sine tradisjoner for å vende oppmerksomheten innover. Nå er disse gamle teknikkene frisatt
fra religiøs tilhørighet og gjort allmenne via
moderne psykologi og pedagogikk, legger
hun til.

Ta pauser!
Mindfulness handler om noen grunnleggende prinsipper. Det første er hva du kan
forvente deg, hva det kan hjelpe deg med
og hvilke ressurser dette kan styrke i deg. I
dette rettes oppmerksomheten mot tre
enkle punkter.
– Først og fremst er det å ta en liten
pause. Pauser er en mangelvare i vår kultur.
Vi vil at alt skal skje så fort og vi skal alltid
være på farten. Vi må ikke glemme å gire
ned med jevne mellomrom! Det andre
punktet er å vende oppmerksomheten innover. Oppmerksomheten er en ressurs som
kan flyttes på og det du blir oppmerksom
på er det du gir energi til. Vi kan like godt
være oppmerksomme innover i oss selv
som utover. Til slutt kommer vi til hvilket
område i deg selv kan du knytte oppmerk-

– Metoden går ut på at du øver deg i å holde oppmerksomheten inni deg. Fem minutter er nok. Det å ta en
liten pause er bra, og gjerne flere ganger om dagen, sier Anne Sælebakke.

somheten til. Det er kroppen, kroppsbevisstheten, kjenne at kroppen er der. Du
kjenner at du puster og at hjertet slår, sier
Sælebakke.

hvor du lar alt passe seg selv, nyte øyeblikket og oppmerksomheten innover i deg
selv og lar ting være som det er.

Medfødt kompetanse
Holde oppmerksomheten inni deg
Mindfulness er en enkel metode. Du tar en
pause fra alt og lar alt rundt deg passe på
seg selv.
– Metoden går ut på at du øver deg i å
holde oppmerksomheten inni deg. Fem
minutter er nok. La bøker, radio, tv, telefon
og alt vente! Det å ta en liten pause er bra,
og gjerne flere ganger om dagen, sier Sælebakke. Man skal stoppe opp og øve seg på
å kjenne hvordan det føles å være seg selv i
nuet.
– Hvordan du har det, hvordan kroppen
kjennes, slippe til pusten, la tid være som
det er. Det handler om å oppdage ting som
de er. La tanker, bekymringer og drømmer
passe seg selv i denne pausen. Du skal ikke
endre, vurdere eller analysere legger hun
til.
Vi er hele tiden så aktive inni våre hoder
og aktive utad. Hensikten er å få pusterom,

– Vi er født med oppmerksomheten inni
oss. Det er en naturlig kompetanse vi har.
Uansett om vi sitter, står eller går så kan du
merke kontakten med underlaget. Du kan
legge merke til pust og hjerte. Mindfulness
handler om noe alle har med seg. Det fyller
hele kroppen med oppmerksomhet uten at
du egentlig tenker over det, sier Sælebakke.
I de siste 20 årene har det vært mye
forskning på Mindfulness. Hjerneforskning har blant annet dokumentert at regelmessig Mindfulness-trening endrer hjernen
og reduserer depresjon, stress og angst, sier
Sælebakke.
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– Musikken kan vi bruke til å regulere humøret, bedre energien, roe oss ned og kanskje bidra til en enklere hverdag, sier Øystein Eriksen. (Foto: privat)

Musikkterapi i skolen
Musikk er et tidløst og grenseløst begrep. Vi lytter til musikk i hverdag og fest, til sorg
og glede. I sin masteroppgave har Øystein Eriksen studert hvordan musikkterapi kan virke
forebyggende for utvalgte elever i ungdomsskolen.
Eriksen har basert sin studie på intervju
med elever ved en alternativ ungdomsskole
hvor elevene blant annet slet med sosiale og
emosjonelle vansker. Hensikten med studien var å se om musikkterapi kan beskrives
som forebyggende i denne sammenhengen.

Musikk som verktøy
De fleste som lytter på musikk har et bestemt forhold til sin musikksmak og i dette
forholdet ligger en del muligheter. – Jeg har
sett på disse mulighetene og bruker musikken som et verktøy i hverdagen. Musikken
kan vi bruke til å regulere humøret, bedre
10 K O R U S - Ø S T
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energien, roe oss ned og kanskje bidra til en
enklere hverdag, sier Eriksen.

Møter elevene på deres premisser
Ungdommens egne ressurser har vært avgjørende for hva vi skulle gjøre sammen.
– Sammen med ungdommene har vi gjort
mye forskjellig. Alt har vært tilpasset den
enkelte. Jeg har jobbet mest en til en, men
har også hatt smågrupper på to til tre ungdommer, sier Eriksen. Det første som skjer
i møte med elevene er å finne ut hvor elevene ligger i musikkstil og kunnskap. – Jeg
må møte elevene på deres premisser og

finne ut om de bare vil lytte, om de vil spille eller bare snakke. Har de ingen ideer selv,
spiller jeg litt på gitaren eller setter på litt
musikk for å få praten i gang. Når vi har
funnet noe som gjør ungdommen motivert
til videre samarbeid kjører vi på med musikalske aktiviteter som for eksempel skrive
tekster, lære å spille et instrument eller lytte
til musikk, sier Eriksen.

En oase å trekke seg tilbake til
Elevene som deltok i musikkterapiprosjektet hadde vanlig undervisning, men kunne
etter avtale med lærer eller rådgiver bli til-

budt en time eller to med musikk. – Det var
en til og fra-ordning, et opplegg jeg tror var
viktig for elevene. Musikkrommet ble en
slags oase hvor ungdommene kunne trekke
seg tilbake. Musikk er en aktivitet som gir
rom for å gå inn i seg selv, sier Eriksen. I
musikkrommet ble det spilt musikkinstrumenter, lyttet til musikk, lydstudioarbeid,
skrevet låter og ikke minst muligheten til å
ha en å snakke med som lyttet til og hørte
på dem. – Musikk ble en del av ungdommenes skolehverdag hvor jeg prøvde å
motivere dem med hjelp av musikk, for at
de etterpå kunne jobbe med andre fag, legger han til.

Ulik tilnærming til musikk
Ungdommene i studien hadde ulik tilnærming til musikk. Enkelte hadde ikke noe
spesielt forhold til det, mens andre hadde
spilt instrumenter før og sluttet da motivasjonen glapp. – Noe av mitt håp med å treffe ungdommene på skolen var at de skulle
ta musikken med seg i fritiden og bruke
den på en positiv måte. En motivasjonsfaktor er å få ungdommene til å stå på egne
bein og kanskje finne seg et band å spille i,
eller skrive egne låter uten at jeg er der, sier
Eriksen.

Lar ungdommene ta styringen
Jeg er opptatt av å la ungdommen få ta styringen selv. Mange mister motivasjonen til
å gå på skole, skaffe seg venner eller ha en
meningsfylt fritid. Ungdommene sier ofte
at de blir presset til å gjøre ting som ikke
passer for dem. Dette kan føre til at de tar
valg som ikke alltid er så lure. De som tar

dårlige valg og gjør dumme ting gjør ikke
det for at de er dumme. Jeg mener de ikke
har blitt utfordret nok til å kunne ta de riktige valgene selv. I samtale med ungdommene reflekterer vi litt rundt hva som er
viktig for dem, sier Eriksen.

som er så bra med den kulturen. I slike
stunder når de begynner å reflektere og bli
tatt på alvor, kan du få en følelse av at utviklingen starter der og da og at musikksmaken endrer seg, sier han.

Positive observasjoner
Refleksjon over egen stil
Mange musikksjangre har en del kulturelle
betingelser. Ofte er black-metalfolket
kledd i svart, mens hip-hopfolket har caps,
hettegenser og bukser med full gjennomtrekk. – Tungrock og hiphop kan ofte ha
tunge temaer. Kommer ungdommen med
dette prøver jeg ikke å få dem ut av dette,
men heller å få dem til reflektere over hvorfor de liker akkurat den eller den musikken. Det er mange grunner som utgjør forskjellen på hva vi liker. Noen liker rytmen,
tekstene, lydbildet eller kulturen rundt
musikken, sier Eriksen.

Ventilere følelser med aggressiv
musikk
I musikkmiljøet er det mye uenighet om
det er skadelig å lytte på f.eks veldig hard
rock med dårlig budskap. – Selv tror jeg at
ungdom har godt av å høre på litt aggressiv
musikk. Dette kan være en god måte å ventilere ut en del følelser på. Det er tross alt
bedre å lytte til heftige toner enn å knuse ei
rute eller to. Det å ha et objekt som visualiserer de tingene du føler kan ha til hjelp i
slike situasjoner, sier Eriksen. Fra tid til
annen kommer det elever som har hørt på
mye på hard musikk, vært mollstemt og sur
på verden. – Da reflekterer vi over hvorfor
vi hører på akkurat den musikken og hva

Etter et halvt år med elevene kunne man
hos enkelte observere at musikksmaken
hadde endret seg til en mildere stil. Noen
hadde også blitt lettere til sinns og fått et
bedre forhold til skolen, lærere, medelever
og skolefagene. Skolen har lagt merke til at
noe har skjedd og ønsker å utvide stillingen
på musikkterapi.
– Jeg er der en dag i uken. Det er oppløftende at det man brenner for blir lagt
merke til og at lærerne har sett nytteverdien av det. Lærerne ved skolen sier de kan
merke forskjell på enkelte elever og sier de
er mer konsentrert og i bedre humør etter
en time eller to med musikkterapi. Det er
bra at man ikke bare er på lag med elevene,
men på lag med skolen også, sier han.

Gi ungdommene best mulig hverdag
– Hovedsaken, slik jeg ser det, er å hjelpe
ungdommene til å få en best mulig hverdag
ved å gi dem et nyttig verktøy for å takle
utfordringer som hører med til ungdomstiden både på skolen og på fritiden. Å mestre skolehverdagen blir sammen med sosiale ferdigheter og en konstruktiv følelsesregulering med på å danne et godt grunnlag
for ungdommenes psykiske helse i hverdagen, sier Eriksen.

Nytt oppslagsverk fra Bufdir
«Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle
utenfor skole og arbeidsliv?»
er et nytt oppslagsverk for
deg som jobber med tiltak og
tjenester for ungdom i
alderen 15–25 år.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
har laget et oppslagsverk i samarbeid med
Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kriminalitetsforebyggende

råd (KRÅD). Det inneholder en kunnskapsoversikt og er ment som et verktøy
til konkrete formål i arbeidshverdagen.
Det er bygd opp rundt de tre hoveddelene
ungdom og marginalisering, sektorenes
ansvar og samarbeid.
Oppslagsverket er basert på foreliggende kunnskap, lover og regelverk, sentrale føringer og annen relevant litteratur.
For de som ønsker en mer utfyllende
kunnskapsstatus og analyse vises det til
litteraturkildene bakerst i dokumentet.
■

Oppslagsverket kan lastes ned på
rus-ost.no
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RETURADRESSE:

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

Kommende kurs og
konferanser
Pause for «Dit høna sparker»
I år blir det ikke noen "Dit høna sparker"-konferanse på Klækken. Denne konferansen har vært en tradisjon i flere år,
men i år tar i en liten pause for å evaluere de konferansene vi har avholdt og
samtidig drøfte en spissing i programmet
for konferansen. Vi regner med å være på
plass med en ny konferanse i 2014.
7.–8. mai, Røros:
Rus og boligsosialt arbeid

27–29. mai, Hamar:
9th Nordic Conference – Changing
landscape of gambling
Arr.: SNSUS

30.–31. mai, Klækken: ULLT!
F
Klækkenkonferansen – Fagkonferanse
for Asker og Bærum
Arr.: KoRus-Øst og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

13.–14. juni, Hankø: ULLT!
F
Hankøkonferansen – fagkonferanse for
Folloregionen

Arr.: Fylkesmennene i Hedmark, Oppland,
Sør- og Nord-Trøndelag, KoRus-Øst, KoRusMidt - Norge, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Husbanken region MidtNorge

Arr.: KoRus-Øst og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

!
14. mai: FULLT
Innspillskonferanse

Arr.: KoRus-Bergen, KoRus-Øst og KoRusOslo

Ny veileder i bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige etter Helse- og Omsorgstjenesteloven
Arr.: KoRus-Øst

25.–27. september:
Barnet og Rusen 2013 – en konferanse
om rusmiddelbrukets konsekvenser for
fosteret, barnet og familien

T!
23.–24. mai, Sanner: FULL
Sannerkonferansen – fagkonferanse for
Romerike

Arr.: KoRus-Sør, Borgestadklinikken – Blå
Kors Sør

Arr.: KoRus-Øst og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus

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 spisskompetanseområdet spilleavhengighet.

25.–27. september, Oslo:
TVIL 2013: Stemme

Ansatte
• Solveig Brekke Skard, enhetsleder
solveig.brekke.skard@sykehuset-innlandet.no
• Kåre Rørhus, seniorrådgiver
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no
• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne.b.tomter@sykehuset-innlandet.no

September/oktober:
BrukerPlan, Akershus

• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no

Sted: Akershus

• Atle Holstad, spesialrådgiver
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no

23. mai, Litteraturhuset, Oslo:
Musikkterapi

30.–31. oktober, Øyer:
Rusforum Innlandet

Arr.: Norges musikkhøgskole, Universitetet i
Bergen, KoRus-Øst, KoRus-Vest Stavanger,
KoRus-Vest Bergen, KoRus-Oslo og KoRuS
Midt-Norge

Arr.: KoRus-Øst, Fylkesmannen i Oppland og
Fylkesmannen i Hedmark

• 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

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

KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

Kort om KoRus-Øst

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
Redaksjonen avsluttet 19. april 2013.

• 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

Førtrykk: Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert Psykiatri og Avhengighet
Kompetansesenter rus – region øst
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• Torhild Kielland, spesialrådgiver
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• Johs Nermo, spesialrådgiver
johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no

