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Kundene handler sjeldnere, men mer

Vi fortsetter å vokse.

Nyansettelser i korona året

Lokallagene deler sine meninger og bekymringer

Lokallagene anbefaler aktuell litteratur og spill

Vinmonopolet om alkoholkonsumet under pandemien

2020 ble et merkelig og annerledes år på mange områder. Vi har måttet tenke nytt for å løse
oppgaver og fungere som fellesskap. Kreativiteten har blomstret, og kanskje mange har forstått
hvor avhengige vi egentlig er av hverandre. Et av de alvorligere områdene pandemien har gitt
noen utfordringer, er nettopp arbeidet med menneskene vår organisasjon er til for. Det å avdekke
og formidle hjelp til de mest utsatte og sårbare blant våre barn og unge, blir vanskeligere når
familier isoleres og møteplasser stenges ned. Paradoksalt nok har tilgangen til rusmidler blitt noe
av det siste storsamfunnet ser noen grunn til å regulere, selv om vi statistisk mister fler til rusmidler
hvert år enn det corona har tatt fra oss til nå. Hva må til for at våre myndigheter tar grep som
virker innenfor denne problematikken?
Rusfri Oppvekst har gjennom året prøvd å bruke de muligheter som finnes for å nå ut. Selv
om mange fysiske samlinger har blitt kansellert, har nettsamlinger blitt gjennomført. De
fysiske møter vi har gjennomført, har holdt seg innenfor de gjeldende regler, og gitt oss positive
tilbakemeldinger. Landsmøtet på Golsfjellet er ett av dem, og det ble avviklet i henhold til våre
vedtekter og gav retningen for det videre arbeidet.
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Tverrfaglig samhandling

Mange barn har fått det vanskeligere under pandemien

Mange barn har fått det vanskeligere under pandemien

En økning i omfang og grovheten i familievold

Hva enes partiene om i de alkoholpolitiske sakene

Barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø

Prosjekt JamLab er nå i gang

Forelesning 13 i ØKH – prosjektet.

Vi skreddesyr forelesninger til dine behov

Denne gangen møttes vi på Kamben Hotell

Daglig leder Tasim takker for seg

Refleksjon på tvers av kompetanse og fag er nyttig

Vi vokser likevel, selv om vi foreløpig er forblitt små. Antall medlemmer ville vi gjerne sett høyere,
men som landsdekkende organisasjon er det fint å konstatere at stadig nye lokallag etableres.
Vi håper snart å kunne komme tilbake til samværsformer der vi kan sanse hverandres nærvær på
en mer fullverdig måte enn på en skjerm, og positivt utfordre hverandres kreativitet til beste for
den saken vi har som organisasjonens målsetting. Fram til det skjer, får vi oppmuntre hverandre til
å holde motet oppe. TAKK til alle som har stått og står trofast sammen med oss i arbeidet. Vi er
glad for hvert eneste medlem og våre flittige og kreative ansatte, med daglig leder i spissen.
Vi vil sammen arbeide videre med håp omfortsatt å få bety noe positivt i fellesskapet.
Og skulle du som leser dette fremdeles ikke ha meldt deg som medlem - vi har plass til deg og!

Jan Arnstein Liknes,
Styreleder Rusfri Oppvekst
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Nytt

fra landsstyret

fra administrasjonen

Året som er gått har for noen vært en total katastrofe. For andre har det
vært en velsignelse. Rusfri Oppvekst har kommet seg gjennom året med
hodet hevet, på tross av restriksjoner og annerledes måter å jobbe på. Det
meste har gått etter planen, men vi kan ikke se bort fra at dette har vært et
arbeidsår utenom det vanlige.

Det er jo slik med oss i Rusfri Oppvekst som det er med resten av samfunnet for tiden.
Ting står egentlig litt stille samtidig som det går fremover. For oss som jobber i Rusfri
Oppvekst har det siste året stort sett bestått av hjemmekontor.
av Tasim Karim

Av Ole Arild Bovolden

Vel et år er gått siden vi innså at viruspandemien i Kina var kommet til landet
vårt. Det virkelige alvoret for de fleste begynte i uke 11. Undertegnede var på et
møte på fylkeshuset på Hamar 10. mars og det var innført obligatorisk spriting
av hendene før vi gikk inn i møtesalen. Fredag 13. mars var det styremøte i
Rusfri Oppvekst i Bergen og flyet fra Gardermoen gikk som alltid uten noen
restriksjoner og spesielle tiltak. Visstnok måtte vi gjøre vendereise halvvegs på
grunn av motorproblemer. Vi om bord ble omplassert i et nytt fly og landet trygt
på Flesland 50 minutter forsinket. Mens styremøtet pågikk var det plutselig
kommet nye retningslinjer, så ved ombordstigningen ble vi plassert på andrehvert
sete. Dermed var det nye regimet i gang. Og det kom, som alle har erfart, mange
restriksjoner og forordninger som vi har måttet forholde oss til

I begynnelsen var det gjerne litt deilig med
hjemmekontor, men nå er vi nok på et punkt hvor
det begynner å tære litt på oss. Men, vi er nå
stort sett en optimistisk gjeng og prøver å tenke at
dette er en fase som snart vil gå over.

Jan Arnstein Liknes
Styreleder

Marit Fosså
Nestleder

ÅRSMØTE BLE LIKEVEL GJENNOMFØRT
For landsstyrets arbeid i Rusfri Oppvekst har likevel året som helhet gått
brukbart. Tilpasninger og omlegginger har vært nødvendige selvsagt, men med
styremedlemmenes og administrasjonens fleksibilitet er det meste av det som
var planlagt blitt gjennomført.
Årsmøtet 2020 var nøye planlagt og skulle foregå på Hurtigruta i Finnmark.
Billetter ble bestilt og betalt. Men dette ble umulig å gjennomføre, og jeg håper
at alle forhandsbetalte billetter er refundert. Men årsmøtet ble gjennomført
allikevel, men da på Golsfjellet 28. til 30. august.
DET MESTE GJENNOMFØRT SOM PLANLAGT
Styremøter er blitt gjennomført stort sett etter planen, enten fysisk, eller på
”nettet” og noen ganger med blanding av disse løsninger. Landsstyret har ved
fysisk frammøte holdt seg nøye til de gjeldene coronareglene. Selvfølgelig savner
styremedlemmene ”samfunnet” som vi har ved fysiske møter, men den enkelte er
nå blitt rene ekspertene i pålogging på Zoom!

Ole Arild Bovolden

Arne Bygstad

Styremedlem

Styremedlem

Kolbein Kolnes

Basi Pashaei

Styremedlem

Ting har skjedd i løpet av året og noe er måttet avlyses og reduseres, men
musikkterapeuten til ett av våre nye prosjekter er på plass. Det er jo noe vi har sett
fram til og som vi kan glede oss over. Videre er det også kommet til flere lokallag
på tross av nedstenging. Åpne møter i lokallag har jo ikke vært helt enkelt å få til.

FUNFACT
Visste du at Rusfri
Oppvekst ble stiftet
i 1907 som Norsk
Læreravholdslag

For oss alle gjelder det nå å brette opp armene og gå løs på nye og gamle
oppgaver ettersom samfunnet åpner opp. Vi trenges mer nå enn før pandemien!
Marit Barene
Varamedlem
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Varamedlem

TILSKUDD I ADMINISTRASJONEN
Vi har gjennom det siste året fått noen endringer
i personalgruppen hos oss. Rett før sommeren
2020 gikk vi fra tre ansatte til to. 01. november
2020 begynte Omar Ole Larsen hos oss som
Organisasjonskonsulent. Omar jobber primært
med verving av medlemmer og oppfølging av
frivillige. I mars 2021 begynte Olav Egeberg
hos oss som Musikkterapeut. Olav jobber med
prosjektet JamLab.
Som sagt, vi vokser og får ting gjort, men det
er også mye som ikke kan gjøres på grunn av
restriksjoner. De siste årene har vi arrangert
ca. 15 kurs/konferanser i året. I 2020 fikk vi
arrangert syv stykker. Så langt i 2021 har vi fått
arrangert ett. Alle kurs/konferanser planlegges
nå på digitale plattform. Det er ikke vanskelig
å arrangere slike kurs digitalt, men det er en
utfordring å få like mye deltagelse gjennom
digitale kurs/konferanser. Men, vi fortsetter
å prøve og håper jo på at over sommeren vil
hverdagen igjen begynne å få en form som gir
muligheter for å arrangere kurs og konferanser.
Omar Ole Larsen:
Omar er 50 år, pappa til tre jenter og bor i
Bergen Vest. Tidligere har han jobbet med
mennesker innen salg av teknologi, forsikring,
media og renhold. Det å jobbe med mennesker
og påvirke de til å gjøre gode valg synes han er
motiverende og han er positiv og aktiv. Omar har
alltid likt å jobbe med barn og ungdom. Omar
sin store lidenskap er utdørs aktiviteter og han er
aktiv i Turlaget (DNT).

Olav H. W. Egeberg:
Olav er 39 år, gift, pappa til to og bor på Askøy.
Olav er utdannet musikkterapeut, men har
en variert bakgrunn som han tar med seg i
det arbeidet han skal gjøre i Rusfri Oppvekst.
Han er aktiv Capoeira-instruktør og stifter av
Smakverket hvor han og til nå også har vært
daglig leder. Ifølge Olav selv ligger det en grunder
i han og han trives med å jobbe opp mot ulike
mål og oppnå de.
Foruten to nye mannlige bidrag består
administrasjonen fremdeles også av meg og
Sandra Melo Næss. Sandra jobber fremdeles med
regnskap hos oss og må til stadig bryne seg med
nye systemer da hun har en daglig leder som med
jevne mellomrom får det for seg at endring er bra.
Med ny hjemmeside, nytt regnskapssystem og
nytt system for medlemsregister har Sandra hatt
nok å gjøre på gjennom de siste månedene.

Tasim Karim
Daglig leder

Sandra M. Næss
Økonomimedarbeider

For meg har det siste året vært så og si absurd.
Etter å ha kommet hjem fra vinterkursene våre
mars 2020 stengte alt ned. Fra å gå fra et høyt
antall reisedøgn i året har jeg knapt vært ute av
hjemmet det siste året. Og hvordan følger man
egentlig opp ansatte og ikke minst nye ansatte fra
hjemmekontor. Jo da, læringskurven på digitale
plattformen har vært bratt gjennom det siste året
og vi har på et vis klart å ro det meste i land.
Men, jeg ser veldig frem til å kunne GJØRE ting
igjen og ikke minst det å være på kontoret, se
ansatte, ha fysiske møter, være på reise og slippe
munnbind og sprit som fast reisefølge uansett
hvor en beveger seg.

Omar Ole Larsen
Organisasjonskonsulent

Til slutt må jeg bare takke dere alle som fortsetter
å støtte oss gjennom medlemskap og frivillig
arbeid. For at vi skal kunne jobbe for våre barn
og unge er vi avhengig av støtte fra dere.
ET GODT ÅR TIL DERE ALLE!

Olav H. W. Egeberg
Prosjektleder JamLab
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Forum

Anbefalt

Barn i korona-året

En bok om
mobbing, håp og ansvar

Da de første innstrammingene trådte i kraft midten av mars for et år siden
forsto vi vel lite om varighet og hvor inngripende dette skulle bli.

Kristin Oudmayer ga i 2010 ut boka Fordi jeg fortjener det? Boka var et utvalg fra en
samling historier hun fikk tilsendt etter en frustrert melding i sosiale medier – folk sendte
inn 240 historier om hvordan de hadde blitt mobbet som barn eller voksne.

Av Ole Arild Bovolden, styremedlem i Rusfri Oppvekst og leder av Rusvfri Oppvekst Trysil.

Av Lene Kristin Henriksen

Det er foretatt en del kartlegging og den viser at 1 av 2 hadde opplevd nettovergrep første gang i koronaåret
Flere ytret at dette blir vi ikke kvitt
de første par-tre månedene. Men for
oss i vår del av landet kom alvoret
fort. Hytteforbud og nedstengning
av turistanleggene samt lukking av
grensen mot Sverige ble fort alvorlig.
En god del av næringslivet er basert på
at titusener av turister var ventet utover
våren.
Usikkerhet om arbeidsplasser og
den enkeltes økonomi gjorde seg fort
gjeldene. Av smittehensyn ble skolene
stengt for ordinær undervisning. Ulike
fritidsaktiviteter ble vanskelig og til dels
umulige å gjennomføre.
DE SOM BAR DEN STØRSTE BYRDEN
For de fleste av barna førte dette til en
ny situasjon. De fleste taklet det nok
ganske bra, men for enkelte grupper
ble det etter hvert utfordringer, til
dels store utfordringer. De barna
som hadde utfordringer eller bodde i
familier med forskjellige utfordringer,
bar nok byrden tyngst. Det skulle etter
hvert vise seg. I hjem med psykiatriske,
6

rusrelaterte og økonomiske utfordringer
ble etter hvert problemene forsterket. I
begynnelsen var nok forståelsen av at
dette skulle vare fram til sommeren,
men sommeren kom og noen løsning
snarlig var langt unna. Dette ble
merkbart tydeligere etter hvert som
tiden for normalisering skred fram.
Og de som bar den største byrden som
nevnt ovafor måtte nok også gjøre det
videre.

6 har opplevd det for første gang under
nedstengningen.

ØKNING I VOLD OG OVERGREP
Ofte har skolen vist seg å være et fristed
og pusterom for barn som lever i utsatte
forhold. Dette ble nå borte.

For familier der økonomi og usikker
arbeidssituasjon hos foreldrene har ført
til frustrasjon og ustadig psyke med
utagerende adferd eller depresjon. Dette
har ført til at barn i disse familiene har
fått en utfordrende situasjon.

Undersøkelser viser at det har vært en
økning av vold og overgrep mot barn
og ungdom siden landet ble nedstengt.
Av barn med funksjonsnedsettelser
viser rapportene at 30 % av disse hadde
opplevd vold og overgrep. Tall for
barn uten slike utfordringer ligger på
ca. 15 %. Det meste av dette viser det
seg foregikk i hjemmet og at de samme
hadde opplevd dette tidligere, men 1 av

Nettovergrep er vanskelig å kartlegge,
men ut fra langt mer tid til å surfe på
nettet er det rimelig at det har ligget til
rette for at det har vært en økning der
også. Det er foretatt en del kartlegging
og den viser at 1 av 2 hadde opplevd
nettovergrep første gang i koronaåret.
Men tallene for dette er nokså usikre.

Blant barn av asylsøkere og
innvandrere, har undertegnede,
lagt merke til at der foreldrene har
en forutsigbar og «rolig» takling av
situasjonen, hatt en rimelig grei tid.
Men der det allerede var utfordringer
på forhånd, virker disse inn som en
ekstra belastning for barna.
			

Felles for de fleste var at de hadde hatt én person der som så,
som tok grep. Kristin Oudmayer jobber til daglig i UNICEF
der hun leder programmet «Du kan være Den ene» Hun
har også personlig erfaring med temaet, både fra sin egen
barndom og som mor. Før hun begynte å jobbe i UNICEF
Norge i 2010, jobbet hun 18 år i psykiatrien, med oppfølging
av barn som pårørende som sitt spesialfelt. Hun regnes som
en av landets fremste eksperter på mobbing og uttaler seg
hyppig i media. Oudmayer holder foredrag om mobbing
over hele landet, og møter barn, pårørende, lærere og
barnehageansatte. Bidragsyterne i boka er i alderen 17-66 år,
med blant andre Kristin Halvorsen, Aslak i Gatas Parlament
og Olaf Thommessen.
I 2014 kom Oudmayer med bok nummer to om temaet:
Du er viktigere en du tror. En håndbok om forebygging
og håndtering av mobbing. Med innhold som gir gode råd
til alle som møter barn i hverdagen, om hvordan de kan
forebygge og håndtere mobbing. Med temaer som skjult
mobbing, mobbing på nett, hvem mobber, familien til den
som utsettes for mobbing, du er viktig for barna rundt deg,
hvordan snakke med hverandre når noe vanskelig skjer og
hjem-skole-samarbeid.
Den siste og i mine øyne den viktigste boken i denne
triologien, er Oudmayer sin bok fra 2017; Mobbeboka. Dette
er rett og slett et oppslagsverk i temaet mobbing. Her finner
du svar på alle spørsmål du har om mobbing. Her får du
også vite hva du kan gjøre hvis du blir mobbet eller hvis du
vil hjelpe en venn som blir mobbet eller er en mobber. Du får
også vite hva de voksne rundt deg kan hjelpe deg med. Dette
er en bok alle som omgås barn og unge, og ikke minst barn
og unge selv, bør lese.
Kilder: humanistforlag.no og arkiv.unicef.no
Kristin Oudmayer regnes som en av landets
fremste eksperter på mobbing og uttaler seg
hyppig i media, i tillegg til å holde foredrag om
mobbing over hele landet.
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Kundene handler
sjeldnere, men mer
Vinmonopolet har holdt åpent under hele pandemien, mens resten av landet har
stengt ned. Har vi begynt å konsumere mer alkohol, eller har vi bare kjøpt mer
her i vårt eget hjemland, noe som har gitt feilaktige tall på alkoholkonsumet?
Hvordan klarer Vinmonopolet seg gjennom
covid-19?
2020 ble et år som i stor grad var preget av koronapandemien også for Vinmonopolet. Etter nedstengingen
av Norge 12. mars, har korona-situasjonen preget både
kundeadferd, salgsvolum og organisering av arbeid i
butikkene og på Kjedekontoret. Vinmonopolet har vært i
beredskap siden 12. mars, og vårt hovedfokus har vært å
ivareta det viktige samfunnsoppdraget vårt og sikkerheten
til kunder og ansatte. Vinmonopolet har holdt åpent i hele
korona-perioden, og veldig få butikker har måttet stenge på
grunn av karantene eller sykdom eller fordi ansatte måtte
være hjemme med barn på grunn av stengte skoler eller
barnehager. Det ble tidlig etablert rutiner for smittevern for
båre butikk og Kjedekontoret, og Vinmonopolet var tidlig
ute med å sette en slags standard for detaljhandelen. Våre
smittevernrutiner har blitt løpende oppdatert, i tråd med
endrede anbefalinger fra FHI.

VINMOMOPOLET VAR TIDLIG UTE MED Å ETABLERE RUTINER FOR SMITTEVERN.
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Med stengte grenser og mindre tilgang på taxfree,
er det reelt at vi drikker mer, eller kjøper vi bare
mer her hjemme som viser til økt brukt?
Selv om veksten for året var på 40 prosent, og endte på totalt
115,5 millioner liter, var veksten i antall kunder bare på 21
prosent mot året før. Kundene handlet sjeldnere, men mer
per besøk, i tråd med myndighetenes anbefalinger. Spesielt
mot jul var kundeadferden endret, mange handlet på dager
tidlig i uken, og tidlig på dagen, på tider det normalt er lite
trafikk på Vinmonopolet.
Selv med stor omsetning for Vinmonopolet i 2020 er det
lite som tyder på at nordmenn drakk mer alkohol i fjor.
Meningsmålingsbyrået Opinion har stilt spørsmål om
alkoholkonsum til over 60 000 nordmenn i undersøkelsen
Norsk koronamonitor, og to av ti svarer at de har redusert
alkoholkonsumet etter koronautbruddet, mens syv av ti
hadde uendret konsum, og bare én av ti svarer at forbruket
deres har økt. I en undersøkelse fra oktober konkluderer

FOTO: VINMONOPOLET

VINMONOPOLET HAR HOLDT ÅPENT I HELE KORONA - PERIODEN

FOTO: VINMONOPOLET

Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet (FHI)
med at korona-pandemien ikke ser ut til å ha påvirket
alkoholforbruket i Norge nevneverdig. SSB og FHI ser det
økte innenlandske salget i sammenheng med begrenset
svenskehandel og nedgang i taxfree-handel. Tall fra
Systembolaget viser også en tydelig nedgang i salget ved
butikkene nær grensen til Norge. Totalt er nedgangen på 44
prosent i grensebutikkene, målt i liter ren alkohol.
Merker dere i Vinmonopolet en økning i kjøp jevnt
over, har det vært i perioder, hele landet eller bare
storbyer og steder som grenser mot Sverige f. Eks.?
Omsetningen ved Vinmonopolet endret seg raskt etter den
12. mars, de fleste butikker og områder opplevde en historisk
stor vekst. Årsaken var tilnærmet full stans i grensehandelen
og taxfreesalget, samt betydelig redusert skjenking på kafeer,
barer og restauranter. Det var til dels store geografiske
forskjeller, hvor de grensenære områdene opplevde den
største veksten. Enkelte sentrumsbutikker i de store byene har
hatt salgsnedgang, mens butikkene i randsonene av byene,
der folk bor, hadde økning. Dette skyldes at mange har
hatt hjemmekontor, og ikke reist inn til sentrum på arbeid.
Fylket Viken har hatt en økning på 61 prosent i 2020 mot 24
prosent for Møre og Romsdal. Disse geografiske forskjellene i
salgsutviklingen viser effekten av begrenset grensehandel som
følge av reiserestriksjoner til Sverige. Kongsvinger, Halden,

Sarpsborg og Fredrikstad, alle kommuner nær Sverige, har
høyest vekst i landet, med godt over 100 prosent salgsøkning
i 2020.
Har dere en økning i hjemleveringer som følge av
covid-19?
Vi har hatt en formidabel vekst i netthandelen vår, på rundt
130 prosents vekst i 2020 målt mot 2019. Andelen som velger
å få varer levert hjem er fortsatt en veldig liten andel av den
totale netthandelen. Rundt 90 prosent av de som handler
på nett velger å få varene utlevert i butikkene våre. Av de
resterende 10 prosentene så velger nesten 7 av 10 å få varene
sendt per post, mens resten velger hjemlevering.

Det er lite som tyder
på at nordmenn drakk
mer alkohol i fjor.
Halvor Bing Lorentzen,
Direktør Kommunikasjon
og samfunnsansvar
Vinmonopolet
FOTO: ELLEN JARLI / VINMONOPOLET
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På tide å styrke
barn som pårørende
«Når historien om pandemien skal skrives, vil den ikke bare handle
om smittetall, antall innleggelser og døde, men hvordan vi tok vare
på barn og unge. Også barn og unge som pårørende».
Av Gerd Helene Irgens, avdelingssjef ved Bergensklinikkene

Økningen i tall på henvisninger og tallet på innleggelser for
barn og unge forteller oss at mange barn har fått det ytterligere
vanskelig under pandemien. Dette tematiseres i media, og
lokalt i de ulike helseforetakene.
Det vi i avdeling for rusmedisin i Helse Bergen er særskilt
opptatt av, og som vi mener det bør snakkes mer om, er barn
og unge som lever i hjem der foreldre eller eldre søsken har et
rusproblem.
Disse barna er under pandemien enda mer utsatt for en
vanskelig hverdag. Når pasienter starter opp i poliklinikk
eller innlegges i døgnbehandling skal det foretas en
barnekartlegging. Dette for blant annet å kartlegge om
pasientens barn bor sammen med pasienten. På bakgrunn av
denne kartleggingen skal det sjekkes ut om barnet er i behov av
informasjon om forelderens helsetilstand, eller annen form for
oppfølging og støtte.
LAV KAPASITET BETYR IKKE MINDRE KJÆRLIGHET
Det er foreldre som har foreldreansvaret for barnet, som skal gi
barnet omsorg og omtanke (Barneloven §30). Det innebærer at
det er foreldrene som har ansvaret for å informere og følge opp
barn og unge når det oppstår helseproblemer i familien. Dette
er et viktig prinsipp og utgangspunkt i arbeid knyttet til barn
som pårørende. Åpenhet, respekt, og det å bygge allianse med
foreldrene, kan bidra til at en sammen sikrer en best mulig
omsorgssituasjon for barnet. Det kan innebære samtale med

Gerd Helene Irgens
er avdelingssjef ved
Bergensklinikkene. Hun
har mange års erfaring i
arbeid med pårørende og
med særlig kompetanse
på barn som pårørende.
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begge foreldrene, samtale med barnet, samarbeid med øvrig
familie, barnehage, skolehelsetjeneste, PPT, barnevernet mfl.
Foreldre som selv er i en sårbar situasjon vil ikke alltid klare
å se barnets behov for informasjon og støtte. Det betyr ikke
at de ikke er svært opptatt av, og glad i barna sine, men de
har ofte ikke kapasitet til å betrakte situasjonen fra barnets
ståsted. Det å være avhengig og påvirket av rusmidler og/eller
medikamenter kan gjøre noe med mentaliseringsevnen. Det
blir for noen vanskelig å se seg selv og egen atferd utenfra, og
krevende å romme andre menneskers, i dette tilfelle barnas
behov.
Gjennom min kliniske praksis og ledererfaring har jeg erfart at
pasientene er svært opptatt av barna sine og at det er mye sorg,
fortvilelse og savn knyttet til de situasjonene der foreldrene
ikke lengre kan ha kontakt med barnet sitt på grunn av sin
rusmiddelavhengighet. Mennesker med ruslidelser er like glad
i sine barn som alle andre.
LITE FOKUS PÅ BARN SOM PÅRØRENDE
Vi skal gi en optimal behandling til pasientene våre og
ivareta deres behov, men vi må samtidig sikre at barna er
godt ivaretatt og at de får nødvendig informasjon og støtte.
Av og til er dette en krevende kombinasjon. Det utfordrer oss
både faglig og etisk. Det å sikre at barn som pårørende får en
nødvendig oppfølging kan potensielt føre til brudd på allianse
med pasienten, fordi pasienten mister tillit til oss. I slike tilfeller
er det særskilt viktig å ivareta barnet
En generell utfordring i helseforetakene er at behandlere
og annet helsepersonell beskriver en usikkerhet og tidvis
manglende kompetanse knyttet til det å intervenere i forhold
til barn som pårørende. Det er avsatt lite og noen steder ingen
fokus på barn som pårørende i grunnutdanningene innen helse
og sosialfag. Dette er problematisk.
Barneansvarlig personell er ansatte som skal ha en særskilt
kompetanse om barn som pårørende. De skal kunne veilede
og bistå annet helsepersonell i dette arbeidet. Det er lovpålagt
å ha en barneansvarlig på alle poster/avdelinger og det gjøres
mye godt arbeid i mange foretak. Likevel er det relativt stor

MENNESKER MED RUSLIDELSER ER LIKE GLAD I SINE BARN SOM ALLE ANDRE. FOTO: ISTOCK

enighet om at det må avsettes mer tid og ressurser til dette
arbeidet.
ØKT BRUK AV ALKOHOL UNDER PANDEMIEN
Under pandemien har vi sett at foreldre som ikke har
noen rusdiagnose og som ikke selv opplever at de har et
rusproblem, har økt sitt alkoholinntak. Dette beskrives fra
barn og unge som kontakter organisasjonen BAR (Barnavrus.
no) (Marius Sjømæling 2021). Helgen er blitt mer oval og
tidvis drikkes på hjemmekontor i ukedagene. Det er også
forskning som viser økt bruk av alkohol under pandemien,
relatert til karanteneopphold, helsemessige bekymringer,
og især økonomiske bekymringer. Mer enn halvparten av
respondentene rapportere om farlig drikkeadferd (N = 25,708)
(Alpers et.al 2020).
I Helse Bergen har det vært en tydelig økning av henvisninger
til poliklinikk for barn og unge. Ca. 20% høsten 2020, og
40% januar 2021. Styresak 28-21 Satsing på barn og ungdom
i pandemi.pdf (helse-bergen.no). Det har vært en stor pågang
innen akuttaksen, og en har sett en særlig stor økning i
forhold til spiseforstyrrelser som er en alvorlig - potensielt
dødelig - psykisk lidelse. Barn og unge har altså fått det
vanskeligere under pandemien. I avdeling for rusmedisin i
Helse Bergen styrker vi nå tilbudet med et eget ambulant,
lavterskel tidlig intervensjonstilbud for unge med begynnende
rusmiddelproblematikk; Ung Rusoppdagelse (URO). URO Helse Bergen (helse-bergen.no)
MANGEL PÅ NASJONAL BEREDSKAP FOR BARN OG UNGE
I Norge totalt ser man mer enn en dobling av antall
innleggelser av barn der en mistenker at skaden skyldes at
barnet er utsatt for vold (Kripos tall viser 20 innleggelser i
2019, 53 i 2020). I tråd med dette viste en undersøkelse gjort
av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

at hvert sjette barn i undersøkelsen var blitt utsatt for vold og
overgrep i de 7 første ukene skolene var stengt i 2020. 20% av
barna fortalte at de var utsatt for vold eller overgrep for første
gang i denne perioden, og 1 av 3 barn med en selvrapportert
funksjonsnedsettelse hadde vært utsatt for vold eller overgrep,
i alderen 12-16 år (Barn, ungdom og koronakrisen, Hafstad
og Augusti, 2020). Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvåg
erkjenner i et intervju i Tv2 13.03, at Norge burde hatt en
nasjonal beredskapsplan for barn og unge da pandemien brøt
ut.
Vi vet at barndomstraumer som vold og overgrep disponerer
for alvorlige psykiske vansker og rusmiddelproblematikk. Hele
65 % av disse gruppene har rapporterer barndomstraumer
(Mørkved, N., Endsjø, M., Winje, D., Johnsen, E., A. Dovran,
A., Arefjord, K., Kroken, R. A., Helle, S., Anda-Ågotnes,
L.-G., Rettenbacher, M. A., Huber, N., Løberg, E.-M. (2018).
Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders
as Compared to Substance Abuse Disorders. Psychiatry
Research. 261, 481-487. doi: 10.1016/j.psychres.2018.01.011.
Vi har likeledes omfattende kunnskap om belastningene barn
som pårørende opplever, når foreldre eller eldre søsken strever
med rusmiddelavhengighet (Hansen, 1994, Haugland, 2012,
Killén og Olofsson, 2003, Sundfær, 2012 mfl.).
På bakgrunn av denne kunnskapen er dette virkelig
tidspunktet for å styrke arbeidet rundt barn som pårørende
i TSB (tverrfaglige spesialiserte tjenester) og psykisk
helsevern. Dette må skje gjennom lederforankring, sikring
av gode rutiner ved alle helseforetak, økt kompetanse blant
helsepersonell og økt fokus på nettverkssamarbeid. Forsterket
innsats vil kunne ha stor betydning når det gjelder å forebygge
fremtidige psykiske vansker og rusmiddelproblematikk hos
dagens barn og unge.
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Om avstand og tilhørighet

Savn etter nærhet til andre
sier Heidi Wittrup Djup, daglig leder for Klinikk for krisepsykologi,
samtidig som hun påpeker at korona året har ført til at mange familier
opplever å kommunisere bedre og dele flere fine opplevelser sammen

Hvordan har covid-19 påvirket
deres arbeid?
Endringen var størst helt i starten
av pandemien. Vi merket en veldig
økning i besøkende på nettsidene
våre på grunn av tekster vi publiserte
om korona, spesielt gjalt dette Atle
Dyregrov og Magne Raundalens tekst
om hvordan man kan snakke med barn
om koronaviruset. Mediehenvendelsene
økte også betydelig, med mange
spørsmål om hvordan man kan ta
vare på seg selv og hverandre i en
spesiell og begrenset hverdag. Den
største endringen kom selvsagt den
12. mars da samfunnet stengte ned og
vi måtte over på digitale plattformer
for å opprettholde kontakt med våre
klienter, men det fungerte veldig godt. I
dag møter våre pasienter hovedsakelig
opp fysisk i våre lokaler, men det er fint

Klinikk for krisepsykologi har
over 30 års erfaring med å
følge opp personer, familier,
hjelpepersonell og lokalsamfunn
som har blitt rammet av sorg,
kriser og traumer. Dette arbeidet
innebærer å gi terapi til rammede
og deres pårørende, oppfølging i
gruppe til innsatspersonell, samt
rådgivning til ledelse og andre
som står i en krevende situasjon. I
tillegg til dette til driver klinikken
med barnesakkyndig arbeid,
kursvirksomhet, veiledning og
annet kompetansehevende arbeid.
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Det forebyggende og helsefremmende arbeidet bør gis større
plass uavhengig av Covid-19
å kunne tilby begge deler. Nesten all
undervisning skjer digitalt, og det har
vi også svært gode erfaringer med selv
om det naturligvis er et savn etter blikk,
mimikk og nærhet til andre.
Har dere flere henvendelser nå
enn tidligere og ser dere eventuelt
en endring i de henvendelsene
som kommer?
Vi har jevnt over den samme mengden
henvendelser som tidligere, og de
handler stort sett om livshendelser og
tematikk som ikke er relatert til korona.
Klientene står i sorg og smerte som
setter denne pandemien i skyggen.
Samtidig, når det er sagt, opplever
flere at angst- og depresjonssymptomer
har økt på i intensitet. Videre forteller
mange om en vanskeligere hverdag fordi
hjelp og støtte har falt bort. For dem
som har mistet tiltak og oppfølging de
tidligere har hatt, og som ikke lenger får
delta på arenaer som gir dem tilhørighet
og sosial kontakt, er en allerede tung
tilværelse blitt mye tyngre. Vi ser også at
studenter og ungdommer strever i denne
tiden. Det er få møteplasser og mange
drømmer som må legges bort.
På nyåret og spesielt etter det muterte
viruset kom ut av kontroll, merker vi
en betydelig økning i henvendelser fra

ledere og organisasjoner som uttrykker
stor bekymring for sine ansatte. Tiltak
for å ivareta dem og sikre hjelp til dem
som trenger det, virker å ha økt som
følge av nye nedstengninger, langvarig
bruk av hjemmekontor og bortfall av
fellesskapets arenaer.

gjelder blant annet barn med psykiske vansker
og funksjonsnedsettelser, barn med krig- og
fluktbakgrunn, barn som er pårørende, barn som
lever med vedvarende lavinntekt og barn som lever
med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Pandemien har økt det politiske fokuset på disse
gruppene av barn, men det forebyggende og
helsefremmende arbeidet bør gis større plass
uavhengig av covid-19, og det må sikres hjelpe- og
støttetiltak for barn og foreldre som trenger det.
Som psykologer kan vi bidra med behandling
og oppfølging, men vi har også kunnskap om
forebyggende arbeid og hvilke systemendringer
som kan avhjelpe folks vansker. Vi må derfor
også bidra i det politiske og samfunnsmessige
påvirkningsarbeidet, og gjøre oss til talerør for
grupper som ikke nødvendigvis får sine stemmer
hørt.

Hvilket aldersgrupper tar ofte
kontakt med dere?
Siden vi er et privat foretak, er det
hovedsakelig voksne som tar kontakt
med oss, men vi har også barn og unge
i behandling. I akutte kriser bistår vi
hele familier, og da er naturligvis barna
et viktig fokus. Vi har også foreldre som
ønsker veiledning for å kunne hjelpe sine
barn, og ansatte i andre tjenester som
ønsker hjelp eller veiledning i arbeidet
med barn og unge.

Hvordan jobber dere med mennesker nå
med restriksjonene som har vært pålagt
det siste året med tanke på hvor mange
nærkontakter en skal ha?
Vi har heldigvis lyktes med smitteverntiltakene
våre. Vi unngår nærkontakt og sørger for avstand
mellom psykolog og klient, god hygiene og forbud
mot fysisk oppmøte dersom noen har symptomer.
Våre klienter er veldig hensynsfulle og har aldri
kommet til oss med symptomer, så det har heldigvis
fungert godt hos oss. Dersom avstand ikke er mulig
å opprettholde, holdes denne tiden kort og det
anvendes da munnbind.

Hvordan er dere i kontakt med
de unge og ser dere en endring i
arbeid med de?
En ting som er godt å høre, er at
mange familier opplever økt ro og mer
positiv tid sammen nå. Det ytre presset
er blitt mindre og mange opplever å
kommunisere bedre og dele flere fine
opplevelser sammen. Det kommer barna
til gode, og er gledelig å vite. De aller
fleste familier har det jo godt sammen
og vil tåle denne pandemien helt fint!
Noen har det til og med bedre nå.
Men bekymringen er likevel
stor for barn og unge som selv er
sårbare, eller som lever i svært
vanskelige livssituasjoner. Det

Heidi Wittrup Djup er daglig leder ved klinikken, og jobber
som barnefaglig sakkyndig og som kurs- og foredragsholder.

Mellom oss kolleger har vi også holdt avstand - men
det er trist å ikke kunne klemme hverandre. Det
blir fint å komme tilbake til normaltilstanden igjen,
for vi ville vanligvis ha valgt mer nærhet om vi
hadde kunnet.
13

RUSFRI
OPPVEKST

RUSFRI
OPPVEKST

Forelesning
Intervju med
Erlend
Djup
StatensWittrup
Barnehus

Pandemiens
innvirkning på vold i hjemmet

COVID-19

Når det mistenkes at et barn utsettes for vold eller overgrep blir barnet tatt
hånd om av Statens Barnehus. Covid-19 har gjort det utfordrende å ivareta
barns rettigheter. «Vi har hatt full beredeskap og har hatt åpent hele tiden»,
sier Kristin Konglevoll Fjell, leder i Statens Barnehus, avd. Bergen.
Kan du si litt om dere og deres arbeid
innledningsvis, og hvilken rolle har du i
organisasjonen?
Statens Barnehus skal gjennom aktiv samhandling sørge
for trygghet, rettsikkerhet og helse for overgrepsutsatte barn
og voksne med utviklingshemning. Vårt overordnede mål
er barns beskyttelsesbehov. Vi er 19 ansatte i Bergen og
avdeling Førde. 3 team. 1 teknisk/adm og 2 team som jobber
med samarbeid og klinisk tilbud til barna.
Hvordan har covid-19 påvirket deres arbeid gjennom
det siste året?
Vi har hatt åpent hele tiden og vært svært opptatt av å
opprettholde tilbudet. Akkurat de første 14 dager i mars slet
vi alle med å få til både tilrettelagte avhør i straffesaken og
hvordan vi skulle klare å følge opp barna under nedstenging.
I starten var det få barn som kom fysisk til barnehus grunnet
utfordringer rundt smittevern. Ganske tidlig definerte vi
oss som «kritisk beredskap» og var bekymret for de sårbare
barna. Skolestenging tenkte vi kunne forverre situasjonen
for barn som allerede bodde i hjem med vold eller seksuelle
overgrep. Isolasjon i seg selv, økt alkoholbruk, bekymrede
og frustrerte foreldre, kunne øke omfanget eller trigge nye
overgrep. Mangelen på kanaler og arenaer til å si fra om
vonde ting var sterkt redusert. Dette så vi også i antall
anmeldelser som sank under skolestenging og nedstengte
aktiviteter, samt økning på vår og høst når skolene åpnet
igjen. Nå har det kommet noe nye forskning som dessverre
bekrefter vår bekymring. 20% av barn som har opplevd

vold har opplevd dette for første gang under pandemien og
50% som har opplevd nettovergrep for første gang under
pandemien.
Har dere flere henvendelser nå enn tidligere og ser
dere eventuelt en endring i de henvendelsene som
kommer?
Vi har en svak økning, og som tidligere nevnt har vi sett
økning når skolene er åpen. Vi ser av politianmeldelser at
familevold har økt i omfang og har også en oppfatning av at
grovheten i volden mot barna har økt.
Det har vært mye fokus på de sårbare barna og
hvordan covid-19 gjør det vanskelig å ivareta barn
sine rettigheter. Hvordan har dere merket dette i
deres arbeid?
For vårt arbeid i barnehuset arbeider vi tilnærmet normalt og
barna får samme tilrettelegging både for tilrettelagte avhør
og oppfølging av barnefaglig personell i etterkant. Vi må
noen ganger være mer kreativ å treffe barna på for eksempel
utendørsarena. Det har vi gjort i forhold til et gruppetilbud
til barn som nylig er igangsatt hos oss. Vi bruker også i
noen tilfeller alternativ kommunikasjon for eksempel på
video og telefon når det vurderes som ok for barnet og/eller
omsorgspersoner. Men mange barn kommer fremdeles hit for
oppfølging eller behandling på samme måte som tidligere.
Det er viktig for oss at vi gjør vårt ytterste for at disse sårbare
barna får det tilbudet vi kan gi dem.

Statens Barnehus Bergen er et tverretatlig mottak for barn samt voksne utviklingshemmede som
har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært eksponert for vold i nære relasjoner.

STATENS
BARNEHUS
BERGEN
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MÅLSETTING
•
God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og utviklingshemmede voksne i avhør.
•
Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse.
•
Sikre rask hjelp og behandling.
•
Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser.
•
Rask igangsettelse og gjennomføring av avhør, videre hjelp og oppfølging.
•
Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet.

Aktuelt

Partienes alkoholpolitikk
Hva mener de største politiske partiene om de viktigste alkoholpolitiske sakene?
Utarbeidelsen av partiprogram i de politiske partiene er godt i gang, og flere av
programkomiteene har lagt fram både første- og andreutkast av nye program for
stortingsperioden fram til 2025.
Av Marit Barene, varamedlem Rusfri Oppvekst

RUSREFORMEN
Reformen «Fra straff til helse» skal
flytte samfunnets reaksjon på bruk
og besittelse av illegale rusmidler til
eget bruk, fra justis- til helsesektoren.
Et nedsatt rusreformutvalg
avga sin utredning til Helse- og
omsorgsdepartementet og Justisog beredskapsdepartementet ved
årsslutt 2019. 19. februar i år la
regjeringen fram sitt forslag om
rusreform. Dette følger i stor grad
forslaget fra rusreformutvalget, men
med noen innstramminger. Men hva
mener partiene om rusreformen?

SALGSTIDER OG
SKJENKETIDER
Salgstiden på alkohol
fastsettes av kommunene
innenfor lovens
maksimaltider. Lovens
maksimaltid sier at
alkoholholdig drikk i gruppe
1 ikke kan selges eller
utleveres etter kl. 20.00 på
hverdager og etter kl. 18.00
på dager før søndager og
helligdager. Skjenketiden
fastsettes av kommunene
innenfor lovens maksimaltid
som er senest kl. 03.00.

DAGENS TAXFREE-OG
VINMONOPOLORDNING
Man kan kjøpe med seg en avgiftsfri kvote
med alkohol og tobakk når man har vært i
utlandet. Størrelsen på kvoten for alkohol,
er avhengig av om man har med tobakk,
ettersom tobakkskvoten kan byttes med
alkohol. Alkoholkvoten kan derimot ikke
byttes i tobakk. Det siste "normalåret" 2019
omsatte Travel Retail Norway (TRN) på
norske flyplasser for 5,5 milliarder kroner.
Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og
har nasjonalt monopol på butikksalg av vin,
brennevin og sterkøl, dvs. drikkevarer med
høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent.

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikke som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

RUSREFORMEN
Går inn for å støtte Rusreformutvalgets anbefalinger om å fjerne
straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler,
samt utrede hvorvidt ulike modeller for strengt regulert omsetning
av lettere rusmidler kan bidra til å redusere skadevirkningene av
rusbruk for enkeltindivider og samfunnet.
SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Vil gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider.
DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Ønsker å sikre Vinmonopolet. Vil (av hovedsakelig miljøhensyn) at
taxfree-ordningen på flyplasser skal avvikles.

FAKTA

RUSREFORMEN
Rødt foreslår å avkriminalisere bruk og
besittelse av illegale rusmidler til eget bruk,
men her ligger det inne en dissens om å
stryke punktet.
SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
–
DAGENS TAXFREE-OG
VINMONOPOLORDNING
Vil fortsatt ha salgsmonopol for brennevin,
vin og sterkøl og at Vinmonopolet skal overta
alkoholsalget på flyplasser
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RUSREFORMEN:
Slår fast at narkotika ikke skal legaliseres. Ansvaret skal flyttes fra justis- til helsesektoren. Vil at personer som tas for bruk
og besittelse av narkotika til eget bruk møtes med hjelp, behandling og oppfølging istedenfor straff.
SALGSTIDER OG SKJENKETIDER:
Vil tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager. De vil bevare et offentlig vinmonopol,
men tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager. Vil oppheve statlige begrensninger på
skjenketid, og la dette være opp til kommunene selv å bestemme. Vil fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig
sted, vil tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.
DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Vil bevare et offentlig monopol for alkohol, og vil tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og
lørdager. Vil tillate salg av alkohol til åtte prosent i dagligvarebutikker. (Her ligger det dissens fra et mindretall som
ønsker å stryke punktet.) Vil utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene
sine til besøkende.

RUSREFORMEN
Ønsker å gi hjelp til personer med tunge rusutfordringer.
Påpeker samtidig viktigheten av å sette inn gode
forebyggingstiltak blant unge. Ønsker å lovfeste retten til
ettervern. Trekker også frem viktigheten av å gi frivillige
organisasjoner som jobber på rusområdet stabile
rammevilkår.
SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Ønsker å føre en restriktiv, solidarisk og
trygghetsskapende alkoholpolitikk. Vil innskrenke
nasjonale retningslinjer for skjenking til 02.00. Vil styrke
skjenkekontrollen. Vil opprettholde reklameforbudet.
DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Vil avvikle taxfree-ordningen. Vil opprettholde
Vinmonopolet. Vil holde avgiftene på et nivå som
begrenser bruk.

RUSREFORMEN
Et stort flertall av programkomiteen (-1) ønsker å opprettholde
forbudet mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika i norsk
lovgivning og straffebestemmelse. Partiet ønsker sanksjoner
for dem over myndighetsalder, og helsehjelp til rusavhengige.
Et mindretall av programkomiteen ønsker at bruk, besittelse
og kjøp av narkotika fortsatt skal være ulovlig, men at det
skal tas ut av straffeloven og flyttes over til helse i retning
av det som er foreslått av rusreformutvalget. Dissensen
har imidlertid et krav om at de som ikke møter opp til
rådgivningstjenesten skal følges opp, og særlig ungdom.

RUSREFORMEN
Personer med rusproblemer skal møtes med god
helsehjelp, ikke straff. Narkotika skal fortsatt
være forbudt, og politiet skal fortsatt avdekke og
beslaglegge illegale rusmidler som før. Vil øke
ressursene til politiets innsats mot narkotikasalg
og -kriminalitet. Vil gi kommunene økonomi og
ressurser slik at de kan tilby helse- og sosialfaglige
oppfølgingssamtaler, kartlegge rusbruk og samhandle
med spesialisthelsetjenesten om videre helsehjelp og
behandlingstilbud.

SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Vil skjerpe reaksjoner på skjenking til mindreårige og til
overstadig berusede personer.

SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Vil føre en restriktiv alkoholpolitikk, og ønsker ikke
å liberalisere de nasjonale rammene for hvor lenge
man kan selge alkohol.

SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger
forebygging av alkoholskader og legge til rette for styrket
kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må
differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å
flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser.

DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle og vil
vurdere å la Vinmonopolet overta driften av taxfreeordningen. Vil innholdsmerke alkoholholdig drikke.

DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Ønsker å bevare Vinmonopolet, avskaffe taxfree og
redusere alkohol- og tobakkskvoten.

DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle og sørge
for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder for at denne
funksjonen ivaretas. Vil innføre krav til innholdsmerking av
alkoholholdige drikkevarer.
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RUSREFORMEN
Ønsker å avkriminalisere rusbruk og besittelse av
brukerdoser. Ønsker å tilby straff fremfor hjelp.
Vil styrke ettervern, og har foreslått en rekke
skadereduksjonstiltak som tilgang til brukerrom,
lavterskel substitusjonsbehandling, utdeling av
brukerutstyr og testing av rusmidler.

RUSREFORMEN
Ønsker en ytterligere liberalisering av rusmidler. Ønsker
avkriminalisering for besittelse av mindre mengder
narkotika til eget forbruk. Vil redusere skadevirkningene
gjennom streng regulering og helsehjelp, og vil derfor
vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for
eksempel gjennom apotek. (Dissens).
SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Vil gi kommunene frihet til å bestemme egne skjenke- og
salgstider.
DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Vil fjerne dagens taxfree-ordning, og vil tillate salg av
sterkøl og vin i butikk. (Et mindretall i programkomitéen
ønsker å stryke «vin» slik at det bare blir foreslått å selge
sterkøl i butikk.)

RUSREFORMEN
Ønsker å videreføre straff for besittelse, bruk og
omsetning av narkotika, men vil samtidig vurdere
andre reaksjonsformer overfor personer som har vært
narkotikaavhengige over tid. Her er det en dissens
bestående av et mindretall som ikke ønsker straff for
besittelse, bruk og omsetning.
SALGSTIDER OG SKJENKETIDER
Vil liberalisere alkoholloven. Vil fjerne regulering av
åpnings-, salgs- og skjenketider. Vil tillate markedsføring
av alkohol, gårdssalg av alkohol uavhengig av
alkoholstyrke og vil ha lave alkoholavgifter.
DAGENS TAXFREE-OG VINMONOPOLORDNING
Vil oppheve vinmonopolordningen.
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Aktuelt

Den nye barnehageloven
Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever jevnlig
utestenging fra lek eller ulike former for krenkelser, ifølge regjeringen.
Stortinget har vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett
til et trygt omsorgs- og læringsmiljø.
Av Trond Heggestad, Einingsleiar v/Bjorøy barnehage

Fra 01.01.2021 trådte den nye barnehageloven i kraft.
Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber
systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og
at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt
inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, nå
blir forpliktelsen tatt inn i loven. Det skal sikre at alle barn,
uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne
til å ta godt vare på hverandre.
Det nye regelverk omhandler barnehagemiljø, og det nye
kapittelet skal sørge for at alle barn får en trygg og god
barnehagehverdag.
KOMPETANSEHEVING ETTER DEN NYE
BARNEHAGELOVEN
I Bjorøy barnehage har vi jobbet lenge for å forberede oss
på denne nye lovendringen. Vi stiller oss veldig positive

til de nye kravene som stilles til oss som jobber med barn
i barnehagen. Det er ikke slik at dette arbeidet ikke gjøres
i dag, men det har vært litt ulik praksis på hvordan ulike
barnehager håndterer ulike uheldige situasjoner rundt
barn. Ved at man får en ny lov stiller det formelle krav til
oss i forhold til å ha noen rammer, krav om systematikk og
dokumentere det arbeidet vi gjør.
Som styrer måtte jeg allerede høsten 2020 begynne å
planlegge hvordan vi i Bjorøy barnehage skulle jobbe ut
fra den nye loven som skulle komme. For å kunne ivareta
alle de barna vi har her hos oss, valgte vi her i barnehagen
å sette sammen et tverrfaglig ressursteam som skal være
vår spisskompetanse på kap. 8. Teamet vil bli benyttes
spesielt når det gjelder observasjoner, aktivitetsplaner og
forebyggende arbeid. Dette er ansatte som har ulik erfaring
og som til sammen utgjør en gruppe som skal kunne spille på

hverandre og samarbeide med eks. de pedagogiske lederne.
Gjennom Rusfri Oppvekst bestilte vi digitale foredrag for
denne gruppen og målet er at det skal være fokus på at denne
gruppen skal få økt faglig kunnskap om ulike temaer som
vold, overgrep, rus, psykisk helse, tverrfaglig samarbeid,
etc. Vi ønsket å styrke kunnskapen og øke bevisstgjøringen
bla. på hva som kan ligge bak et barns adferd. Grunnen
til at vi valgte å ha et internt ressursteam er at vi ønsker
å tenke helhet rundt barna og jobbe målrettet for å spisse
kompetansen til gruppen. Dette selvsagt for bedre å
kunne støtte barna og arbeidet for å skape et trygt og godt
psykososialt barnehagemiljø for barna.
Nå er vi i et prøveprosjekt, men vi håper også at resten av
kommunen vil se nytteverdien av slikt arbeid og at flere
barnehager vil opprette egne ressursteam. Heldigvis har
vi en positiv kommuneledelse i oppvekst, så dette arbeidet
ser vi frem til. For oss som jobber i barnehager har vi sett
behov for tverrfaglig arbeid over tid, dette er også en satsing i
kommunen bla. gjennom BTI (bedre tverrfaglig innsats).
Det handler mye om en helhetlig tenkning rundt hvert
enkelt barn, jobbe systematisk og ha et godt samarbeid
med foresatte. Da er det viktig at vi som jobber med barna
snakker og jobber sammen.
I det videre arbeidet har vi i år søkt og fått tildelt regionale
kompetanse midler. Bjorøy barnehage skal samarbeide
med universitet og høgskolesektoren om tema «Et
inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning».
Det ser jeg i sammenheng med satsingen på å bygge
opp det interne ressursteamet, samt øke kompetansen
til hele personalet. En satsing fremover blir også å jobbe
med Utdanningesdirektoratet sin kompetansepakke
om barnehagemiljø. Kommende barnehageår vil mye
tid bli benyttet til å gjennomføre alle modulene hos
Utdanningedirektoratet og sy det hele sammen med den nye
loven samt arbeidet med Rekomp og vårt nye spennende
prosjekt som heter fokusbarn.

BARNEHAGEN HAR ET ANSVAR FOR Å FØLGE MED PÅ HVORDAN ALLE BARNA HAR DET. FOTO: ISTOCK
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Vi ønsket å styrke
kunnskapen på hva som
kan ligge bak et barns adferd.

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I LOVEN:
•

nytt kapittel om psykososialt
barnehagemiljø

•

internkontroll i barnehagen

•

krav om likebehandling og uavhengighet av
kommunale og private barnehager

•

Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med
økonomiske forhold i private barnehager

I PRAKSIS BETYR DET AT:
•

barnehagen har et ansvar for å følge med
på hvordan alle barna har det

•

alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis
et barn ikke har det bra

•

barnehagen må undersøke, og sette inn
tiltak hvis et barn ikke har det bra

•

alle som jobber i barnehagen skal melde
fra til styrer, hvis de får mistanke om et
barn ikke har det trygt og godt

•

barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis
et barn ikke har det bra i barnehagen

•

barnehageeier har ansvar for at
barnehagene følger reglene, og må legge til
rette for at barnehagen oppfyller kravene i
loven
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Tverrfagleg samhandling

Kva - kvifor - korleis?
Volda kommune er ein kommune med i overkant av 10 000
innbyggjarar, etter at Volda og Hornindal kommunar slo seg
saman frå 2020. I slike samanslåingsprosessar skjer det ofte
store, organisatoriske endringar.
Av Håvard Strand, rektor v/Austefjord skule

Vår kommune var ikkje noko unnatak, og vi har no ein stor
sektor oppvekst i kommunen som inneheld helsestasjon,
barnehagar, grunnskule, vaksenopplæring og barnevern.
Over tid har det frå alle delar i sektoren vore etterlyst den
raude tråden. Å sjå samanhengen i tenestene våre, og at vi
sikrar at vi arbeider etter dei same verdiane og prinsippa.
Og ikkje minst at vi har best mogleg kvalitet i samhandlinga
i alle dei sakene ulike kompetansar er inne og bidreg. For
å sikre dette har vi erkjent at å kjenne kvarandre sine
tenester, kvalitetar og kompetansar er avgjerande viktig og for å få til dette må vi møtast. Vidare opplever vi både
lokalt, regionalt og nasjonalt at det er eit samstemt fokus på
tidleg innsats, tverrfagleg samhandling og ei systemretta
tilnærming som nøkkelfaktorar for å oppnå resultata vi
ønskjer. Fleire stortingsmeldingar understrekar dette, m.a
melding 21, 2016-2017. “Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i
skolen” og Melding 6, 2019-2020. “Tett på - tidlig innsats og
inkluderende fellesskap”.
FELLES SPRÅK OG OMGREPSFORSTÅING
Det var på bakgrunn av dette vi sette ned tverrfaglege
samhandlingsgrupper (TSG) hausten 2020. På førehand
hadde ei arbeidsgruppe beståande av leiarar i sektoren jobba
fram eit mandat, der ein og gjorde klart kva ein la i omgrepa
systemperspektiv, tidleg innsats og tverrfagleg arbeid.
I samhandling er det viktig å ha felles språk og
omgrepsforståing, og denne avklaringa på førehand var
viktig. Arbeidsgruppa definerte omgrepa nemnd over på
denne måten:
Systemperspektiv: All læring, utvikling og samhandling i
barnehage og skule må forståast i lys av miljømessige forhold.
Dette perspektivet har den konsekvensen, at sjølv når vi rettar
merksemda mot enkeltbarn sine behov for tilrettelegging,
vil ein måtte sjå vurderinga av behov og tiltak i lys av ulike
vilkår i barnet/barna sine omgjevnader.
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Tidleg innsats: Vi gir eit godt, pedagogiske tilbod frå
tidleg småbarnsalder, og barnehagane og skulane våre
arbeider aktivt for å førebyggje utfrodringar. Tiltak vert sett
inn umiddelbart når vi avdekkjer utfordringar. Desse tiltaka
kan vere innanfor det ordinære tilbodet og/eller særskilte
tiltak.
Tverrfagleg arbeid: Fleire yrkesgrupper/profesjonar
arbeider saman for å nå eit felles mål.
Dei forventa resultata av TSG er fleire, men kan punktvis
oppsummerast slik:
•
•
•
•

Sektoren sin visjon om at vi har “trygge barn og
unge som deltek, meistrar og lærer” skal oppfyllast i
høgast mogleg grad.
Den tverrfaglege samhandlinga skal auke, slik at
både inkludering og tilrettelegging vert styrka.
Arbeidet skal få auka, heilskapleg tenking med
førebygging og systemretta fokus i større grad.
Vi skal kjenne kvarandre sine tenester betre, slik at
vi veit kvar og kven vi skal gå til når vi treng tiltak i
ulik grad.

MOGLEGSROM I EIT TVERRFAGLEG SAMARBEID
Alle slike satsingar treng ein start med litt smell! I
samarbeidet med Rusfri Oppvekst fekk vi tips om at Geir
Kjell Andersland kunne bistå oss med ein kick-off, for å gi oss
sitt perspektiv utifrå sin lange og varierte bakgrunn. På lik
linje med mange andre i våre dagar samla vi oss difor til ein
digital sesjon i oktober. I denne sesjonen trakk Andersland
opp fleire viktige linjer og perspektiv for oss, mellom anna
barnekonvensjonen sin betydning, ulike lovgrunnlag som alle
set krav om samarbeid/samhandling. I tillegg ga Andersland
oss svært nyttige innspel og tankar om teieplikta, og kva
grenser den set men og kva moglegsrom som ligg der i eit
tverrfagleg samarbeid.

VOLDA KOMMUNE HAR TRYGGE BARN OG UNGE SOM DELTEK, MEISTRAR OG LÆRER. FOTO: WIKI COMMONS

ORGANISERING AV TSG- GRUPPENE
Gruppene skal bestå av leiar, PPT, helsesjukepleiar,
barnevern, kommunepsykolog og evt miljørettleiarar
(miljøterapeutar) og/eller støttepedagogar. I møta er det
forventa ein målretta agenda, at deltakarane er budde og at
det vert oppsummert, konkludert og at blikket vert løfta fram
mot neste møtepunkt.
Det er sjølvsagt tidleg å evaluere, då TSG-gruppene enno
berre har hatt to til tre møte. Det er likevel så langt gode
ord som vert formidla etter oppstarten. Refleksjon på tvers
av kompetansar og fag er nyttig, og ein opplever å få ny
kunnskap om andre sine tenester. Kanskje er vi oss for mykje
sjølv nok, og at vi gløymer å opne auga mot “verda”? Og
kanskje ein travel kvardag gjer at vi ikkje gir oss tid til å søkje
støtte og nye perspektiv frå andre faggrupper?

Vegen blir ofte til medan ein går. I ei verd og kvardag med
snakk om innovasjon og nytenking, prøver Volda kommune
å trakke opp nokre nye vegar som vi trur kan fungere for oss.
Men sjølv om vi lagar oss strukturar for å sikre god kvalitet
i arbeidet vårt, vil vi ikkje miste av syne det vårt arbeid
handlar om: å møte det enkelte barn og ungdom på ein
slik måte at ho og han opplever verdi, respekt og tru på seg
sjølv. Og at det til sjuande og sist skal oppfyllast, det som er
visjonen vår:
Volda kommune har trygge barn og unge som deltek,
meistrar og lærer.
Håvard Strand
Rektor, Austefjord skule/ fagkonsulent sektor oppvekst
havard.strand@volda.kommune.no
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Økt selvfølelse gjennom
samspill og mestring
JamLab skal være en tilrettelagt møteplass for elever på mellomtrinnet,
ledet av Rusfri Oppvekst. I 2021 har vi startet dette prosjektet på tre
skoler i Loddefjord. Tilbudet er kostnadsfritt, lagt i skoletiden og
undervisningen ledes av utdannet musikkterapeut.

BAKGRUNN OG
FORMÅL MED JAMLAB
I Nasjonal faglig retningslinje
for behandling og rehabilitering
av rusmiddelproblemer
og avhengighet anbefaler
Helsedirektoratet bruk av
musikkterapi. Kommuner,
spesialisthelsetjeneste, barnevern
og kriminalomsorg bruker i dag
musikkterapi som verktøy både i
forebygging og behandling.
Gjennom dette prosjektet ønsker
vi å utforske muligheten for å få
bruk av musikkterapi inn i skoler
og fordi vi mener musikk kan være
et effektivt virkemiddel og verktøy
i det forebyggende arbeidet med
barn og unge.
Gjennom dette prosjektet som
startes i et utsatt område i Bergen
ønsker Rusfri Oppvekst å vise
hvordan musikkterapi kan bli et
tilbud på skolene på nasjonalt nivå.
Olav H. W. Egeberg
er musikkterapeut
og prosjektleder for
JamLab.
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JamLab skal være en arena hvor unge
mennesker skal oppleve mestring og
få økt troen på seg selv. Gjennom
samspill er de unge med på å skape en
arena hvor de ser at de har en verdi,
at de bidrar med noe og betyr noe for
andre. Det å bli en likeverdig deltaker
i et felleskap kan være avgjørende
når hverdagen ellers er preget av
uforutsigbarhet og uro.
Forskning viser at økt mestring,
selvfølelse og reduksjon av stress
forebygger rusmisbruk og skolefrafall.
Professor Viggo Krüger ved
Universitetet i Bergen sammen med
prosjektleder og musikkterapeut Olav
H. W. Egeberg gjennomfører kvalitativ
forskning tilknyttet Jamlab for å
dokumentere effektene dette tilbudet
har på deltakerne.
EN ÅPEN OG "KUL" MØTEPLASS
Målgruppen for prosjektet er elever og
lærere på mellomtrinnet.
Vi har fått god kontakt med de skolene
vi tidligere har samarbeidet med og
de har ønsket å være med i prosjektet
videre. Elevene skal oppleve tilbudet
som noe kult og morsomt. Lærerne skal
oppleve dette tilbudet som et positivt
bidrag i det forebyggende arbeidet i
skolehverdagen. JamLab skal være
et inkluderende og positivt fellesskap
der de unge møter trygge voksne og
medelever med en felles interesse for
musikk. Øvingene leder frem til et
produkt som musikkterapeuten, elevene
og lærerne sammen setter som mål.

HVORDAN FREMMER PROSJEKTET
INTEGRERING
For det første skaper musikken et trygt
deltakelsesorientert læringsmiljø som er
preget av trivsel og glede. Det å trives i
et miljø skaper stabilitet i opplevelse av
egne følelser og samtidig blir det lettere
å delta i sosiale sammenhenger andre
steder, for eksempel i skolen eller på
fritiden.
For det andre kan musikken brukes
til å etablere en relasjon til læreren/
terapeuten. Forskning viser at tillitt
til voksne i en læringssituasjon er
avgjørende for å lykkes i overganger
mellom læringssituasjoner, for eksempel
fra ungdomsskole til videregående
skole. Ved hjelp av musikken kan
den voksne ta del i den unges
identitetskonstruksjoner der sanger og
musikk spiller en viktig rolle, og på den
måten skaffe seg innsikt i den unges
sosiale nettverk. Dette er viktig i den
grad de unge står i fare for å komme
i kontakt med uheldige nettverk,
slik som for eksempel rusmiljø,
narkotikanettverk eller kriminelle
nettverk.
For det tredje er musikk egnet til å
formidle det som læres til et felleskap,
for eksempel et skolemiljø der aktører
fra skolefelleskapet kan anerkjenne
læringsutbytte på ulike måter.
Pårørende, familie og venner kan
inviteres som deltakere eller publikum
med tanke på å være støttespillere for
læringsprosessen. Musikkfellesskap som

ØVING, ØVING, ØVING – KANSKJE FØRER DETTE VIDERE TIL EN FREMFØRING?

rockeband, kor eller samspillgrupper
er arbeidsformer som innbyr til det å
erfare mestring, tilhørighet, men også
utfordring og problemløsning.
For det fjerde fremmer tiltakene
integrering fordi deltakelse i
kulturaktiviteter sikrer samfunnsdeltakelse. Det å lære seg å spille
musikk-instrumenter, lære seg å synge
eller å spille i band, gir de unge tilgang
på ressurser som de kan bruke i nye
sammenhenger, slik som på skolen eller
i jobb-sammenheng.
DEN FAGLIGE KOMPETANSEN
Prosjektleder for JamLab, Olav H. W.
Egeberg, er utdannet musikkterapeut
fra Universitetet i Bergen (master).
I tillegg har han studert musikk ved
Lærerhøgskolen i Bergen og har
jobbet både som vikar og ansvarlig
for musikkrelaterte prosjekter i
SFO. Olav har siden 1998 undervist
grupper i capoeira, en afrobrasiliansk
uttrykksform som inkluderer
kroppsspill, dans og musikk. Her bærer
han tittelen som professor og underviser
ved en rekke årlige samlinger i inn- og
utland.
Olav er spesielt interessert i møte
mellom samfunnsmusikkterapien
og spesialpedagogikken. I JamLab

FOTO: RUSFRI OPPVEKST

ønsker han å legge til rette for
deltakelse og tilhørighet og belyse
hvordan praksisfellesskap er viktige
forutsetninger for å kunne ta en aktiv
del i eget liv.

målgruppe som i mange sammenheng
faller utenfor de sosiale nettverk mange
av oss tar for gitt, og det er disse
erfaringene Krüger bruker i JamLab
for arbeid med elever på mellomtrinnet.

I tillegg har Viggo Krüger vært en
ressursperson for dette prosjektet.
Krüger er førsteamanuensis
ved GAMUT, Griegakademiet,
Universitetet i Bergen og forsker/
musikkterapeut ved Aleris Ungplan
& BOI, region vest. Han er leder
av kulturlaget Kom nærmere, som
er et prosjekt som tilrettelegger
kulturaktiviteter for ungdom som
er eller har vært i kontakt med
barnevernet. Fokuset er rettet mot en

For å oppsummere: med utgangspunkt
i erfaringer fra musikkterapi ønsker
vi å la de unge få oppleve og utføre
musikk i trygge, uformelle omgivelser
i samarbeid med musikere som er
utdannet musikkterapeuter. Det skal
ikke være terapi, men samspill med
muligheter for vekst. Samtidig er
terapeututdanningen til musikerne
som leder gruppen en ressurs i arbeidet
når det gjelder rusforebygging, psykisk
helse og relasjonsbygging.

ELEVENE SKAL OPPLEVE TILBUDET SOM NOE KULT OG MORSOMT

FOTO: RUSFRI OPPVEKST
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Forelesning med
med Frode Thuen
Forandringsfabrikken

Skolens rolle når barn
opplever samlivsbrudd

15
13
ØKH

Lærere er viktige rollemodeller for alle barna de møter gjennom sin arbeidshverdag, men spesielt for de barna som vokser opp med ulike utfordringer.

S

om fremtidige lærere vil dere gjennom arbeidslivet møte
på mange barn som går gjennom en tung og vanskelig
oppvekst. Barn vokser opp med vold, overgrep, med psykisk
syke foreldre og traumer. Hvordan kan dere som lærere være
gode emosjonstrenere?
Vi skal i dag snakke med Frode Thuen i Høgskulen
på Vestlandet om samlivsbrudd, hvordan det påvirker
barn og hvordan dere best kan bidra til at barn mestrer
utfordringene som følger.
HVA VIL DETTE KREVE AV DERE SOM LÆRERE?
Fra 70-tallet fikk vi en eksplosiv vekst i skilsmisser i Norge.
Tallene har gått noe ned de siste årene, men ca. 40% av alle
barn rammes av samlivsbrudd. Dette tilsvarer ca. 20 000
barn. Hvordan klarer skilsmissebarn seg? Nesten alle barn
blir lei seg, skuffet og noen utagerer med sinne. Omtrent 80%
av barn som opplever skilsmisse klarer seg ganske bra i livet.
Men ser vi på skilsmissebarn som en gruppe, opplever de
noen flere utfordringer enn andre barn.
Mange sier de opplever et savn og sorg selv om de klarer
seg bra. Undersøkelser viser at barn som bor med begge
foreldre, kommer bedre ut hva gjelder trivsel og livskvalitet.
De som vokser opp med kun mor, rapporterer at de har noen
utfordringer. De som kommer dårligst ut er barn som vokser
opp med far. Ofte har disse barna prøvd å bo hos mor før de
har endt opp med å bo hos far.
Undersøkelser viser at fedre ofte er mindre tett på barna,
og det kan være en medvirkende årsak. Denne gruppen
rapporterer store utfordringer. De barna som kommer best ut
Frode Thuen er en norsk psykolog,
forsker og forfatter. Siden 2008
har han vært ansatt som professor
ved Senter for kunnskapsbasert
praksis ved Høgskolen på
Vestlandet, med sosiale relasjoner i
familien og arbeidsliv som sentrale
interesseområder.
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av et samlivsbrudd, er de som har delt bosted, altså de som bor
delvis hos mor og delvis hos far. Skoleprestasjonen er i snitt noe
lavere, men de kommer best ut når det kommer til trivsel og
livskvalitet. Foreldre melder at de har et bedre forhold til sine
voksne barn etter en skilsmisse, men dette samsvarer ikke med
det de voksne barna forteller. Én av tre døtre sier de har dårlig
forhold til sin far. Én av ti fedre melder det samme. Dette
tydeliggjør at barn opplever en skilsmisse ganske annerledes
enn det foreldrene gjør.
BARN OG ULIKE ROLLER
Noen barn sier lite om hvordan de har det, noen barn går
inn som meklere mellom foreldre mens andre barn bruker
«splitt-og-hersk»-teknikker mellom foreldrene. Vi har også de
barna som distanserer seg fra foreldrene sine, noe som er svært
uheldig da barn trenger tilknytning til sine omsorgspersoner.
Spesielt komplisert blir det når barn allierer seg med enten
mor eller far ovenfor den andre forelderen.
HVORFOR HAR SKILSMISSEBARN UTFORDRINGER?
Barn opplever flest utfordringer der hvor foreldrene har et økt
konfliktnivå. Ofte ser vi at farskontakten er fraværende for
mange av de barna som får utfordringer. Èn av tre foreldre
får psykiske utfordringer etter samlivsbrudd, og to år etter
et brudd er tallet oppe i 25-30%. Disse foreldrene klarer
ikke å følge opp barna sine i en vanskelig fase av livet. Barn
med skilte foreldre opplever også noe mindre omsorg (støtte,
ros, oppmuntring, bekreftelse) og regulering (grensesetting,
sanksjoner, oppfølging).
Konflikter foreldre i mellom under et samlivsbrudd handler
ofte om barna, evt. brukes barn i konfliktene. Dermed blir
reparasjonsadferden begrenset. Foreldrenes samspill etter
et brudd er ulikt. Forskning viser at dersom man klarer å
være korrekte kollegaer etter et brudd, kommer dette gunstig
ut for alle involverte, selv om det for noen barn kan gi økt
forventning om at mor og far finner tilbake til hverandre.
LÆRERENS ROLLE
Har vi som fagpersoner nok informasjon om situasjonen til
barnet? Er det slik at vi sitter med forutinntatte antagelser, og
hvordan påvirker disse oss? Og hva gjør vi for å motvirke faren
for å bli manipulert? Ikke ta stilling til foreldrenes konflikt.
Legg merke til endringer hos barna. Det er viktig å melde

DET ER VIKTIG AT BARN KAN SETTE ORD PÅ SINE FØLELSER. I DETTE TILFELLE EN TEGNING SOM UTTRYKKER FØLELSER. FOTO: FREEPIK

bekymring rundt barna hvis man er bekymret. Vær støttende
og forståelsesfull i møte med barna. Det er noen skoler som
har gode rutiner på å fange opp barn som har det vanskelig,
men det er fortsatt et stort forbedringspotensiale ved mange av
skolene.
EMOSJONSREGULERING HOS BARN OG UNGE
Det er få barn som går gjennom skoletiden uten at de på et
tidspunkt opplever tiden som tung. Foreldrenes samlivsbrudd
kan gi mange negative konsekvenser. Blant disse er
adferdsproblemer, problemer på skolen, psykiske utfordringer,
spiseforstyrrelser, selvskading, rusproblemer eller kriminalitet.
Hvordan kan barn bruke følelser på en fornuftig måte? Vi
må ikke glemme at hjernen vår ikke er ferdig utviklet før
etter fylte 20 år. Ofte overvurderer vi barns evne til å forstå.
Tilknytningsteori sier at barn har behov for å knytte seg til en
omsorgsperson eller to for å føle seg trygg, ivaretatt og forstått.
Mangel av omsorgsperson(er) kan påvirke barns adferd ovenfor
andre senere i livet. Dessverre viser undersøkelser at så mye
som 30% av foreldrene ikke klarer å skape en trygg relasjon til
sine barn.
ER DU HER FOR MEG?
Det er det grunnleggende spørsmålet barn spør sine
omsorgspersoner. De aller fleste foreldre klarer det for sine

barn. Men vi har også mange som ikke er det. Der er det viktig
at vi som jobber i barnehage og skoler klarer å møte disse
barna og prøver å være den trygge voksne som noen foreldre
av ulike årsaker ikke klarer å være.
Foreldre og lærere er viktige når barn skal læres opp til å
håndtere følelser. Barn, i likhet med mennesker generelt, har
et behov for å føle seg sett og ivaretatt. Barn trenger at deres
følelser blir validert. Og det er de voksne som må lytte til
barnas følelser og hjelpe de til å forstå sine egne og andres
følelser og behov. I tillegg er det viktig at de lærer seg å sette
ord på sine følelser.
Til slutt ønsker jeg å gi dere disse rådene, sier Frode Thuen til
studentene som er inne i sitt siste semester som lærerstudenter.
• Vær bevisst på barnas følelser
• Se på følelser som en mulighet for nærhet og læring
• Lytt med empati og verdsett barnas følelser
• Hjelp barna til å sette ord på følelser
• Sett grenser samtidig som du hjelper barna
med å finne gode løsninger
Lykke til som lærere!

Teksten er en kombinasjon av notater fra forelesning og direkte sitat fra Frode Thuens presentasjon under forelesning.
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Faglig påfyll
med digitale forelesninger
Trenger dere kompetanse til å fange opp og jobbe med barn og unge som vokser opp med
rusavhengige foreldre eller psykisk syke foreldre, har dere behov for økt kunnskap om
tverrfaglig samarbeid eller vil vite hvordan dere som fagpersoner skal møte barn som
møter ulike kriser? Da er et av våre foredrag noe for dere.
Her finner du oversikt over noen av foredragene vi tilbyr. Finner du ikke temaet dere
ønsker mer kunnskap om, send oss en forespørsel. Vi skreddersyr foredraget du og dine
kollegaer trenger. For mer informasjon om foredragene finner dere på rusfrioppvekst.no.
ALLE VISSTE DET ...

TVERRFAGLIGE SAMARBEID

Foredragsholder: Gerd Helene Irgens
For hvem: Foreldre og alle som jobber med barn/unge i barnehage, skole, barnevern og helsestasjoner
Under dette foredraget snakker Irgens om:
• rusavhengighet
• hvordan fange opp de sårbare barna
• vårt ansvar som fagpersoner
• den nødvendige samtalen

Foredragsholder: Geir Kjell Andersland
For hvem: Foreldre, besteforeldre og alle
som jobber med barn og unge

Gerd Helene Irgens er utdannet psykiatrisk sykepleier og har
mange års erfaring i arbeid med rusavhengige og pårørende.
Irgens er særlig opptatt av barn som pårørende og har ekstra
fokus på hvordan fagpersoner kan fange opp de sårbare barna.

Under dette foredraget snakker
Andersland om:
• barns grunnleggende rettigheter
• tverrfaglig samarbeid er viktig, ønsket
og vanskelig
• særlig om barnevernet
• litt om taushetsplikten
• status og forslag for å bedre
samarbeidet

BEKYMRINGSMELDINGEN
Foredragsholder: Tasim Karim
For hvem: Omsorgspersoner og alle som jobber med barn/unge i barnehage, skole, barnevern og helsestasjoner
Under dette foredraget snakker Karim om:
• Hvem er barna vi som fagpersoner møter?
• Kontakten en fagperson må ha med foreldrene
• De utfordrende foreldrene
• Foreldre som ressurser
• Hva gjør en bekymringsmelding med familien?

ARNE KLYVE SPILLER INN DIGITALT FOREDRAG TIL RUSFRI OPPVEKST. FOTO: RUSFRI OPPVEKST

HVORDAN JOBBE FOR EN GOD OPPVEKST?

BARN SOM PÅRØRENDE

Foredragsholder: Arne Klyve
For hvem: Foreldre, besteforeldre og alle som jobber med barn og unge

Foredragsholder: Heidi Wittrup Djup
For hvem: Omsorgspersoner og alle som jobber med barn/unge i barnehage, skole, barnevern og helsestasjoner

Under dette foredraget snakker Klyve om:

Under dette foredraget snakker Djup om:
• barns utvikling og omsorgsbehov
• barn som pårørende og barn i krise: reaksjoner
og behov for ivaretakelse
• hvordan kan fagpersoner møte barn og unge i krise
og hjelpe dem på arenaene hvor de lever livene sine

•
•
•
•
•
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Tasim Karim har blant annet jobbet som lærer,
miljøterapeut, kunstterapeut. På scenen deler hun
erfaringer fra sitt mangeårige arbeid med barn og
unge i utsatte livssituasjoner, og hvordan hun som
forelder selv har opplevd å møte fagpersoner.

Geir Kjell Andersland er Advokat, medlem
av Advokatforeningens lovutvalg for
barnevern, tidligere fylkesnemndsleder og
tidligere regiondirektør i Barne- ungdomsog familieetaten (Bufetat), region vest og
aktiv sosialliberal politiker.

god oppvekst, godt læringsmiljø og livsmestring
unges savn av positiv maskulinitet
anerkjennelse starter på stellebordet
ut av ungdomsskolen med rak rygg
når uvaner blir til diagnoser

Arne Klyve er samfunnsviter, forfatter, pedagog og foredragsholder.
Arne har arbeidet med rus- problematikk i forhold til barn som
pårørende og ungdom med rusproblemer gjennom hele sitt arbeidsliv.
Han har hatt fokus på foreldre og deres betydning i det forebyggende
arbeidet i forhold til rus.

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder ved
Klinikk for krisepsykologi. Hun har et særlig fokus på barn
og familier i vanskelige livssituasjoner, samt på hvordan
system- og tjenesteutvikling kan føre til helsefremmende og
forebyggende effekter.
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Landsmøte 2020
Landsmøte for Rusfri Oppvekst ble arrangert på Kamben Hotell på
Golsfjellet, 28. – 30. august 2020
Av Gunvor Berge, medlem i Rusfri Oppvekst

Allerede siden før julen 2019 hadde vi begynt å glede oss.
Rusfri Oppvekst skulle ha sitt Landsmøte på Hurtigruten
M/S Finnmarken i slutten av april 2020. Men så kom dette
viruset da, covid- 19, som tok innersvingen på alle planlagte
møter og turer. Så den etterlengtede båtturen gikk også i
vasken. Det ble uvisst når vi igjen kunne gjennomføre et
fysisk tilstedeværende landsmøte for organisasjonen vår.
Hvor lenge måtte vi vente? Når ville det bli trygt å møtes
igjen?
GOLSFJELLET 28. – 30. AUGUST
Lite visste vi da om hvor omfattende nedstengninger som
skulle komme og som ennå holder oss i et stramt grep.
Ledelsen fulgte godt med og så en lysning da vi kom ut på
våren 2020: Vi prøver oss på nytt i august. Da må det vel ha
ordnet seg slik at vi kan være koronatrygge på landsmøtet?
Sommeren gikk og Dronning Korona bestemte at vi stort sett
måtte holde oss i ro og heller ikke fikk lov å være så sosiale
som vi gjerne ville.
Vi var alle spente på om vi fikk lov til å møtes « på ordentlig»
eller om landsmøtet måtte gjennomføres digitalt. Heldigvis
åpnet det seg litt opp da, og vi fikk møtes på «virkelig».
Endelig, 28. – 30. august møttes vi på Golsfjellet, på
ærverdige og tradisjonsrike Kamben Hotell.
Vi kom kjørende fra alle himmelretninger denne fine dagen
på seinsommeren til vakre høyfjellet med begynnende
høstfarger. Kanskje flere enn meg leitet litt etter den rette
avkjørselen. Men plutselig var vi der og kjente med en gang
på den gode stemningen som møtte oss i resepsjonen. Vi ble
ønsket velkommen av et hyggelig vertskap og betjening!
Det var kjekt å treffe gode Rusfri Oppvekstvenner igjen.
Riktignok måtte vi holde meteren, men du verden så kjekt
det var likevel å møtes. Spesielt hyggelig var det å hilse
på nye medlemmer fra Rogaland. Disse reduserte jo også
gjennomsnittsalderen på flokken vår. Det er ikke feil!
Hotellbetjeningen tok godt vare på oss med antibac på
hvert et hjørne, «kohortbord» der vi bare var samlet en liten
gruppe, og ved å plukke fram på tallerkenen det vi ønsket fra
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frokostbordet. Nydelige lunsj- og middagsretter ble servert
oss ved bordene. Det er godt å nyte slik god omtanke og
tilrettelegging i en merkelig tid. Så vi var koronatrygge!
Tiden går fort i hyggelig selskap, heter det, og slik og
på landsmøtet. Sakene til Landsmøtet 2020 ble ledet og
gjennomført på en positiv og effektiv måte av våre dyktige
medarbeidere /ledere.
Leder i Rusfri Oppvekst, Jan Arnstein Liknes, ønsket oss
velkommen.
Våre veteraner, Tone Teppen og Norvald Vedå, var
dirigenter på landsmøtet og «dirigerte» oss mesterlig
gjennom sakene. Protokoll skal også føres skikkelig i en slik
anledning. Den jobben tok Unni Bertelsen på strak arm.
STOR TAKK TIL ALLE DERE!
Selv om vi bare hadde tre korte dager sammen, var det også
satt av litt tid til « å gjøre som man vil». Flere av oss benyttet
da anledningen til å gå tur i det nydelige turterrenget, knytte
nye vennskap, ha den gode samtalen med noen, eller bare
rett og slett slappe av. Været var også på vår side.
Lørdagskvelden fikk vi nyte deilig festmiddag, kortreist mat
fra området. Marit Barene ledet oss på sin sedvanlige gode
og lune måte, gjennom måltidet.
Om kvelden samlet vi oss i stuen til koselig samvær. Det er
kjekt å høre hva våre venner driver med i sitt lokale Rusfri
Oppvekstlag og å utveksle erfaringer og ideer.
Søndag pakket vi sammen og dro hver til vårt med gode
minner og opplevelser.
Takk til daglig leder Tasim, hennes medarbeidere og til
landsstyret som la dette landsmøtet så godt til rette. Det er
mye forarbeid med praktiske detaljer som skal være på plass!
Vi gleder oss allerede til neste gang vi møtes. Da får vi håpe
at vi hverken trenger «kohortbord» eller å holde meteren.
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Jeg fortsetter som medlem
Å jobbe i Rusfri Oppvekst har til tider vært som å tilhøre en
storfamilie, en får med seg litt av alt. Det er lite men stort,
kjekt og kaotisk, lærerikt samtidig som frustrerende.

Da har jeg kommet til et veiskille og det er på tide å gå videre til andre
utfordringer i arbeidslivet. Etter 5 år og 11 måneder sier jeg takk for
meg som daglig leder i Rusfri Oppvekst den 31. juli 2021. Det har
vært fantastiske år, og jeg tar med meg erfaringer og bekjentskap for
livet. Læringskurven har vært bratt på veldig mange ting, og det har
ikke alltid vært like enkelt å stå i alt. Men, nå når jeg tar en titt tilbake
er det med et smil og liten sorg jeg forlater denne organisasjonen.
Vel, jeg forlater den nok ikke, da jeg sikkert kommer til å være evig
medlem, men det å sitte i en posisjon hvor jeg har fått vært med å styre
retningen vi skal i overlater jeg til noen andre.
Jeg må si tusen takk til alle de styremedlemmene som har fulgt meg
gjennom disse årene. Dere har vist meg stor tillitt, vært tålmodige,
veiledet og oppmuntret. Tusen takk til alle ansatte som har jobbet
med meg og stått på for at vi skal kunne gjøre alt arbeidet som til tider
har vært ment for en administrasjon på ti og ikke noen få. Uten dere
hadde nok jeg vært fortapt ved flere anledninger. Tusen takk til alle
dere medlemmer som har sendt oppmuntrende og støttende ord, vært
aktive på kurs og konferanser og bidratt med deres innspill. Jeg føler
meg beriket som person etter å ha møtt dette engasjementet som ligger
i Rusfri Oppvekst.

Tusen takk til alle ansatte som har jobbet
med meg og stått på for at vi skal kunne
gjøre alt arbeidet som til tider har vært
ment for en administrasjon på ti og ikke
noen få. Uten dere hadde nok jeg vært
fortapt ved flere anledninger.

Det å jobbe i Rusfri Oppvekst har vært mer livsstil enn jobb av og til.
Jeg har ikke vært på en ferie uten pc på 6 år. Min familie og venner
har blitt vervet inn som medlemmer og blitt med på arrangement. At
vi snakker om min jobb når vi møtes skjer titt og ofte. Jentene mine
føler seg en naturlig del av min arbeidsplass og ser det som en selvfølge
at de skal være med på alle familiearrangement som Rusfri Oppvekst
arrangerer. At mamma må ta noen telefoner på kvelden eller jobbe i
helgen har ikke vært et problem da de til gjengjeld har fått en mamma
som kan være mer til stede på andre ting. Å jobbe i Rusfri Oppvekst
har til tider vært som å tilhøre en storfamilie, en får med seg litt
av alt. Det er lite men stort, kjekt og kaotisk, lærerikt samtidig som
frustrerende.
Men, som jeg begynte med, jeg drar videre med erfaringer jeg ikke
ville ønsket å være foruten. Tusen takk for alle deres gode ord, støtte,
oppmuntringer og forståelse gjennom årene. Tusen takk for meg!
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Avsender: Rusfri Oppvekst, P.B. 45, 5881 Loddefjord

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge.
Vårt mål er å gi fremtidige lærere økt kunnskap og handlingskompetanse.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?
Medlemskontingent:
Ordinær/støttemedlemskap: kr. 100 i året.
Bedriftsmedlemskap: kr. 500/1000 i året.
Medlemmer under utdanning betaler halv kontingent.
Meld deg inn via vår hjemmeside www.rusfrioppvekst.no
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