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Fra Dobbeltdiagnose.no: 
 
 

Ruster opp rusarbeidet med 22 nye stillinger 

 
Foto: Trond Tendø Jacobsen 

Arbeidet med dobbeltdiagnose-pasienter kan bli styrket, når rusfeltet i 
Innlandet nå får 22 nye stillinger. 
 
BJØRN KVAAL  
Opptrappingsplanen for rusfeltet betyr 
11 millioner kroner i økt satsing på feltet 
i 2009, i Hedmark og Oppland. Midlene 
som går til nye stillinger skal brukes slik: 
 

• Tynset DPS: 1 stilling 
• Hamar DPS: 5 stillinger 
• Lillehammer DPS: 6 stillinger 
• Gjøvik DPS: 6 stillinger 
• Rusmiddelavdelingen på 

sentralsykehus: 4 stillinger 
 
Mer til LAR 
– Ved å styrke DPS´ene, skjer det en 
viktig lokal satsing. Vi har valgt å øke 
kapasiteten og kompetansen nær der de 
aller fleste brukerne bor. Det er her de 
møter førstelinjetjenesten og det er her 
ambulerende team kan oppsøke 
pasientene hvis de ikke møter til avtalte 
timer, sier Jørgen Brabrand, assisterende 
direktør i Divisjon psykisk helsevern i 
Sykehuset Innlandet. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet ble 
introdusert mot slutten av 
Opptrappingsplanen for psykisk helse, 
som ble avsluttet i 2008. 
 

De 11 millionene til Innlandet skal 
brukes slik: 
 

• Generelt arbeid i russektoren: 
800 000 kroner. 

• Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR): 1 million 
kroner. 

• Opptrapping av rusfeltet 
(inkludert nye stillinger): 9,3 
millioner kroner. 

Knytter rus og psykiatri sammen 
Pengene betyr økt satsing innen rusfeltet 
generelt, samtidig som russektoren nå 
blir sterkere integrert inn mot psykisk 
helsevern, mener Brabrand. Rusfeltet 
forankres sterkere i 
spesialisthelsetjenesten og rusteamene 
på DPS styrkes. Tilgjengeligheten og 
kapasiteten lokalt bedres og kunnskapen 
om rus i førstelinjetjenesten skal opp. 
 
– Rusfeltet har tidligere vært et 
tjenesteområde som har vært organisert 
litt for seg selv innenfor DPS´ene. Når 
pengene nå føres ut i DPS´ene, gjør vi 
noe med dette. LAR-arbeidet 
desentraliseres ut til lokalt DPS, og 
poliklinikkene styrkes. Dette har vi alt å 
vinne på, sier Brabrand. 
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Kjøper flere plasser 
Styrking av lokale, polikliniske tjenester 
og bedre dagtilbud, skjer i en 
sammenheng der behandlingen dreies 
mer i retning av denne typen behandling 
for de pasientene det er hensiktsmessig 
for. 
 
Rusmisbrukerorganisasjoner som RiO 
har imidlertid tidligere kritisert Helse 
Sør-Øst for at de individuelle 
behandlingsbehovene til rusmisbrukere 
ikke blir sett i stor nok grad. Brabrand 
sier at de pengene som nå er tilført 
Sykehuset Innlandet ikke vil bli brukt til 
opprettelsen av nye døgntilbud. Helse 
Sør-Øst besluttet derimot mot slutten av 
fjoråret at det regionale helseforetaket 
skulle bruke nærmere 60 millioner 
kroner ekstra på kjøp av 
døgnbehandlingsplasser fra private 
institusjoner. Dette vil kunne gi 
pasienter med langvarige og 
sammensatte behov, som mennesker 
med dobbeltdiagnose, bedre tilgang til 
døgnbehandlingsplasser i hele Helse 
Sør-Øst. 
 
For få døgnplasser 
– Det er fortsatt for få døgnbemannede 
behandlingsplasser i Helse Sør-Øst. 
Dette er et ansvar som ligger hos det 
regionale helseforetaket. Det positive 
med satsingen som nå kommer hos oss i 

Sykehuset Innlandet er at for- og 
ettervernet for denne gruppen blir 
bedre. Ansatte i russektoren, psykisk 
helsevern og førstelinjetjenesten i 
kommunene vil nå kunne jobbe tettere 
sammen. Det gjør at pasientene skal få 
bedre oppfølging lokalt rundt bolig, 
arbeid og rehabilitering, sier Brabrand. 
 
Lyses ut nå 
– Hvor mange flere pasienter vil bli 
behandlet med de 22 nye stillingene? 
 
– Det er litt vanskelig å anslå nøyaktig 
fordi det blant annet kommer an på 
hvor fort vi får besatt stillingene, så 
dette må jeg få komme tilbake til. Nå 
skal stillingene først lyses ut. Det skjer i 
februar og mars i år, sier Brabrand. 
 
Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset 
Innlandet har et budsjett for 2009 på 
nær 1,2 milliard kroner. Av dette skal det 
brukes vel 110 millioner kroner direkte 
inn mot russektoren, som nå altså får 11 
millioner nye kroner for 2009. 
 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/ruster_opp_rusarbeidet
_med_22_nye_stillinger  
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Flytter over tunet til egen bolig 

 
Foto: privat 

Pasienter ved Fekjær psykiatriske senter kan om kort tid gå fra 
utskriving og over til splitter nye overgangsboliger. Her kan de bo og 
få tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten i opptil to år. 
 
BJØRN KVAAL  
Fekjær psykiatriske senter har 15 
behandlingsplasser for personer i 
alderen 18 til 35 år. Da Høgskolen i 
Oppland intervjuet 150 tidligere 
pasienter ved institusjonen, som ligger i 
Hedalen i Valdres, sa de fleste seg 
fornøyd med behandlingsopplegget. 
Men en liten gruppe falt utenfor. De slet 
fortsatt med psykiske problemer etter 
utskriving til hjemkommunen, og mange 
gikk ut og inn av 
behandlingsinstitusjoner. 
 
Flytter 500 meter 
Denne pasientgruppen hadde vansker 
med å finne tilbake til en litt mer normal 
hverdag på grunn av rusproblemer, 
psykiske plager og ensomhet. Samtidig 
ønsket de å komme seg bort fra 
institusjonslivet. 
 
For disse pasientene, hvorav mange med 
dobbeltdiagnose, bygger nå Fekjær 
psykiatriske senter fem boliger, 500 
meter unna selve senteret. Satsingen vil 
koste rundt fem millioner kroner. Målet 
er at et ambulant team, 
spesialistpoliklinikken ved Fekjær og 

NAV Oppland gjennom Valdres 
Kompetansevekst vil gi pasientene aktiv 
og individuell viderebehandling, etter at 
de er utskrevet fra selve institusjonen. 
 
Gjør opptak selv 
Opptak til boligene gjøres av senteret. 
De fleste av dagens pasienter kommer 
fra Hedmark og Oppland, blant annet 
på grunn av driftsavtale med Sykehuset 
Innlandet. Pasientene i de nye boligene 
vil derfor i hovedsak også komme fra 
Innlandet, så sant hjemkommunen har 
driftsavtale med Fekjær. 
 
Prosjektet har tatt to år å planlegge. 
Daglig leder Elling Fekjær ved Fekjær 
psykiatriske senter sier byggingen er et 
stort løft for senteret og et viktig tiltak 
for pasientene. 
 
- Slike overgangsboliger skal gi trening i 
å mestre hverdagen på egenhånd. Til det 
trenger de jevnlig oppfølging rundt 
mestring av daglige gjøremål og 
arbeidstrening med støtte fra blant annet 
miljøterapeuter. Slike tilbud er ikke like 
bra i alle kommuner, sier Fekjær. 
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Flytter inn i år 
Det er ikke aktuelt med døgnbemannet 
tilsyn. 
 
– Da er institusjonsplass løsning, sier 
Fekjær. 
 
Senteret har hatt mange med på laget i 
forhold til finansiering og planlegging av 
de fem boligene: 
 

• NAV 
• Sykehuset Innlandet 
• Husbanken 
• Fylkesmannen i Oppland 
• Valdres kompetansesenter 
• Vertskommunen Sør-Aurdal 

Boligene tas i bruk i 2009. Planen er at 
Høgskolen i Oppland skal følge 
prosjektet ved å intervjue beboerne og 
samarbeidspartnerne. Hensikten er å se 
om overgang fra institusjon til botrening 
med aktiv behandling på spesialistnivå, 
slik det legges opp til i Valdres, er en 
god løsning for pasientene. 
 
Samarbeidspartnerne er særlig 
nysgjerrige på om ”Fekjær-modellen” 
bør overføres til andre psykiatriske 
behandlingsinstitusjoner, hvor det 
behandles mange med dobbeltdiagnoser.  
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/flytter_over_tunet_til_e
gen_bolig  

 
 
 
 

 
Ny ungdomsklinikk tar form 

 
Foto: Roger Harli 

3. november tok Ungdomsklinikken i mot de aller første pasientene. 
Klinikken er det eneste kortidstilbudet i Midt-Norge for unge mellom 
16 og 23 år med sammensatte problemer. Å få tak i de yngste er en 
utfordring. 
 
SIDSEL SKOTLAND  
– Hovedutfordringa vår er å finne en 
behandlingsmodell som motiverer de 
helt unge. Dette er ei ambivalent og 
umotivert gruppe, som ofte ikke engang 
ser på rusmiddelbruken sin som et 
problem, sier Frank Meland. 
 

Meland er leder for Ungdomsklinikken, 
et splitter nytt behandlingstilbud for 
ungdom i Midt-Norge. Klinikken ligger i 
Malvik, 1,5 mil nord for Trondheim, og 
er det eneste korttidstilbudet for denne 
gruppa i Midt-Norge. Klinikken eies av 
Rusbehandling HF Midt-Norge. Midt-
Norge er den eneste helseregionen som 
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har organisert rusbehandlingen i et eget 
helseforetak. 
 
Ønsker samarbeid med barnevernet 
3. november tok de inn de første sju 
pasientene, totalt er det plass til ti 
pasienter mellom 16 og 23 år. 
Oppholdstida er maks seks måneder. 
Det er en frivillig institusjon, men den 
skal kunne ta i mot pasienter på tvang 
etter sosialtjenesteloven etterhvert. 
 
– Til nå er hovedtyngden av pasientene 
mellom 18 og 20 år. Ingen er under 18, 
forteller Meland. Han synes det er en 
stor utfordring å få tak i 16-åringene. 
 
– Vi har søkt om midler til et tidlig 
intervensjons-prosjekt for å få tak i dem, 
og vi ønsker å få et tettere samarbeid 
med barnevernet. 
 
Noe samarbeid har de allerede, men det 
er bare fra sak til sak, der barnevernet er 
inne allerede. 
 
– Klinikken har 34 ansatte fordelt på 25 
årsverk, og vi er opptatt av å ha en bredt 
sammensatt tverrfaglig personalgruppe. 
Personalet består derfor både av leger, 
psykologer, psykiatere, sykepleiere, 
vernepleiere, barnevernspedagoger og 
sosionomer. Vi jobber i tverrfaglige 
team, og personalet er organisert sånn at 
vi alltid har tverrfaglige grupper på jobb. 
 
Lettere psykiske lidelser 
Det er rus som er hovedproblematikken 
til pasientene, men Ungdomsklinikken 
skal også ivareta tilleggsproblematikk 
som sosiale problemer, familieproblemer 
og lettere psykiske lidelser. 
 
– Det er mye sammensatt problematikk 
og vi driver helhetlig, integrert 
behandling. Men vi tar bare de lette 
psykiske lidelsene. Tyngre problematikk 
som psykoser, ligger under Psykisk 
helsevern, ikke under Rusbehandling 
HF, understreker Meland. 
 

– Mange fagfolk i rusfeltet mener at det 
de helt unge med rus og psykiske lidelser 
har mest behov for er institusjoner hvor 
de kan få oppleve tilknytning og etablere 
langvarige relasjoner. Det går jo ikke på 
seks måneder? 
 
– Mange unge nyttiggjør seg kort, 
intensiv behandling. Men vi både 
utreder og behandler her ved klinikken, 
og under utredning vil vi finne ut 
hvilken behandlingsform som egner seg 
best for den enkelte pasient. Det 
behøver ikke være her ved klinikken, 
understreker lederen. 
 
– Hvis vi ser at en pasient har behov for 
mer stabil og langvarig behandling og 
tilknytning kan vi henvise videre til 
langtidsbehandling ved for eksempel 
Kvamsgrindkollektivet. 
Kvamsgrindkollektivet har driftsavtale 
med Rusbehandling Midt-Norge og 
driver langtidsbehandling av unge 
mellom 17 og 24 år. Normalramme for 
behandlinga der er to år. 
 
Meland påpeker også at dersom det 
oppstår viktige tilknytninger mellom de 
unge og personalet på klinikken, er det 
mulig å følge opp dette. 
 
Tilbakeføring viktigst 
I kortidsbehandlingas natur ligger at 
oppfølginga må være solid. Slik er det 
ikke overalt, men ved 
Ungdomsklinikken er de svært 
oppmerksomme på akkurat dette. 
 
– Det er helt vesentlig for oss å ha fått 
på plass bolig og oppfølging i 
kommunen når de unge reiser herfra. Vi 
håper vi skal få gjort dette så bra at 
pasientene ikke trenger oppfølging fra 
oss etter at de har avslutta oppholdet. 
 
Til dette arbeidet har klinikken en egen 
ny stilling – en 
samhandlingskoordinator. 
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– Er denne stillinga ny i Midt-Norge 
eller ny i landet? 
 
– Jeg tror de har liknende stillinger andre 
steder i landet, på større kollektiv og 
institusjoner. Men det er ganske nytt, og 
det er helt nytt i Midt-Norge, forteller 
Gunhild Holten, som har det nye vervet. 
 
Holten er sosionom og har jobba i 
mange år med oppfølging. Hun kjenner 
godt kommunenes førstelinjetjeneste, og 
det kommunale systemet. Hun kjenner 
også NAV-systemet og tilbudene i 
spesialisthelsetjenesten. Dessuten har 
hun koordinert individuelle planer og 
sittet i ansvarsgrupper. 
 
– Oppgavene mine i den nye stillinga er, 
i tett samarbeid med resten av 
personalet, først å kartlegge og deretter 
hjelpe folk med økonomi, bolig, jobb, 
skole, sosialt nettverk og familie. Alt helt 
essensielle ting når de skal tilbake. Det 
korte oppholdet her vil nesten være 
nytteløst dersom pasientene kommer ut 
til lite støtte i hjemkommunen, 
understreker hun. 
 
Kommuneslurv med IP 
For å motvirke lite støtte i 
hjemkommunen begynner personalet å 
jobbe mot utskriving allerede i det de 
har fått pasienten inn i systemet. 
 
– Det første jeg gjør etter at vi har fått 
en henvisning er å ha en samtale med 

pasienten. Dette er før innleggelsen. Så 
forsøker jeg å finne ut hvem som er 
rundt han eller henne fra før, og tar 
kontakt med disse hvis jeg får samtykke. 
 
Holten forteller videre at de raskt etter 
at pasienten har blitt lagt inn har 
foreldrene til samtale. Det er også viktig 
å få på plass en ansvarsgruppe med 
personer fra hjemkommunen med én 
gang. Noen har det allerede, de fleste 
ikke. De sju pasientene de har fått inn til 
nå har heller ikke hatt individuell plan 
(IP). 
 
– Vi mener IP er viktig for 
motivasjonen, og vi foretrekker at de har 
planen på plass når de kommer. Det er 
jo kommunes ansvar, men hvis det ikke 
fins noen plan tar vi ansvaret for den. 
Nå har vi kommet godt i gang med IP 
for de fire pasientene som er her, 
avslutter Gunhild Holten. 
 
At det nå er bare fire pasienter skyldes at 
tre av de sju som var inne fra starten 
reiste igjen etter kort tid. Men klinikken 
vil neppe bli stående tom. Det er 15 på 
venteliste og fem kommer allerede i 
begynnelsen av januar. 
 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/ny_ungdomsklinikk_tar
_form  
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– Ingen vil ha de tyngste 

 
Foto: Sidsel SKotland 

– Alle plukker ut de letteste, de som trenger minst. De det er lettest å 
håndtere. Og nå skjer det igjen. Denne gangen ved den nye 
Ungdomsklinikken i Midt-Norge, sier Inger Granby. 
 
SIDSEL SKOTLAND  
– For også Ungdomsklinikken skal, slik 
jeg forstår, ta de ”letteste” – de med rus 
og lettere psykiske lidelser. Men hva 
med de rusavhengige med alvorligere 
psykiske lidelser, uansett alder? De som 
sliter mest og trenger mest hjelp, undrer 
tidligere styreleder ved 
Kvamsgrindkollektivet óg 
Selbukollektivets mor, Inger Granby. 
 
Ikke bare i Midt-Norge 
Granby savner et tilbud til de som 
trenger mest hjelp i Midt-Norge, og har 
ved flere anledninger tatt opp problemet 
med Helse Midt-Norge. 
 
– Spesialisttjenesten for rusavhengige vil 
ikke ha dem og har ikke et tilbud, det 
samme gjelder psykiatrien. Dermed blir 
de kommunene sitt ansvar. Men 
kommunene har ikke de ressursene som 
er nødvendige for å følge opp folk med 
et stort og udekket behov for 
spesialistbehandling. Slik blir mange 
gatas folk –som nå flere og flere vil gi 
gratis heroin. 
 
Granby spør om dette virkelig er verdig 
hjelp. 
 
– Eller er kanskje heroin heller den 
enkleste måten å komme ut av en 

sammensatt problematikk på som 
samfunnet snur ryggen til? 
 
Hun påpeker at det ikke bare er i Midt-
Norge denne gruppa ikke får den 
hjelpen de trenger. Det er et 
landsdekkende problem og et 
landsdekkende behov. 
 
– Seks måneder er for lite 
Granby understreker at det er bra det 
kommer en klinikk for aldersgruppa 16 
til 23 år, med rus og lettere psykiske 
problemer. For denne gruppa trenger 
også flere og bedre tilbud. 
 
Men hun stiller spørsmål ved den nye 
ungdomsklinikkens tidsperspektiv på 
seks måneder. 
 
– Ut fra både forsking og mine og 
mange andres erfaringer med nettopp 
denne ungdomsgruppa, vet vi at mange 
sliter med grunnleggende 
tilknyttingsproblematikk og derfor 
trenger tilhørighet over tid – langt over 
seks måneder – før de kan etablere den 
tryggheten de trenger for å begynne å ta 
tak i eget liv. 
 
Hun mener at en 
samhandlingskoordinator og kommuner 
med manglende oppfølgingsressurser 
ikke kan dekke dette behovet, men 
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snarere forsterker behovet på gjennom 
relasjonsbrudd. 
 
– Hvis ikke Helse Midt allerede har 
trukket inn erfaringer fra eksisterende 
barnevernskollektivtiltak som er gode på 
denne ungdomsgruppas sammensatte 

behov, bør de gjøre det snarest, sier 
Granby. 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/ingen_vil_ha_de_tyngst
e

  
 

- Vanskelig å samarbeide med kommunene 

 
Foto: Bjørn Kvaal 

Sykehusansatte forteller i en ny undersøkelse at det er vanskelig å 
samarbeide med kommunene. Et av problemene er urealistiske 
forventninger. 
 
BJØRN KVAAL  
- Hvordan opplever ansatte i 
spesialisthelsetjenesten samarbeidet med 
kommunene om dobbeltdiagnose-
pasientene? Psykolog Patrick Risan har 
intervjuet 12 ansatte på Akershus 
universitetssykehus om 
problemstillingen. Arbeidet er en 
oppfølging av en tilsvarende 
undersøkelse med motsatt fortegn, der 
spørsmålet var hvordan kommunene 
opplevde samarbeidet. 
 
Sosialkontor svarer ikke 
Nesten halvparten av de spurte sa 
uoppfordret at de var misfornøyd med 
samarbeidet med førstelinjetjenesten. 
 
- Det er vanskelig å samarbeide med 
kommunene, og særlig er det vanskelig å 
få kontakt med ansatte på 
sosialkontorene, klager de. 

 
Kommunene har ofte urealistiske 
forventninger til behandlingen i 
spesialisthelsetjenesten, mener de Ahus-
ansatte. 
 
 
– Blir aldri frisk 
- En av informantene fortalte om 
spørsmål fra kommunene som “Når er 
behandlingen ferdig?” eller “Når blir 
pasienten frisk?”. Slike henvendelser, 
sier de ansatte i spesialisthelsetjenesten, 
blir merkelige, når pasienter med 
dobbeltdiagnose noen ganger trenger 
hjelp til skadeforebygging og kanskje 
aldri blir friske, sier Risan. 
 
De Ahus-ansatte føler også at 
samarbeidet med kommunene er 
personavhengig. De kommuneansatte 
viser ulikt engasjement i arbeidet sitt og i 
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hvor stor grad de bidrar til stabilitet i 
pasientens liv. 
 
Nesten halvparten av informantene sier 
det er vanskelig å samarbeide med 
fastlegene. Blant annet er det vansker i 
samarbeidet rundt individuell plan fordi 
legene har lite tid eller at de ikke deltar 
på ansvarsgruppemøter. 
 
Rusteam er bra 
Nesten halvparten av informantene 
synes derimot at samarbeidet med 
kommunal psykiatritjeneste og rusteam 
er bra. 
 
I undersøkelsen gir de ansatte i 
spesialisthelsetjenesten uttrykk for at de i 
liten grad ser seg selv som et samlet 
behandlingsapparat rundt pasientene. 
 
- Uttalelsene tyder på lite helhet og 
prosess i behandling. De snakker for 
eksempel lite om "behandlingskjede" 
eller ”integrert behandling”, sier Risan. 
 
De ansatte på Ahus erkjenner samtidig 
at de ikke er de letteste å samarbeide 
med. Når førstelinjetjenesten i 

romerikskommunene klager på 
mangelfull informasjon, personavhengig 
samarbeid og holdninger det er 
vanskelig å forholde seg til, så sier 
nesten alle de Ahus-ansatte i 
undersøkelsen at de kjenner seg igjen i 
denne kritikken. 
 
Trege og tause 
De Ahus-ansatte som utdyper sine svar, 
sier at kommunen ofte blir involvert for 
sent i noen saker av 
spesialisthelsetjenesten. 
Informasjonsflyten fra 
spesialisthelsetjenestens side kan også bli 
bedre, erkjenner de. 
 
Undersøkelsen er gjort av Patrick Risan i 
samarbeid med Rune Aaen Jørgensen og 
Hans Nyman. Prosjektet er finansiert 
med penger fra Regionalt 
kompetansesenter for dobbeltdiagnose 
rus og psykiatri. 
 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/vanskelig_aa_samarbeid
e_med_kommunene  

 
 
 

Med selskap av Grosvold og en flaske brus 

 
Foto: privat 

Rusmisbrukere skal bryte med gamle venner og mestre ensomhet. 
Det nye selskapet på fredagskvelden er Anne Grosvold og en flaske 
Solo. 
 
BJØRN KVAAL  
– Skal pasienter med dobbeltdiagnose 
starte et nytt liv, må de ofte bryte med 

gamle vaner og ”dårlige” venner. I 
praksis må de skape en nytt liv, omgitt 
av ensomhet. 
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Besøker 22 pasienter 
Det sier Dag Holmeide. Han er leder for 
prosjektet «Post 5 ser deg» hos Seksjon 
for langtidsbehandling rus og psykisk 
helse, i Divisjon psykisk helsevern i 
Sykehuset Østfold. 
 
Seksjonen har nå fått 100 000 kroner fra 
Regionalt kompetansesenter for 
dobbeltdiagnose rus og psykiatri. 
Pengene er brukt til å lønne to ansatte 
som regelmessig har besøkt 22 pasienter 
fra Post 5 når pasientene har vært 
hjemme i helgene på permisjon, eller 
treningstur som Post 5 kaller det. 
 
I gjennomsnitt fikk pasientene omkring 
syv besøk hver i løpet av 11 måneder. 
 
En av fire sprekker 
Før prosjektet «Post 5 ser deg» «sprakk» 
46 prosent av pasientene i helgene. Av 
pasientene i «Post 5 ser deg» sprakk 27 
prosent. 
 
Antall deltakere i de to gruppene er 
ulike, men tallene viser en tendens, 
mener Holmeide. 
 
De ansatte ringer i stedet for å bruke 
tekstmelding, før de kommer på besøk i 
helgene. Grunnen er at de vil være sikre 
på at det er rett person de er i kontakt 
med. Besøkene kan være avtalt flere 
dager i forveien, eller de ansatte ringer 
en halvtime før ankomst og spør om det 
passer med et besøk. 
 
Blir med i foreninger 
Det som møter de ansatte er mennesker 
som har selskap av tv og en flaske brus, 
enten det er dagtid eller kveld. Pasienten 
har ingen venner på besøk, og pårørende 

er ofte slitne etter mange års innsats for 
å hjelpe pasienten. 
«Post 5 ser deg» har også hatt som mål å 
hjelpe pasienten til å bygge nytt nettverk. 
For eksempel være med pasientene på 
møter i den lokale jeger- og 
fiskerforeningen, delta på treninger i 
idrettslag, gå ut i nærmiljøet eller blir 
med på treningssenter, alt avhengig av 
hva slags behov og interesser pasienten 
har. Hensikten har vært å hjelpe 
pasientene over den første barrieren, å 
tørre å dra ut. 
 
– Skal pasientene lykkes med å komme i 
gang med et nytt og rusfritt liv, må de 
blant annet ta avstand fra 
omgangskretsen som de tidligere ruset 
seg sammen med, eller som var ute etter 
å tjene penger på rusbehovet deres. Nye 
folk må inn. Men disse pasientene har 
ingen slike venner. Vår jobb har vært 
både å vise at vi bryr oss ved å komme 
innom, og å ta dem med på rusfrie 
steder, sier Holmeide. 
 
Kommer om tretti minutter 
Ved å varsle besøket på forhånd, håpte 
de ansatte også på å bidra til å 
normalisere det å få besøk. Besøk med 
kun tretti minutters forvarsel har også 
hatt en kontrollerende funksjon, selv om 
det ryktes fort blant pasientene som var 
hjemme i helgene om at ansatte fra Post 
5 hadde besøksrunde. 
 
Prosjektet har 100 000 kroner til 
rådighet for 2009. 
 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/med_selskap_av_grosv
old_og_en_flaske_brus  
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Gir lynkurs i medisinbruk 

 
Foto: Bjørn Kvaal 

Klokken er to om natten. Den innsatte er rusmisbruker og sliter ofte 
med psykiske plager. Nå er han urolig og klager på smerter. Hvor 
mye smertestillende bør fengselsbetjenten gi ut? 
 
BJØRN KVAAL  
1. mai i fjor kom nye forskrifter om 
legemiddelhåndtering i institusjoner som 
fengsler. Nå ligger ansvaret hos 
virksomhetsleder, som igjen kan 
delegere dette nedover i systemet. 
 
Forsøker å manipulere 
- Utfordringen er at det er ansatte som 
ikke er utdannet helsepersonell som skal 
håndtere legemidlene og dosettene. I 
tillegg skal de dele ut reseptfrie, 
smertestillende medisiner som de noen 
ganger selv må vurdere behovet for hos 
den innsatte, sier fylkeslege Trond 
Lutnæs i Hedmark. 
 
En del innsatte er rusavhengige, har 
psykiske plager og kan være 
manipulerende. De forsøker å skaffe seg 
b-preparater som de kan ruse seg på 
eller som de kan selge. 
 
Kurs på seks-åtte timer 
For å møte dette får fengselsansatte i 
løpet av seks-åtte timer en lyninnføring i 
legemidler, hvorfor de bør tas slik legen 
har foreskrevet, og hva som er forskjell 
på piller, kapsler og salver. 
 
En del av opplæringen går også ut på å 
forklare hvordan ansatte bør opptre for 
å ha en mest mulig sikker bruk og 
lagring av medisiner. De innsatte har 

stor oversykelighet i forhold til 
befolkningen for øvrig og diagnosene er 
ofte alvorlige. Det er mye bruk av 
rusmidler, og de innsatte befinner seg 
ikke i et medisinsk miljø som på et 
sykehus. 
 
– Å håndtere legemidler og utføre god 
legemiddelterapi i fengsel er derfor 
krevende, sier apoteker Arild Otto 
Pedersen på Hamar. 
 
Han holder jevnlig kurs for 
fengselsansatte. 
 
Vanskeligere å «shoppe» lege 
En fast tilsynslege gjør det vanskeligere å 
skaffe seg legemidler ved å «shoppe» 
lege. Dessuten blir de innsatte overvåket 
mye av døgnet. Hvis helsetilstanden 
endrer seg, blir det hurtig observert. 
 
- Det som kan være betenkelig med 
dagens legemiddelpraksis, er at ansatte 
får kjennskap til taushetsbelagte 
helseopplysninger om de innsatte når de 
skal administrere medisineringen. Det 
samme skjer når for eksempel 
valiumbruk skal trappes ned. Da kan det 
være nødvendig at ansatte kjenner til 
nedtrappingen for å forstå den innsattes 
reaksjoner eller spørsmål han har, sier 
tilsynslege ved Hamar fengsel, Are 
Hofshagen. 
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Apoteker Arild Otto Pedersen har 
bidratt til å stramme inn på bruken av 
hostesaft som kan gi rus eller gi utslag på 
urinprøver. En del tabletter er byttet ut 
med miksturer for å redusere muligheten 
for å samle opp tabletter med tanke på 
salg, eller for å samle opp til store doser 
som gir rus. Dessuten blir nesedråper 
som kan gi rus kun delt ut som én-doser. 
 
Rasler i nøkkelknipper 
Apoteket bistår også i valg av 
sovemedisiner som gir færre 
oppfølgingsproblemer for de ansatte. 
Poenget er å redusere faren for 
avhengighetsskaping og salg. 
Helsearbeiderne i Hamar fengsel har 
også et fast rom de bruker til 
undersøkelser. Vegg-i-vegg er cellene 
med de innsatte. Utenfor døren rasler 
det i nøkkelknipper og smeller dempet i 
låser som går opp eller igjen. 
 

– Vi er alltid to ansatte som foretar 
utdeling av medisin. Da kan vi følge 
med på at medisinen blir tatt slik den 
skal, og at det ikke forsvinner legemidler 
som vi har med oss, sier førstebetjent 
Nils Arne Buholt. 
 
Skal loggføres 
De ansatte kan gi de innsatte Paracet og 
Ibux inntil maksimaldosering per døgn 
slik det står omtalt i pakningsvedlegget, 
uten å få godkjenning fra tilsynslege eller 
sykepleier. Når de innsatte får disse 
reseptfrie medisinene, skal det loggføres. 
 
Les mer: 
På www.helsebiblioteket.no er det en 
egen redaksjon for fagfeltet 
fengselshelsetjeneste.  
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/gir_lynkurs_i_medisinb
ruk  

 
 

– Noen faller fortsatt utenfor 

 
Foto: privat 

– Det trengs flere institusjonsplasser innen rus og psykiatri. Noen 
faller fremdeles utenfor. Det mener Inge Duedahl. 
 
BJØRN KVAAL  
 
Navn: Inge Duedahl 
Alder: 53 
 
Stilling og arbeidssted: 

Konsulent/behandler ved ROP-Tøyen 
DPS 
 
Utdanning: 
Cand. mag, sosionomutdanning med 
mere. 
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Hva fikk deg til å begynne å jobbe i 
psykisk helsevern og rusbehandling? 
– Jeg fikk tidlig interesse for psykiatrien 
og psykologien og begynte å jobbe i 
psykiatrien som 19-åring. Etter hvert 
kom rusbiten inn. Jeg jobbet også på 
sosialkontor i flere år. 
 
Hva gjør deg mest glad i arbeidet? 
– Selvsagt når det går bedre for en jeg 
har jobbet med og kjent en stund og at 
vi ser resultater, og at samarbeidet med 
og rundt pasienten fungerer. 
 
Hva frustrerer deg mest? 
– At den gruppen jeg jobber med ikke 
får den hjelpen de skal ha av psykiatrien 
og at man skiller psykiatri og rus på den 
måten det gjøres. Det er rart å høre når 
de som jobber i psykiatrien fremdeles 
sier at de ikke har greie på rus når de er 
borte i folk som ruser seg hele tiden. 
 
Hvilke erfaringer har vært 
smertefulle? 
– At psykiatrien som system er såpass 
inhumant og lukket. Jeg håper på en mer 
human psykiatri framover. Og så er det 
selvfølgelig vanskelig når en pasient dør. 
 
Hvordan kan mennesker med 
dobbeltdiagnose få bedre hjelp? 
– Noen stikkord er individuell 
oppfølging og å tilpasse systemene til en 
viss grad i stedet for at pasienten må 
tilpasse seg hele tiden. Det trengs bo-
oppfølging som tar individuelle hensyn, 
dessuten kommer man ikke utenom 
oppsøkende virksomhet. 
 
Trekker du de pårørende inn i 
arbeidet med pasienten med 
dobbeltdiagnose - i så fall hvordan? 
– Vi tar alltid kontakt med pårørende på 
et eller annet tidspunkt. Noen ganger 
melder de seg selv og det blir et 
samarbeid i utgangspunktet. Vi tar 
kontakt selv om pasienten er motvillig til 
det - hvis da ikke noe tilsier at vi 
absolutt ikke burde ta kontakt. Ofte er 

det en annen enn behandler som tar 
kontakt med pårørende. 
 
Hvilken person eller miljø i Norge 
mener du driver et særlig godt arbeid 
for pasienter med dobbeltdiagnose - 
og hvorfor? 
– I Oslo samarbeider vi mye med 
Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. 
Det ser ut til at de gjør en bra jobb og de 
er lette å samarbeide med. Dessuten har 
noen bydeler en god oppfølging av 
beboere, slik som bydel Gamle Oslo. 
Det er viktig med oppsøkende tjenester. 
 
Kjenner du til at det kommer nye 
retningslinjer for utredning og 
oppfølging av pasienter med 
dobbeltdiagnose? 
– Det kommer ustanselig nye 
retningslinjer for forskjellige ting i 
psykiatrien. Disse handler sjelden om 
det vi jobber med - de mest utsatte og 
de tyngste. Disse blir ikke tatt med i 
beregningene. 
 
Hva står i vegen for et bedre 
samarbeid mellom ansatte innen 
rusbehandling og psykiatri? 
– Det at systemene er så forskjellige. I 
rusbehandlingen er det fremdeles mange 
forskjellige private institusjoner, mens 
psykiatrien er hierarkisk med 
en rekke forskjellige overleger som ikke 
ønsker å behandle begge problemer 
samtidig - rus og psykiatri. Det positive 
er at det er mange enkeltpersoner som 
forstår hvor viktig samarbeid er. 
 
Du får fri med lønn i seks måneder 
for å videreutdanne deg. Hva ville du 
ha studert? 
– Lære mer psykologi. 
 
Merker du noe til 
opptrappingsplanen i psykisk 
helsevern? 
– Det er vanskelig å si ettersom vi får 
flere og flere pasienter. Er det det som 
er opptrappingsplanen? 
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Hva gjør du om fem år? 
– Vet ikke helt, men jobber sikkert med 
mennesker som har problemer. 
 
Hva ville du gjort innen 
dobbeltdiagnose-arbeidet, hvis du 
var helseminister for en dag? 
– Skaffet flere institusjonsplasser for 
denne gruppen tror jeg. Det er 
fremdeles noen av de som faller utenfor. 

 
Hvem bør være nestemann ut i 
denne spalten? 
– Torild Meen, Blefjell Sykehus 
Kongsberg. 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/noen_faller_fortsatt_ute
nfor  

 
 
 

Endelig tid til medisiner 

 
Foto: Bjørn Kvaal 

Innestengt på seks kvadratmeter i måneder og år. Men opphold i 
fengsel er også en god anledning til legemiddelgjennomgang og å få 
orden på medisinering. 
 
BJØRN KVAAL  
Seks av ti innsatte i norske fengsler er 
rusavhengige. Mange har også psykiske 
lidelser. Noen innsatte går på to-tre 
legemidler, andre kan trenge 12-15 ulike 
medisiner daglig. 
 
Blir deprimerte 
- I tillegg er det mange som får en 
depresjon de første ukene under 
soningen. Å bli stengt inne i et fengsel er 
tøft for de aller fleste, sier psykiatrisk 
sykepleier Trond Lie. 
 
Han har jobbet ved Hamar fengsel siden 
2002 og leder den daglige helsetjenesten 
i fengselet. Arbeid rundt psykiske 
problemer, rus, smittevern og dosering 
av legemidler er de vanligste oppgavene. 
Legemiddelbudsjettet i fengselet er rundt 
100 000 kroner. 

 
Samarbeider med DPS 
Fordi mange innsatte også har 
langvarige psykiske lidelser, er det jevnlig 
kontakt med andrelinjetjeneste og 
distriktspsykiatrisk senter (DPS). 
 
For noen av de innsatte gir soningen 
mulighet til, for første gang på flere år, å 
få de legemidlene de trenger. Mange har 
alvorlige sykdommer, men har ikke hatt 
tid, krefter eller penger til å tenke på 
egen helse. Jakten på dop, planlegging av 
nye kriminelle handlinger og ofte et liv 
helt uten struktur gjør at medisinene er 
noe av det siste de tenker på. 
 
Medisinen til de innsatte ved Hamar 
fengsel skrives ut av allmennlege Are 
Hofshagen. Han har vært tilsynslege i 
fengselet én dag i uken siden 2001. 
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Utredning til liten nytte 
- Altfor ofte starter vi utredning, for så å 
oppleve at fangen er overført til et annet 
fengsel. Det skyldes at fengselsvesenet 
har for få plasser, og at det er forskjell 
på hvor den innsatte skal være, ut fra om 
det er før eller etter dom. 
Sikkerhetsmessige grunner kan også føre 
til flytting, sier Hofshagen. 
 
Han må bruke mye tid på å spore opp 
journaler, som så ofte viser seg å være 
mangelfulle. De innsatte har for 
eksempel vært innom mange deler av 
helsevesenet, uten at det framgår av 
journalen. 
 
- Derfor prøver vi å få til utredning på 
hjemstedet til den innsatte, slik at 
journalen er forankret hos en fastlege, 
sier han. 

 
Motivert for behandling 
Mange innsatte er motiverte for å gjøre 
noe med helseproblemene sine. I 
fengselet har de tilgang til helsetjenester 
og kort ventetid, noe som ikke er vanlig 
utenfor murene. Betjentene følger nøye 
opp medisinering. De innsatte får også 
stelt tennene sine, de som trenger nye 
briller får dette, og mange kommer opp i 
normalvekt på grunn av sunt kosthold.  
 
 
Nettstedet dobbeltdiagnose.no 
inneholder blant annet dagsaktuelle 
nyheter innen dobbeltdiagnose rus og 
psykiatri, pasientinformasjon og kurs- og 
litteraturoversikter.  
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/endelig_tid_til_medisin
er  

 
 
 
 

Fascinert av menneskene og historiene 

 
Klinisk sosionom Torild Meen ved Kongsberg DPS har alltid vært 
sosialt engasjert. Les hva hun ville gjøre hvis hun var helseminister for 
en dag. 
 
BJØRN KVAAL  
 
Navn: Torild Meen 
 
Alder: 53 år 
 
Stilling og arbeidssted: 
Klinisk sosionom ved psykoseteamet 
ved Kongsberg DPS, Blefjell Sykehus. 
 

Utdanning: 
Gruppeterapeut med toårig 
videreutdanning i gruppe som metode 
fra Diakonhjemmets 
videreutdanningsavdeling, grunnfag i 
sosiologi og psykologi fra Universitetet i 
Oslo 
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Hva fikk deg til å begynne å jobbe i 
psykisk helsevern og/eller 
rusbehandling? 
– Jeg startet i rusomsorgen litt tilfeldig 
via en bekjent. Men har alltid vært sosialt 
engasjert og aktiv og ble fascinert av 
menneskene og historiene. Det ble svært 
meningsfylt å få gå sammen med dem i 
sine bedringsprosesser. 
 
Hva gjør deg mest glad i arbeidet? 
– Når noen lykkes med et av sine 
prosjekter over kortere eller lengre tid. 
Når de etter et møte kan si at dette var 
hjelpsomt, eller at det var godt å få 
pratet sammen. 
 
Hva frustrerer deg mest? 
– Tidspresset og kravet om produksjon. 
 
Hvilke erfaringer har vært 
smertefulle? 
– Det gjør spesielt vondt når det er barn 
som lider på grunn av mors ellers fars 
sykdom. 
 
Hvordan kan mennesker med 
dobbeltdiagnose få bedre hjelp? 
– Blant annet gjennom økt kunnskap og 
samarbeid, og respekt for hverandres 
faglige kunnskap. Det er også viktig med 
tid i mange tilfeller, noe som er et 
knapphetsgode. 
 
Trekker du de pårørende inn i 
arbeidet med pasienten med 
dobbeltdiagnose - i så fall hvordan? 
– I vårt team er vi aktive i forhold til 
pårørende, blant annet tilbys de 
individuell kontakt og grupper. Dette er 
meningsfull bruk av tid, og inspirerende 
å holde på med. Vi har også en Flere 
Familier-gruppe gående, den avsluttes i 
våres. Men tanken om å etablere en ny 
er der allerede. 
 
Hvilken person eller miljø i Norge 
mener du driver et særlig godt arbeid 
for pasienter med dobbeltdiagnose - 
og hvorfor? 

– Jeg synes ROP-teamet på Kongsberg 
driver bra. De har blant annet en 
overlege, Anne Marit Langås, som 
forsker på behandling av 
dobbeltdiagnoser. Det er også fra vårt 
ROP-team søkt om prosjektmidler i 
forhold til å opprette en utrednings- og 
avrusningssengepost. Det tror jeg ville 
bedre behandlingen for denne gruppen 
pasienter. 
 
Kjenner du til at det kommer nye 
retningslinjer for utredning og 
oppfølging av pasienter med 
dobbeltdiagnose? 
– Ja. 
 
Du får fri med lønn i seks måneder 
for å videreutdanne deg. Hva ville du 
ha studert? 
– Da ville jeg studert traumer og 
gruppebehandling. 
 
Har du merket noe til 
opptrappingsplanen i psykisk 
helsevern? 
– Den har vi merket, ja. Vi har fått en ny 
stilling i ROP (rus og psykiatri)-temaet i 
2009. I tillegg har vi fått utdanning innen 
SEPREP (Senter for psykoseterapi og 
psykososial rehabilitering ved psykoser), 
med fokus på psykose og rus ved vår 
avdeling. 
 
Hva gjør du om fem år? 
– Da jobber jeg vel med grupper og 
gjerne med dobbeltdiagnosepasienter og 
pårørende - hvis jeg får bestemme. 
 
Hva ville du gjort innen 
dobbeltdiagnose-arbeidet, hvis du 
var helseminister for en dag? 
– Da ville jeg etablere en mer sosial 
boligbygging, styrket førstelinja og rustet 
opp sosialfaglig kompetanse i skolen for 
å støtte opp om ungdom i drift og fange 
opp drop out-elever. 
 
Hvem bør være nestemann ut i 
denne spalten? 
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– Marit Edland ved PUT (Psykiatrisk 
ungdomsteam) i Holmestrand. 
 

http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyh
eter_etter_dato/fascinert_av_menneske
ne_og_historiene  

 
 
 
Fra Helsebiblioteket.no: 
 

Store helseforskjeller i Oslo 

 
En ny rapport viser at det er store helseforskjeller  
blant befolkningen i Oslo. foto: stock.xchng 

Det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere i 
Oslo. Sammenlignet med nordmenn er også ulikhetene store. 
Forskjellene viser seg både når det gjelder sykdommer og 
risikofaktorer.  
 
TROND BJØRNERUD 
Dette kommer fram i rapporten «The 
Oslo Immigrant Health Profile» fra 
Folkehelseinstituttet, som er utarbeidet 
for å kunne målrette helsetilbudene 
bedre. I rapporten er fem av de største 
innvandrergruppene sammenlignet med 
hverandre og med den norske 
befolkningen forøvrig.  
Den aktuelle studien omfatter 
innvandrergruppene fra Pakistan, Tyrkia, 
Iran, Vietnam og Sri Lanka. Resultatene 
viser at det er store helseforskjeller 
innen de enkelte gruppene, noe som 
også er tilfelle i den etnisk norske 
befolkningen. Blant annet har 
mennesker med høy utdanning generelt 
bedre helse enn dem som har lav 
utdanning, uavhengig av fødeland.  
Rapporten viser videre blant annet: 

• Kvinner rapporterer generelt om 
flere psykiske problemer enn 
menn. Tyrkiske og iranske 
kvinner (40%) har den største 

andelen av symptomer på 
psykiske plager.  

• Etniske nordmenn kommer best 
ut. Særlig er andelen norske 
menn med psykiske symptomer 
ganske lav. Blant 
immigrantgruppene kom 
srilankere best ut, med samme 
andel psykiske problemer som 
norske kvinner.  

• Med unntak av pakistanere og 
srilankere er den psykiske helsen 
i alle grupper bedre blant 
individer med høyere utdannelse.  

• Norskfødte rapporterer oftere at 
de har god helse sammenlignet 
med innvandrergruppene.  

  
Les hele rapporten her: 
The Oslo Immigrant Health Profile. 
Desember 2008. (Engelsk - Pdf)  
Les sammendrag på norsk: 
Store helseforskjeller mellom 
folkegrupper  
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http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk +helse/29368.cms 
 
 
 
 
 
 

Styrket rusomsorg 

 
En betydelig del av ressursene i den norske  
spesialisthelsetjenesten går nå til rusbehandling.  
Foto: Melodi T 

En betydelig del av ressursene i den norske spesialisthelsetjenesten 
går til rusbehandling. Slik behandling utgjør nær 30 prosent av 
døgnbehandlingen når rus og psykisk helsevern for voksne ses under 
ett.  
 
TROND BJØRNERUD 
Rusbehandling utgjør i tillegg 20 prosent 
av all refusjonsberettiget poliklinisk 
behandling når rus og psykisk helsevern 
for voksne betraktes samlet. 
Rusbehandling legger imidlertid beslag 
bare på en sjettedel av de samlede 
kostnadene i de to sektorene.  
Dette går fram av analyser SINTEF 
Helse har gjort for Helsedirektoratet i 
det årlige Samdata-prosjektet - en 
undersøkelse av ressursbruk og aktivitet 
i spesialisthelsetjenesten.  
 
Flere helsefaglige årsverk  
Rapporten viser at helse - og 
sosialfaglige årsverk i russektoren samlet 
økte med tre prosent fra 2006 til 2007. I 
denne økningen ligger nær ti prosents 
økning i helsefaglige årsverk både ved 
offentlige behandlingsenheter og private 
rustiltak.  
Private rustiltak har altså i sterk grad 
klart å rekruttere helsepersonell og fulgt 
opp de krav som er stilt til dem. 

Økningen i helsefaglige årsverk i psykisk 
helsevern for voksne er til 
sammenlikning på tre prosent. 
Av alt helsefaglig utdannet personell 
innenfor rusbehandling og psykisk 
helsevern for voksne, var 12 prosent å 
finne innenfor russektoren i 2007.  
 
Store regionale forskjeller 
Ventetiden til innleggelse for 
rusbehandling er fem uker i Helse Sør-
Øst, mens tilsvarende ventetid er over 
dobbelt så lang for de som er bosatt 
ellers i landet. Også ventetid for 
avrusning er kort i Helse Sør-Øst, med 
en median ventetid på fem dager. 
Ventetiden for personer som skal inn til 
avrusning, er relativt kort også i Helse 
Midt-Norge.  
Både Helse Midt-Norge og Helse Sør-
Øst har en god egendekning av 
behandlingstjenester innen 
rusbehandling. Helse Vest og Helse 
Nord som i betydelig grad må supplere 
eget behandlingstilbud med kjøp fra de 
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andre regionene, har lengst ventetid for 
sin befolkning.  
Les: 
Sektorrapport rusbehandling 2007, 
SAMDATA  
 

 
http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk
+helse/29945.cms 

 
 
 

Sannheten bak overskriftene 

 
NHS gir deg fakta bak helsenyheter i massemedia.  
Foto: Marcin Wysmulek 

Ifølge BBC News indikerer lavt nivå av stresshormonet kortisol hos 
barn økt risiko for kronisk tretthetssyndrom (ME) som voksen. Men 
stemmer det? Tjenesten «Behind the headlines» fra britiske National 
Health Service (NHS) gir deg svaret.  
 
TROND BJØRNERUD 
Behind the headlines tilbyr en objektivt 
og evidensbasert analyse av helsenyheter 
fra massemedia. Tjenesten er en del av 
National Health Service og er utviklet av 
Sir Muir Gray, sjef for National 
Knowledge Service og ansvarlig for 
National Library for Health. Behind the 
headlines har til hensikt å:    

• Forklare fakta bak helsenyheter 
og gi leserne en bedre forståelse 
av vitenskapen som ligger til 
grunn  

• Være en pålitelig 
kunnskapsressurs for både 
behandlere og pasienter  

• Være en pålitelig ressurs for 
journalister og andre som er 
involvert i formidling av 
helsenyheter  

– Ulike motiver og mekanismer bidrar til 
at media ofte formidler 

forskningsresultater på en feilaktig måte. 
Vi har mer tid til å undersøke de 
vitenskapelige fakta bak nyhetene. 
Uavhengige eksperter sjekker resultatene 
og vurdere metoden for å gi en mer 
sannferdig fremstilling av saken, sier Sir 
Muir Gray.  
NHS plukker hver dag ut aktuelle 
helsenyheter og har som mål å tilby sin 
versjon av saken samme dag som 
nyheten dukker opp i media. Tjenesten 
tilbyr automatisk e-postvarsling av sine 
saker.  
Utforsk tjenesten: 
Behind the headlines. Your guide to 
the science that makes the news  
Les også:  
Stress hormone 'a marker for ME'. BBC 
News 6.1.2009  
http://www.helsebiblioteket.no/Nyhets
arkiv/29968.cms 
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Hvordan ivareta mennesker i sorg? 

 
Sorg kan være en ensom og smertefull opplevelse.  
Foto: Hazel Brown. 

Å miste et nært menneske, er for mange den mest smertefulle 
opplevelsen i livet. Noen vil trenge faghjelp for å komme gjennom 
sorgen – men hvilke støttetilbud finnes?  
 
TROND BJØRNERUD 
Sorg er menneskets følelsesmessig 
reaksjon på tap og uttrykkes på mange 
ulike måter. Forståelsen av sorg, 
sorgfaser og sorgarbeid har også endret 
seg betydelig de seneste årene. Allerede i 
1989 viste artikkelen «Myths of coping 
with loss»(1) blant annet:  

• Sorgprosessen følger ikke 
nødvendigvis faste faser.  

• Ikke alle sørgende vil vende 
tilbake til tidligere funksjonsnivå 
i løpet av et år eller to. 

 
Mister grepet 
Følelser av sinne, skyld, lettelse og 
likegyldighet gjør at enkelte opplever at 
de mister grepet om virkeligheten. Hos 
noen går ikke smerten over, men 
samtidig orker den sørgende selv sjelden 
å be om hjelp. Dette stiller spesielle 
kompetansekrav til hjelpeapparatet(2).  
 
Individuell oppfølging 
Helse- og omsorgsdepartementet 
understreker at helsepersonell har som 
oppgave å informere etterlatte om 
sorggrupper eller støttegrupper samt 
sørge for at de som har behov for det, 
tilbys individuell oppfølging(3).  
Nedenfor finner du en oversikt over 
aktuelle tilbud og ressurser som kan 
være til hjelp for mennesker i sorg.  

Psykososial oppfølging 
• Kommunale 

kriseteam.  Finnes i alle 
kommuner og tilbyr psykososial 
oppfølging til mennesker som er 
berørt av en krise/katastrofe.  

• Senter for sorgstøtte - 
Akershus 
Universitetssykehus: Et senter 
for barn, ungdom og voksne 
med tilhørighet til Ahus som har 
opplevd dødsfall i nær familie.  

• Love Hurts - Akershus 
Universitetssykehus: «Love 
hurts - det gjør vondt å miste 
noen man er glad i».  

• Sorgstøttetilbudet for barn og 
ungdom - Ullevål 
Universitetssykehus: Et tilbud 
til barn, ungdom og deres 
pårørende. Senteret tilbyr 
familiesamtaler, individuelle 
samtaler og samarbeider med 
barnehager og skoler.  

• Senter for sorg og selvhjelp - 
Bærum Kommune: Et tilbud til 
barn, ungdom og voksne i Asker 
og Bærum. Senteret tilbyr blant 
annet støttesamtaler, veiledning 
og undervisning.  

• Sorg og Omsorg (4): Et åpent 
gruppetilbud for mennesker i 
sorg. Ikke tilgjengelig i alle 
kommuner.  
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• Fransiskushjelpen - 
Sorgtjenesten: 
Fransiskushjelpen tilbyr 
sørgende blant annet individuelle 
samtaler, hjemmebesøk, 
deltakelse i samtalegrupper og 
ettervern.  

• Landsforeningen for etterlatte 
etter selvmord (LEVE): Tilbyr 
etterlatte etter selvmord omsorg, 
støtte og informasjon gjennom 
kontakt med fylkeslag, lokale 
sorggrupper og offentlig 
støtteapparat.  

• Landsforeningen uventet 
barnedød: Tilbyr hjelp og støtte 
til mennesker som har mistet 
barn.  

• Foreningen «Vi som har et 
barn for lite»: En 
livssynsnøytral organisasjon som 
har til formål å sikre at alle som 
mister barn får den hjelp og 
oppfølging de trenger.  

• Senter for Krisepsykologi 
Bergen: Tilbyr profesjonell 
hjelp til mennesker i sorg og 
krise.  

• Institutt for Sjelesorg - 
Modum bad: Rekreasjon - hvile 
- fornyelse.  

• Kirkens SOS: «Et menneske å 
snakke med når livet er som 
verst».  

• Hjelp gjennom sorg - 
Pasienthåndboka. Informasjon 
til sørgende utarbeidet av 
Kreftforeningen.  

• Sorg. Temasider for ungdom. 
Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet.  

  
Internasjonale ressurser 

• Bereavement Information 
Pack - Oxford University.   

• Bereavement - Department of 
Health, UK.  

• Bereavement - National 
Library of Medicine, US.  

• Death and bereavement. Map 
of Medicine, National Health 
Service, UK.  (Delvis 
tilgjengelig)  

  
Referanser:  
1) Journal of Consulting and Clinical 
Psychology. Vol 57(3), Jun 1989, 349-357. 
2) Når en av våre nærmeste dør -
Helsedirektoratet. Hefte med nyttig informasjon 
for både etterlatte og hjelpeapparat. (Pdf) 
3) Livshjelp - Sorgarbeid. NOU 1999: 
2 
4) Støtte til egen mestring . En veileder 
om organisering av støtte i lokalsamfunnet, 
basert på erfaringer fra samarbeidsprosjektet 
Sorg og Omsorg. Statens helsetilsyn, skriftserie, 
3, 95 
http://www.helsebiblioteket.no/Nyhets
arkiv/29990.cms 
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The Lancet feirer Charles Darwin 

 
Det er 150 år siden Darwin lanserte sin teori om 
artenes opprinnelse. Foto: Jhon Casso 

I anledning 200-års jubileet for Charles Darwins fødsel tilbyr The 
Lancet nå et eget elektronisk festtidskrift kalt «Darwin's Gift».  
 
TROND BJØRNERUD 
Charles Robert Darwin (født 12. februar 
1809, død 19. april 1882) var en britisk 
naturforsker. Han er mest kjent for den 
moderne evolusjonsteorien darwinisme, 
men bidro også med en rekke andre 
arbeider innen systematikk, økologi og 
paleontologi. Boken Artenes 
opprinnelse, som kom ut i 1859, regnes 
som hans hovedverk.  
 
Festtidsskrift 
Darwin's Gift er en spesiell utgave utgitt 
av The Lancet. Det elektroniske 
festskriftet er en markering av 200-års 
jubileet for Darwin`s fødsel, og 150-
årsdagen for utgivelsen av hans viktigste 
arbeide «The Origin of Species». 

Det omfattende verket innholder blant 
annet følgende kapitler:  

• Darwinism's fantastic voyage  
• The Origin of Species  
• Art and Evolution  
• Darwin's charm  
• Race, genetics and medicin at a 

crossroad  
Du finner i tillegg essays om Darwins 
liv, arbeid og hans bemerkelsesverdige 
teori om evolusjon. 
 
Les jubileumsskriftet:  
Darwin's gift  
http://www.helsebiblioteket.no/Nyhets
arkiv/30009.cms 

 
 

 
Hvordan behandles opioidabstinens? 

 
En fersk artikkel gir en innføring i behandlingsalternativene  
ved opioidabstinens. Foto: Jelle Boontje 

Opioid abstinens kan gi dramatiske symptomer, men er sjelden eller 
aldri livstruende. Forskrivning av morfinstoffer kan opprettholde 
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rusvanen og derfor forlenge vanskene, men lindrer også reelle plager. 
En oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening gir en 
innføring i behandlingsalternativene ved tilstanden.  
 
TROND BJØRNERUD 
Det kan være mange grunner til at 
pasienter søker lege for behandling av 
opioid abstinens. I prinsippet er det i 
dag fire behandlingsalternativer 
(detaljer):  

1. Brå avvenning (cold turkey)  
2. Symptomorientert lindrende 

behandling  
3. Nedtrapping med minskende 

doseringer av et opioid  
4. Avvenning under dyp sedasjon  

Forskrivning av morfinstoffer til 
pasientene kan øke tilvenningen og 
forlenge avhengighetstilstanden. Men 
avvenning alene påvirker ikke 
langtidsprognosen vesentlig En avvent 
pasient er dessuten mer sårbar for 
overdosering. Dette gjør at man for 
eksempel i England advarer mot 
avvenning dersom denne ikke er fulgt av 
langvarig oppfølging.  

Legen skal vurdere graden av 
avhengighet, helsetilstand og mulige 
kontraindikasjoner før valg av tiltak. 
Rusanamnese og vurdering av 
psykososial situasjon er derfor 
nødvendig  
Den nye artikkelen er basert på 
internasjonale 
kunnskapsoppsummeringer og på 
forfatternes kliniske erfaringer. Særlig 
vekt er lagt på engelske retningslinjer 
som er spesielt utviklet på grunnlag av 
omfattende kunnskapsoppsummeringer 
fra National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE).  
 
Les artikkelen: 
Behandling av opioid abstinens. 
Tidsskrift for Den norske 
legeforening 2009.  
 
http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk
+helse/30115.cms 

 
 
 

 
Er empati medfødt? 

 
Hva betyr arv og miljø for barns utvikling av empati?  
illustrasjonsfoto: bjearwicke, sxc.hu 

En ny studie av mer enn 400 tvillinger ser på hvor mye arv og miljø 
betyr for utviklingen av empati hos barn. 
 
ØYSTEIN EIRING 
Hvordan reagerer småbarn når mor gir 
uttrykk for smerte? Øker evnen til 
empati i de første leveårene? Hvor mye 

betyr genetiske faktorer for empati, og 
hvor stabile er de empatiske evnene?  
En ny studie i tidsskriftet Emotion 
forsøker å besvare disse spørsmålene. 
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Som bruker av Helsebiblioteket kan du 
lese hele artikkelen i fulltekst. Ring oss 
på 23 25 50 00 dersom du trenger hjelp 
til innlogging.  
 
Les artikkelen The Developmental 
Origins of a Disposition Toward 
Empathy: Genetic and Environmental 
Contributions.  
Tidsskriftet Emotion er en del av 
PsycARTICLES fra den amerikanske 
psykologforeningen. Du kan lese hele 

tidsskriftet  Emotion på 
Helsebiblioteket. Den siste utgaven 
inneholder flere artikler om empati.  
Alle tidsskriftene i PsycARTICLES 
finner du under De største tidsskriftene. 
På vårt underområde Psykoterapi finner 
du både Emotion og en lang rekke andre 
tidsskrifter som er aktuelle for 
psykoterapifeltet.  
 
http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk
+helse/Psykoterapi/30142.cms 

 
 

 
Ungdom med psykiske plager fanges 
ikke opp 

 
Støtte fra familie og jevnaldrende kan ifølge ny rapport  
forbygge for psykiske plager blant ungdom. Foto: Cherie Wren 

I tillegg til manglende støtte fra lærere blir ungdom med betydelige 
psykiske plager i for liten grad fanget opp av helsevesenet. Det viser 
en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.  
 
TROND BJØRNERUD 
Rapporten «13 -15-åringer fra vanlige 
familier i Norge - hverdagsliv og psykisk 
helse» viser at bare 17 prosent av 
ungdommene med betydelige 
emosjonelle plager har vært i kontakt 
med fagpersonell for plagene. Rapporten 
finner også klare sammenhenger mellom 
ungdoms psykiske helse og hvordan de 
har det i familien, på skolen og i fritiden.  
 
Omfattende datamateriale 
Rapporten baserer seg på besvarelser fra 
om lag 900 13-15 åringer og foreldrene 

deres, hentet fra de to undersøkelsene 
«Statistisk sentralbyrås 
levekårsundersøkelse 2005» (HUS) og 
«Trivsel og oppvekst - barndom og 
ungdomstid» (TOPP).  
Til sammen gir dataene omfattende 
informasjon fra både ungdommer og 
foreldrene deres om et bredt spekter av 
forhold som er relevante for den 
psykiske helsen til ungdom i dag.  
 
Søker ikke hjelp 
Rapporten viser at 13 prosent av 
individer mellom 13 og 15 år er så plaget 
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av angst og depresjon at de trenger 
behandling. Men ungdommene som har 
betydelige psykiske plager har i liten grad 
kontaktet allmennleger i forbindelse 
med trivselsproblemer, emosjonelle 
plager, utagerende atferd og annet. Også 
spesialisttjenestene når i liten grad ut til 
ungdom med psykiske plager.  
 
Sosial støtte viktig  
Forhold knyttet til familien, skolen og 
fritiden er nært forbundet med den 
psykiske helsen til ungdommene. 
Rapporten peker blant annet på 
følgende forhold:    

• Den psykiske helsen er tydelig 
forbundet med hvordan 
ungdommene har det i 
familien. Mye plager og lite 
psykisk velvære henger sammen 
med det å ha foreldre som enten 
har psykiske plager, utsettes for 

store belastninger eller som 
mottar lite sosial støtte fra 
familie og venner.  

• Lærere når i for liten grad fram 
til ungdom med psykiske plager. 
Elever med mye psykiske plager 
og lite pliktfølelse for 
skolearbeidet får ofte heller ikke 
støtte fra lærerne.  

• Gode nabolag og støtte fra 
jevnaldrende er forbundet med 
få psykiske plager og mye 
psykiske velvære.  

  
Les rapporten her: 
13 -15-åringer fra vanlige familier i 
Norge - hverdagsliv og psykisk helse 
(Pdf)  
 
 
http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk
+helse/30176.cms 

 
 
 

 

Brukerne mindre fornøyd med 
poliklinikkene i psykisk helsevern 

 
Størst positiv endring når det gjaldt ventetid hadde Psykiatrisk  
poliklinikk Florø, Solli Sykehus poliklinikk og Psykiatrisk senter  
Ytre Helgeland. Foto: Sanja Gjenero  

En landsomfattende undersøkelse blant 11.000 brukere, viser at det er 
forskjeller i kvalitet i og mellom helseregionene og helseforetakene. 
På ventetidsindikatoren har 50 av de 79 poliklinikkene hatt en negativ 
utvikling. 
 
INGRID MOEN ROTVIK 
Undersøkelsen ble gjennomført av 
Kunnskapssenteret høsten 2007 på 

oppdrag fra Helsedirektoratet.  Den 
måler pasientopplevd kvalitet på viktige 
områder i den nasjonale strategien for 
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kvalitetsforbedring i sosial- og 
helsetjenesten.   
Pasientopplevd kvalitet blir 
sammenliknet mellom poliklinikker og 
over tid på tre hovedområder eller 
indikatorer: 

• Brukererfaringer med behandleren 
og behandlingen inkludert 
informasjon, medvirkning, 
kommunikasjon, utbytte og 
forholdet til behandler.  

• Opplevd ventetid  
• Eksternt samarbeid, det vil si 

klinikkens samarbeid med andre 
offentlige instanser for å løse 
brukernes praktiske problemer  

 Alle hovedområdene viser litt nedgang 
fra 2004.  
I rapporten fra Nasjonalt 
Kunnskapssenter for helsetjenesten, kan 
du lese mer om pasientenes erfaringer 
med poliklinikkene og om hvor 
endringene har vært størst - i positiv og 
negativ retning.  
 
Les hele rapporten: «Brukererfaringer 
med poliklinikker for voksne i psykisk 
helsevern, Nasjonale resultater i 2007 og 
utvikling fra 2004» .  
http://www.helsebiblioteket.no/Nyhets
arkiv/30207.cms 

 

 
Nytt verktøy for demensutredning 

 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har 
utarbeidet et nytt verktøy for demensutredning.  
foto: stock.xchng 

Et nytt verktøy for utredning av demens er nå klart. Det er beregnet 
både på fastleger og annet helse- og omsorgspersonell og legger til 
rette for godt samarbeid i utredningsprosessen.  
 
TROND BJØRNERUD 
Det nye verktøyet er en revidert versjon 
av verktøy som er brukt tidligere. Et 3-
årig program (2006 - 2010) ledet av 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring 
og helse pågår for å øke kvaliteten i 
demensutredningen. Et av tiltakene i 
programmet har vært evaluering av 
utredningsverktøyet fra 2005 i nært 
samarbeid med praksis. Denne 
evalueringen har medført enkelte 
presiseringer og forenklinger i den 
versjonen som nå er klar.  
Det nye verktøyet er utarbeidet av 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring 

og helse på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. De to aktørene 
understreker at samarbeid mellom 
pasientens fastlege og helse- og 
omsorgstjenestene i utredningsprosessen 
er et viktig hovedprinsipp ved utredning 
av demens.  
Utredningsverktøyet er beregnet på bruk 
både i kommunehelsetjenesten og i 
spesialisthelsetjenesten. 
Last ned verktøyet: 
Utredningsverktøy ved undersøkelse 
av demens og alderspsykiatriske 
problemstillinger  
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http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk +helse/30232.cms 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Tidsskrift for den norske lægeforening:  
 

Pregabalin og misbrukspotensial 
Salget og omsetningen av pregabalin (Lyrica) i Norge har økt betydelig de siste 
årene. Det har vært spekulert på om dette kan skyldes misbruk. Reflekterer det 
økte forbruket et medisinsk behov, utvikling av avhengighet blant brukere eller 
illegalt salg og misbruk blant rusavhengige?  
 
F CHALABIANLOO   J SCHJØTT    
Les hele artikkelen: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1797598 
 
 

Hodeskade og AD/HD 
Hodeskade før toårsalder synes ikke å være årsak til AD/HD, men 
skader av ulik type før denne alderen kan være markør for atferdstrekk 
som fører til diagnosen. 
T HAUGEN    
Sammenhengen mellom hodeskade og 
AD/HD er uklar, men moderat til 
alvorlig hodeskade er forbundet med 
utvikling av symptomer på AD/HD, 
såkalt sekundær AD/HD. Forskere fra 
USA har gjort en retrospektiv 

kohortstudie for å finne ut mer om 
årsakssammenhengen mellom 
hodeskade og AD/HD (1). 
http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=17
91979 

 
Stor gjentakelse av selvpåførte forgiftninger 
Nesten en tredel av alle pasienter med selvpåført forgiftning gjentar 
dette i løpet av ett år. Det viser en ny studie fra Oslo. 
 
F HEYERDAHL    
I studien ble alle forgiftninger som ble 
behandlet i sykehus og prehospitalt 
i løpet av ett år prospektivt registrert (1). 
Dette ble gjort som en del av en større 
kartlegging av disse pasientene i Oslo 
etter mønster fra en tilsvarende studie 

i 1980. Ved å bruke 
«overlevelsesstatistikk» beregnet vi 
ettårsrepetisjonsrate for alle typer 
selvpåførte forgiftninger og identifiserte 
prediktorer for gjentakelse. 
http://www.tidsskriftet.no/index.php?s
eks_id=1791953 
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Kjøring under påvirkning av amfetamin og 
metamfetamin 
 
K LIA   O SPIGSET   L SLØRDAL    
Bakgrunn.  
De sentralnervøst stimulerende midlene 
amfetamin og metamfetamin påvises 
ofte i blodprøver fra bilførere mistenkt 
for kjøring i påvirket tilstand. 
 
Materiale og metode.  
Artikkelen er basert på søk i databasene 
PubMed og Google Scholar. Det vi har 
av kunnskap om amfetaminpreparaters 
effekter på trafikkferdigheter blir referert 
og diskutert. 
 
Resultater.  
Det finnes noen epidemiologiske 
studier, men svært få eksperimentelle 
undersøkelser, på dette feltet. I studier 

av selekterte, søvndepriverte 
forsøkspersoner er lave doser 
amfetaminer assosiert med økt yteevne, 
mens eksperimentelle studier med høye 
amfetamindoser mangler. Teoretiske 
betraktninger og empiri tilsier at høyere 
doser kan gi prestasjonsforringelse, men 
uten klassiske konsentrasjon-effekt-
relasjoner. 
 
Fortolkning.  
Kunnskapsgrunnlaget for håndtering av 
bl.a. veitrafikksaker der bilførere har 
brukt amfetaminpreparater, er 
mangelfullt. 
 
http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=17
93666 
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Fra ww.nrk.no/magasin/humor:  
 
 

10 kriser som er verre enn finanskrisen 
 
 
Skal vi tro kremen av norske 
journalister, har det aldri vært så mye 
krise som nå. Og dette gjelder ikke bare 
fjoråret, selv om det ga oss en flunkende 
ny finanskrise. År for år har det har vært 
en dramatisk økning i antallet kriser helt  

 
tilbake til 1983. Tror du oss ikke? Da får 
du heller mistro det samlede norske 
journalistkorps! Her er grafen over 
bruken av ordet "krise" i norske aviser 
for hele etterkrigstiden, etter antall 
nevnelser per år: 

 
 
 
 
Som vi ser er den pågående finanskrisen 
den mest dramatiske så langt - nesten 
dobbelt så dramatisk som de samlede 
2007-krisene. Og det er så vidt vi kan  
forstå ingen grunn til å se lyst på 
fremtiden. 
 
Noe sier oss allikevel at det var verre 
før. Mye verre. Her er den endelige topp 
10-listen! 
 
10. Byllepestkrisen (1346-49) 
Vi har ikke noe særlig pålitelig statistikk 
for hva vekterne ropte ut på midten av 
1300-tallet, men vi antar at de ikke 
sparte på de tunge ordene da heller. Når 
et sted mellom en tredel og halvparten 
av Europas befolkning stryker med ser 
vi ingen grunn til det. 

 
Det siste i våpenteknologi under 
Tredveårskrigen: Kaste folk ut av 
vinduet 
Ill: Wikimedia Commons 
 
9. Tredveårskrisen (1618-48) 
Om en hel hær marsjerer over åkeren 
din en gang, er det krise. Om de gjør det 
hvert år i tredve år, er det en 
tredveårskrise. 
 
8. Istidskrisen (ca. 110.000-10.000 år 
siden) 
Midt i alt pratet om global oppvarming 
er det verdt å huske at global nedkjøling 
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heller ikke er så fett. Neandertalerne, for 
eksempel, hadde total krise på denne 
tiden, og døde ut. 
 
7. Nazikrisen (1933-45) 
Tyske nazister satte en foreløpig rekord i 
krise da de satte i gang andre 
verdenskrig noen tiår tilbake. Det døde 
så mange at det fortsatt er uklart hvor 
mange de hadde direkte ansvar for å ta 
av dage (jf. stalinkrisen). 
 
6. Første verdenskrise (1914-18) 
Vel, den gjaldt vel egentlig bare Europa, 
men vi gjorde en god jobb av å ta livet 
av hverandre i sivilisasjonens navn på 
den tiden. Rundt 20 millioner døde 
totalt er vel nok til å kvalifisere til krise 
selv i vår blaserte tid. 
(Foreslått av Rolf) 
5. Koloniseringskrisen (ca. 1500-1970) 
Denne krisen var kanskje ikke like 
merkbar på våre kanter av verden, men 
desto mer i resten av den. Det var fordi 
det var vi (eller land vi synes det er 
ganske naturlig å sammenligne oss med) 
som sto bak koloniseringen. 
 
4. Asteroidekrisen (ca. 65 millioner år 
siden) 

Og når vi er inne på kriser som rammer 
de andre - her er en som menneskene 
slett ikke rakk å være med på. Men 
dinosaurene og 75% av alle artene i 
verden hadde en skikkelig 
utrydningskrise. 
 
3. Finanskrisen (1929) 
Og hva finanskriser angår, er det jo ikke 
mer enn et knapt århundre siden vi var 
en del verre ute. Det er nesten så man 
for en gangs skyld skulle tro verden 
hadde lært noe. 
 
2. Klimakrisen (nå og fremover) 
For hva er noen millioner, enten det 
gjelder menneskeliv eller kroner, mot 
utslettelsen av livet på planeten? Om vi 
fortsetter å jobbe hardt nok for det, skal 
du ikke se bort fra at vi får det. 
(Foreslått av zambo og flua) 
 
1. Solkrisen (om ca 5 milliarder år) 
De fleste kriser kan man gjøre noe med 
og komme over. Men én har vi litt 
vanskelig for å se for oss at vi skal riste 
av oss: Når solen om en 5 milliarder års 
tid eller så går inn i sin fase som rød 
kjempe, vil den vokse ut forbi jordens 
bane. Vi blir svelget opp, og det er lite å 
gjøre med det. Farvel. 

 
 


