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Det gjelder flere enn du tror

I følge undersøkelser drikker hver tiende 

nordmann på en måte som medfører 

stor risiko for helseskade og 

avhengighet. 

Disse 10 prosentene av befolkningen 

drikker halvparten av all alkohol som 

konsumeres i Norge

* Norsk Helseinformatikk, 2013

Misbruk av medikamenter og illegale 

rusmidler kommer i tillegg



Familienes situasjon

• Prosentvis andel som lever

sammen med en annen

voksen:

•Somatisk sykdom: 8 av 10

•Psykisk sykdom: 6 av 10

•Ruslidelse: 4 av 10

• Brutto årlig inntekt:

Somatisk sykdom: kr. 930 000

Psykisk sykdom: kr. 599 000

Ruslidelse: kr. 384 000

• Inntekt under 250 000:

Somatisk sykdom: 1/10

Ruslidelse: nesten 1/3

• Sykdomslengde:
Somatisk sykdom: 4 år
Psykisk sykdom: 10 år
Ruslidelse: 12 år

* Multisenterstudien, 2015



Når barn og unge selv forteller….

Og hvorfor det er så viktig 

å komme tidlig inn



Hvem kan se?

 Helsestasjon

 Barnehage

 Skole

 Fritids-sektor

 Behandlere

 SOMATIKKEN

 Amk / legevakt

 Politi

Alle som møter barn, unge og voksne i sin hverdag



• Helten
Mål: Gi familien respekt, dempe familie smerten

• Problembarnet Mål: Få bort 

oppmerksomheten fra familien

• Klovnen
Mål: Lette stemningen

• Stille barnet
Mål: Ikke vekke bjørnen

Men hva kan jeg se etter?

Felles: Formskiftere



Angst depresjoner dårlig selvbilde
utagerende atferd skolevansker

Søvnvansker konsentrasjonsvansker

spiseforstyrrelser    selvskading motorisk uro

Anspenthet migrene tillitsvansker

tilknytningsproblemer rusmisbruk  klengete

Kriminalitet tar mye ansvar    isolasjon

føler seg lett avvist…….. 



Hvem blir jeg som voksen?



…å bli fanget opp og sett.

Jo før, jo bedre….

Du skal ikke snakke

Du skal ikke føle                                      

Du skal ikke stole på noen!

Du kan bety en forskjell for noen

Hva hjelper? 



Sammen for barnas beste

- Lovverket er der, rutiner og prosedyrer er ofte der

- Ta ikke utgangspunkt i at «andre» fikser

- Spesialisthelsetjeneste og kommune sammen!
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