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OM FORDYPNINGSUNDERSØKELSEN
Fordypningsundersøkelsen BAK RUSEN ble gjennomført 
april-oktober 2022. Det ble hentet inn erfaringer og råd fra 50 
ungdommer i alderen 15-23 år med gjennomsnittsalder 19 år.

Deltakerne
Ungdommene som deltok bodde i Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, 
Trondheim, Malvik, Sandnes, Finnøy, Stavanger, Øygarden, 
Bergen, Lunner, Gran, Lillestrøm, Oslo, Bærum, Sarpsborg, 
Halden, Sandefjord og Kristiansand.

Ungdommene har erfaringer med å bli møtt av ulike tjenester 
på grunn av rus. Noen har erfaring fra én tjeneste, og noen har 
erfaring fra flere tjenester. Hva slags erfaringer ungdommene 
har innenfor hver tjeneste, er også forskjellig. Noen har 
utelukkende gode erfaringer, noen har utelukkende dårlige 
erfaringer, og noen har både gode og dårlige erfaringer fra en 
tjeneste.

34 av 50 har møtt politiet på grunn av rus 
22 av 50 har hatt ruskontrakt 
20 av 50 har fått hjelp av spesialisthelsetjeneste på grunn av rus 
15 av 50 har møtt utekontakten på grunn av rus 
13 av 50 har bodd på barnevernsinstitusjon på grunn av rus 
  5 av 50 har ikke møtt noen av tjenestene på grunn av rus

Ungdommene som deltok har strevd med rus på ulike måter. 
Noen har ruset seg litt. Noen har ruset seg mye. Noen har 
nettopp startet å ruse seg. Noen har ruset seg over lengre tid.

Ungdommene som ble invitert til fordypningsundersøkelsen 
er ungdommer som er eller har vært proffer i 
Forandringsfabrikken - eller andre ungdommer i 
Forandringsfabrikkens nettverk.

Invitering og informasjon
Ungdommene har i forkant av samlinger fått informasjon 
om hva fordypningsundersøkelsen handler om, hvorfor 
Forandringsfabrikken gjennomfører fordypningsundersøkelsen, 
hva som vil skje videre med svarene de gir, at det er helt frivillig 
å delta, at de svarer på det de ønsker å svare på og at den er 
anonym. I tillegg har ungdommene fått kontaktinformasjon til 
en eller flere av undersøkerne for å kunne stille spørsmål eller 
få mer informasjon. 

Undersøkerne har avtalt med ungdommene om de ville snakke 
i en større eller mindre gruppe, eller alene med undersøkerne. 
Undersøkerne avtalte også med ungdommene når og hvor 
lenge det passet å møtes.

Samtykker
Ungdommene som har deltatt i fordypningsundersøkelsen 
har selv gitt samtykke til å delta, og når ungdommen har 
vært under 16 år har omsorgsperson også gitt samtykke. 
Ungdommene på bildene i fordypningsrapporten har samtykket 
til bruk av disse.

Om metoden
Fordypningsundersøkelsen er gjennomført med bruk 
av Forandringsmetoden. Dette er en deltakende 
undersøkelsesmetode for å hente inn dybdekunnskap til 
bruk i endringsarbeid og likeverdig samarbeid med barn 
og unge. Den er utviklet med utgangspunkt i Participatory 
Learning and Action (PLA) og er bygget på svar fra barn og 
unge om hvordan det å delta i en undersøkelse kan kjennes 
trygt. Forandringsmetoden består av et verdigrunnlag, 
arbeidsprinsipper og en rekke konkrete verktøy, for å hente 
inn erfaringer og råd direkte fra barn og unge. Verktøyene er 
kreative og visuelle, for å bidra til å gjøre det trygt, gøy og nyttig 
for mange ulike barn og unge. 
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Kvalitative og kvantitative tilnærminger
Fordypningsundersøkelsen er gjennomført med både kvalitativ 
og kvantitativ tilnærming. Den kvalitative har vært viktigst, for 
å få frem et spekter av erfaringer og opplevelser, og for å sikre 
dybdeforståelse av det ungdommene uttrykker.

Gjennomføring av samlingene
Samlingene ble gjennomført i store grupper, mindre grupper 
eller én til én. Undersøkerne prøvde, så langt det var mulig, å 
gjøre stedet for samlingen hyggelig, og sørget for at det ikke 
skulle forekomme store forstyrrelser. I samlingene har det blitt 
servert mat, snacks eller drikke om ungdommene ønsket det.

Samlingene startet med at undersøkerne og ungdommene ble 
litt bedre kjent. Dette ble tilpasset ut ifra hvor godt de kjente 
hverandre fra før. Deretter ga undersøkerne på nytt informasjon 
om hvorfor fordypningsundersøkelsen gjennomføres, at det er 
frivillig å delta og at ungdommene velger selv hva de vil svare 
på. Undersøkerne understreket at referatet var anonymt, og at 
referent skriver ordrett hva ungdommene sier.

Ungdommene har ikke gitt råd til tjenester de ikke har erfaring 
med. Hvis en ungdom har erfaring med en av tjenestene 
fordypningsundersøkelsen fokuserer på, men denne erfaringen 
ikke har vært på grunn av rus, har de ikke fått spørsmål om 
denne tjenesten. Om ungdommen likevel har snakket om 
tjenesten har svarene ikke blitt tatt med i fordypningsrapporten. 

Minst én undersøker har vært med å gjennomføre alle 
samlingene. 13 av ungdommene har blitt snakket med to 
ganger.

Hovedspørsmålene i fordypningsundersøkelsen
I tjenestene du har erfaring med å ha møtt på grunn av rus:
• hvordan har du opplevd at de møter unge som ruser seg?
• hva har vært nyttig?
• hva har ikke vært nyttig?
• hva burde de gjøre annerledes, etter din erfaring?

Hvis du fikk være med å lage måten Norge møter rus på:
• hvem bør hjelpen være for?
• hva slags voksne bør jobbe der?
• hva slags hjelp bør de gi?
• hvordan bør de gi hjelpen?
• hvordan bør stedet være?

Oppsummering av kunnskapen
Erfaringene og rådene som ble samlet inn, ble tematisk sortert. 
Forklaringer som går mest igjen fra ungdommene, er i denne 
fordypningsrapporten oppsummert som kunnskap fra barn, 
skrevet i punkter. Språket som brukes er i størst mulig grad 
likt det ungdommene har brukt. Kunnskapen fra barn er ikke 
knyttet til teori.

TUSEN TAKK 

Tusen takk til dere kloke, snille ungdommer 
som har vært med og gitt svar i denne 
fordypningsundersøkelsen. Det er ikke en 
selvfølge at dere gir råd og deler erfaringer 
for å gjøre Norges rushjelp nyttigere og 
tryggere for unge. Vi er så takknemlige for 
kunnskapen dere har delt, og håper Norge tar 
den på dypt alvor.
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RÅD TIL 
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RÅD TIL FREMTIDENS RUSHJELP

Ungdommene som har deltatt i fordypningsundersøkelsen, har 
blitt spurt hvordan de ville laget fremtidens rushjelp. Temaene 
har vært hvem som burde få hjelpen, hva slags voksne som 
burde jobbe der, hva hjelpen skal gå ut på, hvordan hjelpen skal 
gis og hvordan det nye stedet skal være. Her kommer rådene de 
kom frem til.

Hvem hjelpen er for
For at fremtidens hjelp skal kjennes trygg og nyttig for unge, 
må tilbudene være tilgjengelige for de det gjelder. Noen unge 
begynner å ruse seg når de er unge. Noen kan trenge hjelp til å 
slutte med, eller holde seg unna, rus når de er eldre. Unge må 
få hjelp akkurat når de trenger det.

Råd fra 50 unge 15-23 år, som strever eller har strevd med rus

Gjør det lett å få hjelp
• det må være frivillig å gå dit
• det må være et tilbud for alle som sliter med rus
• vi må kunne komme dit for å snakke når som helst
• vi må ikke trenge legehenvisning for å komme dit
• vi må få vite hvordan vi kan få kontakte de voksne der
• vi må få vite at vi kan prate med de voksne om alt
• vi må kunne gå dit selv om vi fortsatt strever med rus

Del opp etter alder
• vi må få hjelp fra så ung alder som mulig
• det må være ulike tilbud for de yngre og de eldre
• det må ikke være stor aldersforskjell innenfor de ulike 

tilbudene
• husk at det kan være ukomfortabelt eller skummelt å være 

med noen som er mye eldre eller yngre enn seg selv
• husk at vi kan kjenne oss unge og trenge hjelp når vi er over 

18, derfor må ikke tilbudet bare være for de under 18
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Hvem gir hjelpen
For at fremtidens hjelp skal kjennes trygg og nyttig for unge, må 
de voksne som jobber med forebygging og hjelp oppleves trygge 
for unge. Unge kan føle at forskjellige voksne er trygge, og 
derfor må det jobbe forskjellige voksne der. Unge kan da lettere 
få hjelp av voksne som kjennes trygge for dem.

Råd fra 50 unge 15-23 år, som strever eller har strevd med rus

Voksne med egenerfaring
• det må være flere voksne der som har erfaring med rus
• de må være rusfri for å jobbe der
• de med egen erfaring vet mer om å stå i det og kan forstå 

miljøet bedre
• de med egen erfaring vet hvor hardt det er å slutte med rus
• husk at det kan være fint for oss å høre hvordan de har 

kommet seg ut av rus
• det kan bli større sjanse for at de når inn til det vi strever med
• det kan kjennes som at de tåler å høre mer
• det kan kjennes som at de tar det mer på alvor
• det kan være enklere for dem å skjønne hvordan de kan 

hjelpe

Voksne som er forskjellige
• voksne som jobber der burde ha forskjellig utdanning. De 

kan for eksempel være psykologer, barnehagearbeidere, 
musikere, kokker, ungdomsarbeidere, sykepleiere, 
sosionomer, lærere, miljøterapauter, utekontakt-folk, 
rørleggere, økonomer

• voksne må snakke litt ungdommelig, ikke stivt eller 
voksenspråk

• gi oss mulighet til å snakke med en voksen med eller uten 
egen erfaring

• gi oss mulighet til å snakke med flere voksne hvis vi vil, ikke 
ha bare én fast

• gi oss mulighet til å bytte hvilke voksne vi snakker med når vi 
trenger det

Voksne med ulik utdanning
• om voksne har utdanning eller ikke, er ikke er så viktig for 

oss, så lenge de har forståelse for at rus handler om noe
• hvis alle som gir hjelpen har utdanning, kan de voksne 

kjennes litt like

Voksne som forstår nok om rus
• de voksne må forstå hva rus kan handle om
• de må forstå at mennesker ruser seg av ulike grunner
• de må forstå hva rus gjør med kroppen
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Hva hjelpen går ut på
For at fremtidens hjelp skal kjennes trygg og nyttig for unge, 
må hjelpen tilpasses hver enkelt av oss. Hjelpen må ha fokus 
på hvorfor unge ruser seg, og også å finne noe de kan erstatte 
rusen med. Unge kan da få hjelp som har fokus på det som er 
viktig for dem.

Råd fra 50 unge 15-23 år, som strever eller har strevd med rus

Snakk med oss om hvorfor vi ruser oss
• husk at vi vet at rus ikke er bra for oss, men har grunner til 

hvorfor vi ruser oss likevel
• vis og si at dere forstår at det er grunner til at vi ruser oss, og 

at rus kan være en flukt fra disse grunnene
• fokuser på å finne ut og forstå hvorfor vi ruser oss
• la oss få snakke når vi er klare for det
• bruk tid på å bli kjent med oss og bygge tillit i starten
• snakk deretter med oss om grunnene til at vi ruser oss
• jobb med å komme til bunns i hvorfor vi ruser oss
• gjør det tryggest mulig for oss å snakke om følelser vi 

kjenner på
• hjelp oss med å forstå og jobbe med hvorfor vi føler som vi gjør
• hjelp oss å håndtere følelser og minner
• push oss litt, men ikke for mye 
• fortell oss at rus ikke er greit, men at dere vil hjelpe oss
• gi hjelp til grunnene, før dere tenker at vi burde henvises for å 

få diagnoser eller medisiner
• ikke prøv å ta fra oss rusen før vi har fått snakket om 

grunnene
• ikke tving oss til å tisse i en kopp, eller sjekke på andre måter
• husk at ingen kan tvinges til å bli rusfri hvis de ikke vil

Hjelp oss med å finne noe som kan erstatte rusen
• husk at rus ofte tar over hele livet, og kan være det eneste 

trygge for oss
• husk at rus kan ha blitt en vane for oss
• husk at å ha noe å fylle dagene med kan holde oss unna rus
• hjelp oss å finne andre interesser, hobbyer og ting som er 

viktigere enn rus
• hjelp oss å finne noe vi kan distrahere oss med når vi egentlig 

vil ruse oss
• hjelp oss med å finne en jobb eller noe annet å fylle dagene med
• hjelp oss å finne glede i andre ting enn rus
• hjelp oss med å finne miljøer hvor det ikke er rus
• hjelp oss med å prøve ut andre ting, hvis noe ikke går

Ta oss med på aktiviteter
• husk at vi kan føle oss alene når vi ruser oss
• husk at vi kan ha dårlig råd, eller ikke får kommet oss på 

aktiviteter
• hjelp oss med å få gode opplevelser
• hjelp oss å få prøvd ut nye ting
• hjelp så vi kan se at livet kan være godt
• lag morsomme prosjekter vi kan være med på
• inviter oss til ulike aktiviteter som temakvelder, filmkvelder, 

minigolf, gokart, bowling, pizzakveld
• husk at å gjøre aktiviteter kan få oss til å kjenne på mestring
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Samarbeid med hver av oss
• husk at vi er ulike, og at ulike ting er nyttige for oss
• finn ut sammen med oss hvordan dere kan hjelpe
• samarbeid med oss når dere skal finne løsninger
• gi oss informasjon sånn at vi kan vite hvilke muligheter vi har
• vis at dere vil samarbeide med oss, for eksempel ved å høre 

godt etter når vi snakker
• tro på at det vi forteller er sånn det kjennes for oss
• finn ut sammen med hver av oss hvilke løsninger som er best
• ha fokus på det som er viktigst for oss, når dere skal hjelpe
• vær åpne og fleksible, og ikke ha én fasit for hjelp
• hjelp oss med å finne og kontakte et annet sted å få hjelp, 

eller noen å snakke med, hvis dere ikke kan hjelpe oss

Unngå å gi oss konsekvenser
• vis at dere ikke er ute etter å ta oss for noe
• snakk med oss om hvorfor vi ruser oss, bruker vold eller gjør 

kriminalitet
• ikke gi oss konsekvenser når vi forteller dere om noe som 

ikke er lov
• husk at hvis dere gir konsekvenser, kan vi slutte å snakke 

med dere

Ikke legg alt fokus på rusen
• husk at det kan bli vanskelig å snakke om grunnene til at vi 

har det vanskelig, hvis det er mye fokus på rusen
• husk at det kan bli skummelt å få hjelp, hvis det er mye fokus 

på rusen

Hjelp oss hvis vi sprekker
• vis at dere støtter oss selv om vi sprakk
• prøv å finne ut sammen med oss hvorfor vi sprakk
• si snille ting, så vi får motivasjon til å bli rusfri igjen
• vis at dere har troen på oss
• vis at dere blir stolte på våre vegne, hvis vi blir rusfrie igjen

Tør å snakke med oss om rus
• ikke vær redde for å snakke med oss om hvordan det kjennes 

å være ruset
• gi oss informasjon om rus uten å gjøre det farligere enn det er
• forklar at dere blir redde for oss, når vi ruser oss
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Hvordan hjelpen gis
For at fremtidens hjelp skal kjennes trygg og nyttig for unge, må 
hjelpen gis på måter som bygger på det som er viktig for unge. 
Voksne må vise med kroppen, handlinger og ord at de vil hjelpe 
og bryr seg om at ungdommen får det bedre. Unge kan da få 
hjelp på måter som kjennes trygge, varme og nyttige.

Råd fra 50 unge 15-23 år, som strever eller har strevd med rus

Vis at dere er snille og vil hjelpe
• vis at dere har motivasjon til å hjelpe oss
• vis oss at dere bryr dere om oss, for eksempel ved å si at dere 

er der for oss og vil oss godt
• ikke døm eller se ned på oss fordi vi ruser oss
• spør oss hvordan vi har det og hvordan dere kan hjelpe oss
• vær flinke til å sette dere inn i vår situasjon
• bry dere om hvem vi er, ikke det vi har gjort
• vis at dere lytter til oss
• gi oss klemmer, hvis vi vil

Ha fokus på trygghet
• gjør det tryggest mulig for oss, så dere kan hjelpe oss
• husk at trygghet er nødvendig for at hjelpen skal bli bra, og 

for at vi skal føle at vi er verdt noe
• vær tålmodige
• vis kjærlighet, medfølelse og forståelse
• vær rolige og unngå høye stemmer
• si at dere ikke er ute etter å ta oss
• ikke hold oss fast eller legg oss i bakken, det kan trigge vonde 

følelser og minner
• gi oss informasjon om hvem som får vite det vi forteller
• ikke fortell videre det vi har fortalt uten at det er avtalt med oss
• snakk med oss før dere går til andre voksne

Legg vekk fordommer
• vis at dere respekterer oss, og ikke se ned på oss
• møt oss åpent, uten å dømme
• møt oss som dere ville møtt andre unge
• vis at dere bryr dere, men ikke se på oss som stakkarslige
• vær åpne, da er det tryggere for oss å være åpne 

Bli kjent med oss
• husk at det kan være vanskelig å snakke ærlig hvis vi ikke 

kjenner dere
• snakk litt om dere selv, som for eksempel hva dere liker å gjøre
• spør oss om ting så dere kan bli litt kjent med oss også
• husk at hvis vi blir kjent med dere, kan det bli tryggere for oss 

å få hjelp

Snakk med oss på trygge steder
• husk at vi er forskjellige og syntes forskjellige steder er 

trygge
• husk at kontorer kan kjennes utrygge
• finn ut av sammen med oss hvor vi kan føle oss trygge
• kom med eksempler hvis vi ønsker det, som å dra på tur, 

biltur, kafé, snakke hjemme eller i en park
• gjør noe mens vi prater, for eksempel å spille spill sammen 

med oss
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Hvordan stedet er
For at fremtidens hjelp skal kjennes trygg og nyttig for unge, 
må den være lett tilgjengelig og kjennes trygg å komme til. Det 
må være forskjellige rom, hvor ungdommer kan snakke, sove 
eller henge. Hvis stedet kjennes trygt, kan flere unge dra dit og 
få hjelp.

Råd fra 50 unge 15-23 år, som strever eller har strevd med rus

Tilgjengelig
• det må være sentralt, gjerne midt i byen, så flest mulig kan 

komme dit
• det må være én i hver kommune, og i hver bydel i større byer
• det må være i nærheten av kollektiv transport
• det må være åpent så lenge som mulig, helst hele døgnet, 

fordi det ofte skjer vanskelige ting på natten
• det må være åpent så ofte som mulig
• det må være mulig å få tak i dere som jobber der, når vi 

trenger det

Hjemmekoselig
• pass på at vi føler oss velkommen, spesielt akkurat når vi 

kommer
• pass på at vi føler vi kan slappe av og være rolige der
• husk at vi kan føle oss mer verdifulle når vi kommer på en 

koselig plass
• husk at det kan være lettere å snakke når det ikke kjennes så 

stivt i rommene
• unngå å ha noe som ser ut som en resepsjon
• ha kjøkken, sofa, TV, bilder, farger på veggene
• ha snacks og mat tilgjengelig
• husk at for å kunne bli rusfri, må vi være et sted som kjennes 

trygt for oss

Egen avdeling til å sove
• husk at ikke alle som ruser seg har et hjem, eller har det 

trygt hjemme
• lag en avdeling hvor vi kan sove hvis vi vil
• gi oss mulighet til å være der i noen dager, hvis vi trenger det

Egne rom til å snakke
• ha egne rom hvor vi kan snakke med dere om vanskelige og 

vonde ting
• pass på at rommene ligger sånn at andre ikke ser at vi går 

inn for å prate
• la oss snakke om ting vi har opplevd og kjent på tidligere, 

men også ting vi opplever og kjenner på akkurat nå
• ha spill/leker i rommet som vi kan holde på med mens vi 

snakker med dere

Egne rom til å henge
• ha egne rom hvor vi kan bare henge når vi ikke er ruset, med 

for eksempel leker, spill, og gamingutstyr
• ha egne stuer, kjøkken og uteplasser
• husk at det kan hjelpe oss å føle på et fellesskap
• pass på at det er ting i rommene som er gøy for unge i 

forskjellige aldre
• la oss spise og drikke der
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KUNNSKAP FRA BARN OG UNGE

ERFARINGER FRA 
TJENESTENE
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Positive erfaringer
15 av 15 har fortalt om positive erfaringer med utekontakten

Oppsummerte erfaringer
• voksne kjentes trygge og lette å snakke med
• voksne hjalp til med forskjellige ting i livet til ungdommen
• voksne gjorde ting sammen med ungdommen
• voksne var tilgjengelige for ungdommen
• voksne kjentes snille
• voksne dømte ikke ungdommen for ting den hadde gjort eller sagt
• voksne fortalte ikke videre noe ungdommen fortalte
• utekontakten hadde koselige lokaler

Hvordan det ble for ungdommer
• det kjentes tryggere
• det kjentes bra og ungdommen ble glad 
• ungdommen fikk tillit, så det ble lettere å snakke
• ungdommen ruset seg mindre

Negative erfaringer
3 av 15 har fortalt om negative erfaringer med utekontakten

Oppsummerte erfaringer
• voksne kjentes ikke tilgjengelige
• noen voksne kjentes ikke trygge
• voksne fortalte noe videre til foreldrene til ungdommen

Utekontakten
Erfaringer fra 15 unge som har møtt utekontakten på grunn av rus

Hvordan det ble for ungdommer
• det kjentes vanskelig når utekontakten kontaktet foreldrene 

til ungdommen
• ungdommen fikk ikke lyst til å gå dit når den følte at de 

voksne var så ulike
• det kjentes vanskelig å ikke kunne kontakte utekontakten på 

kvelden

SITATER
Det har hjulpet på å få et innblikk i hvor viktige vi er. Får en 
følelse av at vi ikke trenger å ruse oss så mye fordi vi er noe.

De har tatt oss med på fisketurer. Da satt vi og røyket sigg og 
fisket. Da er det så mye enklere å prate. Det kommer lettere.

De snakker ikke som andre voksne, som føler de vet bedre og er 
over deg. De er mer på lik linje med oss.

De snitcha ikke til barnevernet , jeg kunne stole på at de ikke 
sa noe videre bak ryggen min. Hadde ikke fått til å fortelle hvis 
ikke, så det var veldig viktig for meg.

Ting var oftest verst på kvelden og da var jeg alene. Ingen jeg 
kunne ringe, heller ikke utekontakten.

Jeg synes de har litt kort åpent, og sjeldent.
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Spesialisthelsetjenester
Erfaringer fra 20 unge som har vært hos spesialisthelsetjeneste 
på grunn av rus

Positive erfaringer
6 av 20 har fortalt om positive erfaringer med 
spesialisthelsetjenester

Oppsummerte erfaringer
• voksne kjentes snille
• ungdommen fikk hjelp av samme person over lengre tid
• ungdommen ble litt kjent med den voksne og fikk en god 

relasjon
• voksne spurte om hvorfor ungdommen ruset seg
• ungdommen fikk litt hjelp til grunnen til at den ruset seg

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen fikk det bedre inni seg
• ungdommen fikk det litt bedre inni seg 
• det føltes tryggere

Negative erfaringer
18 av 20 fortalt om negative erfaringer med 
spesialisthelsetjenester

Oppsummerte erfaringer
• mye av fokuset lå på medisiner og diagnoser
• ungdommen opplevde å ikke bli trodd på
• voksne opplevdes som mest opptatt av at rus er farlig og 

dumt
• voksne fortalte noe ungdommen hadde fortalt, videre til andre 

voksne
• voksne spurte ikke om hvorfor ungdommen ruset seg

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen fikk det verre inni seg
• ungdommen ble redd for at andre voksne skulle få vite
• det kjentes ikke trygt nok for ungdommen å fortelle om rus

SITATER
Det som funket var at jeg hadde samme psykolog over lang 
tid, som gjorde at jeg ble trygg på henne. Hjelpen var litt som 
så. Hun hjalp med at jeg fikk sortert i følelsene mine og fikk 
snakket om hvordan jeg hadde det.

Det er sånn at hver gang jeg går derfra så smiler jeg fordi det 
alltid er sånn at vi aldri avslutter med å snakke om det negative. 
Vi gå ikke fra samtalene sånn nede, men vi går når vi har 
kommet til noe bra. 

De har sett meg som en person og ikke som et rusproblem.

Mistet tellingen over antall ganger jeg måtte høre hvor farlig 
amfetamin var for meg, det funka jo ikke for å få meg til å 
stoppe å ruse meg.

De sendte alltid referat til barnevernet, som jeg ikke ville de 
skulle. Det hjalp ikke, det fikk meg bare til og føles ut som en 
drit person.

Jeg ville ikke si så mye til hun siden jeg visste hun snitcha til 
mamma og pappa, så jeg holdt det bare lowkey. 

Det var som om de straffet meg for å ha det vondt, det var helt 
jævlig. Siden det var jo sannheten. Jeg var bare en liten kid som 
kjente på sykt mange følelser.
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Positive erfaringer
5 av 13 har fortalt om positive erfaringer med 
barnevernsinstitusjon

Oppsummerte erfaringer
• voksne hadde snilt kroppsspråk og øyne
• voksne kjeftet lite og brukte lite tvang 
• voksne snakket med ungdommen om følelser
• voksne tok seg tid til å være med ungdommen
• rutiner kjentes nyttige
• det var få rammer og begrensninger

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen fikk mer respekt for de voksne
• ungdommen fikk tro på at den klarte ting på egenhånd
• ungdommen følte seg sett
• ungdommen fikk det bedre inni seg
• ungdommen fikk mindre lyst til å stikke av fra institusjonen
• ungdommen fikk lært nyttige praktiske ting for livet

Negative erfaringer
13 av 13 har fortalt om negative erfaringer med 
barnevernsinstitusjon

Oppsummerte erfaringer
• tvang og begrensninger kjentes vondt
• voksne gjorde ting som kjentes utrygt
• innramming kjentes ut som straff
• voksne spurte ikke om hvorfor ungdommen ruset seg

Barnevernsinstitusjon
Erfaringer fra 13 unge som har bodd på barnevernsinstitusjon 
på grunn av rus

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen følte seg annerledes og alene
• ungdommen fikk det verre inni seg
• ungdommen fikk det vanskeligere senere i livet
• ungdommen begynte å ruse seg igjen, eller ruse seg mer
• det føltes som at voksne hadde all kontroll
• det føltes som at ungdommen ble straffet for å ha det vondt
• ungdommen tok avstand fra voksne
• ungdommen følte at det ble ble vondt og vanskelig å bo på 

institusjonen

SITATER
Jeg følte at han behandlet meg mer som en person og virkelig 
brydde seg og ville mitt beste. Bare ga faen i reglene og ville 
mitt beste.

De tok meg med på masse aktiviteter, snorkling, surfing, 
sup-board, bowling, fjelltur, sykkeltur. I garasjen hadde de 
boksesekk og rullesko, alt du kan tenke deg.

Rutiner er fint og sånn, men man blir straffet om man ikke 
følger rutinene.

Det var ikke noe hjelp egentlig. Det var innramming og 
begrensninger og makt. De brukte mye tvang. Når jeg ruset 
meg så var det for å komme vekk, få en pause fra tankene og 
følelsene og livet mitt.

De hadde egentlig bare jævlig strenge regler. Det var 
innstramninger hele tiden, ga ikke slipp på dem uansett hvor 
bra jeg gjorde det.

Det føltes ut som at de straffet meg for at jeg ruset meg når jeg 
egentlig satt og hadde det vondt inni meg, men det var det ingen 
som spurte om. Fokuset var bare på å få bort rusen.
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Positive erfaringer
3 av 22 har fortalt om positive erfaringer med ruskontrakt

Oppsummerte erfaringer
• ungdommen klarte å si nei til rus på grunn av ruskontrakten
• ungdommen kjente på tillit fra foreldre eller voksne rundt 

dem, fordi de gikk på kontrakten

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen følte seg sterkere og tryggere på at den klarte å 

si nei til rus
• det ble lettere for folk rundt å forstå hvorfor ungdommen 

takket nei til rus

Negative erfaringer
21 av 22 har fortalt om negative erfaringer med ruskontrakt

Oppsummerte erfaringer
• ungdommen sluttet ikke å ruse seg
• ungdommen begynte å ruse seg igjen etter kontrakten
• det var vanskelig at folk så på når ungdommen tisset
• ruskontrakten føltes som tvang
• ungdommen følte at den ikke ble trodd på
• ungdommen følte at ingen brydde seg
• ungdommen prøvde å lure prøvene
• ungdommen fikk straff ved positiv test

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen følte seg liten og ukomfortabel
• ungdommen ble redd for å skuffe andre
• ungdommen fikk det ikke bedre inni seg
• ungdommen følte den mistet kontroll

Ruskontrakt
Erfaringer fra 22 unge som har hatt ruskontrakt

SITATER
Senere har det funket for meg å gå på pissing, det gir meg en 
større styrke til å si nei. Det funket for meg selv å bare være 
streng med meg selv.

Det var så mye fokus på det å bli rusfri at grunnene til hvorfor 
jeg rusa meg ble glemt bort.

Jeg følte allerede at jeg var utenfor, det er en av grunnene til 
at jeg ruset meg, men det her gjorde det verre. Folk spurte jo 
hvorfor jeg var så mye vekke. Hva skulle jeg si liksom?

Det var bare en måte å ta kontroll over meg som var ekkel, 
krenkende, humiliating og slem. Følelsene jeg fikk når jeg var 
på ruskontrakt ble enda en ting som jeg måtte ruse vekk.

Ruskontrakt er en ubrukelig kontrollgreie som politiet må slutte 
med. Det hjelper ingenting med å få deg til å slutte å ruse deg. 
Eneste det funker for er å finne ut om du har rus i kroppen.

For min del var det ikke selve rusen som var problemet, det var 
miljøet. Og det er ikke slik at man skifter miljø på grunn av en 
kontrakt.
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Positive erfaringer
18 av 34 har fortalt om positive erfaringer med politiet

Oppsummerte erfaringer
• politiet møtte ungdommen på måter som kjentes trygge
• ulike politifolk møtte ungdommen på forskjellige måter
• politiet ga ungdommen flere sjanser
• politiet spurte om hvorfor ungdommen ruste seg

Hvordan det ble for ungdommer
• det kjentes fint når politiet viste at de brydde seg og ga 

ungdommen nye sjanser
• det ble tryggere og mindre skummelt
• ungdommen viste respekt når politiet først viste dem respekt

Negative erfaringer
30 av 34 har fortalt om negative erfaringer med politiet

Oppsummerte erfaringer
• ungdommen følte seg som kriminelle
• ungdommen ble stoppet og ransaket
• ungdommen ble tatt på glattcelle
• ungdommen følte at politiet hadde fordommer
• politiet brukte makt mot ungdommen
• det kjentes som at politiet var frekke, strenge eller sure
• det kjentes som at politiet var ute etter ungdommen
• det kjentes som at politiet ikke brydde seg om ungdommen
• det kjentes som at politiet hadde lite forståelse for hvorfor 

ungdommen ruset seg
• politiet samarbeidet med foreldrene til ungdommen på en 

måte som kjentes utrygg for ungdommen

Politi
Erfaringer fra 34 unge som har møtt politiet på grunn av rus

Hvordan det ble for ungdommer
• ungdommen kjente på vonde følelser
• ungdommen ble redd eller paranoid
• ungdommen stolte ikke på politiet
• ungdommen turte ikke å ringe politiet når den trengte hjelp
• ungdommen følte seg stemplet som et problem, eller følte 

selv at den var et problem
• ungdommen ble irritert og sint
• det har kjentes ekkelt eller flaut

SITATER
Det som har funket er han ene politimannen som vi snakker 
med. Han viser respekt og han forstår.

Når politiet møtte meg på en trygg måte første gangen jeg 
møtte dem i rusa tilstand, så gjorde det at jeg ikke syntes de var 
så skummel lengre.

Hun satt med meg og spurte om det var noe hun kunne hjelpe 
til med. Man blir roligere. Men på grunn av tidligere erfaringer 
forteller man ikke nødvendigvis noe. 

Det å legge meg i bakken eller sette meg på glattcelle gjorde 
bare at jeg ble mer redd dem. Det førte til at jeg ble sintere på 
politiet for hver gang jeg møtte dem.

Føler det er ting vi ikke har noe kontroll over som styrer hva 
som skjer med oss. Jeg hadde aldri valget om jeg skulle være 
hvit eller svart.

Det var skummelt, føltes ut som jeg var den kriminelle. Jeg 
syns ikke de burde gjøre sånt med barn. Men de kommer aldri 
til å skjønne noe siden politiet er de som straffer. Og hvem vil 
stole på noen som straffer?

Nå tør jeg ikke å ringe politiet lengre. En gang ble jeg banka opp 
og nesten knivstukket og turde ikke å ringe politiet. Tenkte at de 
bare ville ta meg.
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2016-
2021

Forandringsfabrikken gjennomførte første 
undersøkelse på tema rus 2016-2018. Etter det 
har rus ofte kommet frem som tema i flere av 
Forandringsfabrikkens undersøkelser.

Svarene som kom frem i denne 
fordypningsundersøkelsen, ligner mye på svar fra 
over 150 ungdommer i undersøkelser 2016-2021. 
Her er noen av hovedsvarene:

SPESIALISTHELSETJENESTER
• det kjentes som at den voksne brydde seg
• hjelpen kjentes ikke riktig eller nyttig
• fokuset har ofte vært på medisiner og 

diagnoser, ikke på hvorfor de ruset seg

INSTITUSJON
• de møtte voksne som har kjentes snille 
• tvang gjorde at de ikke tok imot hjelp
• hjelpen har ikke kjentes nyttig for dem

RUSKONTRAKT
• de møtte voksne som har kjentes snille
• de følte seg presset 
• det var vanskelig at folk så på når de tisset

POLITI
• de ble møtt av politi på fine måter
• det ble utrygt når politiet samarbeidet med 

foreldre deres
• de følte seg som kriminelle
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BARN OG UNGES 
RETTIGHETER
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Retten til informasjon innebærer at barnet blant annet skal få 
vite om:
• situasjonen og saken
• hvilke opplysninger de voksne har og hvem de har fått 

opplysningene fra
• hva som skjer med det barnet forteller
• hvilke beslutninger som kan/skal tas videre
• hvilke alternative løsninger som finnes
• hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få

Informasjonen må gis på en forståelig måte, den må gjentas når 
barnet har behov for det og barnet må få informasjon underveis 
i prosessen.

Barnets rett til å uttale seg fritt
-BK art. 12 og Grl. § 104

Barn har rett til å uttale seg fritt i alle forhold som vedrører 
dem. Barnets mening skal vektlegges. Myndighetene har 
en plikt til å sikre denne retten for alle barn. Dette er en 
selvstendig rettighet alle barn har.  Verken foreldre eller andre 
voksne kan begrense den.

At barn får uttale seg fritt, gjøres ved å sikre at:
• barnet får nyttig og forståelig informasjon (Generell 

kommentar nr. 12 avsnitt 25)
• barnet føler seg trygg og respektert (Generell kommentar nr. 

12 avsnitt 23)
• barnet får uttale seg uten påvirkning, press eller 

manipulering (Generell kommentar nr. 12 avsnitt 22)
• barnet får uttale seg uten samtykke fra foreldre eller andre 

foresatte

Det er ingen aldersgrense for når barnet skal høres; det 
sentrale er om barnet er i stand til å uttrykke seg fritt om 
spørsmålet. (Generell kommentar nr. 12 avsnitt 20-21).

Dersom det velges andre løsninger enn det barnet ønsker, 
må barnet uttale seg om hvordan barnet tror dette vil bli. Som 
utgangspunkt kan ikke barnets beste brukes som begrunnelse 
for at barn ikke skal få uttale seg fritt.  

BARNS MENNESKERETTIGHETER
FNs barnekonvensjon ble gjort til norsk lov i 2003, gjennom 
Menneskerettighetsloven § 2. Barnekonvensjonen gjelder for 
alle under 18 år.

Grunnloven er Norges øverste lov. Flere av rettighetene 
i barnekonvensjonen ble i 2014 tatt inn i Grunnloven § 
104. Noen av rettighetene er tatt inn i de ulike særlovene. 
Barnekonvensjonen skal brukes sammen med særlovene. 
Hvis særlovene sier noe annet enn barnekonvensjonen, skal 
bestemmelsen i barnekonvensjonen veie tyngst. 

Barn har prosessuelle rettigheter
Barnekonvensjonen gir barn noen prosessuelle rettigheter. 
Dette er rettigheter som beskriver hvordan barn skal bli møtt 
i alle handlinger og avgjørelser som angår dem. Handlinger 
som berører barn som strever med rus, kan for eksempel 
være å gi barn ruskontrakt eller å plassere et barn på 
barnevernsinstitusjon på grunn av rus.

Barns prosessuelle rettigheter er barns rett til informasjon, til 
å uttale seg fritt, retten til respekt for sitt privatliv og at disse 
rettighetene er sikret, før barnets beste vurderes. 

FNs barnekomité utarbeider generelle kommentarer om 
tolkningen av konvensjonsteksten. Høyesterett har i HR-
2018-2096-A fastslått at de generelle kommentarene skal 
tillegges betydelig vekt. Derfor må de generelle kommentarene 
vektlegges også i møte med barn som strever med rus. 

Barnets rett til informasjon
Følger implisitt BK art. 12 jf. generell kommentar nr. 12 avsnitt 
16, 25 og 41

FNs barnekomité slår fast at barn har rett til å få all den 
informasjonen som er nødvendig for å kunne uttale seg fritt 
og være med og bestemme hva som er best for seg selv i en 
situasjon. Retten til informasjon er derfor en forutsetning for at 
barnet skal kunne uttale seg fritt om handlinger og avgjørelser 
som skal tas.
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Vurdering av barnets beste
-BK art. 3 og Grl. § 104 

FNs barnekonvensjon sier at barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som 
berører et barn. 

At barnets beste “skal” være et grunnleggende hensyn betyr: 
1. Hva som er det beste for barnet må vurderes i alle saker og 
avgjørelser 
2. Hensynet til barnets beste skal tillegges stor vekt og være 
utgangspunktet for avgjørelsen (Rt 2015 s. 93 avsnitt 65)

Hva som er det beste for barnet, må avgjøres ut ifra en konkret 
vurdering der barnets egen mening er et sentralt moment (HR-
2021-475-A avsnitt 62). Vurderingen skal gjøres etter at barnet 
har fått informasjon, mulighet til å uttale seg fritt og at barnets 
respekt for privatliv er sikret.

Å legge til rette for at barnet får uttale seg fritt, er sentralt 
i vurderingen av hva som er til barnets beste. Dersom det 
vurderes at barnets uttalelser ikke skal tillegges vekt, må 
det dokumenteres og begrunnes hvilken betydning og hvlke 
konsekvenser det kan ha for barnet å handle i strid med barnets 
uttalelser. 

For at beslutninger og avgjørelser som skal tas for barn som 
strever med rus skal være til barnets beste, må voksne sikre 
at barnet har fått tilstrekkelig og forståelig informasjon, har 
fått uttale seg fritt, og barnets rett til respekt for privatliv må 
være ivaretatt. Det barnet mener om det som skal gjøres skal 
tillegges stor vekt og bør være utgangspunktet for avgjørelsen. 
Hvis disse rettighetene ikke er sikret, blir det vilkårlig om det 
som gjøres er nyttig og til det beste for barnet i den konkrete 
situasjonen.

Barnets rett til respekt for sitt privatliv
-BK art. 16, Grl. § 102, EMK artikkel 8

Barnekonvensjonen presiserer at ingen barn skal utsettes 
for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. I praksis 
betyr dette blant annet at voksne ikke automatisk kan dele 
opplysninger fra eller om barnet med andre voksne, innad i en 
tjeneste, med andre tjenester eller med foreldre. Å ivareta barns 
rett til privatliv er en viktig forutsetning for barns rett til å uttale 
seg fritt.  

Det må foreligge hjemmel i lov som tillater deling, og inngrepet 
i barnets privatliv må være nødvendig. I mange tilfeller deles 
opplysninger, fra eller om barnet, uten at barnets rett til 
privatliv blir vurdert. Om opplysninger blir delt uten at barn vet, 
kan barnet miste tillit til den voksne som deler. 

Å sikre barns rett til respekt for sitt privatliv innebærer blant 
annet at: 
• barnet må få vite hva som kan skje med opplysninger barnet 

deler, før en voksen begynner å snakke med et barn
• voksne må informere barnet om at det vurderes å dele 

opplysninger, og la barnet uttale seg fritt om dette før 
opplysningene deles 

• siden deling er et inngrep i barnets rett til privatliv, er det 
bare de opplysningene som er nødvendig som kan deles og 
dette må ikke være vilkårlig

• retten til privatliv gjelder alle barn uavhengig av alder og må 
sikres, så langt det er mulig

Fagfolk, tjenester eller foreldre kan dele opplysninger fra eller 
om barnet med andre, men fremgangsmåten med å gi barnet 
informasjon og la det uttale seg, må først følges. I tillegg må 
det finnes en hjemmel for å dele, og den voksne må vurdere om 
det er nødvendig å dele. Deretter må det vurderes om det er til 
barnets beste å dele. 
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UNGE VOKSNES 
MENNESKERETTIGHETER
Alle har rett til at staten både beskytter og respekterer deres 
menneskerettigheter. Dette gjelder både for voksne og barn. 
Ved bruk av rus blir en rekke menneskerettigheter aktuelle som 
blant annet retten til liv, helse, privatliv og personlig frihet.

De internasjonale organene som overvåker staters etterlevelse 
av menneskerettighetene, har i de siste årene kommet 
med flere anbefalinger på rusfeltet. FNs Høykommisær for 
menneskerettigheter har blant annet anbefalt at personer som 
bruker rus får tilgang til helserelatert informasjon, behandling 
uten diskriminering og at det iverksettes skadereduserende 
tiltak, (Study on the impact of the world drug problem on the 
enjoyment of human rights 2015).

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) ble 
gjort til norsk lov da den ble tatt inn i menneskerettighetsloven 
i 1999. EMK inneholder rettigheter som gjelder for alle, også 
barn. For unge voksne over 18 år oppstiller EMK en rekke 
relevante menneskerettslige forpliktelser for unge som strever 
med rus:

- Art. 3 “Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig 
eller nedverdigende behandling eller straff.

- Art. 5 “Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen 
må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar 
med en framgangsmåte foreskrevet ved lov.” Tilfellene er 
beskrevet i art. 5 nr. 2-5.

- Art. 8 “Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, 
sitt hjem og sin korrespondanse. Det skal ikke skje noe inngrep 
av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når 
dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk 
samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige 
trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge 
uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller 
for å beskytte andres rettigheter og friheter.» 

Rett til respekt for sitt privatliv
Unge voksne som strever med rus kan oppleve inngrep fra 
offentlige myndigheter. Etter EMK art. 8 har enhver “rett til 
respekt for sitt privatliv(...) og det skal ikke skje noe inngrep av 
offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når 
dette er i samsvar med loven og nødvendig i et demokratisk 
samfunn(...)” Tvang i form av personransaking, gjennomgang 
av mobiltelefon eller kroppslig undersøkelse er eksempler 
på inngrep i EMK art. 8. Retten til privatliv etter art. 8 krever 
at inngrepet har hjemmel i lov og at det er proporsjonalitet 
mellom inngrepet og formålet som søkes oppnådd. 

I brev fra Riksadvokaten av 9. april 2021 har det, ifølge 
Riksadvokaten, i praktiseringen av tvangsmidler vært for liten 
oppmerksomhet på at all etterforskning må forfølge et relevant 
etterforskningsformål. Kravet betyr at tvangsmidler bare kan 
brukes til å søke etter bevis for en straffbar handling som det er 
”skjellig grunn til mistanke” om at personen har begått. I tillegg 
skrev Riksadvokaten at det var behov for særlig avklaring av 
adgangen til å ransake i saker om bruk av narkotika. I brevets 
punkt 6.2 skrev Riksadvokaten videre at kroppslig undersøkelse 
i form av urinprøve ikke vil være et forholdsmessig inngrep 
etter norsk rett, og at det heller ikke vil være grunnlag for 
gjennomgang av mistenktes mobiltelefon uten tilstrekkelige 
holdepunkter for mistanke om at f.eks. vedkommende er 
involvert i salg. 

Disse vurderingene og presiseringene som Riksadvokaten gjør 
må implementeres og følges opp i praksis av tjenestepersoner. 
Derfor er det helt avgjørende at norske myndigheter sikrer at all 
tvangsmiddelbruk utøves på en måte som sikrer unge voksne 
som strever med rus sin rett til respekt for sitt privatliv etter 
EMK art. 8. 
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TIL NASJONALE 
MYNDIGHETER
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NASJONALE SATSINGER  
OG TILTAK
Her følger innspill til nasjonale myndigheter, bygd på råd fra 
denne rapporten. Innspillene bygger på rådene fra unge og 
er skrevet av proffer i samarbeid med politiske rådgivere i 
Forandringsfabrikken. Innspillene kan bidra til at Norge får 
satsinger og tiltak med god effekt. 

Ny forebyggings - og behandlingsreform
I 2023 skal regjeringen legge frem en reform om forebygging 
og behandling på rusfeltet. Denne skal gjelde både for voksne 
og ungdom. Målet er å styrke forebyggingen og gi bedre 
behandling og oppfølging av mennesker som strever med rus. 
De som er avhengige, skal møtes med helsehjelp. 

Som en del av reformen skal regjeringen fremme et nasjonalt 
program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge, og 
se på hvordan bidra til at kommunene i større grad bruker 
oppsøkende metodikk for å komme tidlig i kontakt med særlig 
risikoutsatt ungdom. 

Råd til reformen om forebygging- og behandling bygd på 
kunnskap fra barn i denne fordypningsrapporten:
• Utekontakten eller lignende tjenester må finnes i alle 

kommuner
• Alle kommuner må ha et sted ungdom kan komme for å 

snakke, utenfor skoletid og uten henvisning
• Tiltakene fra hjelpetjenestene må ha som mål å hjelpe med 

det som er grunnene til at ungdom ruser seg

Rådgivende enheter for russaker
Rusreformutvalget foreslo i 2019 at det skulle opprettes 
rådgivende enheter for russaker i alle kommuner. Dette tiltaket 
skulle hjelpe mennesker som ble tatt for bruk og besittelse 
av mindre doser narkotika. Voksne og ungdommer skulle, i 
stedet for straff, ha samtale. Dette ble ikke vedtatt, men det ble 
bestemt at alle kommuner skulle opprette rådgivende enheter 
for russaker. 

Enhetene fikk andre oppgaver enn rusreformutvalget 
opprinnelig foreslo. Helsedirektoratet skrev i brev til alle 
landets kommuner i 2022: “Oppmøte ved rådgivende enhet for 
russaker anses ikke som helsehjelp, men som en strafferettslig 
reaksjon…”

Råd til rådgivende enhet for russaker bygd på kunnskap fra 
barn i denne fordypningsrapporten:
• Kommuner er forpliktet til å gi tjenester til ungdommer 

som strever med rus. Hvis kommuner samtidig skal 
gjennomføre straffereaksjoner, kan det hindre muligheten til 
å hjelpe. Ungdommer kan miste tillit og miste tro på at det 
kommunale hjelpeapparatet virkelig vil hjelpe

• Rådgivende enheter for russaker må gi hjelp som ikke 
inneholder ruskontroll, men som har som mål å komme inn 
til det rusen handler om

• Enhetene må gi hjelp som er tilpasset hver enkelt ungdom, i 
samarbeid med ungdommen

• Enhetene må gi hjelp som er lett tilgjengelig, lavterskel og 
uten henvisning
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Ruskontrakt med rustesting
Ruskontrakter omhandler rustesting med jevnlig 
urinprøvetaking. Både politi og kommunale tjenester kan inngå 
ruskontrakter med ungdommer.

Helsedirektoratet har uttrykt i høringsinnspill til NOU 2019:26 at 
de mangler dokumentasjon på effekten av ruskontrakt: 

“Det er manglende dokumentasjon på effekter av ruskontrakter, og 
vi vet for lite om de bidrar til redusert eksperimentering med illegale 
rusmidler. Ruskontrakt kan ikke ses på som en kunnskapsbasert 
tilnærming og dersom tiltaket fortsatt skal benyttes bør det 
igangsettes mer systematisk dokumentasjon om effektene av dette.”

Råd til ruskontrakt bygd på kunnskap fra barn i denne 
fordypningsrapporten:
• Når resultatene av ruskontrakt er dårlige eller usikre, har 

myndighetene store muligheter for å tenke nytt
• Ungdommer kan ikke fortsette å være prøvekaniner for 

“prosjekt ruskontrakt” mens nasjonale myndigheter venter 
på effekt

• Ruskontrakter må erstattes med hjelp bygd på det 
ungdommer beskriver som nyttig rushjelp i kapittelet om 
“fremtidens rushjelp”

Rusbehandling på barneverninstitusjoner
Når unge strever med rus, kan de bli flyttet på 
atferdsinstitusjoner i barnevernet, spesialisert på å gi 
rusbehandling. Ungdommer kan samtykke til å bo på en slik 
institusjon eller flyttes dit på tvang. Selve behandlingen kan 
være ulik, men å stoppe unge fra å ruse seg er ofte et viktig 
fokus. Over mange år har institusjonene hatt rammer som 
tillater bruk av begrensninger og tvang, knyttet til å stoppe 
ungdom fra å ruse seg.

Råd til rusbehandling på barneverninstitusjoner bygd på 
kunnskap fra barn i denne fordypningsrapporten:
• Tvang og begrensninger brukes som en del av behandlingen 

på institusjon. Dette er problematisk, og må ta slutt
• Institusjonen skal i størst mulig grad være et trygt hjem for 

ungdommen
• Institusjonen må oppleves trygge for å kunne hjelpe
• I samarbeid med unge, bør det utvikles beskrivelser og 

kvalitetsindikatorer for hva som er god rusbehandling. Det 
kan deretter lages nasjonale opplæringsprogram for hvordan 
unge kan få hjelp til å slutte å ruse seg. Opplæringen må 
blant annet inneholde kunnskap fra barn
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FORANDRINGSFABRIKKEN 
KUNNSKAPSSENTER
Hvorfor kunnskap direkte fra barn? 
Barn og unge må oppleve at skolen, barnehagen, 
hjelpetjenester, politi og rettssystem er trygge og nyttige 
for dem. Barn og unge rundt i hele Norge har erfaringer fra 
å møte disse systemene og råd til hvordan de kan bli best 
mulig. Myndigheter, fagfolk og studenter mangler ofte denne 
kunnskapen fra barn og unge, når rammer og hva som er 
god praksis skal bestemmes, nasjonalt og lokalt. Derfor må 
den i mye større grad hentes inn og sammen med annen 
kunnskap være en del av kunnskapsgrunnlaget, for å utvikle og 
kvalitetssikre gode systemer for barn og unge.

Mer enn 10 år med kunnskapsinnhenting 
Forandringsfabrikken (FF) har det siste tiåret systematisk 
hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan 
de opplever skolen, barnehagen, hjelpetjenester, politi og 
rettssystem. I 2017 åpnet statsministeren Forandringsfabrikken 
Kunnskapssenter, for å samle kunnskap fra barn og unge 
om de offentlige systemene. Så langt vi vet, finnes det få 
kunnskapssenter i Europa, som har som viktigste formål å 
hente inn og formidle kunnskap direkte fra barn og unge, 
om systemene de er i. FF søker samarbeid med liknende 
organisasjoner

Deltakende og praksisrettet metode
For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte 
erfaringer og råd fra barn og unge, brukes en deltakende og 
praksisrettet metode. FF har kalt den Forandringsmetoden. 
Forandringsmetoden er utviklet i tett samarbeid med barn og 
unge. Den tar på dypt alvor at barn har rett til å si sin mening, 
på måter som oppleves trygge for dem. Metoden består av 
prosessbeskrivelser og verktøy som bidrar til at mange ulike 
barn og unge kan delta. Den bygger tett på en deltakende 
metode brukt i aksjonsforskning, kalt Participatory Learning 
and Action (PLA).

Trygghet er viktigst
Erfaringene og rådene hentes inn direkte fra barn og unge 
på samlinger eller i intervjuer. Samlingene organiseres med 
vekt på å sikre at de oppleves tryggest mulig for de barna og 
ungdommene som deltar. De voksne som tilrettelegger er 
blant annet trente av barn til å møte barn og unge med åpenhet 
og menneskevarme. Dette bygger på hovedfunn fra barn om 
hvordan voksne må være, for at barn skal kunne fortelle ærlig. 

Erfaringer og råd oppsummeres
Erfaringer og råd fra samlingene dokumenteres i referater 
og annen skriftlig og visuell dokumentasjon. Dataene 
oppsummeres og systematiseres. Det gjøres ikke koblinger 
til teori. Erfaringer og råd som går igjen fra mange barn og 
unge på mange steder i landet, blir hovedsvar. Dette kaller vi 
kunnskap direkte fra barn. 

Barn og unge presenterer
Kunnskapen fra barn presenteres i rapporter, filmer, podcaster, 
bøker og på nett. Deltakere i undersøkelsene kan inviteres 
med videre, som proffer, i formidlings- og fagutviklingsarbeid. 
Proffene presenterer kunnskap direkte fra barn for politikere, 
nasjonale myndigheter, fagfolk og studenter.

Utvalgte utgivelser fra Forandringsfabrikken 
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Sint utenpå, vondt inni
Råd fra 101 barn om hvordan 
møte barn som er sinte og 
bruker vold
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IKKE SLEM
bekymringssamtale,  avhør og straff

DET HANDLER OM NOE
103  barn og unge med erfar ing f ra 

Ikke slem
Råd fra 103 barn om hvordan 
bekymringssamtale, avhør og straff 
kan gjøres på en tygg og nyttig måte

KLOKHET OM RUS
Råd fra proffer med ruserfaring

FORANDRINGSFABRIKKEN

Klokhet om rus
Råd fra 58 unge om hvordan 
voksne må møte rus klokt

Råd fra 152 barn om hvordan det 
må være på institusjon for at det 
skal kjennes trygt å bo der

De tror de vet best

FORANDRINGSFABRIKKEN

DE TROR DE VET BEST
152 barn 11-18 år i  barneverninstitusjon

FORANDRINGSFABRIKKEN

DE TROR DE VET BEST
152 barn 11-18 år i  barneverninstitusjon

Anika, Michelle, Dania, Mathilde, Mikal, Marit Sanner (red.)

VOLD OG OVERGREP
KLOKHET OM 

Råd fra 500 barn som er utsatt 
for vold og overgrep i nære 
relasjoner

Klokhet om vold og overgrep

Julie proff, Anika proff, Sandra proff, Lisa proff, Marius proff, Heidi B. Grande

PSYKISK HELSEVERN

unge deler erfaringer og gir råd
KJENNER DET
FRA OSS SOM

Psykisk helsevern fra oss 
som kjenner det
Råd fra 104 barn som har 
erfaring fra psykisk helsevern
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