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Fra i høst er fraværsreglene i 
videregående skole strammet 
inn. Ingen andre i dette 
landet har så strenge fraværs-
regler. 16–19 åringer er de 
eneste som ikke kan egen-
melde seg ved influensa eller 
forkjølelse eller omgangs-
syke, hvis de skal holde seg 
innenfor 10-prosent regelen 
som nå er satt. Er dette ment 
å være regjeringens tiltak 
mot fravær og frafall i videre-
gående skole?

Et grunnleggende spørs-
mål for skolepolitisk ledelse 
må være: Hva skal til for å få 
det beste ut av ungdommen? 
Får vi det ved å gjøre skole-
gangen enda mindre fleksibel 

gjennom innstramming av 
fraværsregelen?

Vet regjeringen at 16–19- 
åringer er i en fase av livet der 
hjernen er under sterk 
utvikling og ganske annerle-
des enn en voksen hjerne? 
17-åringen har stort potensial 
til å gjøre en forskjell og tenke 
store tanker, men de passer 
ikke inn i vår voksne norm 
med langsiktig konsekvens-
tenking. 

Det finnes god dokumenta-
sjon på at mennesker i 
videregående skolealder har 
forstyrret søvnrytme. Mang 
en forelder har prøvd å få en 
tenåring i dyp søvn opp av 
dvalen. Med den nye fraværs-
regelen blir det enda vikti-
gere for foreldrene å få 
ungdommene ut av dvalen. 
Foreldrene forstår konse-
kvensen av at ungdommene 

ikke får gjennomført videre-
gående skole, mens den unge 
hjernen og kroppen desperat 
trenger søvn og hvile. Det er 
heftig ombygging som 
foregår, både fysisk og 
psykisk. 

I overgangen mellom barn 
og voksen skal mennesket 
finne ut av mye om seg selv 
og sine omgivelser. De skal 
prøve seg på egen hånd i livet 
og klippe navlestrengen for 
godt. Ungdommen skal finne 
ut av sin seksualitet. De skal 
trene på å forstå egne og 
andres følelser, behov og 
grenser. Ungdommen utset-
tes for et kropps- og presta-
sjonspress som herjer med 
selvfølelse, skam og utilstrek-
kelighet. Mange unge er 
ensomme og utenfor og har 
mye å stri med. Det er sterke 
følelser i sving. De prøver ofte 
ut rusmidler og strir med 

konsekvensene av denne 
prøvingen. Vi som er voksne 
vet alt dette, og må gi ung-
dommen tid og rom til å prøve 
og feile i livet. 

Flere land har begynt med 
tilrettelegging for å skape en 
skole som fungerer best 
mulig for 16-19-åringer. I 
Norge har vi valgt en inn-
stramning ved å sette en 
fraværsgrense som skal 
tvinge ungdom inn i enda 
strengere rammer enn de vil 
møte i senere år. Vi kan ikke 
stilltiende akseptere at 
rammene rundt ungdommen 
hindrer dem i å nå sitt beste 
potensial. Den nye grensen 
for fravær er et slikt hinder. 
Regjeringen må ta til vett.

Hilde Lengali,
daglig leder i  

Steinerskolenes foreldreforbund
hilde@foreldrene.no

Ungdom presses inn i strengere rammer
FRAVÆRS  
REGLER
Hilde Lengali

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

I Klassekampen 6. oktober 
ble vi opplyst på forsiden 
at «Tre av fire støtter 
forbud». I artikkelen står 
det videre at: «[…] flertallet 
av politikere og folket 
enige om en ting: Narko-
tika skal fortsatt være 
forbudt». Jeg synes 
artikkelen underspiller 
skillet mellom legalise-
ringsdebatten og spørsmå-
let om oppmykning av 
straffereaksjoner mot 
rusmisbrukere. 

I stedet for å trekke inn 
legaliseringsdebatten 
akkurat nå, er det ikke 
viktigere å undersøke 
hvorvidt det er konsensus 
om alternativer til straffe-
reaksjoner for unge 
rusmisbrukere? 

Bakgrunnen for artikkelen 
er blant annet en spørre-
undersøkelse gjort av 
Sentio Research Group. 
Ifølge artikkelen svarte 77 
prosent av deltakerne i 
undersøkelsen at de var 
mot «[…] at det skal være 
lov å selge, ha og bruke 
hasj/cannabis i Norge». 
Påstandene aktualiseres 
innledningsvis i artikkelen 
av det politiske flertallet 
for å la helsetjenesten stå 
for oppfølging av dem som 
besitter eller bruker 
rusmidler. 

Jeg mener det å trekke 
inn det overordnede 
spørsmålet om legalisering 
vs. illegalisering av 
cannabis i denne kontek-
sten er problematisk. Det 
kan bidra til å skape et 
konstruert bilde av at 
utviklingen mot oppmyk-
ning av straffereaksjoner 
er ute av takt med menin-
ger ellers i befolkningen. 

Når Mina Gerhardsen får 
komme til orde i denne 
sammenhengen, hevder 
hun nettopp at «dette 
[flertall mot legalisering] 
bekrefter at dagens 
ruspolitikk har sterk 
støtte». Jeg antar at det 
Gerhardsen mener med 
dagens ruspolitikk, er det 
samme som en streng 
forbudslinje.   

Å gå fra det ene til det 
andre innebærer en 
feilaktig slutning. Selv om 
det finnes et mulig flertall 
mot legalisering, trenger 
ikke det å innebære at de 
fleste er for dagens strenge 
forbudslinje og tilhørende 
straffereaksjoner for alle 
grupper i samfunnet. 

Marlene Linde,
 Oslo

marlenli@student.uv.uio.no

Feil  
spørsmål
NARKOTIKA
Marlene Linde

Bent Høie skrev nylig 
følgende i Klassekampen i 
forbindelse med den nye 
opptrappingsplanen for 
rusfeltet: «Behandling er 
ikke nok. Vi må bry oss mer 
om hva som kommer før og 
etter heldøgns rusbehand-
ling». Det er vi helt enige i. 
Vi må bry oss mer om hva 
som skjer før, under og etter 
behandlingen. 

I dag er viktige områder 
som økonomi/gjeld og 
utdanning/arbeid ikke en del 
av tilbudet i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 
Utfordringene våre pasien-
ter har på disse områdene er 
velkjente, men har gjennom 
årene kun blitt avspist med 
midler til kortvarige prosjek-
ter. Status etter nesten 40 år 
er dessverre nedslående. 
Ansvaret for arbeid med 
pasientens økonomi og med 
karriere er i tiltakskjeden 
formelt tillagt Nav/hjem-
kommunene. I praksis viser 
det seg at dette ikke funge-
rer for flertallet av våre 
pasienter. Manglende 
kvalifisert hjelp med øko-
nomi og karriere er medvir-
kende til at mange havner 
tilbake i rus og må inn i nye 
behandlingsforløp. Skal man 
få til gode tjenester må det 
etableres overlappende 
tilbud. 

I Tyrili har vi også fått 
prosjektmidler som har gitt 
økonomisk rom for å tilby 
karriere- og økonomitjenes-
ter til noen av våre pasienter. 
Og erfaringene har vært 
gode: 
n Utdanning/jobb: Vi har gitt 
tilbud om karriereveiledning 
og samarbeidet med statlig 
Nav om arbeidsrettede 
aktiviteter etter behandling. 
Gjennom egne jobbspesialis-

ter har vi hjulpet pasienter 
inn i lønnet arbeid før eller 
direkte etter avsluttet 
behandling. Dette har gjort 
at mange pasienter har gått 
videre i skreddersydde 
arbeidsrettede tiltak eller 
utdanning med støtte fra 
Nav, mens andre har gått 
direkte ut i lønnet jobb. 

Vår erfaring er at arbeid/
utdanning fremmer god 
helse ved at du tar deg selv i 
bruk og utvikler dine 
ferdigheter, du får identitet, 
du bidrar til fellesskapet og 
du kan bli økonomisk 
selvhjulpen. 
n Økonomi/gjeld: Vi har gitt 
tilbud til noen pasienter om 
økonomirådgiving, gjelds-
kartlegging og konkret hjelp 
med å forhandle fram avtaler 

for nedbetaling av gjeld. Her 
også i samarbeid med 
økonomirådgivere i Nav og 
med Namsmannen. Å 
komme ut av behandling 
enten gjeldfri eller med 
avtaler med kreditorene du 
kan leve med, blir du frisk 
av, sier våre pasienter.

Konkret hjelp med 
karriere/jobb og 
personlig 
økonomi/gjeld 
blir systematisk 
etterlyst fra 
pasientene. Vår 
nære kontakt 
og tette relasjo-
ner til pasien-
tene gjør at vi 
kan jobbe 

effektivt og godt sammen 
med dem. Pasientene vet 
godt at rusfrihet i seg selv 
ikke er nok for å få et godt 
liv. Det viktige er å fylle livet 
med gode relasjoner og 
aktiviteter. Å ta tak i disse 
områdene på individuelt 
plan, opplever vi som en 
sterk motivasjon når det 
gjelder det helserettede 
behandlingsarbeidet. 

Pasientene ser at de har 
muligheter for å få seg et 
normalt godt liv og det øker 
deres innsats og motivasjon 
til å stå i det som ofte er tøffe 
behandlingsforløp og store 
rusutfordringer spesielt i 
tiden etter avsluttet behand-
ling.  

Tyrilis klare anbefaling er 
at arbeid med karriere og 
økonomi bør tilbys som en 
individuell tjeneste til 
pasienter i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. I 
dagens konkurranseregime 
er det verken økonomi eller 
etterspørsel etter slike 
tjenester.

Vårt spørsmål er derfor 
om Bent Høie vil prioritere 
penger i den nye opptrap-
pingsplanen for å utvikle og 
implementere gode modeller 
for at arbeid med karriere og 
personlig økonomi skal bli 
en naturlig del av tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling? 
I Tyrili er vi klare for å ta 
jobben!

Roar Skoleseg,
seniorrådgiver Tyrilistiftelsen

Alf Sandve,
prosjektleder Tyrilistiftelsen

Rusfrihet er ikke nok

PÅ BALLEN: Vil helse- og omsorgsminister Bent Høie prioritere at veiledning om karriere og økonomi 
skal bli en naturlig del av rusbehandling? spør forfatterne.  FOTO: OLE GUNNAR ONSØIEN, NTB SCANPIX

Arbeid med 
karriere og 
økonomi bør 
tilbys som en 

individuell tjeneste.

RUSPOLITIKK
Roar Skoleseg og  
Alf Sandve 
 

 
Rusfrihet er ikke nok 
 Klassekampen. 17.10.2016. Side: 18 
Roar Skoleseg, Roar Skoleseg, seniorrådgiver Tyrilistiftelsen Alf Sandve, prosjektleder Tyrilistiftelsen 
Ruspolitikk

Roar Skoleseg og Alf Sandve Bent Høie skrev nylig
følgende i Klassekampen i forbindelse med den nye
opptrappingsplanen for rusfeltet: «Behandling er ikke
nok. Vi må bry oss mer om hva som kommer før og
etter heldøgns rusbehandling». Det er vi helt enige i. Vi
må bry oss mer om hva som skjer før, under og etter
behandlingen.

 I dag er viktige områder som økonomi/gjeld og
utdanning/arbeid ikke en del av tilbudet i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Utfordringene våre
pasienter har på disse områdene er velkjente, men har
gjennom årene kun blitt avspist med midler til
kortvarige prosjekter. Status etter nesten 40 år er
dessverre nedslående. Ansvaret for arbeid med
pasientens økonomi og med karriere er i tiltakskjeden
formelt tillagt Nav/hjemkommunene. I praksis viser det
seg at dette ikke fungerer for flertallet av våre
pasienter. Manglende kvalifisert hjelp med økonomi og
karriere er medvirkende til at mange havner tilbake i
rus og må inn i nye behandlingsforløp. Skal man få til
gode tjenester må det etableres overlappende tilbud.

 I Tyrili har vi også fått prosjektmidler som har gitt
økonomisk rom for å tilby karriere- og
økonomitjenester til noen av våre pasienter. Og
erfaringene har vært gode:

 * Utdanning/jobb: Vi har gitt tilbud om
karriereveiledning og samarbeidet med statlig Nav om
arbeidsrettede aktiviteter etter behandling. Gjennom
egne jobbspesialister har vi hjulpet pasienter inn i
lønnet arbeid før eller direkte etter avsluttet behandling.
Dette har gjort at mange pasienter har gått videre i
skreddersydde arbeidsrettede tiltak eller utdanning
med støtte fra Nav, mens andre har gått direkte ut i
lønnet jobb.

 Vår erfaring er at arbeid/utdanning fremmer god helse
ved at du tar deg selv i bruk og utvikler dine ferdigheter,
du får identitet, du bidrar til fellesskapet og du kan bli
økonomisk selvhjulpen.

 * Økonomi/gjeld: Vi har gitt tilbud til noen pasienter
om økonomirådgiving, gjeldskartlegging og konkret
hjelp med å forhandle fram avtaler for nedbetaling av
gjeld. Her også i samarbeid med økonomirådgivere i
Nav og med Namsmannen. Å komme ut av behandling
enten gjeldfri eller med avtaler med kreditorene du kan
leve med, blir du frisk av, sier våre pasienter.

 Konkret hjelp med karriere/jobb og personlig
økonomi/gjeld blir systematisk etterlyst fra pasientene.
Vår nære kontakt og tette relasjoner til pasientene gjør
at vi kan jobbe effektivt og godt sammen med dem.
Pasientene vet godt at rusfrihet i seg selv ikke er nok
for å få et godt liv. Det viktige er å fylle livet med gode
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relasjoner og aktiviteter. Å ta tak i disse områdene på
individuelt plan, opplever vi som en sterk motivasjon
når det gjelder det helserettede behandlingsarbeidet.

 Pasientene ser at de har muligheter for å få seg et
normalt godt liv og det øker deres innsats og
motivasjon til å stå i det som ofte er tøffe
behandlingsforløp og store rusutfordringer spesielt i
tiden etter avsluttet behandling.

 Tyrilis klare anbefaling er at arbeid med karriere og
økonomi bør tilbys som en individuell tjeneste til
pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I
dagens konkurranseregime er det verken økonomi eller
etterspørsel etter slike tjenester.

 Vårt spørsmål er derfor om Bent Høie vil prioritere
penger i den nye opptrappingsplanen for å utvikle og
implementere gode modeller for at arbeid med karriere
og personlig økonomi skal bli en naturlig del av
tverrfaglig spesialisert rusbehandling? I Tyrili er vi klare
for å ta jobben!

 Arbeid med karriere og økonomi bør tilbys som en
individuell tjeneste.
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