
Prosjektet legger også vekt på kontakt med
familie og nettverk og jobbing med ungdommens
egne valg i forhold til rusen. BRU-prosjektet har
videre satset på å få ungdommene inn i nye akti-
viteter hvor det var mulig å finne rusfrie venner, og
tilrettelegging i forhold til skole/arbeid eller annet
tilbud de opplever å mestre.

– Det er sentralt at ungdommene har noe å gå
til på dagtid. Hvis de dropper ut av skole eller jobb
på grunn av rus og atferdsproblematikk må vi
finne noe annet til dem. Vi har en utfordring fram-
over i forhold til dette. Heldigvis har vi samarbeid
med noen bedrifter som tar imot ungdom for en
periode. Men jeg ønsker meg et spleiselag mellom
oppfølgingstjenesten, a-etat, kommunen og 2. lin-
jetjenesten, sier Olsen. Videre savner han flere
hybelfamilier som kan følge opp ungdom som bor
for seg selv, og han tar til orde for egne avrus-
ningstiltak for ungdom. Ungdommene får ikke et
godt nok tilrettelagt tilbud i de ordinære avrus-
ningstilbudene, mener Olsen.

I skolene
BRU-prosjektet jobber også i den videregående
skolen. Lærere og rådgivere tilbys veiledning i for-
hold til elever med problematferd og rusproble-
mer, og prosjektet følger opp enkeltelever.

– Jeg er opptatt av at vi må skille mellom nega-
tiv atferd og rusproblematikk Det er atferden og
ikke selve rusingen som ofte er årsak til at skolene
f.eks ønsker å utvise elever. Det er viktig at ung-
dom med rusproblemer får bli i skolen så lenge-
som mulig. De trenger den normalarenaen skolen
er, og vi må forsøke å beholde dem der.

– Ikke bry dere om å se etter såkalte ruskjenne-
tegn, sier vi til lærerne. Da blir de så lettet!
Lærerne klarer nemlig ikke den oppgaven, fordi
den er fryktelig vanskelig. Det lærerne kan se etter

og konfrontere elevene med er skulk, soving i
timen, det å komme for sent, osv. Så må de be om
hjelp fra oss om de mistenker et rusproblem, og vi
er raskt på banen med oppfølging, veiledning og
tiltak. Lærerne tar tak i dette nå fordi de kan ringe
oss og de vet at vi stiller opp, sier prosjektlederen.

Samarbeidsprosjekt
Det er Sykehuset Sørlandet HF og Barnevernet
ved Familieetaten Region Sør (Bufetat), som er
eiere av prosjektet. 

– Et slikt samarbeid mellom ulike etater med
ulike eiere gir noen utfordringer, særlig av praktisk
art, i forhold til for eksempel datasystemer. Men
dette er problemer som kan løses, det er jeg over-
bevist om. Jeg ønsker flere samarbeidspartnere inn
i prosjektet. Nå håper vi å få med psykiatrien, sier
Eirik Olsen.

Koordinerer 
BRU-prosjektet tar også ansvaret for å koordinere
tiltak og ansvarsforhold rundt den enkelte ung-
dom.

– Nei, dette er ikke så tidkrevende som mange
tror, sier prosjektleder Eirik Olsen med et smil. -
Vi sender sjeldent brev i den tro at folk da stiller i
møter, vi bruker e-post og sms, og gjennomfører
møtene selv om ikke alle i en ansvarsgruppe kan
være der. Det er også tilfeller hvor vi ser at vi ikke
får til ansvarsgruppe rundt en ungdom, men vi
koordinerer og får til tiltak likevel.

– Hvordan kombinerer dere koordineringsan-
svar med ambisjonen om å være tilgjengelig og
ambulerende?

– Dette lar seg kombinere, sier Olsen med over-
bevisning. – Vi er på tilbudssiden og det merker
våre samarbeidspartnere. Det gjør det lettere å få
ting til. Ungdommen, foreldre og andre vet at de

får tak i oss, og at vi ringer raskt tilbake dersom de
møter mobilsvar. De vet og erfarer at vi holder ord
og tar kontakt. Det gjør at det blir mindre press og
stress rundt dette enn det mange tror. Vi bruker
ikke så mye tid i møter, men vi har mange ufor-
melle treffpunkt og samtaler i temaet. Vi «spises »
ikke opp, selv om vi tilbyr tilgjengelighet. Noen
perioder er travle, andre er rolige. Vi jobber jo med
ungdom. Deres problemer er ikke avgrenset til en
åpningstid fra klokken 08-16, sier Eirik Olsen i
BRU-prosjektet.
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A v  H I L D E  E V E N S E N  H O L M

BRU (Barnevern Rus Ungdom) ble etablert i Aust-
Agder i 2002 og prosjektet har varighet til som-
meren 2006. Målgruppa er ungdom i alderen 13-
25 år med rusproblemer, og deres familier.
Tiltaksarbeidet i BRU kjennetegnes av en ambule-
rende virksomhet og en tro på at forandring og
læring foregår i ungdommens eget miljø. Videre er
tilgjengelighet viktig. Alle prosjektmedarbeidere
er tilgjengelige utover vanlig arbeidstid både for
ungdommene og deres pårørende, og teamet bru-
ker aktivt mobiltelefon og sms. Prosjekt-
medarbeiderne er også fleksible i valg av møteste-
der med ungdommene. BRU-prosjektet har 4,5
stillinger og medarbeiderne har allsidig bakgrunn
fra blant annet barnevern, rus- og skolesektoren.

Unge med store problemer
BRU-prosjektet har så langt gitt tilbud til 62 ung-
dommer og deres familier. 

Prosjektet har blant annet arbeidet med åtte
sterkt rusbelastede unge, som til tross for omfat-
tende hjelpetiltak og flere forsøk på rehabilitering,
snarere hadde økt sine rusproblemer. De hadde
også psykiske vansker, atferdsproblematikk og
alle de seks guttene i prosjektet hadde vært på kant
med loven. Foreldre og andre omsorgspersoner var
svært slitne og i ferd med å gi opp. Ungdommene,
seks gutter og to jenter, ble henvist til prosjektet
med bakgrunn i sitt rusmisbruk, de manglet tilbud
på dagtid og hadde problemer i forhold til skole-
gang, de hadde i hovedsak kun venner i rusmiljø-
et, hadde ulike atferd- og tilpasningsvansker, det
var mye konflikter med hjemmet og de hadde pro-

blemer med å strukturere hverdagen. Etter en to år
lang tiltaksperiode er fire av de åtte ungdommene
rusfrie, i jobb eller på skole, og de har fått nye rus-
frie venner, mens ytterlige to ungdommer har en
positiv utvikling og er fortsatt i prosjektet.

Tett oppfølging
Prosjektleder Eirik Christian Olsen, sier nøkkelen
til suksessen er aktiv bruk av mobiltelefon, til-
gjengelighet og det å være oppsøkende og pågå-
ende. 

– Kommer ikke ungdommen til en avtale,
ringer vi på mobilen etter fem minutter. Denne
måten å jobbe på, skaper tillitt og relasjoner til
ungdommene. Vi kan ikke overlate all motiva-
sjonsjobbingen til de unge selv. Det fikser de ikke
særlig når de er sterkt rusbelasta, sier Olsen.

Med slagordet «Ut av kontorene – hente, ikke vente» har et samarbeidsprosjekt mellom barne-
vernet og russektoren i Aust-Agder gitt gode resultater. BRU-prosjektet satser på ambulerende team,
god tilgjengelighet og tett oppfølging av rusbelastede ungdommer og deres familier.

Ut av kontorene 
– hente, ikke vente 
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FAKTA BRU-PROSJEKTET

• Et samarbeidsprosjekt mellom barnevernet
og rusomsorgen

• Målgruppe er ungdom i alderen 13-25 år med
rusproblematikk og deres familier

• Tiltak for ungdom og familier er lokalbasert
• Ambulante team, er ute i ungdommens miljø
• Medarbeidere er tilgjengelige utover normal

arbeidstid.
• Medarbeidere bruker mobiltelefon, tekst-

meldinger aktivt i kommunikasjon med ung-
dommene.

• Kontaktperson er: prosjektleder Eirik Olsen, 
tlf 90 07 27 56

NYTTIG BAKGRUNNSINFORMASJON:

«Å falle og leve mellom 2 stoler» av Anita
Pettersen. Rapport fra Borgestadklinikken, 2000
«Unge rusgiftbrukarar med samansette 
problem» av Magnar Nesset. Rapport fra
Borgestadklinikken , 2003.

Rollespill som metode

A v  K A R I  V O L D  J E N S E N

Thor-Arne Moen og Hedvig Løken er begge lærere
og har jobbet med Trygg Oppvekst på Øyer ung-
domsskole.  Med støtte fra Østnorsk kompetanse-
senter har de tatt permisjon en dag i uka fra sine
lærerstillinger og startet firmaet Molo rådgiving og
undervisning, der veiledning i bruk av rollespill er
et av tilbudene. 

– En av utfordringene i forebyggende arbeid er å
få ungdom engasjerte. Vi fant raskt ut at rollespill
var en metode som fungerte godt, sier Thor-Arne
Moen.

I følge Moen og Løken er rollespill en arbeids-
form som krever trening. For de som skal bruke rol-
lespill som metode er det viktig å være trygg i situ-
asjonen. Derfor er det lurt at man skaper roller man
kan identifisere seg med.

Manual
Moen og Løken utarbeidet en manual for bruk av
rollespill som metode. 

– Manualen skal være et praktisk redskap for å
kunne nyttiggjøre seg rollespill som et verktøy i
forebyggende arbeid. Målgruppa vår er elever, for-
eldre, lærere, studenter, helse og sosialarbeidere,
barnevernspedagoger, ledere av ungdomsklubber
etc, sier Moen

– Vi har valgt å ha et bredt nedslagsfelt og hen-
vender oss derfor til ulike målgrupper. Vi ønsker at
manualen skal være et praktisk redskap for å kunne
nyttiggjøre seg metoden i forebyggende arbeid,
fortsetter Løken.

Avstand
Når vi benytter rollespill som metode, flytter vi
fokus bort fra enkeltindividene i gruppen og over på

fiktive rollekarakterer. Gjennom dette skjer det en
rekke prosesser, forteller Løken og Moen. 
• Handlingen flyttes til andre fysiske rammer
• Personene skifter navn
• Personer forandrer utseende
• Handlingen stoppes/nye forslag kommer opp
• Nye personer kan komme til

Dette gjør at deltakerne får mer avstand til pro-
blemer og utfordringer. På den måten vil de lettere
kunne forholde seg til disse.

– Selv om det skapes en viss distanse, vil delta-
kerne likevel kunne identifisere seg med rollene i
spillet. På den måten får elevene mulighet til å opp-
leve og alminneliggjøre egne og andres problemer.
Dette fører til økt forståelse og empati, sier Moen. 

Thor-Arne Moen og Hedvig Løken fra Øyer har utarbeidet en manual for bruk av rollespill
som metode i forebyggende arbeid. Metoden er blant annet prøvd ut i modnings-
programmet Trygg Oppvekst med god respons.

Thor-Arne Moen og Hedvig Løken jobber med rollespill som
metode i forebyggende arbeid

Prosjektleder 
Eirik Christian Olsen.


