FOREBYGGING.NO/
TIDLIG INNSATS

– nytt tilrettelagt område på forebygging.no
NYTTIGE VERKTØY

Tekst og foto: Carina Kaljord, KoRus Nord

Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig.
– Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for
tidlig innsats, sier redaktør Beate Steinkjer.
Forebygging.no er som kjent en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende
arbeid. Nå tilbyr forebygging.no også et tilrettelagt
område til alle som er opptatt av tidlig forebyggende
arbeid. Målgruppen er fagfolk som skal iverksette
rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid.
En annen målgruppe er beslutningstakere innen

politikk og forvaltning. Nettressursen vil også være
aktuell for forskere og studenter.
På forebygging.no/tidlig innsats finnes fagstoff
som artikler, kronikker, rapporter og bokomtaler. Du
finner også relevante nyhetssaker, praksiserfaringer og oversikt over statlige føringer. Redaksjonen i
forebygging.no vil fortløpende beskrive og publisere
aktuelle tiltak og tjenester rettet
mot tidlig forebyggende innsats.
Utfordringene kan handle om
begynnende rusproblem, atferdsvansker, kriminalitet eller psykiske
helseproblemer. Det kan også være
bistand til pårørende.
Forebygging.no/tidlig innsats
omfatter hele livsløpet fra graviditet til alderdom. Arenaer som
lokalsamfunn, barnehage, skole,
helsetjenester og barnevern er
sentrale.
Det har vært en hektisk tid for
redaksjonen til nettressursen: Ikke
bare kan de nå tilby fagstoff innen
tidlig innsats, men redaksjonen har
også på kort tid utviklet tjenesten
forebygging.no/handling. Fra før
Beate Steinkjer i KoRus Nord er redaktør for nettsiden Forebygging.no.
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har forebygging.no/skole vært et tilrettelagt
område for ansatte i skoleverket.
– Til sammen gir disse tre tjenestene praksisrettede ressurser for universelle og selektive
innsatser, forteller redaktør Steinkjer.

De overordnede målsettingene til
forebygging.no er:
»» Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase
for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats
»» Formidle erfarings- og forskningsbasert
kunnskap og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
»» Være en arena for aktuelle og viktige debatter
innen fagfeltet
»» Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
»» Være inngangsport for oppdatert oversikt
over rapporter, offentlige dokumenter, kurs
og konferanser knyttet til fagfeltet

Ny nettside for Ungdata-
statistikk
KoRus Sør er i gang med å utvikle en nettportal for
Ungdata i vår region. Her kan kommunene finne
resultater fra gjennomførte Ungdata-undersøkelser
og sammenligne tallene med andre kommuner i
regionen.
Variablene som vises i portalen, er i stor grad sortert
etter hovedtemaene i Ungdata: Helse, atferd, holdninger og verdier, foreldre og familie, skolemiljø,
fritid og nærmiljø. Det vil være mulig å hente ut
grafer som viser svarfordelingen for hele kommunen
og fordelinger på kjønn og klassetrinn.
I første omgang vil resultatene fra Ung i Agder 2016
legges ut.
Portalen er fortsatt under arbeid, og resultater legges
ut fortløpende på www.ungdatastatistikk.no

Forebygging.no er en nasjonal tjeneste, initiert
av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og
drives av Kompetansesenter rus Nord-Norge
(KoRus Nord).

Fotostemmer – kreativ metode for medvirkning
Trenger du et verktøy for medvirkning, enten i
forbindelse med tjenesteutvikling eller for å sikre
medvirkning i planprosesser?
I Fotostemmer brukes fotografering som metode for
kommunikasjon og dialog med beslutningstakere.
Målet er å gi en stemme til marginaliserte grupper
som vanligvis ikke høres, for eksempel grupper som
barn og unge, eldre, rusmiddelavhengige.
KoRus Sør har utviklet og tilbyr opplæring i Fotostemmer og har i 2017 utviklet en manual til bruk av
metoden.
Les mer på korus-sor.no/verktoy/fotostemmer
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