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I temaer om forebyggende ungdomsarbeid påpeker 
Helland og Øia at det er en sammenheng mellom 
bruk av rus blant ungdom og måten fritiden er 
organisert for ungdom på (Helland og Øia 2000). 
 
Fra mitt arbeidsståsted har jeg sett at godt 
tilrettelagte fritidstilbud har en forebyggende effekt 
når fritidstilbudene finnes både i bydeler og i 
sentrum. Av erfaring har vi sett at ungdom etter 
ungdomsskolealder søker ut fra sin bydel og mer 
mot sentrum. Da er det viktig at gode kultur og 
fritidstilbud kan gi ungdom en vis trygghet på vei 
mot voksenlivet. Et godt ungdomstilbud i sentrum 
som et ungdommens kulturhus, kan virke som en 
god motvekt i forhold til kjøpsentre og andre 
kommersielle fristelser i et storbysentrum. 
Arentzen og Rønningen understreker også dette i sin brukerundersøkelse fra et 
kjøpesenter i Tønsberg, der behovet for flere fritidsarenaer for ungdom så ut til å 
være stort (Arntzen og Rønning 2003). I min bykommune finnes et ganske 
mangfoldig kulturhus for ungdom i sentrum som inneholder verksteder innenfor kunst 
og musikk i tillegg til en senne for dans og konserter. En rockeklubb med gode og 
moderne konsertlokaler gjør også god nytte både som et aktuelt kulturtilbud for unge, 
samtidig som det også er rusforebyggende med sine mange rusfrie arrangementer 
og aktiviteter. De ansatte i Ungdommens kulturhus har også høy kompetanse på 
rusforebyggende tiltak for ungdom. I teoridelen har jeg trukket fram en undersøkelse 
gjennomført av Nova som også finner at ungdomsarbeidere har kompetanse på det 
rusforebyggende felt (Hydel og Vestel 2008). I bykommunen hvor jeg arbeider holder 
også Uteteamet hus ikke langt fra Ungdommens kulturhus. Det gir et godt 
utgangspunkt for å kunne drive et forebyggende arbeid. Ikke dermed sagt at det 
forebyggende arbeid er optimalt her i byen. Men dersom det forebyggende arbeid i 
tillegg til å ha godt tilrettelagte arenaer i sentrum, også klarer å samarbeide godt, ja 
da er mulighetene til å fange opp rusproblemer kanskje mer tilstede enn det ville vært 
uten tilbud og ungdomsarbeidere som kan jobbe på heltid. Nattravnordningen som 
drives i samarbeid med Ungdommens kulturhus, Uteteamet og foreldre til ungdom, er 
også et godt eksempel på et forebyggende tiltak. Ved selvsyn opplever foreldrene til 
ungdom ved byvandringer på sein kveldstid at byens nattliv stort sett har en 
kontrollert puls. Flere FmB saker er også prøvd ut i aktivitetene på Ungdommens 
kulturhus med godt resultat. Erfaringene derfra stimulerer oss til å forsøke å 
rekruttere flere ungdommer til slike tiltak. 
 
FmB 
I vår 3 delte løsning på tilrettelagt fritid har vi lengst erfaring med støttekontakt 1:1, vi 
har også fortsatt flest vedtak på denne ordningen. I de seinere år vi opprettet mange 
gruppeaktiviteter. Vedtak etter FmB metoden har vi praktisert siden 2008. Vi har 
erfart at det gir fleksibilitet med 3 alternativer for valg av tilrettelagt fritid. Et av 
Midtsundstads argumenter for å prøve ut en annen ordning enn 1:1 støttekontakt var 



den manglende kontinuitet og oppfølging som noen av støttekontaktene sto for i 
Kristiansand kommune. Det satte han på sporet til å prøve ut FmB metoden 
(Midtsundstad 1998, referert i Midtsundstad 2005). I min avdeling har vi et trofast og 
godt korps av støttekontakter, men vi ser at en gruppeaktivitet eller en FmB sak gir 
langt større muligheter for å etablere nettverk og bli inkludert i en aktivitet. Men vi ser 
også at et FmB vedtak ikke alltid er den beste løsning. 
 
Vi har prøvd ut FmB metoden på omlag 25 vedtak over 2 år. Vi har erfart at metoden 
har fungert stort sett veldig bra, og gitt mange brukere et stort ” løft ” i livet. Men vi 
har også erfart at FmB ikke har vært det riktige for enkelte av våre brukere. I de 
tilfeller det ikke har fungert har vi tatt en grundig evaluering med våre bestiller kontor 
og deres hjelpeapparat. Vi har sett at noen av de som har fått et FmB vedtak av 
forskjellig årsaker ikke har vært helt klare for å kunne ta imot tilbudet. De har hatt 
motivasjon og lyst til å gå inn i en selvvalgt aktivitet, men når ” sannhetens øyeblikk ” 
har kommet og de skal mote opp i aktiviteten, har noen bare uteblitt og blitt borte, 
gjort seg utilgjengelig. Ved nærmere undersøkelse har gjerne bruker da hatt så mye 
”uro” rundt sin livssituasjon, at et møte med en fritidsaktivitet har blitt helt utelukket. I 
noen av disse tilfellene hadde antagelig en mer forsiktig start med en støttekontakt 
som kunne lede de litt mer langsomt inn i aktiviteten gitt et bedre resultat. Noen av 
sakene der det ikke helt har gått etter oppskriften kan på den annen side brukes som 
nyttige ”case” når vi snart starter opp med prosjektet der unge rusmisbrukere for 
tilbud om FmB. Det har gitt oss verdifull kunnskap om hvordan vi i kommunen best 
mulig kan følge opp det enkelte FmB vedtak. Det er mange ledd i en storkommune 
en bruker kan gå igjennom fra ute temaet i felten, gjennom hjelpeapparatet i helse og 
sosialsektoren, til kontoret som fatter vedtak om tilrettelagt fritid, videre til 
kulturkontoret som effektuerer bestilling om et fritidstilbud og ut til aktiviteten.  
Gjennom alle disse ledd må det være god kunnskap om FmB metoden når den blir 
tilbudt til en store målgruppe. God informasjon og dialog gjennom alle ledd må ligge 
som et grunnlag for og lykkes. Vi har noen FmB saker for tidligere rusmisbruker der 
det ikke har fungert. Der det har sviktet har vi sett at dialogen mellom våre 
virksomheter har vært for dårlig , dette har gått ut over oppfølgingen til noen av FmB 
sakene. Det kan også være andre årsaker til at noen saker går dårlig. Bruker er 
kanskje ikke motivert godt nok og ikke klar for å gjennomføre tilbudet. 
 
Sentrale begreper i ”FmB”. 
Da FmB ble utviklet fra 1998 bygget ”fødsel hjelperen” til metoden på noen sentrale 
begreper til en teori til metoden. Jeg vil drøfte noen av de mest sentrale begrepene 
med utgangspunkt i masteroppgaven til Midtsundstad (Midtsundstad 2005) sett i 
forhold til de erfaringer vi har gjort. 
 
Empowerment 
Kjernen i empowerment begrepet er å ta ansvar og makt over eget liv. En selvhjelp 
og en kraft til å ta styringa over eget liv. Når jeg introduserte dette begrepet for en 
FmB bruker i en av de første møtene vi hadde, synes han det hørtes ganske flott ut. 
Men i sin iver etter å utvikle seg og tilpasse seg i aktiviteten reflekterte han ikke 
videre over det. Først etter omlag 6 måneder da han fungerte riktig godt i aktiviteten, 
og jeg igjen snakket om empowerment, gikk det opp et lys for han. Han hadde erfart 
på kroppen livet hans var ”snudd og ned ” på fra tidligere tung rusmisbruker til en 
sprek mann som mestret både hverdagen og aktiviteten sin. Han hadde følt kraften 
fra empowerment langt inni kroppen, fortalte han. Det sier også meg noe om et 



begrep som først kanskje fungerer bare som en drøm i en startfase, for siden og bli 
virkelighet og en ekte følelse i kroppen. Hans erfaring kan formidles videre til nye 
brukere. 
 
Mestring 
Begrepet mestring ligger nær opp til empowerment, men når vi presenterer teorien i 
Fmb setter vi fokus på mestring rettet mot aktiviteten. Når en bruker får en god 
mestringsfølelse, smitter det fort over på hele livssituasjonen. Det kan fortelle oss at 
muligheten for å få til mestring i en aktivitet er viktig når det totale hjelpeapparatet til 
bruker arbeider seg gjennom den individuelle plan. Vi som arbeider med tilettelagt 
fritid ser at fritidsdelen spiller en stor rolle. 
 
Inkludering 
Når det å mestre en aktivitet begynner å komme på plass, blir inkludering viktig. 
Mange av våre brukere opplever mye isolasjon og ensomhet. Derfor blir følelse av å 
treffe andre med felles interesse, det å høre til i et miljø veldig viktig. Flere som har 
FmB og har en rusbakgrunn sier at det også er viktig for dem å komme ut av sitt 
rusmiljønettverk og inn i et helt annet miljø, der en ikke blir påminnet sin rushistorie.  
 
Rett aktivitet 
Mange av brukerne som får et FmB tilbud har ofte en bestemt interesse. Det gjør jo 
valget lettere framfor en som er veldig usikker på hva han egentlig vil med sin fritid. 
En nyttig erfaring vi har er uansett å bruke god tid, gjerne prøve ut noen aktiviteter før 
bruker endelig bestemmer seg. Det har også med økonomi å gjøre. Innkjøp av utstyr, 
betaling av kontingent etc. bør helst ikke skje før bruker endelig har bestemt seg. En 
bruker kan ha litt spesielle ønsker, f.eks et ønske om en mer kickpreget aktivitet så 
som fallskjermhopping eller annen ekstrem og risikosport. Slike spesielle ønsker kan 
også innfries, men ikke for enhver pris. Det har for det første noen med økonomi å 
gjøre, men også i forhold aktivitetens muligheter for å hjelpe bruker til å bygge 
nettverk, samt komme inn i en aktivitet som er av en mer varig karakter enn utover 
FmB sin tidsrammer. Vi har også erfart at de mer kommersielle aktiviteter så som 
treningssentra etc. ikke er så gode på å skaffe kontaktpersoner som de frivillige og 
idealistisk foreningene. Dette tror jeg kan være et viktig bakteppe når bruker skal 
bestemme seg for valg av aktivitet. 
 
Frivillige organisasjoner 
Vi har et bredt samarbeid med de frivillige organisasjoner i forhold til både våre 
gruppeaktiviteter og til FmB. Vi ser at de frivillige på flere felt spiller en utfyllende rolle 
i forhold til det offentlige. Dette bekrefter også Kaasa (Kaasa 2005). Mange av 
foreningene spiller en mer lokal rolle i sitt nærmiljø, f.eks et musikkorps og et 
idrettslag, mens en forening som turistforeningen spiller en aktiv rolle for hele byen. 
Det er også en foreningen med mange ressurser som har evne til å ta opp i seg 
aktiviteter for spesielle grupper. Vi har fått flere av våre brukere inn i tilrettelagte 
fritidsaktiviteter via turistforeningen. Turistforeningen har fått prosjektmidler fra 
statlige tilskudds poster til å utvikle spesielle tiltak. Turistforeningen har også fast 
ansatte i motsetning til mange av de frivillige organisasjonene som fullt og helt er 
avhengig av folks idealisme og lyst ti å stille opp i sin fritid. Vi ser også at mindre 
frivillige foreninger sliter med rekruttering, særlig på ledersiden. Det kan by på en 
utfordring i forhold til FmB, men så langt har vi god erfaring med å skaffe 
kontaktpersoner i foreningene som kan følge opp våre brukere. 



Oppsummering 
Jeg har i oppgaven prøvd å få fram hva som skal til for å gjennomføre et FmB 
prosjekt. Jeg har hentet erfaringer fra egen og andre kommuner. Jeg har tro på at vi 
skal gjennomføre mange FmB vedtak som kan gi våre brukere en ny start i livet og 
en bedre hverdag. Vi har et stort apparat for å få det til. Men det er ingen selvfølge at 
vi skal lykkes. Det vil kreve hardt arbeid, god dialog og tett samarbeid, spesielt 
mellom virksomheter innenfor kultursektor og helse og sosialsektor. Mange av våre 
brukere er sårbare og kan fort få tilbakefall. Det vil også kreve tett oppfølging og en 
positiv innstilling for å få det til. Vi er også avhengig av å lykkes i samarbeidet med 
de frivillige organisasjoner. De vil også trenge en god oppfølging av oss som 
saksbehandlere. 
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