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LÆRING: Bruker vi mange timer på matematikk i barnehagen, så er det klart at barna    lærer seg matematikk, skriver Stine 
Kristinsdatter. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

AGDERPROSJEKTET: Vi må legge tilliten tilbake i barnehagelærerens hender.

«Lekende læring» – et salgstriks

legges, og de ville innføre en språknorm i 
barnehagen. En ny Rammeplan for barne-
hagen var på vei, og læring så ut til ta over 
plassen. Barnehage opprøret ble vellykket, 
flertallet på Stortinget ble overbevist og 
lekens plass ble bevart. Å skape et lærings-
opplegg, og pakke det inn som «lekende 
læring», er derfor provoserende. For meg 
føles det nesten som et salgstriks.

Kjære politikere. La samfunnsøkonomene 
tar seg av økonomien. Det er barnehagelæ-
rere og dyktige medarbeidere over hele 
landet som er med på livsreisen sammen 
med barna! Agderprosjektet viste at barne-
hager som allerede er gode, gjorde det like 
bra på skolen som de barna som måtte gjen-
nomgå programmets ukentlige åtte timer. 
Gi oss i barnehagene noen av millionene 
samfunnet bruker på læringsprogrammer 
og språkkartlegging, så skal vi ivareta alle 
de syv tverrfaglige fagområdene i 
Rammeplanen for barnehagen.  Det er på 
tide å legge tilliten tilbake i barnehagelæ-
rerens og barnehageprofesjonens hender!

Theo Koritzinsky, nå straks 78 år, 
skriver et ironisk, men tross alt et 
rosende innlegg for Ruter som med de 
nye spanske trikkene vil utøve slik en 
kjærlig omsorg for at de eldre reisende 
skal holde seg mest mulig spreke i 
alderdommen. Der ønsker ikke Ruter 
at de eldre skal ha noe valg. 

Koritzinsky skriver nemlig at de 
nye trikkene i Oslo vil ha færre sit-
teplasser og flere ståplasser. Her har 
vel Byrådet fått råd fra de foraktelige 
finanskonsulentene om at for mange 
sitteplasser blir for dyrt, og at
enhetskostnaden pr. reisende må ned. 
Derfor flere ståplasser. 

Service er jo fullstendig gammel-
dags og ut i vår moderne tid. Det er 
bevist i Posten og ved helsereformen 
og nå med Ruter og de nye trikkene. 
Det er kun bedriftøkonomisk over-
skudd som gjelder, og da kan man 
ikke ta unødvendige hensyn til bru-

kerne selv om de er aldri så gamle og 
skrøpelige. 

«Hold deg frisk eller bli hjemme må 
være Ruters nye motto» med de nye 
trikkene . Kanskje det hadde vært en 
idé for Ruter å foreta en omfattende 
spørreundersøkelse blant de reisende 
og spesielt blant de eldre om de 
ønsker flere eller færre sitteplasser i 
de nye trikkene, og samtidig spørre 
om de synes det er viktig at Ruter gir 
god service. Noe som det ser ut til at 
Ruter ikke er særlig opptatt av med 
de nye trikkene. Det går an for Ruter 
å ta til fornuften.

En trikke- og helseironi

Mari Holm Ingelsrud er forsker ll ved 
Arbeidsforskningsinstututtet AFI, 
OsloMet. Hun skrev kronikk 3. sep-
tember om helgeproblemet i helse- og 
omsorgssektoren. Den er god beskri-
velse av dette problemet; men heller 
ikke hun har funnet en god løsning.

Arbeidstidsordningen med fri 2 av 
3 helger for de i full stilling har nå 
vart i vel 30 år, og er da så godt «inn-
arbeidet» at det er svært vanskelig å 
«gjøre noe ned den». Dette selv om 

den er årsaken til det store behovet 
for helgeavløsere, og at stort antall 
helsearbeidere derfor må jobbe med 
liten stillingsbrøk, for å «fylle opp» 
helgevaktene.

Holm Ingelsrud antyder en «løs-
ning» med mye lengre vakter på lør-
dager og søndager enn andre dager, 
for å redusere behovet for helgeavlø-
sere. Arbeids miljøloven er vel en sterk 
begrensning av denne muligheten, og 
det er vel ikke aktuelt å svekke den? 
Ekstra lange helgevakter blir vel rett 
og slett uforsvarlig, hvis det også blir 
svakere bemanning da enn ellers, med 
færre på jobb og/eller urutinerte 
avløsere!

Undertegnede «ser» bare én løs-
ning: Tilbakevending til den arbeids-

tidsordningen som var for over 30 år 
siden, med fri bare annenhver helg for 
de i full stilling. Undertegnede «ser» 
også bare én akseptabel kompensa-
sjon for dette «tilbakeskrittet»: Flere 
ferieuker i løpet av året, og en økning 
av feriepengene som kan tilsvare det 
to vinterferieuker på Kanariøyene 
koster, med flybilletter! 

Dette må være en bedre løsning enn å 
øke antallet fulle stillinger mye, så det 
blir rett og slett overbemanning 
mandag til fredag, for å få tilstrekkelig 
bemanning lørdag og søndag! Med mer 
helgearbeid og mer ferietid for de i 
fulle stillinger, blir det henholdsvis 
mindre behov for helgeavløsere, og 
flere vakter mandag til fredag for de 
som nå jobber «ufrivillig» deltid.

Helgeproblemet

Sverre Eika argumenterer i Dags-
avisen mot at nalokson nesespray skal 
deles ut til alle. Nalokson er motgift 
mot heroin og andre morfinstoffer, og 
er rask og trygg behandling mot over-
doser. Nalokson reverserer blant annet 
pustestans som er forårsaket av 
morfinstoffer. Vi hilser debatten om 
utdeling av nalokson velkommen. 
Tiltak som forebygger overdosedøds-
fall er en avveining mellom hva som er 
mulig, hva som er nyttig og risiko for 
bivirkninger og skadelige konse-
kvenser. Derfor er debatt på tvers av 
faggrupper viktig og ønskelig.

WHO anbefaler utdeling av
nalokson til alle som kan bli vitne til 
overdoser. Dette kan være rusbru-
kere, familie, ansatte på væresteder 
og andre. Som et ledd i den norske 
overdosestrategien deler myndighe-
tene ut nalokson nesespray. Mer enn 
10.000 sprayer er delt ut siden strate-
gien startet i 2014 og frem til i dag. 

Utdelingen av nalokson foregår i 
Norge sammen med og integrert med 
opplæring i gjenkjenning av en over-
dose, å ringe 113, gi pustestøtte og å 
bruke motgiften. Slik mener vi det 
også bør være fremover. 

Alle legemidler, også nalokson, har 
potensielt uønskede virkninger. Eikas 
bekymring om dette fremstår ute av 
proporsjon. Det er en risiko for akutt 
abstinensreaksjon når man behandler 
med nalokson, men når legemidlet gis 
i nesa øker mengden i blodet lang-
somt, det gir mindre risiko for akutt 
abstinens, og erfaringsmessig er
andelen som får dette meget lav. De 
andre bivirkningene Eika lister opp 
er dokumentert i forbindelse med 
bruk av legemidlet, men de er alle 
sammen svært sjelden og risikoen er 
svært liten, spesielt når man setter 
det opp mot den livreddende effekten 
legemiddelet kan ha. 

Likevel er vi glad for at spørsmålet 
om utdeling av nalokson løftes. 
Nalokson nesespray må ikke bli en 
sovepute i arbeidet med å redusere 
overdosedødsfall og forebygge utrygg 
rusmiddelbruk. Nalokson virker kun 
mot morfinstoffer, derfor er det svært 
viktig at ambulanse kontaktes, slik at 
det ikke blir unødvendig forsinkelse av 

behandling av andre årsaker til akutt 
sykdom. Nalokson behandler kun den 
aktuelle overdosen, for å redusere 
dødelighet blant gruppen som bruker 
rusmiddel må man også få i gang tiltak 
for å forebygge fortsatt skadelig rus-
middelbruk og den neste overdosen. 
Tiltak for å nå dette målet må være 
sammensatte og inkludere en rekke 
tilnærminger slik det er lagt opp til i 
nasjonal overdosestrategi. Over halv-
parten av alle som injiserer rusmidler 
gjør det alene, og da er nalokson ikke 
til nytte. Det vil derfor være viktig å 
se mye bredere i arbeidet med å fore-
bygge overdoser enn å kun lene seg på 
ett tiltak som utdeling av nalokson.

Oppsummert er det som hovedregel 
få og lite dominerende bivirkninger av 
nalokson og i en situasjon der det 
handler om livredning, er bivirknin-
gene beskjedne holdt opp mot poten-
siell gevinst, selv om de ikke kan 
hevdes å være totalt fraværende. 
Derfor er det sentralt og viktig at 
nalokson deles ut sammen med opplæ-
ring og at man i en overdosesituasjon 
uansett ringer ambulansen/113 først.

Interessekonflikt: NTNU har lisen-
siert en nalokson nesespray. Ingen av 
forfatterne har personlige økonomiske 
interesser i nalokson nesespray.
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Sverre Eika argumenterer i Dagsavisen mot at
nalokson nesespray skal deles ut til alle. Nalokson er
motgift mot heroin og andre morfinstoffer, og er rask
og trygg behandling mot overdoser. Nalokson
reverserer blant annet pustestans som er forårsaket av
morfinstoffer. Vi hilser debatten om utdeling av
nalokson velkommen. Tiltak som forebygger
overdosedødsfall er en avveining mellom hva som er
mulig, hva som er nyttig og risiko for bivirkninger og
skadelige konsekvenser. Derfor er debatt på tvers av
faggrupper viktig og ønskelig.
WHO anbefaler utdeling av nalokson til alle som kan bli
vitne til overdoser. Dette kan være rusbrukere, familie,
ansatte på væresteder og andre. Som et ledd i den
norske overdosestrategien deler myndighetene ut
nalokson nesespray. Mer enn 10.000 sprayer er delt ut
siden strategien startet i 2014 og frem til i dag.
Utdelingen av nalokson foregår i Norge sammen med
og integrert med opplæring i gjenkjenning av en
overdose, å ringe 113, gi pustestøtte og å bruke
motgiften. Slik mener vi det også bør være fremover.

Alle legemidler, også nalokson, har potensielt
uønskede virkninger. Eikas bekymring om dette
fremstår ute av proporsjon. Det er en risiko for akutt
abstinensreaksjon når man behandler med nalokson,
men når legemidlet gis i nesa øker mengden i blodet
langsomt, det gir mindre risiko for akutt abstinens, og
erfaringsmessig er andelen som får dette meget lav.
De andre bivirkningene Eika lister opp er dokumentert i
forbindelse med bruk av legemidlet, men de er alle
sammen svært sjelden og risikoen er svært liten,
spesielt når man setter det opp mot den livreddende
effekten legemiddelet kan ha.
Likevel er vi glad for at spørsmålet om utdeling av
nalokson løftes. Nalokson nesespray må ikke bli en
sovepute i arbeidet med å redusere overdosedødsfall
og forebygge utrygg rusmiddelbruk. Nalokson virker

kun mot morfinstoffer, derfor er det svært viktig at
ambulanse kontaktes, slik at det ikke blir unødvendig
forsinkelse av behandling av andre årsaker til akutt
sykdom. Nalokson behandler kun den aktuelle
overdosen, for å redusere dødelighet blant gruppen
som bruker rusmiddel må man også få i gang tiltak for
å forebygge fortsatt skadelig rusmiddelbruk og den
neste overdosen. Tiltak for å nå dette målet må være
sammensatte og inkludere en rekke tilnærminger slik
det er lagt opp til i nasjonal overdosestrategi. Over
halvparten av alle som injiserer rusmidler gjør det
alene, og da er nalokson ikke til nytte. Det vil derfor
være viktig å se mye bredere i arbeidet med å
forebygge overdoser enn å kun lene seg på ett tiltak
som utdeling av nalokson.

Oppsummert er det som hovedregel få og lite
dominerende bivirkninger av nalokson og i en situasjon
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der det handler om livredning, er bivirkningene
beskjedne holdt opp mot potensiell gevinst, selv om de
ikke kan hevdes å være totalt fraværende. Derfor er det
sentralt og viktig at nalokson deles ut sammen med
opplæring og at man i en overdosesituasjon uansett
ringer ambulansen/113 først.
Interessekonflikt: NTNU har lisensiert en nalokson
nesespray. Ingen av forfatterne har personlige
økonomiske interesser i nalokson nesespray.
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