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Psykisk helse: Barn og unge 
med innvandrerbakgrunn får 
sjeldnere psykiatrihjelp enn etnisk  
norske barn og unge, viser en ny 
rapport. En ny studie fra Norsk 
institutt  for forskning om opp
vekst, velferd og aldring (NOVA), 
viser at barn og ungdom med inn
vandrerbakgrunn bruker psykia
tritjenesten sjeldent.

Leoul Mekonen, studieleder 
ved Regionsenter for barn og 
unges  psykiske helse øst og sør, 
sier dette et mønster vi ser i flere 
vestlige land.

– Når man kommer fra en kultur 
hvor psykiske problemer er knyt
tet til skam, tabu og stigma, bærer 
du det med deg, sier  Mekonen. 
©NTB

Innvandrerbarn 
får sjeldnere 
psykiatrihjelp

Ulikheter: Høyres program
komité foreslår å tvinge større 
bedrifter til å publisere gjennom
snittslønn for menn og kvinner i 
årsrapporten, for å få mer åpen
het om lønnsforskjeller. 

– Lønnsforskjeller i bedrifter 
skal ikke lenger kunne holdes 
skjult. Det er fullstendig uaksep
tabelt at kvinner og menn i tilsva
rende stillingsnivå får ulik lønn i 
én og samme bedrift, sier likestil
lingspolitisk talsperson Tina Bru 
(H) til Dagens Næringsliv. Inspira
sjonen kommer fra Storbritannia, 
der en lignende lovendring trer i 
kraft i april 2017.  ©NTB

Høyre foreslår 
mer åpenhet om 
lønnsforskjeller

skadedyr: Et skadedyrfirma i Ber
gen har tatt livet av 32.000 rot

ter hittil i år, langt flere enn i 
hele 2015.

Frode Thuland i skade
dyrfirmaet Anticimex forteller til 

NRK at det ble  fanget 22.000 rotter i 

fellene deres i løpet av hele fjoråret.
Rottefangsten i løpet av årets åtte 

første måneder og første halvdel 
av september kunne imidlertid 
vært enda større  dersom 
det hadde  vært mindre 
typisk  vestlandsvær. 

– Jeg tror egentlig at vi ville tatt 
flere rotter dersom det ikke hadde  
regnet så mye. Når kloakken over
svømmes, dør det en del 

rotter ved at de 
skylles ut i 
havet og 

drukner, sier Thuland til Bergens 
avisen.

Firmaet har satt ut rottefeller i 
avløpskummer og kloakkrør i hele 

år. Fellene utløses av beve
gelses og varmesen

sorer. De fleste er tatt 

Titusenvis av rotter drept i Bergen i årMye rotter: Brunrotta – rattus 
norvegicus – plager Bergen.

s ko l e :  Kunnskapsminister  
Torbjørn Røe Isaksen (H) sier 
alle elever skal få faglige utfor
dringer på skolen, også de som 
er faglig sterke.

I går mottok kunnskaps 
ministeren en rapport om evne
rike elever og elever med stort 
læringspotensial . Rapporten viser 
at skolene må bli bedre til å til
passe opplæringen for høytpres
terende elever, og er tydelig på at 
det er elever i den norske skolen 
som ikke får opplæring som gjør 
det mulig for dem å realisere sitt 
læringspotensial. 

– Dette må vi ta på alvor. Sam
tidig er det positivt at utvalget 
peker på at mye ligger til rette 
for bedre læring for denne elev
gruppen, sier Røe Isaksen. ©NTB

Skarpe elever 
må få bedre 
 undervisning

HILde ARNeseN
hilde.arnesen@vl.no

– Selv om det ikke gikk som 
vi kunne håpet denne gangen, 
 betyr ikke det var vi ikke kom-
mer til å prøve igjen, sier prost i 
Asker, Berit Øksnes.

Som Vårt Land skrev tidligere 
denne måneden, ringte Øksnes 
og en frivillig medarbeider rundt 
til foreldre til alle prostiets udøpte   
 ett-, to- og treåringer. 241 barn 
fikk brev med invitasjon til dåps-
festival helgen 17. og 18. septem-
ber. I ringerunden kom kirken i 
kontakt med 137 foreldre.

Dåpsfestivalen denne helgen 
skulle ha inneholdt fem dåps-
gudstjenester fordelt på lørdag 
og søndag, med babyteater og 
påfølgende dåpsfest og dåps- 
kake. Men det gikk ikke helt som 
planlagt.

– Vi skal ha dåpsgudstjeneste  
på Asker museum på søndag. 
Da skal tre barn døpes, forteller 
 Berit Øksnes.

Smått blir stort. Det betyr at 
de tre planlagte lørdagsgudstje-
nestene ikke blir gjennomført, og 
at ettermiddagsgudstjenesten på 
søndag blir uten dåp.

De tre dåpsbarna er i tillegg 
under ett år, og Øksnes erkjen-
ner dermed at verken brevene 
eller ringerunden til de 241 ett-, 
to- og treåringene ga resultater.

I Den norske kirke har dåps-
tallene sunket med omtrent 40 
prosent på 40 år. Tall fra 2014 
viste at 58,9 prosent av nyfødte 
barn ble døpt det året, noe som 
tilsvarte en nedgang på 15,7 pro-
sentpoeng på ti år.

Denne nedadgående trenden 
har fått Den norske kirke til å 
prøve nye ting for å hente tilbake 
spedbarna til døpefonten. Under  
Kirkemøtet i fjor vår ble Den nor-

ske kirkes nasjonale «dåpsløft» 
lansert. Og et eget magasin, 
Dåpsløftet, ble sendt ut til alle 
menigheter.

– Flere i kirken tenker nytt om 
rekruttering til dåp og dette vises 
i aksjoner for å intensivere kom-
munikasjonen med foreldre og 
en mer fleksibel tilrettelegging 
for dåp. Eksempler på dette er 
Aksjon dåp i Stavanger bispe-
dømme, og dåpsfest i flere Oslo-
menigheter, het det i heftet.

Etter en rekke kampanjer , 
reklamer  og tiltak som for 
eksempel  drop-in dåp, skulle 
2015 bli det store dåpsåret. Men 
fasiten sier at 900 færre barn ble 
døpt i 2015 enn året før.

Tradisjon før religion. Forsker 
ved KIFO – Institutt for Kirke-, 
religions- og livssynsforskning, 
Tore Witsø Rafoss, har sett på hva 
som får noen foreldre til å velge 
å dåp for sine barn, mens andre 
ikke gjør det.

– Vi ser at mange vektlegger 
at dåp er en fin tradisjon, eller 
at det er noe man er vant til å 
gjøre i familien. Ser man på det 

store bildet, er tradisjon viktigere 
enn de religiøse aspektene ved 
 dåpen, sier han.

Han viser også til at de som 
ikke velger å døpe barna opp-
gir at tidspunkt eller det rent 
praktiske har lite å si for  
valget.

– Det er ikke sikkert nytenk-
ning og innovasjon fra kirkens 
side er den riktige veien å gå for å 
få opp dåpstallene, når det er det 
tradisjonelle dåpsritualet som 

ser ut til å være det man ønsker 
seg, sier Rafoss.

Ta del i markedet. Første- 
amanuensis ved NLA Høgskolen 
Bergen, Bård Hallesby Norheim, 
mener derimot det er viktig at 
kirken tenker nytt.

– Jeg synes det er prisver-
dig at man prøver nye ting. Og 
det er viktig å prøve og feile. I 
en  endringsfase slik kirken står 
i nå, er det nødvendig å tenke 

dÅP: Menighetene i Asker kontaktet 
foreldrene til 241 udøpte barn, men 
ingen meldte seg til dåp. Nå er fire  
av fem dåpsarrangementer i helgen  
avlyst.

Alle takket nei - dåps festival avlyses

 Y Vårt Land 1. september
Prost Berit Øksnes sendte ut brev 
til foreldre med udøpte barn og 
fulgte opp med å ringe.
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Hareide 
på vippen

Oljekos vs 
fattigdom

U Folk 
fortjener 

en idretts- 
bevegelse de kan 
være stolte av, 
ikke bare når det 
gjelder medaljer 
og resultater. 
Gunnar Breivik, professor 
ved idrettshøgskolen
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Ringer rundt 
etter nye 
dåps- 
barn

Begge statsminister-
kandidatene er avhen-
gige av KrF for å få 
flertall på Stortinget, 
viser ny partimåling.
Y n y h e t e r  s i d e  10-1 1

Y n y h e t e r  s i d e  6 -7

Stadig flere kirke-
medlemmer dropper 
dåp for barna sine. 
Denne uken fikk 137 
foreldre telefon fra 
Asker-prost Berit  
Øksnes (bildet), som 
inviterer til dåps- 
festival for ett-, to-  
og treåringer. Ingen 
har til nå takket ja, 
men tiltaket kan  
likevel føre til økt 
dåpsoppslutning på 
sikt, tror professor 
Ida Marie Høeg.
Y n y he t e r side 4-5
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Fravær: En ny tjeneste tilbyr skole- 
elever fraværsattest på nett etter 
videokonsultasjon med lege. Helse-
direktoratet kan ikke si om tjenesten 
er lovstridig, men skal se på saken.
På fraværsattest.no kan elever 
betale  199 kroner for å få en attest 
tilsendt digitalt eller per post for å 
dokumentere fravær i skolen, skri-
ver Dagsavisen. 

Gründer, lege og styremedlem 
Christoffer Smith i eMedical, som 
eier tjenesten, forteller at bakgrun-
nen for tilbudet er innføringen av 
de nye fraværsreglene i videre- 
gående skole og frustrasjonen over 
merarbeidet dette fører til for fast-
legene.  ©NTB

Elever kan få 
 legeattest på nett

H au k e l a n d :  Pasienter med 
blodforgiftning får ikke forsvarlig 
behandling  på Haukeland universi-
tetssjukehus i Bergen, viser en rap-
port fra Fylkesmannen i Hordaland.

Flertallet av pasientene med 
blodforgiftning med organsvikt fikk 
ikke antibiotika innen tidsfristene 
bestemt av nasjonale retningslin-
jer og sykehusets egne prosedyrer, 
skriver Bergensavisen.

Rapporten er basert på et tilsyn 
med Mottaksklinikken på Haukeland 
i juni, der man i tillegg til intervjuer 
med ansatte gikk gjennom 66 jour-
naler fra pasienter som hadde sepsis, 
populært kalt blodforgiftning, eller 
der det var mistanke om sepsis. ©NTB

Kritikk mot 
pasient behandling

i  sentrum av byen, og én av fellene 
tok 500 rotter bare på én enkelt uke. 
Thuland sier de lurte på om fangst-
tallene virkelig kunne stemme.

– Vi har diskutert om det kan 
være feilslag, men 

tallene stemmer med andre indi-
kasjoner. Sammenlignet med året 
før ser vi at kurven er vel-
dig lik. Det er mest rotter på 
slutten av våren og begyn-
nelsen av høsten, sier 
Thuland.

Skadedyrfirmaet Rentokil be-
krefter at det er mye rotter i Bergen 

sentrum og særlig i området 
rundt Torget, der rottene 

har god tilgang på mat fra 
alle serveringsstedene. 
©NTB

Fredag 16. september
OslO kulturnatt 2016 i dOmkirken

16.30 Fredagsmesse Valborg Orset Stene, liturg 
17.00 «sunset. mOOnrise.» 
 Orgelkonsert med Marcus André Berg 
18.00 «edvard møter edward» 
 Konsert med Oslo Domkirkes Guttekor 
19.00 «HistOria sancti Olavi» 
 Konsert med Consortium Vocale Oslo 
20.00 «unge kveldstOner» 
 Konsert med Oslo Domkirkes Ungdomskor 
21.00 «stabat mater. a. dvOřák» 
 Konsert med Schola Cantorum 
22.00 «stabat mater. a. dvOřák» 
 Konsert med Schola Cantorum 
23.00 «OrgelkOraler FOr natten» 
 Orgelkonsert med Kåre Nordstoga

Lørdag 17. september
12.00 OrgelkOnsert (ctcOm) Christof Pülsch

Søndag 18. september
11.00 mendelssOHn i Høymessen 
 Valborg Orset Stene, liturg 
 Felix Mendelssohn: Der 42. Psalm,  
 «Wie der Hirsch schreit», motetter 
 Birgitte Christensen, sopran 
 Oslo Domkor  
 Oslofjord Kammerfilharmoni 
 Vivianne Sydnes, dirigent 
 Kåre Nordstoga, orgel

16.—18. SEPT. 
 I OSLO DOMKIRKE

www.oslodomkirke.no

Jubileumskonferanse på 
Viken senter  19. - 20. oktober 2016

Kom og hør psykolog Peder Kjøs kjent fra «Jeg mot meg»  på NRK, den 
kjente eksistensielle psykoterapeuten Emmy van Deurzen og ledende 
traumespesialist Suzette Boon og prest/forfatter Odd J. Eidner med
flere. Tidligere pasienter deltar med sine erfaringer.

Kursavgift for begge dager: kr 3500,-
Påmelding til kurs@vikensenter.no  Les mer på www.vikensenter.no

Å møte skammen 
Erfaringer og perspektiver gjennom 10 år

Alle takket nei - dåps festival avlyses

nytt, men innenfor det gjen- 
kjennelige.

Han mener Den norske kirke 
skal strekke seg langt i å nå ut til 
folk og må ta del i «markedet» på 
lik linje med andre samfunns-
aktører.

– Dåp har blitt et valg. Og det 
har også blitt et poeng for mange 
at barna skal få velge selv om 
de vil døpes eller ikke. Da er det 

viktig å vise hva dåpen er, også 
rent teologisk.

– Summen viktigst. Berit 
 Øksnes i Asker tror summen 
av alle de små tiltakene og en-
gasjementet de skaper på sikt 
kan gi gode resultater – selv 
om dåpsfestivalen ikke ble som  
planlagt. 

– Dette handler like mye om å 

få god kontakt med medlemmene  
i menigheten. Vi kommer til å 
fortsette å sende ut invitasjoner 
til trosopplæring – som utdeling 
av fireårsboka. Og vi kommer 
også til å prøve drop in-dåp, sier 
prosten og fortsetter:

– Og så er det viktig å tenke 
etter hvorfor vi vil ha flere til 
dåp, og hvorfor vi vil ha folk til 
å komme i kirken.

OFFENSIVT: Menighetene i Asker sendte ut dåpsinvitasjon til alle udøpte ett-, to- og treåringer. Det førte ikke til 
at flere døpes i denne omgang. Foto: Erlend Berge
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