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Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

Av: Trond Nergaard Bjerke,
Kompetansesenter rus – Nord-Norge
12-trinns selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) har utviklet en helt spesifikk modell som skiller seg klart fra et menigmanns og et profesjonelt perspektiv.
Selvhjelpsgrupper kan utgjøre en betydelig ressurs i rusbehandlingssammenheng, men
de vies i dag for lite oppmerksomhet av det profesjonelle offentlige helsevesenet,
mener artikkelforfatteren.

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?
Erfaringsbasert- og profesjonell kunnskap som tilnærming til rusrehabilitering

R

usavhengighet er et sammensatt og
gjennomgripende livsproblem som
påkaller behov for varierende grad av behandling og oppfølging. Noen rusavhengige trenger relativt kort behandling og
mindre grad av oppfølging, mens andre
trenger lengre behandlingstid og i enkelte
tilfeller livsvarig oppfølging. Dette siste
behovet kan være svært ressurskrevende
og vanskelig å imøtekomme for det offentlige helsevesenet. Selvhjelpsgrupper
kan utgjøre et potensielt viktig bidrag i
så måte, men dette er en mulighet som er
viet relativt lite oppmerksomhet. I artikkelen skal jeg se nærmere på hva det er
som virker i 12-trinns selvhjelpsgrupper
som AA, og peke på noen momenter som
skiller denne modellen fra en profesjonell
kunnskapsform og tilnærming til rusbehandling.

Aller først litt om begrepene erfaringsba-

sert og profesjonell. Det kan være misvisende å sette de to begrepene opp mot
hverandre og betrakte de som to gjensidig utelukkende satellitter som ikke
har noe med hverandre å gjøre. I mange
sammenhenger hvor det drives rusbehandling i Norge i dag eksisterer disse
side om side, med høyst uklare grenser
seg i mellom. Det betyr at en profesjonell kunnskapsform og tilnærming også
kan være basert på erfaringer, og en erfaringsbasert kan også være profesjonell.
En av grunnene til at det er vanskelig å
operere med vanntette skott mellom disse har også å gjøre med at vi alle i bunn
og grunn er menigmenn.

Vi er alle menigmenn
Professor Thomasina Borkman (1990)
innfører i tillegg til erfaringsbasert og
profesjonell kunnskap, en tredje viktig
referanseramme, som hun kaller «Lay
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Erfaringsbasert
kunnskap

Profesjonell
kunnskap

Menigmanns
kunnskap

frame» eller menigmannsperspektivet
oversatt til norsk.

Dette får også visse konsekvenser for
hvor kategorisk vi kan være i forhold til å
skille mellom en erfaringsbasert og profesjonell kunnskapsform og tilnærming,
fordi vi alle også er menigmenn og kvinner med erfaringer. Og vi er også alle på
sett og vis eksperter eller profesjonelle i
forhold til våre egne erfaringer.
I faglitteraturen er det imidlertid en
tendens til å slå sammen de to referanserammene menigmann og erfaringsbasert, og behandle disse som èn
kunnskapsform eller referanseramme.
Å betrakte den kunnskapsformen som
praktiseres og utvikles i 12-trinns selvhjelpsgrupper som et menigmannsperspektiv, og ikke noe mer enn det, er imidlertid ikke riktig.
12-trinns grupper utgjør en helt spesifikk
modell for rusrehabilitering som tar utgangspunkt i erfaringsbasert kunnskap,
og den skiller seg fra et menigmanns- og
profesjonelt perspektiv på flere måter.

Selv om enkelte nok vil bestride det, så
mener jeg i likhet med Borkman at vi alle
på sett og vis er menigmenn eller kvinner,
og at det gjelder uansett roller for øvrig.
Vi er menigmenn i kraft av våre valg som
avholdsmenn eller kvinner, storforbrukere eller midt i mellom.
Vi har alle, enten vi vil
Hva skiller erfaringseller ikke, inntatt et mebasert kunnskap og
12-trinns grupper utgjør en
nigmanns standpunkt
tilnærming i 12 trinns
helt spesifikk modell for
til rusmidler i form av
modellen fra den proferusrehabilitering som tar utholdninger til hvordan
sjonelle tilnærming til
vi personlig skal omgås
rusbehandling? Det ser
gangspunkt i erfaringsbasert
rusmidler, og hvordan vi
jeg nærmere på i denne
kunnskap, og den skiller seg
tenker at andre bør gjøre
artikkelen. Jeg vil peke
det. Rusmidler er en senpå at de har ulike kilder
fra et menigmanns- og protral del av vår kultur, som
og status, deres praksis
fesjonelt perspektiv på flere
alle har vært i berøring
er ulik, og det er knyttet
med, på et eller annet
ulike relasjonsformer til
måter.
vis. I en kronikk i tidsderes praksis.
skriftet Rus og AvhengigProfesjonell kunnskap
het uttalte en av Norges ledende rusforKilden til profesjonell kunnskap er gjerskere, professor Helge Waal, at man snart
ne akademisk utdannelse, eller innlæikke kan gå noen steder uten at det er
ring av en type systematisert kunnskap
rusmidler tilstede. Det eksister overalt, til
som er generert ved hjelp av anerkjente
og med på badet, sier han. Noen rusmidvitenskapelige prinsipper. Å tilegne seg
ler er legaliserte, mens andre ikke er det.

profesjonell kunnskap dreier seg om å
innlære en type informasjon som er generert innenfor spesifikke akademiske
disipliner (Borkman, 1976).
Et annet vesentlig moment ved profesjonell kunnskap er at den er tilgjengelig
kun for en begrenset del av befolkningen. Nemlig de som kvalifiserer for og
har møtt kravene som stilles for opptak
til spesialiserte akademiske disipliner.
Som eksempler på det har vi medisin- og
psykologistudium.
Den profesjonelle kunnskapens status
er dermed høy. Det henger blant annet
sammen med at den kunnskapen som
genereres av akademia generelt sett har
en høy status i forhold til andre kunnskapsformer. Utdannelse innen fag som
medisin og psykologi gir høy sosial status.
De forvalter verdier som generelt vurderes høyt som fysisk og psykisk helse, og
de er også representanter for akademia,
som anvender anerkjente vitenskapelig
metoder for generering av kunnskap.

Profesjonell kunnskap omsatt i
rusbehandling
Den profesjonelle rusbehandler, eller terapeut, er gjerne gjennom sin utdannelse
trent til å ha et diagnostisk blikk. Være
analytisk og kanskje fremfor alt å innta
en objektiv tilnærming, eller det som på
fagspråket kalles profesjonell distanse.
Dette er, som jeg nevnte innledningsvis,
ikke helt uproblematisk. For det første
kan man diskutere hvorvidt det i det hele
tatt er mulig å innta en objektiv og distansert holdning til et tema som rusavhengighet. Den profesjonelle vil gjennom sin
deltagelse i samfunnet ha en eller annen
bevissthet om, og holdning til, rus. Den
profesjonelle kan også ha personlige er-

faringer med rusmidler som vanskeliggjør en objektiv distanse ytterligere.
Riktignok synes kravet om objektiv distanse å ha blitt myket opp i de senere år,
all den tid en objektiv og distansert holdning i praksis er vanskelig å forene med
nye behandlingsformer i russektoren. De
nye behandlingsformene synes å i større
grad enn tidligere ha tatt innover seg at
rusavhengighet er en kompleks og sammensatt lidelse. En lidelse som gjør at
behandlingsmetodene må favne bredt og
innrette seg mot den rusavhengiges biologi, psykologi, og sosiale og kulturelle
forhold. Kort sagt alle forhold som vedrører personen som individuelt og sosialt
vesen, deriblant mellommenneskelige
relasjoner.
Når jeg allikevel trekker frem objektivitet og personlig og emosjonell distanse
som et kjennetegn ved det å være profesjonell, så er det mer for å tydeliggjøre at
det foreligger en klar eksplisitt rollefordeling i relasjonen mellom profesjonell
og pasient. En rollefordeling der den
profesjonelle forventes å være eksperten
og pasienten den hjelpetrengende. Pasienten på sin side må tro, eller velge å tro,
at den profesjonelle sitter med nøkkelen
til en løsning på problemet. At pasienten
har tillit til behandleren synes da å bli et
viktig element for drive konstruktiv behandling.

Erfaringsbasert kunnskap
Den erfaringsbaserte kunnskapen er
en kunnskapsform som har sin kilde i
personlige og konkrete livserfaringer. I
denne forbindelse konkrete og personlige erfaringer med det å være rusavhengig. Kunnskap som er tilegnet på denne
måten, altså en form for «learning by doing», er antagelig den eldste formen for

7

8

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

tilegnelse av kunnskap som vi kjenner til
i menneskets historie.
Sentrale kjennetegn ved erfaringsbasert
kunnskap er at den er personlig, konkret,
pragmatisk og idiosynkratisk. Det siste
betyr at den er spesiell og unik ved at den
er knyttet til enkeltindividers subjektive
opplevelse. Profesjonell kunnskap, derimot, kan sies å være mer depersonalisert,
idet den ikke på langt nær er knyttet til
og avhengig av enkeltpersoner, men snarere av kulturer. Ifølge Gouldner (1993)
er dette en vesentlig forskjell mellom
kunnskap som er basert på tilegnelse av
informasjon, og kunnskap som er basert
på personlige erfaringer. Erfaringsbasert
kunnskap, sier han, er en type bevissthet som ikke har noen eksistens bortsett
fra i, og via, den personen som har gjennomlevd og har et uttrykk for det som er
gjennomlevd.
Men det er jo ikke slik at mennesket alltid
har et uttrykk for det som er gjennomlevd. Det er ikke alt man har erfart som
lar seg uttrykke verbalt. Dermed er et
annet viktig kjennetegn ved erfaringsbasert kunnskap at den er en form for «taus
kunnskap», som ikke alltid er like lett å
verbalisere eller uttrykke ved hjelp av annen symbolikk, som f. eks. tekst.
At den er personlig og konkret i betydningen knyttet til personlige hendelser og
subjektiv opplevelse, innebærer at denne
formen for kunnskap for utenforstående
kan fortone seg som hverdagslig prat om
hverdagslige hendelser, og dermed kan
betraktes som relativt uinteressante. At
den ofte kan være vanskelig å uttrykke i
ord eller tekst gjør det ikke noe bedre. I
dagens samfunn er det en tendens til å
sette likhetstegn mellom kunnskap og

informasjon som kan kodifiseres som en
multiplikasjonstabell eller en databank
på en harddisk. Det er også en tendens til
å sette likhetstegn mellom kunnskap og
den intellektuelle tanke – som altså kan
artikuleres og uttrykkes i ord eller i tekst.
Dette gjør at den erfaringsbasert kunnskapen ikke har den samme positive
klangen og høye valør som profesjonell
kunnskap.
En annen grunn til at erfaringsbasert
kunnskap ikke er forbundet med like høy
status som profesjonell kunnskap, er at
når personer som for eksempel medlemmer av selvhjelpsgrupper så å si «tar skjea
i egen hånd», så kan det oppfattes som en
provokasjon mot det rådende etablerte
og spesialiserte faghegemoniet. Noen,
for eksempel Klyve (2006), mener at det
har skjedd en oppmykning av hva som
oppfattes som gyldig kunnskap innenfor rusfeltet, og en klar dreining mot å
akseptere selvhjelpsgrupper og deres
betoning av erfaringsbasert kunnskap
som et konstruktivt og positivt alternativ
til den profesjonelle tilnærming. I norsk
rusfaglig litteratur finner vi også enkelte
som uttrykker støtte for og oppmuntring
til bruk av selvhjelpsgrupper i rusfeltet.
Blant annet Barth, Børtveit & Prescott
(2001) og Fekjær (2008). Allikevel viser en
ny norsk studie gjort av Vederhus, Kristensen, Tveit og Clausen (2008), at helsepersonell her til lands i for liten grad tar i
bruk den ressursen som de tolvtrinns baserte selvhjelpsgruppene utgjør, og at de
ofte har for liten bevissthet om å henvise
sine ruspasienter til dem. Symptomatisk
er det også at sistnevnte studie er, så vidt
jeg kan se, den eneste norske forskningsstudien som omhandler selvhjelpsgruppen AA og som er publisert i et tidsskrift
med peer review.

Erfaringsbasert kunnskap omsatt til
praksis

et eget språk, der visse ord og begreper
kan fortone seg som uforståelig av utenVia amerikansk film har de fleste fått et
forstående. Dette språklige konseptuelle
lite innblikk i hvordan et møte i AA går for
rammeverket finnes i en egen bok som
seg. En person står foran en forsamling
heter 12-trinn og 12 tradisjoner. De 12
og deler sine erfaringer som alkoholiker
trinnene er også beskrevet i det som kalog rusavhengig med tilhørere som også
les Storboka, og denne boka inneholder
har personlige erfaringer som rusavhenogså en detaljert historisk fortelling om
gig. En 12-trinns selvhjelpsgruppe som
hvordan de første medlemmene og grünAA praktiseres og drives av personer som
derne av AA gjennom prøving og feiling
har personlig erfaring med alkoholisme/
kom frem til de 12-trinn. Senere har over
rusavhengighet, og de tillater ingen inn2 millioner av mennesker verden over
blanding eller deltagelse av profesjonelt
fulgt denne oppskriften og klart å holde
personell. Det vil si kun hvis den profeseg rusfri. Det er denne nesten bemerkelsjonelle også har personlig erfaring som
sesverdige suksessen, som har engasjert
rusavhengig.
Sett
forskere til å forsøke
utenfra kan denne
å finne ut hva det er
praksisen med å dele
som virker, når menDet er denne nesten bemerkelsessine erfaringer med
nesker med samme liverdige suksessen, som har engaandre virke nesten
delse møtes for å dele
banalt enkel. Men går
sine erfaringer med
sjert forskere til å forsøke å finne ut
man dette nærmere
hverandre.
hva det er som virker, når mennesker
etter i sømmene, vil
man finne at denne
Og ett av svarene på
med samme lidelse møtes for å dele
delingen av erfaringshva det er som virker
sine erfaringer med hverandre.
basert kunnskap er
i selvhjelpsgruppene
satt i et helt spesielt
ligger kanskje nettopp
system, som gjør at deling av personlige
der: I at det er mennesker med samme
historier får en helt bestemt funksjon og
problem som møtes. Fordi det danner utvirkning.
gangspunkt for helt andre mellommenneskelige relasjoner enn profesjonellHva det er som virker i selvhjelpsgrupper
pasient relasjonen. En felles lidelse, et
som følger AA- modellen, er et spørsmål
felles problem gjør at relasjonen blir mer
som har engasjert forskere i flere tiår, og
horisontal en vertikal. Medlemmene blir
har resultert i en stor mengde forskningslikestilte. I motsetning er relasjonen melrapporter som fokuserer på ulike aspeklom profesjonell og pasient. Her leverer
ter. Det de aller fleste synes å være enig
den profesjonelle i kraft av sin status som
om er at AA`s 12-trinns modell er et soekspert, behandling til pasienten, som er
fistikert, ideologisk og konseptuelt ramhjelpetrengende. I AA er medlemmene
meverk. Her beskrives rusavhengighet
likemenn, og de er gjensidig avhengig av
som en sykdom, samtidig som den har
hverandre.
en oppskrift på hvordan man kan løse
I stedet for å være pasient får de status
sitt personlige problem som rusavhensom hjelper og hjelpetrengende i en og
gig. Det er nærmest en egen kultur med
samme person. De blir det Toffler (1980)
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kaller «pro-sumers», som innebærer at
de ikke bare er helsekonsumenter men
helseytere også. Og status som hjelper får
de som regel allerede på sitt første møte.
Eksempler på det er når old-timeren med
sitt 20årige AA medlemskap sier til den
skjelvende nykommeren, at han er den
viktigste personen på dette møtet, fordi
nykommeren hjelper old-timeren til å
huske hvordan han hadde det selv. Ved
at nykommeren forteller sin personlige
beretning, som på det tidspunktet er erfaringsbasert kunnskap, styrker han oldtimerens arbeid med å opprettholde sin
erfaringsbaserte ekspertise. Den er ikke
gitt en gang for alle. For å opprettholde
sin erfaringsbaserte ekspertise må han
fortsette å møte andre som har det samme problemet, slik at han kan fortsette å
fortelle sin historie og høre på de andre.
Dette med å fortelle sin historie er altså
et viktig moment i gjensidigheten. Flere
forskere
har
pekt på, at det
å fortelle sin
Dermed er medlemmehistorie gjennes personlige kunntatte ganger, i
seg selv også
skap om hvordan det
har en helbreer å være rusavhengig
dende virkning
ikke taus lenger. Den er
(bl.a. Denzin,
1987). Den foromsatt til et språk og
tellingsformen
en praksis.
som benyttes
i
selvhjelpsgrupper som
AA, har et helt spesielt format som gjør
den til en form for narrativ metode. En
slags språklig praksis for transformering
av identitet. Metoden består med andre
ord i å fortelle sin historie på en slik måte
at den rusavhengige kan omskrive og få
en ny forståelse av seg selv.

Fortellerformatet er som følger: Starten
på historien er som regel hvordan det var
å leve som rusavhengig, så fortelles det
hvordan det var når de kom til AA, og til
slutt hvordan livet har blitt som rusfri. I
den internasjonale selvhjelpslitteraturen kalles denne fortellingsformen for
«drunk –a-louge». Nye medlemmer lærer
dette formatet ved å høre på de andre og
eldre medlemmene, og etter hvert begynner de å fortelle sin egen historie i det
samme formatet, og ved å bruke mange
av de samme begrepene.
Det å lære seg å fortelle sin historie innefor AA kulturen på denne måten har Denzin (1987) beskrevet som det ultimate paradoks for hver enkelt medlem: Han eller
hun må, for å finne seg sjøl og en løsning
på sine problemer, lære seg å snakke og
praktisere et språk som andre har funnet opp tidligere. Det er altså ikke nok å
lære et språk ved å lese AA litteratur eller
bare høre på de andre medlemmene når
de forteller. Språket må praktiseres, og
det er først når språket praktiseres gjennom å fortelle sin historie over tid og flere
ganger til sine likemenn, at det blir del
av personen. Det er først da at man kan
snakke om at den erfaringsbaserte kunnskapen blir til erfaringsbasert ekspertise.
Den språklige praksisen som ligger i hans
eller hennes tale som en uttalt tekst og
historie, produserer en erfaringsbasert
ekspertise om det å være rusavhengig.
Det skjer en avdekning av personlige erfaringer og hendelser, identiteten transformeres og individets sosiale verden
endres. Dermed er medlemmenes personlige kunnskap om hvordan det er å
være rusavhengig ikke taus lenger. Den
er omsatt til et språk og en praksis.

Eksempler på tre ulike posisjoner
De tre posisjonene som er nevnt ovenfor:
erfaringsbasert kunnskap, profesjonell
kunnskap og erfaringsbasert ekspertise
illustreres her gjennom noen eksempler:
I en forskningsstudie (Wynn m.fl., 2008)
ble det intervjuet 8 rusavhengige og 5
allmennpraktiserende leger. Et av spørs
målene var hvordan de opplevde å samtale med hverandre om rusavhengighet.
De aller fleste svarte at de opplevde det
som problematisk og vanskelig å samtale
om rusavhengighet.
Dette er i og for seg ikke så veldig overraskende all den tid rusavhengighet er et
personlig og sosialt fenomen, som ofte
påkaller negative følelser, som for eksempel skam. Men ulik utgangspunkt og
ulik kunnskap kan være en medvirkende
faktor. Legen har en akademisk, teoretisk, analytisk og diagnostisk tilnærming,
mens pasienten har en erfaringsbasert
kunnskap som det kanskje ikke er festet
noe språk til enda.
I kontrast til møtet mellom allmenn
praktiserende leger og rusavhengige pasi
enter, står møte mellom alkoholikere fra
24 forskjellige land i to Internett AA grupper. Denne studien (Bjerke, 2009) var en
studie av to Internettbaserte AA- grupper
med et internasjonalt medlemskap.
Ett av forskningsspørsmålene var hvorvidt medlemmene opplevde det som problematisk å identifisere seg med hverandre, når de kom fra så mange forskjellige
land og kulturer som de gjorde. Svarene
oppsummeres godt i disse to sitatene:
Alkoholisme er en internasjonal sykdom –
vi er mer like enn vi er forskjellige, uansett
hvilket land vi kommer fra.

De 12 trinn kan lett oversettes i mellom
kulturer, etter min oppfatning, fordi de
ikke er et trossystem som vi må absorbere,
men i stedet er enkle instruksjoner å følge.
Den tredje studien som jeg skal trekke
frem som et eksempel er en intervensjonsstudie der 8 pasienter med dobbeltdiagnose, (samtidig rusavhengighet
og psykiatrisk diagnose) ble utstyrt med
mobiltelefon når de hadde avsluttet sin
behandling ved en institusjon for rus og
psykiatri (Bjerke m. fl., 2008). Med denne telefonen kunne de enten ta kontakt,
eller bli kontaktet via SMS, av en av de
ansatte ved institusjonen de hadde vært
innlagt på. I en periode på fire måneder
ble det sendt 112 SMS fra pasientene til
de ansatte. 49 % av de ble kategorisert
som rus og psykiatri relatert, mens 51 %
var hverdagslig prat.
Det mest oppsiktsvekkende var at enkelte av deltagerne, både pasient og ansatt, fortalte at de opplevde å komme
nærmere hverandre når de brukte SMSmeldinger, enn de gjorde i den perioden
hvor pasienten var innlagt på institusjonen. Dette sto i skarp kontrast til det vi
forventet i utgangspunktet, nemlig at
SMS-meldinger ikke er et kommunikasjonsmedium som vil klare å formidle
nærhet, all den tid det eneste de har å
forholde seg til er tekst.
I lys av det jeg har snakket om tidligere kan
det være slik, at bruk av SMS som kommunikasjonsmedium mellom pasient og
profesjonell behandler, bidro til å forskyve
interaksjonen og maktforholdet. Det hverdagslige innholdet i SMS-meldingene appellerer kanskje mer til de rusavhengiges
erfaringsbaserte kunnskap og praktiske
bevissthet om denne. Relasjonen blir så

11

12

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

å si løftet ut av den formelle terapeutiske
konteksten, som i en ansikt-til-ansikt relasjon ville hatt et mer ekspert/pasient- preg.
Pasienten får med andre ord et pusterom
fra pasientrollen, også ved at denne kommunikasjonsformen gir pasienten langt
bedre muligheter til å bestemme hva det
skal kommuniseres om.
En nylig gjennomført doktorgradsstudie
av Astrid Skatvedt (2008) bidrar også til å
kaste lys over en slik nærhet over avstand
tolkning. Skatvedt gjorde feltarbeid i tre år
ved en institusjon for rusavhengige, der
hun studerte betydningen av formelle og
uformelle samtaler mellom pasientene og
de ansatte. Hun fant at de uformelle samtalene hadde stor terapeutisk betydning
for pasientene. Det uformelle samværet
mellom ansatt og rusavhengig kan ha stor
betydning for rusavhengiges syn på seg
selv og sin behandlingsprosess, men dette
er noe som er lite undersøkt innenfor terapi- og omsorgsarbeid, sier Skatvedt.

Avsluttende bemerkninger
Det er ikke nødvendigvis slik at de som
har vært der vet best. Jeg er tvert i mot
overbevist om, at de som ikke har vært
der også har noe å tilføye. Hvordan vi organiserer russektoren kan imidlertid ha
betydning for mulighetene for å forene
disse to referanserammene.
Etter rusreformen i 2004 ble behandling
av rusavhengige underlagt spesialisthelsetjenesten. Rusavhengige fikk dermed
pasientstatus med tilhørende rettigheter
på lik linje med alle andre pasientgrupper.
Det er delte meninger i rusfagfeltet om
hvorvidt dette er en heldig løsning eller
ikke. I forhold til det jeg har sagt om betydningen av erfaringsbasert kunnskap og
ekspertise, kan det stilles spørsmålstegn

ved om vi ikke er i ferd med å organisere
oss bort fra en erfaringsbasert tilnærming.
Selv om det underliggende målet i rusreformen kan være å styrke de rusavhengiges posisjon, kan det også bidra til en
ytterligere sementering av maktforholdet
mellom pasient og profesjonell. Det kan
også medføre en nedprioritering av den
erfaringsbaserte kompetansen.
Men ikke nødvendigvis. Omtrent på
samme tid som rusreformen ble iverksatt kom «Opptrappingsplanen for psykisk helse» som satte fokus på pasientens
egenmestring og brukermedvirkning.
Som en følge av denne kom Sosial- og
Helsedepartementet med en «Nasjonal
plan for selvhjelp» som fokuserer på å
gjøre selvhjelpsprinsippet bedre kjent
og mer brukt. Folkehelsemeldingen satte
følgende målsetning for en nasjonal satsing på selvhjelpsarbeid: Målet er, sies
det, «å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk
kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp, og bidra til at selvhjelp som verktøy
kan brukes innen psykisk helsearbeid,
både for brukere og hjelpere».
Jeg tror at det er fullt mulig å gjøre begge
deler, og det gjøres da også. I Norge, og
i mange andre land finnes et helt spekter av eksempler på ulike varianter av
en selvhjelpstilnærming, også i offentlig
regi, og både med og uten profesjonell
ledelse og deltagelse. Men forsøkene på
å integrere disse to referanserammene er
ikke helt uproblematisk.
For eksempel: Hva skjer når det offentlige helsevesenet skal praktisere noe som
i utgangspunktet er likemannsbasert? Vil
det være noe som går tapt, og hva er det
som eventuelt går tapt? Hvordan kan vi
innrette de offentlige tjenestene på en

slik måte at de positive effektene av en
erfaringsbasert tilnærming ikke mister
sin slagkraft.
Jeg vil slå et slag for at vi gjør mer forsknings- og utviklingsarbeid som kan besvare disse spørsmålene.
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Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper?

Av: Solveig Storbækken,
Kompetansesenter rus- region vest Bergen
Opplever kvinner og menn rollen som pårørende til en rusmiddelmisbruker ulikt? På
hvilke måter og for hvilke formål er dette i så fall relevant for utformingen av tjeneste
tilbud til målgruppen? Denne artikkelen er skrevet med bakgrunn i en undersøkelse
blant voksne pårørende.

Kjønn som korrigerende perspektiv i
pårørendearbeid
Bakgrunn
Artikkelen er skrevet med bakgrunn i
rapporten Alene sammen; En behovsundersøkelse gjort blant voksne pårørende
i Hordaland og Sogn og Fjordane (Storbækken & Iversen 2009). Formålet med
undersøkelsen var å kartlegge ulike hjelpebehov hos voksne pårørende, og hvordan disse hjelpebehovene eventuelt kan
møtes på en hensiktsmessig måte. Undersøkelsen som artikkelen bygger på,
viser til dels store kjønnsforskjeller med
hensyn til både håndtering av situasjonen som pårørende, og behov for hjelpetiltak hos kvinner og menn. I artikkelen
fokuseres det på mulige forståelser av
disse forskjellene, og hvordan en eventuelt kan møte mannlige og kvinnelige pårørende på en hensiktsmessig måte.
Å være pårørende til mennesker med et

rusproblem, innebærer for mange en
stor påkjenning og byrde på flere områder. Etter hvert som kunnskapen om
pårørendes belastninger i familier med
rusmiddelavhengighet har økt, har det
offentliges bekymring vokst. Det er en
voksende bekymring knyttet til behovene til disse familiemedlemmene, og ikke
minst hvordan disse behovene best kan
møtes. Fra forskningslitteraturen vet vi
at det er ulike grupper av pårørende, og
at de ulike funksjoner de har i familien
er med på å påvirke deres hjelpebehov.
Dette er viktig å ta hensyn til i utformingen av tjenestetilbud. Samtidig er kjønn
en underkommunisert dimensjon både
i forskningslitteraturen og i tiltaksapparatet. Få studier ser på kjønnsforskjeller
med hensyn til hvordan rusproblematikk influerer på familiemedlemmene,
og om det er ulike hjelpebehov hos kvin-

15

16

Kjønn som korrigerende perspektiv i pårørendearbeid

nelige og mannlige pårørende. I bruken
res for at situasjonen skal oppleves minst
av hjelpetilbud ser vi imidlertid et svært
mulig belastende ( Eide & Eide 2007).
kjønnsskjevt bilde. Statistikken for 2007
I en stor svensk studie om hva som skafra Veiledningssenteret for pårørende i
per god helse, konkluderer forfatteren
Oslo viser at ved telefonhenvendelser fra
med at kvinner og menn investerer i seg
foreldre, representerer mødrene over tre
selv på ulike livsområder på vei til god
fjerdedeler av henvendelsene. I søskenhelse. Både kvinner og menn trenger å
gruppen representerer søstre det samme,
oppleve at det de bidrar med er viktig
og i gruppen barn av rusmiddelavhenog betydningsfullt, men veiene til denne
gige foreldre representerer døtre nesten
opplevelsen er forskjellig for kjønnene.
nitti prosent. Dette bildet forsterkes ytEn balanse mellom hjem, familie, friterligere når det kommer til timeavtale
tidsaktiviteter og jobb er utslagsgivende
ved senteret. I alle pårørenderelasjoner
for god helse blant kvinner, mens det
er det kvinnene som hovedsakelig oppfor menn er arbeidslivet som gir mening
søker veiledningssenteret for hjelp. ( Veiog opplevelse av betydningsfullhet (Håledningssenteret.no)
kansson 2009).
I Stiftelsen Bergensklinikkenes tilbud til
Dette skulle indikere at vi trenger ulike
ulike pårørendegrupper, var det i 2008
strategier for å fremme god helse på tvers
kun kvinner som benyttet seg av partnerav kjønnene når det gjelder pårørendeargruppe, på pårørendeseminarer deltok i
beid.
all hovedsak kvinner, og i et
korttids kurstilbud var over
Hvordan kan så disse fortre fjerdedeler av deltakerne
skjellene i opplevelse av meDette skulle indikere
kvinner. I internasjonale
ning og betydningsfullhet
at vi trenger ulike
studier ser en det samme
mellom kjønnene forklares?
strategier for å frembildet. Kvinnelige pårørenBourdieu (1993) refererer til
de søker i større grad hjelp
vaner som kulturbestemte
me god helse på tvers
enn mannlige, og de oppgir
og noe vi mennesker tilegav kjønnene når det
i større grad emosjonelle
ner oss gjennom sosialisehjelpebehov enn det menn
ring og dannelse. Disse tilgjelder pårørendeargjør. En gruppe skiller seg
bøyelighetene til å handle
beid.
derimot ut, yngre menn søpå bestemte måter innenfor
ker oftere hjelp enn eldre
ulike miljøer betegner han
menn. (Bancroft et al 2003).
som en slags praktisk sans.
Den praktiske sansen styrer både tanker,
Å mestre belastninger som kvinner
følelser og handlinger og konstituerer
og menn
verden som meningsfylt. I følge Bourdieu
Å kunne mestre belastende eller stresutvikles vaner på bakgrunn av bestemte
sende situasjoner innebærer å forholde
miljøbemessige tilbøyeligheter, og det er
seg hensiktsmessig til situasjonen og
denne tilbøyeligheten som gjør at kvinegne reaksjoner. Dette kan bety å forsøke
ner og menn handler som de gjør. For
å få kontroll på følelsene, få en bedre foreksempel at kvinner tar mest omsorgsarståelse av situasjonen, eller rett og slett å
beid i familien og at menn tar overtiden
få et praktisk grep om det som kan gjøpå jobben (Bourdieu 1993).

Kjønn som korrigerende perspektiv i pårørendearbeid

I en undersøkelse Lilleaas (2006) har
gjort, beskriver mange kvinner en vane
om å være i kroppslig beredskap for andre. «Denne kroppserfaringen kan beskrives som en «på vakt situasjon» som alle
mennesker har tilgang til som en måte
å fornemme farer på. Noen må ivareta
andres basale behov og følelser. Et vars-

trykk for følelser. Kvinner sosialiseres i
større grad til å fokusere på relasjoner og
å være i beredskap for andre (Drumheller
2006; Bakketeig & Nordhagen 2007).
Det er særlig to dominerende mestringsstrategier en ser blant folk; en problemfokusert mestringsstrategi hvor målet er
kognitive og adferdsmessige endringer,

Hvordan kvinner og menn blir sosialisert inn i ulike kjønnsroller kan dermed være en viktig
variabel når en skal se på hvordan stress oppfattes og ulike mestringsstrategier utvikles for
pårørende.

lingssystem – mange kvinner ser ut til å
ha utviklet en beredskap som ikke varsler
om egne behov, det virker som hensynet
til deres kropp overskygges av en plikt- og
ansvarsfølelse overfor andre. Denne velutviklede ansvarsfølelsen for andre kan
skyldes en kjønnsmessig bestemt atferd
i vår kultur og oppleves som meningsfull for mange kvinner. Og det er denne
kroppslige og kjønnsmessige situasjonen
som gjør at kvinner «instinktivt vet hvordan de bør reagere i visse situasjoner» (Lilleaas 2006).
«Menn har i likhet med kvinner innarbeidet en type kroppslig beredskap, men
deres ansvars- og pliktfølelse går mer i
retning av jobb og karriere» (Lilleaas i Roness & Matthiesen 2006).
Hvordan kvinner og menn blir sosialisert
inn i ulike kjønnsroller kan dermed være
en viktig variabel når en skal se på hvordan stress oppfattes og ulike mestringsstrategier utvikles for pårørende. Fortsatt
kan det se ut som menn blir sosialisert
til større uavhengighet, er mer løsningsfokusert og mindre orientert mot å gi ut-

versus en følelsesfokusert mestringsstrategi hvor målet er å modifisere egne
følelser knyttet til den stressende situasjonen (Eide & Eide 2007). Det er generell
enighet om at en følelsesfokusert mestring ikke er så effektiv som en problemfokusert, og at en slik mestringsstrategi
tenderer mot å utløse en psykisk påkjenning. Forskning viser at kvinner tenderer
mot å bruke mer følelsesfokuserte mestringsstrategier enn menn, som vanligvis
bruker mer problemfokuserte mestringsstrategier. Dette kan være en grunn til at
kvinner i større grad enn menn opplever
stress gjennom livsløpet (Drumheller
2006).
Samtidig gir denne mestringsstrategien
også i større grad tilgang på signaler fra
kroppen og evne til å tolke og sette ord på
opplevde plager. Dette kan forklare forskjeller i kvinner og menns rapportering
av helseplager – kvinnene opplever og gir
uttrykk for disse, mens mennene i større
grad eksternaliserer plagene (Mæland &
Haugland 2007).
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Kjønnet kontakt med rusmiddel
avhengig
Halvparten av mødrene i undersøkelsen
vår har kontakt daglig, eller flere ganger
i uken, med den rusmiddelavhengige, i
motsetning til fedrene som har kontakt
langt sjeldnere. Kan det være slik at det

med en «fight or flight response» – mens
kvinners respons er mer « tend and befriend». Dette kan også være med å forklare
hvorfor menn forlater deres rusmiddelavhengige partner, mens kvinner blir i
forholdet og prøver å mestre situasjonen
(Drumheller 2006).

Mødrene tar på seg omsorgsoppgavene og blir mer følelsesmessig belastet ved den tette oppfølgingen av den rusmiddelavhengige. Far blir ikke så følelsesmessig involvert ved at han har
andre fokus og større avstand til den rusmiddelavhengige.
Bourdieu kaller en vanemessig tenkning,
eller tilbøyelighet til å handle på bestemte måter, forklarer kjønnsforskjellene i
kontakthyppighet blant mødre og fedre i
undersøkelsen? Mødrene tar på seg omsorgsoppgavene og blir mer følelsesmessig belastet ved den tette oppfølgingen av
den rusmiddelavhengige. Far blir ikke så
følelsesmessig involvert ved at han har
andre fokus og større avstand til den rusmiddelavhengige. Dette samsvarer med
studier som viser til at tilbaketrekking
assosieres med større selvstendighet og
redusert stress for det aktuelle familiemedlemmet (Orford et al 1998). Kan det
være slik at det ikke er plass til mer enn
en rolle som omsorgstaker, og når mor
tar på seg den må far fylle andre roller?
Den som ordner opp i økonomisk uføre,
engasjerer seg i de praktiske forholdene
rundt den rusmiddelavhengige osv. Kvinners behov for tilbud som pårørende vil
dermed være mer akutt, intenst og ha et
sterkere følelsesmessig aspekt enn det
som er aktuelt for menn. Det er kvinnene
som investerer mest tid og krefter, samt
emosjonelt engasjement i relasjonen til
den rusmiddelavhengige. Menn reagerer

Erfaring med pårørendetilbud
Over 60 % av pårørende i undersøkelsen
har aldri benyttet seg av noe pårørendetilbud. På det tidspunktet pårørende
svarer på undersøkelsen, er det kun et
lite mindretall som gjør seg bruk av slike
tjenester. Når vi samtidig vet at de fleste
av disse pårørende har levd i denne situasjonen over svært mange år, bekreftes
dokumentasjonen om at det tar lang tid
for pårørende å søke hjelp. For menn tar
det enda lengre tid enn for kvinner, og i
likhet med det andre studier viser, oppgir
kun en liten andel av mennene i vår undersøkelse å ha benyttet seg av pårørendetilbud overhodet.
Hvordan kan en forklare disse kjønnsforskjellene i bruk av aktuelle tilbud overfor
pårørende utover det som er beskrevet
ovenfor? Kvinner og menn forholder seg
forskjellig til symptomer og problemer.
Kvinner opplever oftere at de er syke og
søker profesjonell hjelp i større grad enn
menn (Schei & Bakketeig 2007). Dette
kan forstås som et uttrykk for kvinners
større helsebevissthet og tro på behandling. Det kan også sees på som typisk for
kvinnerollen. Menn undervurderer sine
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hjelpetilbud som gis, alt ut fra den enkelte organisasjons/institusjons ressurser
og faglige ståsted (Bjørnstad 2007). Med
dette som utgangspunkt, er det viktig for
utviklingen av fagfeltet å se nærmere på
hvilken type hjelp som er hensiktsmessig for å øke mestringsevne og livskvalitet
hos denne gruppen.
Et relevant spørsmål kan da være i hvor
stor grad tilbudene er innrettet mot det
vi vet er virksomt for pårørendes livskvalitet – og i hvor stor grad pårørende ut
fra om de er kvinne eller mann opplever
disse tilbudene som relevante for dem.
Når vi sammenligner hvilke tilbud påKan noe av svaret på hvorfor tilbud først
rørende i undersøkelsen har brukt, med
og fremst benyttes av kvinner, også henhva de faktisk kunne tenke seg av tjege sammen med at tilbudene i større
nestetilbud, finner vi at de få mennene i
grad er bygd på kvinners premisser enn
utvalget som har benyttet seg av tilbud,
på menns? Det terapeutiske rommet
først og fremst har deltatt på kurs og samkan oppfattes som feminint med vekt på
linger for pårørende.
intim dialog og forDet mennene samlet
ventninger om å dele
først og fremst ønfølelsesmessige proEt relevant spørsmål kan da være i
sker å benytte seg av,
blemer. Dette samhvor stor grad tilbudene er innreter samtaler sammen
svarer i mindre grad
med den rusmiddelmed den maskuline
tet mot det vi vet er virksomt for
avhengige og indivimåten å håndtere en
pårørendes livskvalitet – og i hvor
duelle samtaler. Det
vanskelig situasjon
kan altså se ut som
på, som mere handstor grad pårørende ut fra om de er
mennene har behov
ler om en praktisk
kvinne eller mann opplever disse tilfor noen andre tilbud
og løsningsorientert
budene som relevante for dem.
enn det de i stor grad
hjelp. Ved gjennomer tilbudt. For kvingang av tilbudene til
nenes del, har de bepårørende på nasjonyttet seg av både gruppemessige tilbud
nalt nivå, er det en overvekt av tilbud av
og i noe mindre grad individuelle tilbud.
terapeutisk karakter. Manglende alternaDe ønsker i likhet med mennene indivitiver kan være med til å hindre menn i å
duelle tilbud, men ønsker også i større
søke hjelp.
grad å delta i tilbud på gruppebasis enn
Ønske om hjelpetilbud
det mennene gir uttrykk for.
I dag gis det mange tilbud til pårørende
både gjennom egne brukerorganisasjoHalvparten av mennene i undersøkelsen
ner og gjennom det offentlige. Det kan lisier at om aktuell hjelpeinstans tok dikevel se ut som det er noe tilfeldig hvilke
rekte kontakt, så ville det hjelpe dem til å
lidelser, skal ta vare på seg selv og ikke
vise sårbarhet. For kvinner er det mer tillatt å oppsøke hjelp og gjøre seg bruk av
det profesjonelle hjelpeapparatet.
Fortsatt blir menn sosialisert inn i den
maskuline verden hvor mot og dristighet blir applaudert. Maskulinitet kan
dermed være en risikofaktor for sykdom,
skade og død – men også en barriere mot
bevissthet om helseskader og behandlingsbehov. Ekte menn blir ikke syke, og
hvis de blir det oppsøker de ikke hjelp før
det er for sent (Schei & Bakketeig 2007).
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motta tilbud. Dette gjelder i langt mindre
grad for kvinnene. Ut fra dette kan det se
ut som menn mer enn kvinner trenger å
bli invitert inn i konkrete tilbud - at noen
de har tillit til, peker på hvor de kan finne
den riktige hjelpen tilpasset akkurat dem.
Det kan også se ut som det har betydning for menn å delta i sammenhenger
hvor tilbudet omfatter både den rusmiddelavhengige og pårørende. Å involvere
mannlige pårørende når den rusmiddelavhengige er i en behandlingssituasjon,
kan være med å gi dem en begripelig
og meningsfull posisjon. Å involvere de
mannlige pårørende og gjøre dem delaktige kan være sentralt for opplevelsen av
å få makt over egen situasjon, at de kan
få en opplevelse av en delaktig posisjon
som er meningsfull, og hvor de er viktige medspillere i prosessen for at den
rusmiddelavhengige kan gjenvinne sin
helse.
I undersøkelsen oppgir verken kvinner
eller menn at de ønsker kjønnsdelte tilbud. Det kan likevel tenkes at oppretting
og annonsering av tilbud som spesielt er
tilrettelagt for menn, vil kunne appellere
til mennene ut fra at de da vil kunne se
for seg at de kan fokusere mer direkte
på mannsrollen som pårørende. Ved å
motta hjelp, kan mennene også bli mer
oppmerksomme på, avlaste og støtte de
kvinnelige pårørende i kontakten med
den rusmiddelavhengige.
For kvinnenes del vil et kjønnsdelt tilbud
kunne bety at de kan fokusere på den
emosjonelle siden ved sin rolle, og å regulere nærhet og avstand på en hensiktsmessig måte for seg selv og den rusmiddelavhengige.

Hjelpebehov - triste kvinner og tøffe
menn?
I undersøkelsen oppgir nesten tre- fjerdedeler uavhengig av kjønn at de trenger
kunnskaper om å håndtere situasjonen
som pårørende. Det kan ligge ulike tolkningsmuligheter i det å skulle håndtere
en situasjon; det kan forstås ulikt av de
enkelte som svarer, og det kan forstås
ulikt ut fra om du er kvinne eller mann.
Å håndtere situasjonen kan forstås som å
skulle mestre situasjonen som pårørende
står oppe i. Begrepet mestring er hentet
fra stressforskningen og oversatt fra det
engelske «coping» til»… menneskers evne
til å forholde seg til de utfordringer og påkjenninger en møter i livet» (Grue 2001).
Praktisk mestring handler om hvordan
man organiserer og strukturerer dagen
når den er mer krevende pga situasjonen
knyttet til den rusmiddelavhengige enn
det den ellers ville vært. Det kan handle
om hvordan pårørende sliter med å nå
frem i behandlingsapparatet, hvordan
de organiserer dagene rundt den rusmiddelavhengige for å få til en endring
i situasjonen eller for å unngå overdoser
osv. Sosial mestring handler om hvordan
man «presenterer avviket» i det sosiale
landskapet. Pårørende kan oppleve stigmatiserende praksis i omgivelsene, opplevd tildeling av skyld fra både formelt og
uformelt nettverk og isolasjon og ensomhet både for sin egen del og den som er
rusmiddelavhengig. Psykologisk mestring handler om hvordan man forholder
seg til den sorg og eventuelle skyld og
skam som problemet vekker i en selv og
den rusmiddelavhengige. Det kan være
vanskelig for pårørende å snakke om
den psykiske belastningen rusmiddelavhengigheten medfører for deres egen del
(Hasle & Risstubben 2005).
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Ved en forståelse av begrepet «håndtere»
som å mestre ulike sider ved pårørenderollen, ser vi i undersøkelsen at kvinner
i større grad enn menn oppgir hjelpebehov knyttet til den psykologiske og sosiale mestringen. Menn oppgir i større grad
å ha hjelpebehov knyttet til den praktiske
mestringen.

rusmiddelavhengige for å kunne fungere
til beste for seg selv, og ikke minst den
rusmiddelavhengige på sikt.

Avsluttende betraktninger
Den forskningsmessige litteraturen (Bancroft et al 2003, Orford et al 1998) peker
på manglende kunnskaper om hva pårø-

Ved en forståelse av begrepet «håndtere» som å mestre ulike sider ved pårørenderollen, ser
vi i undersøkelsen at kvinner i større grad enn menn oppgir hjelpebehov knyttet til den psykologiske og sosiale mestringen. Menn oppgir i større grad å ha hjelpebehov knyttet til den
praktiske mestringen.
Når vi samtidig vet at de kvinnelige pårørende har en mye tettere kontakt med den
rusmiddelavhengige enn det mennene i
utvalget har, blir det forståelig at de trenger mer hjelp til å ta vare på seg selv og til
sorgbearbeiding, enn det mennene gjør.
En hypotese kan være at kvinnene trenger hjelp til å regulere nærhet og avstand,
noe mennene tilsynelatende greier i
større grad, ved at de reserverer seg mer
for kontakt. Denne mer avstandspregede
posisjonen kan også forklare at menn i
langt større grad enn kvinnene, ser det
som hensiktsmessig å delta i pårørendetilbud sammen med den rusmiddelavhengige. De opplever at de har avstand
nok og trenger ikke så mye fokus på egne
behov. Å inngå i felles samtaler sammen
med den rusmiddelavhengige kan da
bety å bidra i en meningsfull sammenheng for å hjelpe den rusmiddelavhengige. Kvinnene i utvalget ønsker dette i
langt mindre grad, og særlig gjelder det
for kvinnelige samlivspartnere. At kvinnene vegrer seg for dette, kan bety at de
har innsett at de trenger avstand til den

rende selv opplever som hjelpebehov og
hvordan disse best kan møtes. Pårørende
i vår undersøkelse oppgir hjelpebehov på
viktige områder som naturlig vil influere på deres opplevelse av livskvalitet og
mestring av hverdagen. Undersøkelsen
understreker også betydningen av kjønn
som korrigerende perspektiv når en skal
utvikle tiltak for pårørende. Samtidig
er det viktig å ikke segmentere ideer og
holdninger om hvordan kjønnsforskjeller konstrueres og opprettholdes. Når
kjønnsforskjeller påpekes, gjelder dette
på gruppebasis, og de individuelle forskjellene kan være store innenfor kategorien kvinne og mann. Likevel viser undersøkelsen at kvinner og menn fortsatt
konstruerer kjønn på ulikt vis, noe som
gjør at de vil ha ulike behov som pårørende både når det gjelder veier inn, utforming av, og innhold i tilbud.

Om forfatteren:
Solveig Storbækken er spesialkonsulent/
barnevernpedagog.
Arbeider med prosjekter innenfor pårø-
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rendearbeid og tidlig intervensjon ved
Kompetansesenter rus- region vest Bergen.
Har nå regionalt koordineringsansvar for
tidlig intervensjon på rusområdet.
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Av: Henning Mohaupt, Anne Schanche Selbekk
og Rasmus Sand,
Kompetansesenter Rus- region vest, Stavanger
Ruspoliklinikken ser ut til å være den arenaen i den spesialiserte rusomsorgen som har anledning til å fange opp flest barn i risiko. Det er en av konklusjonene i en undersøkelse blant 162
ruspasienter. Undersøkelsen blir nærmere presentert og diskutert i denne artikkelen.

Poliklinisk rusbehandling som arena for
å fange opp barn i risiko
D

enne artikkelen bygger på en undersøkelse som ble finansiert av Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KoRFor), og
vil formidle resultatene fra screening av
barn under 18 år til pasienter ved fire polikliniske behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet i Helse Stavanger.
Å leve med en forelder med en rusmiddelavhengighet er en kjent risikofaktor for utvikling av atferdsproblemer,
psykiske vansker, lærevansker og egen
rusavhengighet i barne- og ungdomspopulasjonen (Mohaupt & Duckert, 2009).
Det er også en sentral risikofaktor for
utvikling av de mest vanlige psykiske og
somatiske plager i voksen alder, og blant
andre et korrelat for hyppig sykdom og
tidlig død (Anda et al, 2002, 2005). Videre

er det en klar opphopning av andre risikofaktorer som psykiske lidelser hos foreldrene, vold og kriminalitet i disse familiene (Zucker et al, 2000, 2008).
Å nå barn av rusavhengige for å kunne
undersøke deres hjelpebehov og eventuelt kunne tilby adekvat behandling, er
en stor utfordring (Lane et al, 2007; Keen
& Alison, 2001). Det har blitt fokusert på
forskjellige grunner til dette: Foreldre
med et rusproblem vil ofte ha en tendens
til å bagatellisere problemet overfor hjelpeapparatet, enten av frykt for konsekvenser i form av f eks barnevernstiltak,
eller som et resultat av psykologisk benekting (Lindgaard, 2006). Av ulike grunner vil barn ofte være tilbakeholdende
med å fortelle om foreldrenes rusavhengighet til andre. Ofte vil de ha et ønske
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om å beskytte foreldrene og således avkrefte spørsmål om rus i hjemmet (Lingaard, 2006). Frykt for foreldrenes reaksjoner kan være en annen årsak. Kulturelt
sett har den voksnes forhold til rusmidler
gjerne blitt sett på som et privat anliggende i møte med primærhelsetjenesten
(Lane et al, 2007). Alle disse grunner kan
tenkes å bidra til at et rusproblem i en
barnefamilie kan gå uanfektet over lang
tid, med konsekvensene det har for barnas oppvekstvilkår.

ken, 2006). Innenfor rusbehandlingen
har en ikke hatt klare rutiner for kartlegging og oppfølging av voksne pasienters
barn. Det er først i senere tid at man
enkelte steder har begynt å tematisere
barnas situasjon som en del av behandlingen for den voksne, rusavhengige
forelderen (Mohaupt & Duckert, 2009).
Behandlere har tradisjonelt ikke sett det
som sitt ansvar å avdekke rusens konsekvenser for mindreårige pårørende, eller
man har ikke ønsket å introdusere dette
tema i behandlingen, av hensyn til primærpasienten og behandlingsalliansen.

Zucker et al (2000) har funnet ut at unge
menn med alkoholproblemer så å si er
fraværende i behandling, samtidig som
I 2006 kom rundskriv IS 5/2006 fra Heldet antas at menn i aldersgruppen 20sedepartementet som anmodet alle en35 år er den gruppen
heter innenfor psykisk
som drikker mest, og på
helsevern og den spesiaUtredning av barn av foren mest skadelig måte.
liserte rusbehandlingen,
Dette er i tråd med at
om å etablere rutiner for
eldre med rusmiddelprobrukere av rusbehandkartlegging og oppfølging
blemer gis sjeldent som
lingstilbud som regel
av barn som er pårørende
kommer til behandling
til institusjonenes priet spesifikt tilbud, verken
på et fremskredet stadimærpasienter (Helsedeinnenfor førstelinjetjenesum i problemutviklingen
partementet, 2006). Som
tene, spesialisert rusbe(Lingaard, 2006). Dermed
en følge av dette rundvil man helle ikke nå deskrivet ble det satt i gang
handling, eller i psykisk
res gravide partnere eller
en del prosjektaktivitet i
helsevern.
deres små barn gjennom
forhold til systematisk rebehandlingsarenaen. En
gistrering av barn og oppannen gruppe som på
rettelse av barneansvarlig
samme grunnlag kan antas å være vanpersonell (Selbekk & Duckert 2009).
skelig å komme i kontakt med, er unge
mødre med et begynnende, eller eksisteDet finnes allikevel få koordinerte tiltak
rende, rusmiddelproblem.
innenfor spesialist-helsetjenesten og
mellom første - og andrelinjetjenesten.
I denne artikkelen vil vi se nærmere på
Utredning av barn av foreldre med ruspoliklinisk rusbehandling som arena for
middelproblemer gis sjeldent som et
å identifisere hjelpebehov og tilby oppspesifikt tilbud, verken innenfor førstefølging for barn i risiko. Barn av rusavlinjetjenestene, spesialisert rusbehandhengige er en gruppe som har manglet et
ling, eller i psykisk helsevern (Solbakken
koordinert tilbud innenfor spesialisthel& Lauritzen, 2006). Av 35 informanter fra
setjenesten i Norge (Lauritzen & Solbakulike helseforetak som mer utførlig be-

skrev sin praksis for utredning av barn,
svarte bare en tredjedel at utredning av
barnet alltid, eller ofte foretas, mens nesten halvparten svarte at dette aldri var
tilfelle. Her må en imidlertid ta høyde
for at de 35 informantene representerer
en brøkdel av alle relevante tiltak som
var inkludert i undersøkelsen (N = 821).
Samtidig tyder forskningslitteraturen
på at barn av rusavhengige er en meget
stor og heterogen gruppe, som presenterer en rekke forskjellige, sammensatte
og til dels svært komplekse utfordringer
til behandlingsapparatet (Anda et al,
2002; Mohaupt & Duckert, 2009). For at
spesialisthelsetjenesten skal kunne gi et
adekvat tilbud til denne gruppen, vil det
være nødvendig å øke kunnskapsnivået
for den delen av helsetjenesten, som har
størst sannsynlighet for å komme i kontakt med barn av rusavhengige og deres
foreldre. Den spesialiserte rusbehandlingen vil kunne tenkes å være en naturlig
arena for dette.
Denne undersøkelsen har som mål å kaste lys over følgende spørsmål:
»» Er ruspolikliniske behandlingstilbud
en egnet arena for å komme i kontakt
med barn av rusavhengige?
»» Hvor mange pasienter ved ruspolikliniske behandlingstilbud har barn?
»» Hvilket segment av barne- og ungdomspopulasjonen får vi tak i gjennom
å foreta screening ved ruspolikliniske
behandlingstilbud?
»» I hvilken grad kan ruspolikliniske behandlingstilbud fungere som en inngangsport til videre oppfølging av barn
av rusavhengige?

Metode
I siste halvdel av 2008 ble samtlige nye
pasienter ved fire polikliniske tilbud for

rusavhengige rutinemessig spurt om
de hadde barn under 18 år, eller levde
sammen med slike. Dersom pasienten
bekreftet dette, ble det foretatt en rekke oppfølgingsspørsmål rundt barnet
(kjønn, alder, kontakt med hjelpeapparatet), foreldreskap (samvær, omsorgsstatus) og forhold rundt rusavhengigheten
(hvilken type rusavhengighet, pasientens grad av bekymring for barnet, grad
av informasjon barnet hadde fått om pasientens tilstand). Behandlerne ga også
sin vurdering for i hvilken grad de anså
det nødvendig å etablere kontakt med
barneverntjenesten, eller anbefalte informasjonssamtaler for barnet. Pasienten ble så presentert for undersøkelsen
og bedt om å gi sitt samtykke til at data
kunne brukes i forskningssammenheng.
Prosjektet ble godkjent og anbefalt av Regional etisk komité, REK og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, NSD.
Statistikk-programmet SPSS ble benyttet
for dataanalyse, som utelukkende besto
av deskriptiv statistikk for forskjellige undergrupper knyttet til undersøkelsen.

Deltakere
Deltakere var kvinner og menn i alderen
16 til 78 år, som kom til behandling for et
rusrelatert problem ved to polikliniske
tilbud for avhengighetsbehandling (POL)
og to psykiatriske ungdomsteam (PUT).
I det aktuelle opptaksområdet har POL
tradisjonelt betjent et eldre alderssegment av befolkningen med et hovedfokus på rusmiddelavhengighet, mens PUT
er tilknyttet det regionale psykiske helsevern og har et behandlingsfokus som er
rettet mot dobbeldiagnoser innenfor rus
- psykiatri. Begge tilbudene tar imot pasienter med alkohol-, medikament-, og
narkotikaavhengighet, samt blandningsmisbruk.
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Totalt sett har disse fire behandlingstilbudene stor variasjonsbredde i pasientgrunnlaget; unge voksne, voksne og eldre
i både urbane og ikke-urbane områder.
I all hovedsak hadde deltagerne et eget
rusproblem (skadelig bruk eller avhengighet av alkohol og / eller medikamenter, og / eller narkotiske stoffer, eller deltagelse i LAR). Noen få deltagere mottok
behandling som pårørende til en partner
med et rusproblem.

Funn
162 pasienter valgte å delta i undersøkelsen. Til sammen var det 370 nye pasienter i undersøkelsesperioden ved de fire
behandlingsenhetene. Dette innebærer en svarprosent samlet sett på 44 %.
Svarprosenten er høyere på POL (55 %),
enn på PUT (33 %). At ikke svarprosenten
er høyere kan skyldes at screeningen ble
gjennomført etter 3 samtaler, og at en del
pasienter avbrøt behandlingen før denne tid. I tillegg vet vi at PUT tradisjonelt
sett har en del «svingdør-pasienter» der
behandlerne ikke fyller ut barneregistreringsskjema for hver ny behandling. I
tillegg kommer de pasientene som ikke
har samtykket til at screeningen kunne
benyttes til forskningsformål. Andre pasienter er utelukket fra studien pga av
skjema med manglende utfylling.
Tabell 1 Antall pasienter som inngår i
undersøkelsen fordelt på type poliklinisk
behandlingstilbud og om de har, eller bor
sammen med, barn under 18 år.
POL

PUT

Med barn

58

10

68 (42 %)

Uten barn

42

52

94 (58 %)

100 (62%)

62 (38%)

162 (100%)

• 94 (58 %) av deltagerne hadde ikke
barn. (68 % menn og 32 % kvinner).
Av disse er 42 % til behandling for alkoholavhengighet, 60 % er til behandling
for narkotikaavhengighet, og 18 % er til
behandling for medikamentavhengighet. (Pasienter kan være til behandling
for ulike typer avhengighet samtidig)
• 68 (42 %) av deltakerne hadde barn (67
% menn, 33 % kvinner).
48,5 % av disse pasientene er til behandling for alkoholavhengighet, 38 %
er til behandling for narkotikaavhengighet, og 13 % er til behandling for
medikamentavhengighet. (Pasienter
kan være til behandling for ulike typer
avhengighet samtidig)
Disse 68 pasientene hadde totalt 121
barn, (61 jenter, 60 gutter).
Barnas alder varierte fra 0 – 17 år.
Gjennomsnittsalderen for barna var
9 år (std.avvik 4,8).
En tredjedel av barna, 40 i tallet var i
alderen 0 - 6 år.
Pasienten har hel omsorg for 40 % av
barna i undersøkelsen, og delt omsorg for 10 % av barna i undersøkelsen. 7 % av barna i undersøkelsen har
ingen kontakt med pasient.
Barnas grad av kontakt med hjelpeap
paratet
• Av 121 barn i undersøkelsen har 40 (33
%) av barna kontakt med hjelpeapparatet.
23 barn har kontakt med barnevernstjenesten
10 barn har kontakt med PPT
5 barn er i kontakt med BUP
6 barn hadde vært i kontakt med
hjelpeapparatet for å snakke med
ulike instanser om pasientens tilstand (psykolog, skole, DPS).
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• Det er større grad av kontakt med hjelpeapparatet der pasienten er til behandling
for en narkotikaavhengighet, sammenlignet med en alkoholavhengighet.
Ruspoliklinikk vs Psykiatrisk Ungdoms
team
• De fleste (88 %) av barna som ble fanget
opp i undersøkelsen ble registrert i POL,
mens 12 % av barna ble registrert i PUT.
Dette henger i stor grad sammen med
alderen på pasientene i de ulike polikliniske behandlingstilbudene, men kan
også skyldes den noe lavere svarprosenten i PUT sammenlignet med POL.
• Av barna som ble registrert hos POL
(N=106) hadde 53 % kontakt med den
rusavhengige forelderen enten som «hel
omsorg», (44 %), eller «delt omsorg» (9
%). Av barna som ble registrert ved POL,
hadde 35 % kontakt med hjelpeapparatet. Av de barna som ble fanget opp ved
POL hadde 62 % en forelder som var til
behandling for alkoholavhengighet, 12
% hadde en forelder som var til behandling for medikamentavhengighet, og 26
% hadde en forelder som var til behandling for narkotikaavhengighet.
• Av barna som ble registrert hos PUT
(N=15) hadde 26 % kontakt med den
rusavhengige forelderen enten som
«hel omsorg» (6 %), eller «delt omsorg»
(20 %). Av barna som ble registrert ved
PUT hadde 36 % kontakt med hjelpeapparatet. Ingen av barna som ble
fanget opp ved PUT hadde en forelder
som var til behandling for alkoholavhengighet. Derimot hadde 100% en
forelder som var til behandling for narkotikaavhengighet, og 21 % hadde en
forelder som i tillegg var til behandling
for medikamentavhengighet.

Foreldres bekymring
• I forhold til 18 (15 %) av barna utrykker pasientene at de er bekymret eller
veldig bekymret for barna. For 21 (17
%) av barna uttrykker pasienten litt bekymring for barna, mens det i forhold
til 69 (57 %) av barna ikke uttrykkes noe
bekymring fra pasientens sin side for
barna, på det tidspunktet screeningen
ble gjennomført.
• Det er en klar sammenheng mellom
pasienters bekymring for sine barn,
og behandleres vurdering om det er
behov for videre oppfølging av barna,
eller om videre oppfølging må vurderes
nærmere.
• Det er ingen sammenheng mellom foreldres bekymring for barnet og barnets
kontakt med hjelpeapparatet. Det er
heller ingen sammenheng mellom foreldres bekymring og type rusavhengighet.
Behandleres vurdering av barnas opp
følgingsbehov
• For 45 (37 %) av barna, kunne pasienten bekrefte at de hadde fått informasjon om behandlingssituasjonen, først
og fremst fra nær familie. Av de barna
som var 6 år eller yngre hadde 5 av totalt 40 fått informasjon om foreldrenes
rusproblemer.
• For 8 (7 %) av barna i undersøkelsen
vurderer behandler det slik at det er behov for videre oppfølging av barnet, for
38 (31 %) av barna vurderer behandler
at videre oppfølging må vurderes nærmere. Av disse 46 barna, der behandler vurderer at det er behov for videre
oppfølging eller at videre oppfølging
må vurderes nærmere, har 21 barn ikke
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vært i kontakt med hjelpeapparatet
tidligere.
• For 2 (2 %) av barna vurderer behandler
at det er grunnlag for å opprette kontakt med barnevernstjenesten, for 11 (9
%) av barna vurderer behandler at det
må vurderes nærmere om det skal opprettes kontakt med barnevernstjenesten. Ingen av disse barna er i kontakt
med barnevernstjenesten på det tidspunktet screeningen gjennomføres.

• Noen færre barn i denne aldersgruppen (27,5 %) har kontakt med hjelpeapparatet sammenlignet med alle barna i undersøkelsen.
• De to sakene i undersøkelsen som ble
meldt til barnevernet gjaldt barn i denne aldersgruppen.

Diskusjon

Er polikliniske behandlingstilbud for
rusavhengige
en
egnet arena for å
komme i kontakt
I denne undersøkelsen viste det seg
med barn av rusavBarn under 6 år
at POL, som tradisjonelt har betjent
hengige?
• 40 (33 %) av barna
I denne undersøsom ble fanget opp
et eldre segment av populasjonen,
kelsen viste det seg
gjennom screeninvar den arenaen hvor flest barn ble
at POL, som tradigen var i alderen 0-6
fanget opp gjennom screening.
sjonelt har betjent
år. 12 av disse barna
et eldre segment av
ble fanget opp i PUT
populasjonen, var
(tilsvarer 12 av 15
den arenaen hvor flest barn ble fanget
barn som ble fanget opp i PUT), og 28
opp gjennom screening (nesten 90 % av
av barna under 6 år ble fanget opp i
alle barn i denne undersøkelsen). Dette
POL.
kan ha med å gjøre at pasientgruppen
som PUT kommer i kontakt med er yngre
• Disse barna hadde i større grad forelog der færre har barn. Barna som ble fandre som var til behandling for en narget opp i undersøkelsen hadde en gjenkotikaavhengighet (55 %) enn alkoholnomsnittsalder på 9 år. Det er uklart hvor
avhengighet (35 %) – sammenlignet
lenge rusavhengigheten i gjennomsnitt
med alle barna som ble fanget opp i
har pågått i familiene til disse barna. Ut
undersøkelsen.
fra kunnskapsstatus for rusavhengighetens varighet innen førstegangskontakt
• 10 av disse barna har en mor som er
med hjelpeapparatet, må en utgå fra at
pasient.
barnas oppvekstsituasjon i de fleste til• Denne aldersgruppen skiller seg ikke
feller har blitt påvirket over lengre tid
ut i forhold til gjennomsnittet i under(Lingaard, 2006; Mohaupt & Duckert,
søkelsen i forhold til om pasienten har
2009). Det kan argumenteres for at rushel eller delt omsorg for barnet. Men
poliklinikkene innenfor den spesialiserte
flere barn i aldersgruppen 0-6 år (20%)
rusomsorgen ikke ser ut til å være den
har ingen kontakt med pasient/forelmest nærliggende arenaen for å fange
der.
opp gruppen «barn av rusavhengige» tidlig nok, av den grunn. Forskning viser at
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det er de yngste barn (0-5 år) som preges
mest og mest varig av foreldrenes rusavhengighet (Perry, 2009; Anda et al 2002;
Edwards et al, 2006). Denne gruppen ser
ikke ut til å være sterkt representert blant
barn av rusavhengige som har en forelder til behandling innenfor spesialisert
rusbehandling.
Hvor mange av
brukerne av ruspolikliniske beDet vil si at omtrent
handlingstilbud
40 % av pasientene
har barn?
68 av 162 deli undersøkelsen er
tagere
hadde
forelder til, eller
til sammen 121
lever sammen med,
barn. Det vil si
at omtrent 40 %
barn under 18 år.
av pasientene i
undersøkelsen
er forelder til, eller lever sammen med,
barn under 18 år. Det er grunn til å tro at
dette er rimelig representativt for pasienter i poliklinisk rusbehandling.
De fleste rusavhengige foreldre som fanges opp gjennom en slik screening er
fedre. Spesielt de yngste barna har kun i
få tilfeller en mor med rusmiddelavhengighet, noe som kan bety at omsorgsbasen for disse barna i noe mindre grad er
skadelidende. Samtidig viser forskningslitteraturen og den kliniske erfaring, at
fars rusavhengighet også påvirker mor
som omsorgsgiver, og familierelasjonene
generelt (Zucker et al, 2000; Anda et al,
2002; Lingaard, 2006).
I denne undersøkelsen har en tatt utgangspunkt i den rusavhengige voksne.
Det hadde vært interessant å se på en lignende screening som tar utgangspunkt i
en barnepopulasjon, f eks ved en barne-

og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Hvor
mange barn som får et tilbud innefor
sektoren mental helse, har et rusproblem
i den nære familie? Hadde denne arenaen vært et bedre sted å prøve å etablere
kontakt med gruppen «barn av rusavhengige?»
Hvilket segment av barne- og ungdomspopulasjonen får vi tak i gjennom å foreta
screening ved ruspoliklinikker?
Gjennomsnittsalderen for barna som ble
fanget opp i denne undersøkelsen var 9
år. Undersøkelsen sier ingenting om hvor
lenge disse barn har levd med et rusproblem i sin nærmeste familie, men forskningen viser at det som regel tar mange
år innen den rusavhengige voksne tar
kontakt for hjelp (Lingaard, 2006; Sher,
1993). Videre har barna ved 9 års alder allerede passert den mest sentrale fasen for
tilknytning og sosioemosjonell utvikling,
samt lagt fundamentet i forhold til skole
og egen læring.
Gruppen av barn som var under 6 år og
som av utviklingsmessige grunner kan
anses å være mest sårbar, var forholdsvis liten. Disse barn hadde foreldre med
et mer narkotikadominert misbruksmønster, noe som anses som en ekstra
høy risikofaktor for utvikling av psykiske
vansker hos barna (Kelley&Fals-Stewart,
2004). Barn i denne gruppen hadde mindre kontakt med hjelpeapparatet, og
hadde fått mindre informasjon om forelderens rusproblem enn eldre barn. Samtidig var det så å si ingen barn i denne
gruppen som ble vurdert til å få et tilbud
for sin egen del. Det kan tenkes at dess
yngre barna blir, dess vanskeligere er det
å ha gode, aldersadekvate metoder for å
inkludere barnets perspektiv og behov i
behandlingsopplegget. Videre kan man
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tolke disse funnene dit hen at barn i barnehagealder blir fanget opp som følge av
et mer narkotikadominert og synlig rusmisbruk hos foreldrene.
Generelt er det unge menn som fortsatt
representerer den gruppen som bruker
mest alkohol og rusmidler, (Zucker et al,
2000), og derfor også er fedre for de yngste barna.

tikadominert rusavhengighet hos foreldrene, var tallet av barn med etablerte
omsorgstiltak enda lavere. Kun i 2 tilfeller av 121 ble det direkte vurdert at barnevernet bør kontaktes. Samtidig var det
en tredjedel av deltagerne som tidlig i
behandlingen uttrykte en viss grad av
bekymring for barnet sitt. Disse tall kan
tyde på at terskelen for å drøfte melding
til barneverntjenesten fremdeles er høy,

Konsekvensene for barnets oppvekstforhold av alkoholdominert og mindre omfattende rus
avhengighet hos foreldrene, bør få mer tyngde når man tar stilling til hvilke pasientgrupper som
skal prioriteres i rusbehandlingen.
Vår undersøkelse viser også at gruppen
unge mødre med et gryende rusproblem
eller med et alkoholproblem, ikke fanges
opp i den spesialiserte rusbehandlingen.
En mulig grunn for at de mindre synlige,
mindre alvorlige former for rusavhengighet hos unge voksne med barn ikke
fanges opp, kan være at denne gruppen
ikke blir prioritert i behandling, eller får
avslag på rett til nødvendig helsehjelp.
Konsekvensene for barnets oppvekstforhold av alkoholdominert og mindre omfattende rusavhengighet hos foreldrene,
bør få mer tyngde når man tar stilling til
hvilke pasientgrupper som skal prioriteres i rusbehandlingen.
I hvilken grad kan ruspoliklinikkene fungere som en inngangsport til videre oppfølging av barn av rusavhengige?
To tredjedeler av barna som ble fanget
opp i denne undersøkelsen hadde ikke
noe form for tiltak rettet mot sin situasjon. For barn i aldersgruppen 0-6 år,
som også levde med et klart mer narko-

og at en klar majoritet av barn som har
foreldre under poliklinisk rusbehandling
ikke får et tilbud om utredning eller støtte for sin egen del.
Spesialisthelsetjenesten har mye å vinne
på å utvikle kompetanse på dette feltet.
Nytt lovverk, med en sterkere vekt på
barns rettigheter som pårørende, fremmer en slik utvikling. Barne- og ungdomspsykiatrien og den spesialiserte
rusbehandlingen kan utvikle et tettere
samarbeid rundt denne gruppen, både
når det gjelder klinisk kompetanseheving og forskning, noe også den nye samhandlingsreformen legger opp til. Med
tanke på den preventive effekt en rutinemessig screening og etablerte oppfølgingsmetoder hadde hatt for utviklingen
av psykiske vansker hos barn og unge, er
det er det viktig å etablere robuste rutiner
på dette feltet.
Siden det finnes en rekke vidt forskjellige
indikasjoner på at barn sliter med føl-

avhengighetsproblemer og kriminalitet.
gene av foreldrenes rusproblemer, er det
Allikevel finnes det få rutiner for å komviktig å ha gode screeningrutiner på forme i kontakt med denne gruppen på et
skjellige nivåer, som for eks i barnehage,
tidlig stadium i deres utvikling.
skolen, hos fastlege, på helsestasjon og
innenfor 2.linje tjenestene, både i psykisk
Screening ved fire polikliniske tiltak
helsevern, somatikk og rusbehandling.
innenfor spesialisert rusbehandling viser
Forsinket motorisk- og språkutvikling,
at ca 40 % av pasientene ved slike tiltak
aggressivitet, somatisering (hodepine,
må antas å ha barn, og at mange har remagesmerter), humørsvingninger, innegelmessig kontakt med disse.
sluttethet, opposisjonell atferd, tretthet,
Barna er i gjennomsnitt 9 år ved det tidshyperaktivitet og engstelighet er alle vanpunktet foreldrene kommer i kontakt
lige tegn på at barnet kan ha en eller flere
med spesialisthelsetjenesten, 67 % av
omsorgspersoner med et rusproblem, og
barna har ikke noe form for hjelpetiltak.
bør følges opp, (Gance – Cleveland, 2005).
POL ser ut til å være den arenaen i den
At disse tegn også kan være indikasjoner
spesialiserte rusomsorgen som har anpå andre problemstillinger, (og i viss grad
ledning til å fange opp flest barn. Unge
også en del av den normale utviklingen),
rusavhengige, og spesielt unge mødre og
bør ikke være grunn nok til å la være å
unge med et mindre omfattende rusavfølge dem opp. Det anbefales at det etahengighet, blir i liten grad fanget opp
bleres rutiner for å fange opp barn av
innenfor den spesialiserte rusbehandlinrusavhengige foreldre i følgende arenaer:
gen. Det samme gjelder for sped- og småPå helsestasjon, i barnehagen, på barnebarn, som er den mest sårbare gruppen.
skole, på ungdomsskole/videregående
Det bør etableres
skole, hos PPT,
enkle, aldersadehos fastlegen, på
kvate screeningspsykiatriske avdeDet bør etableres enkle, aldersadekvate
og oppfølgingslinger, på somascreenings- og oppfølgingsrutiner for barn
rutiner for barn
tiske avdelinger,
av rusavhengige
og innenfor alle
av rusavhengige innenfor den spesialiserte
innenfor
den
avdelinger i sperusbehandlingen og barne- og ungdomspsyspesialiserte russialisert
rusbekiatrien.
behandlingen og
handling. Dette
barne- og unger også i tråd med
domspsykiatrien.
konklusjonen fra
Samarbeidet på dette feltet bør videreuten undersøkelse av behandlingstilbudet
vikles.
for barn av rusavhengige laget av SIRUS i
2006 (Solbakken & Lauritzen, 2006).

Sammenfatning
Barn av rusavhengige er en gruppe med
økt forekomst av en rekke risikofaktorer
for utvikling av psykiske problemer. De
er overrepresentert når det gjelder forekomst av psykiske vansker, lærevansker,

Avsluttende bemerkninger

Det rettes et stor takk til ledelse og behandlere ved Rogaland A- senter, Blå
Kors poliklinikk, Sandnes, PUT Stavanger og PUT Sandnes, som sto for sentrale
deler av gjennomføringen av denne undersøkelsen.

33

34

Poliklinisk rusbehandling som arena for å fange opp barn i risiko

Om forfatterne:
Henning Mohaupt er psykolog og utførte
kartleggingen som artikkelen er basert på,
på oppdrag fra Korfor. (Helse Vests kompetansesenter for rusforskning)
Han var ansatt på Kompetansesenter
rus-Vest, Stavanger, men arbeider nå ved
Alternativ til vold i Stavanger.
Anne Schanche Selbekk er rådgiver/sosilog ved kompetansesenteret. Arbeider med
forskningsprosjekter innenfor temaområdene barn, familier og behandling.
Rasmus Sand er seniorrådgiver og psykologspesialist ved kompetansesenteret.

Referanser:
Anda, R.F., Whitfield, C.L., Felitti, V.J., Chapman, D.,
Edwards, V.J., Dube, S.R. & Williamson, D.F. (2002):
Adverse Childhood Experiences, Alcoholic Parents,
and Later Risk of Alcoholism and Depression. Psychiatric Services, 53, 1001- 1009.
Anda, R.F., Felitti, V.J., Bremner, J.D., Walker, J.D.,
Whitfield, C., Perry, B.D., Dube, S.R. & Giles, W.h.
(2005): The enduring effects of abuse and related
adverse experiences in Childhood. A convergence of
evidence from neurobiology and epidemiology.
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256, 174-186.
Edwards, E.P., Eiden, R.D., Colder, C. & Leonard, K.E.
(2006): The Development of Aggression in 18 to 48
month old children of Alcoholic Parents. Journal of
Abnormal Child Psychology. 34, 409-423.
Haugland, B.S.M. (2006): Barn som omsorgsgivere:
Adaptiv versus destruktiv parentifisering. Tidsskrift
for Norsk Psykologforening, 43, pp 211-220.

Hussong, A.M., Bauer, D.J., Huang, W., Chassin,
L., Sher, K. & Zucker, R.A. (2008):Characterizing
the Life Stressors of Children of Alcoholic Parents.
Journal of Family Psychology. 22, 819-832.
Keen, J. & Alison, L.H. (2001): Drug misusing parents: key points for health professionals.
Archives of Disease in Childhood, 85, 296-299.
Kelley, M.L. & Fals-Stewart, W. (2004): Psychiatric
Disorders of Children Living with Drug. Abusing,
Alcohol-Abusing, and Non-Substance-Abusing
Fathers. Journal of The American Academy og Child
and Adolescent Psychiatry. 43, 621 – 628.
Lingaard, H. (2006): Familieorientert Alkoholbehandling- et literarturstudium af Familiebehandlingens effekter. Sundhetsstyrelsen, 2006.
Mohaupt, H. & Duckert, F. (2009): Barn av rusmisbrukere. En kunnskapsoppsummering.
Stavanger: KORFOR-rapport 2009/01.
Perry, B. D. (2009): Examining Child Maltreatment
Through a Neurodevelopmental Lens: Clinical Applications of the Neurosequential Model of Therapeutics. Journal of Loss and Trauma, 14, 240-255.
Selbekk, Anne Schanche & Duckert, Fanny (2009):
«Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartlegging og kunnskapsoppsummering» KoRFor-rapport 2/2009»Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling
i Helse Vest. Kartlegging og kunnskapsoppsummering» KoRFor-rapport 2/2009
Sher, K. (1993): Children of Alcoholics and the
Intergenerational Transmission of Alcoholism: A
Biopsychosocial Perspective. I: Baer, J.S., Marlatt,
G.A. & McMahon, R.J. (eds.): Addictive Behaviors
Across the Life Span. London: Sage.

Poliklinisk rusbehandling som arena for å fange opp barn i risiko

Solbakken, B.H. & Lauritzen, G. (2006): Tilbud til
barn av foreldre med rusmiddelproblemer.
Oslo: SIRUS rapport nr 1 / 2006.
Suchman, N., DeCoste, C., Castiglioni, N., Legow,
N. & Mayes, L. (2008): The Mothers And Toddlers
Program. Preliminary Findings from an Attachment-Based Parenting Intervention for SubstanceAbusing Mothers. Psychoanalytic Psychology, 25,
499-517.
Zimmermann, U., Spring, K., Kunz-Ebrecht, S.R.,
Uhr, M., Wittchen, H.U. & Holsboer, F. (2004): Effect of Ethanol on Hypothalamic-Pituitary-Adrenal
System Response to Psychosocial Stress in Sons of
Alcohol-Dependent Fathers.
Neuropsychopharmacology, 29, 1156-1165.
Zucker, R.A., Fitzgerald, H.E., Refior, S.K., Puttler,
L.I., Pallas, D.M., & Ellis, D.A. (2000):
The Clinical and Social Ecology of Childhood for
Children of Alcoholics.
In: Fitzgerald, H.E., Lester, B.M. & Zuckerman, B.S.
(eds.): Children of Addiction. Research, Health, And
Public Policy Issues. New York: RoutledgeFalmer.
Zucker, R.A., Donovan, J.E., Masten, A.S., Mattson,
M.E. & Moss, H.B. (2008): Early Developmental
Processes and the Continuity of Risk for Underage
Drinking and Problem Drinking. Pediatrics, 121
(supplement); S252-S271.

35

36
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Av: Ann-Beate Myhra,
Kompetansesenter rus- region sør.
Kompetansesenter rus – region sør ved Borgestadklinikken etablerte i 2009 en brukergruppe. Gruppen består av seks kvinner og menn i alderen 28 til 53 år som alle har
vært brukere innen for rus/avhengighetsfeltet. De har ulik bakgrunn, men har det til
felles at de ønsker å formidle sine brukererfaringer til tjenesteapparatet og til utdanningsinstitusjoner.

Brukergruppe med erfaringsbasert
kunnskap til tjenesteapparatet
K

an jeg bli bruker? Kan du bli bruker?
Jeg snakker her om å bli bruker av
tjenester innen rus- og avhengighetsfeltet. Vi kan alle bli brukere. Det kan være
jeg som er kunde på bensinstasjonen den
kvelden det står en ransmann der og jeg
får et våpen rettet mot hodet. Jeg kan
utsettes for store belastninger gjennom
samlivsbrudd. En av mine nærmeste kan
gå bort ved dødsfall. Jeg kan få en alvorlig fysisk sykdom som reduserer min livskvalitet til et minimum. Disse problemstillingene rammer oss alle uavhengig av
kjønn, alder og sosialt lag.
Vi kan alle bli brukere
Å ty til rus som for eksempel alkohol og/
eller medikamenter i vanskelige perioder
er en ikke uvanlig løsning for mange. At
en person blir avhengig av vanedannen-

de medisiner som han eller hun har fått
foreskrevet av legen, er heller ikke uvanlig. I slike situasjoner kan vi alle få behov
for hjelp fra behandlingsapparatet. Det
er godt at det finnes tilbud i velferdsstaten som ivaretar oss når vi trenger det
mest. Hva ville du gjort hvis du så at du
hadde andre behov enn det som du ble
tilbudt? Hvordan ville du reagert hvis de
ansatte i tjenesteapparatet ikke brød seg
om det som du syntes var viktige informasjoner? Hvordan ville du reagert hvis
du var en respektert og ansvarlig arbeidstaker gjennom et langt liv, og plutselig
ikke skulle få mene noe som helst om
din egen hverdag? Hva om du opplevde
at du ikke fikk viktig informasjon om saken din? Sannsynligvis ville vi blitt både
fortvilet, sinte og kjent oss lite respektert.
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Skambelagte problemer

Ann-Beate Myhra. Gruppen består av
Å slite med psykiske vanskeligheter eller
seks kvinner og menn i alderen 28 til 53
være avhengig av rusmidler er noe vi ikke
år. De har ulik bakgrunn, men har det til
snakker høyt om til våre omgivelser. Myfelles at de ønsker å formidle sine bruten forteller oss at avhengighetsproblekererfaringer ut til tjeneste- og utdanmer knyttes til svake individer som ikke
ningsfeltet. Gruppens mandat er bredt
klarer å sette grenser for seg selv og sin
anlagt og bidragene utvikles i tråd med
livsførsel. Vi vil ikke framstå som svake.
de henvendelsene gruppen får. Ikke noe
Det er skam å være svak. Skambelagte
oppdrag er for stort eller for smått. Ekholdninger rundt rus og psykiatri finsempler på bidrag fra gruppen er:
nes hos oss alle. De finnes hos mannen i
gata, de finnes hos de som styrer oss, og
»» holde foredrag (om brukermedvirkde finnes hos de som er ansatt i hjelpening, kommunikasjon, recovery/emapparatet. Mange brukere har opplevd
powerment, temaene er under utvikkrenkelser fra hjelpeapparatet der de har
ling, da gruppen er relativt nystartet)
erfart at deres egenverd og integritet ikke
»» drive rådgivning / være refleksjonshar blitt respektert. Mange har ikke fått
partner i kvalitetsutviklingssammenall den informasjonen de har hatt rett til.
heng i tjenesteapparatet
Mange pårørende har ikke blitt tatt med
på råd og har derved heller ikke kunnet
»» arbeide med
komme med verforarbeider eller
difulle
innspill
gjennomføre brutil det beste for
Brukermedvirkning handler om å få lov til
kerundersøkelser
både brukeren og
å være med på å utforme tiltak som gjelder
og evalueringer
hans eller hennes
omgivelser. Pådeg selv i samarbeid og dialog med profe»» gi veiledning
minnelsene om
sjonelle fagpersoner.
tidlig i faser av
det skambelagte
studentarbeider
og utilstrekkelige
og/eller være diser mange. Menkusjonspartner ved studentframlegg av
neskene blir små i møte med slike sterke
oppgaver
følelser og holdninger. Brukermedvirkning handler om å få lov til å være med
Den pedagogiske tenkningen rundt etapå å utforme tiltak som gjelder deg selv
bleringen av gruppen er knyttet opp til
i samarbeid og dialog med profesjonelle
kollektive læringsprosesser og et sosiofagpersoner. Å bli hørt og bli tatt med på
kulturelt læringsperspektiv. Læring ses
råd når viktige avgjørelser skal tas.
ikke som en individuell handling, men
Brukergruppe gir kompetanseheving
forstås i relasjonen mellom den som læKompetansesenter rus – region sør ved
rer og omgivelsene læringen foregår i.
Borgestadklinikken etablerte i 2009 en
Med andre ord: Vi fokuserer på de konbrukergruppe av deltakere med erfaring
tekstuelle og sosiale aspektene ved læfra rus- og avhengighetsfeltet. Gruppen
ring og tenkning. Kunnskap blir til i inledes av sosiolog og spesialkonsulent
teraksjon med andre og må derfor forstås
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som et sosiokulturelt fenomen. Alle oppdrag bearbeides i gruppen. Deltakerne
har både ulike og sammenfallende erfaringer og refleksjoner rundt sin relasjon
til rus- og avhengighetsfeltet. Møtet mellom alle disse ulike perspektivene brukes konstruktivt i gruppens utvikling av
kunnskap. Hvert argument og perspektiv gjennomdiskuteres og analyseres før
det eventuelt godkjennes eller forkastes.
Gjennom denne arbeidsformen planlegger vi å bygge opp foredrag og kurs rundt
flere ulike tema. Alle deltakerne vil få
et eieforhold til det som utvikles, og vil
kunne tre inn for hverandre hvis noen
skulle bli syk eller av andre grunner ikke
kan gjennomføre et oppdrag. For at hver
enkelt deltaker skal oppleve at det de
framfører er deres eget, er det også langt
inn rom for individuelle tilpasninger og
uttrykksformer når de er ute på oppdrag.
Brukererfaringer er ulike, og skal et budskap være troverdig, må den enkelte få et
visst spillerom her.
Gruppen samles ca sju til åtte ganger i
året. De arbeider med relevante tema
som understøtter utfordringene de vil
oppleve når de skal stå i en offentlighet
og framføre et budskap. Eksempler på
tema som gruppen har arbeidet med så
langt:
»» brukermedvirkning
»» recovery, empowerment
»» hersketeknikker
»» makt og avmakt
»» rolle (Hva vil det si å bruke sine erfaringer, men likevel ikke representere seg
selv?)
»» erfaringskunnskap som eget kunnskapsområde

Tema som vil bli behandlet etter hvert:
»» kommunikasjon
»» refleksjon, taus kunnskap
»» konflikthåndtering
»» framføring, å holde et foredrag, retorikk
»» ledelse av grupper

Verdifull kompetanse for å formidle
brukererfaringer
Brukergruppen ved Kompetansesenter
rus – region sør har som overordnet mål
å spre sin erfaringskunnskap ut til tjeneste- og utdanningsfeltet. Gjennom kollektive refleksjoner og felles kunnskapsproduksjon skapes et solid grunnlag for
å gjøre dette. Vi legger bevisst vekt på
refleksjonsorienterte tilnærminger som
knyttes til det å forstå seg selv i rollen som
bruker, og med
de ulike aspekter av makt og
Brukergruppen ved
avmakt
som
Kompetansesenter rus
knytter seg til
– region sør har som
denne rollen.
Deltakerne treoverordnet mål å spre
ner på hvordan
sin erfaringskunnskap
de skal legge
fram et budut til tjeneste- og utskap (retorikk),
danningsfeltet.
og de øver på
konkret framføring foran en
gruppe (kroppsspråk, hvordan håndtere
spørsmål, hvordan gripe fatt i innspill
fra salen, hvordan sette i gang refleksjon
i grupper og lignende). I tillegg til denne
formen for metatilnærminger arbeider
vi også med mer konkrete tema som er
knyttet til feltet (eksempelvis problematiseringer av brukermedvirkningsbegrepet, recovery og empowerment og
lignende). Vi legger også vekt på hvordan
brukerne skal håndtere utfordringer som
kan oppstå når de er ute på oppdrag. Å
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ha kunnskap og bevissthet rundt hersom er framfører. Foreløpig er oppdrasketeknikker og konflikthåndtering kan
gene konsentrert om kompetanseheving
være positivt når de opplever utfordreni kommunene i regi av fylkesmannsemde episoder. Det kan for eksempel oppstå
betene og Kompetansesenter rus – regiprovoserende innspill fra salen, og ikke
on sør. Det er også kommet bestillinger
minst kan det bli brakt opp tema som
fra NAV. Etter som gruppen opparbeider
for brukeren er svært sensitive (uten at
kompetanse på flere områder, vil vi marden som bringer det på banen, vet det).
kedsføre tilbudet overfor ulike instanser
Å være bevisst på at det kan oppstå slike
og areaer.
situasjoner der en «møter seg selv i døra»,
Konstruktive møter mellom ulike
gir mulighet til å kunne øve i forkant på
kunnskapsområder
å håndtere dette. Ved å tilegne seg alle
Målet er å kompetanseheve en gruppe
disse ulike verktøyene for kontroll over
brukere som skal arbeide med å spre
situasjonen vil deltakerne kunne kjenne
brukerkunnskapen ut til tjeneste- og utseg tryggere når de arbeider med å fordanningsfeltet. Det er i de konstruktive
midle sine brukererfaringer på ulike
møtene mellom flere ulike
arenaer. Deltakerne i grupkunnskapsområder at vi
pen arbeider mye med alle
En bruker som har
kan ivareta helheten og sidisse
problemstillingene.
kre kvaliteten. Ett rendyrket
Det er en god og trygg tone
vært gjennom ulike
kunnskapsområde vil bare
i gruppen. Dette gjør at det
former for behandling
gi ett bilde av en kompleks
er høyt under taket og store
virkelighet.
og behandlingsrelamuligheter til å teste ut ulike
resonnementer og former
sjoner, vil sitte med
En måte å skille de ulike
i trygge omgivelser blant
gode innspill både til
kunnskapsområdene på, er
kjente før de eventuelt tas
følgende inndeling:
ut i offentligheten. Brukerhva som er nyttig, og
»» faglig eller profesjonell
gruppen er relativt nystartil hva som ikke er
kunnskap
tet, og alle oppdrag ses på
»» systemkunnskap
som en mulighet til å være
tjenlig for saken.
»» erfaringskunnskap
på en utfordrende læringsarena. Når en av deltakerne
Med faglig eller profesjonell kunnskap
skal ut og ha en framføring, er de andre
mener vi den kunnskapen som fagfolkedeltakerne og kompetansesenterets prone og tjenesteapparatet besitter. Denne
sjektleder med for å gi støtte og lære av
er ervervet gjennom utdanning i kombioppdraget. De har i forkant arbeidet kolnasjon med klinisk praksis. Gode fagfolk
lektivt med bidraget som framføres, slik
med høy kompetanse er en forutsetning
at alle har et eieforhold til det som skal
for god kvalitet i tjenestene.
skje. De gjør analyser i etterkant av hva
som var bra, hva som bør endres, osv.
Med systemkunnskap mener vi kunnskaDette er et viktig ledd i gruppens pedagoper om hvordan vi får systemer til å samgiske prosesser og læring. På denne måvirke. Dette punktet er gjerne knyttet opp
ten er ethvert oppdrag en læringsarena
mot ledelse og er en nødvendig kvalitet
for alle deltakerne og ikke bare for den
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for å få til samhandling mellom ulike nivåer innen tjenesteapparatet. Det hjelper
ikke med god kvalitet innenfor et begrenset område, hvis brukeren sendes ut uten
videre oppfølging av neste nivå. Dette gir
dårlig kvalitet totalt sett for brukeren.

ment som et overprøvende og belærende
element, men må ses som en kunnskapskilde for fag- og systemkunnskapen. Ved
å integrere erfaringskunnskapen vil vi
også kunne forebygge misforståelser og
gjøre nødvendige avklaringer på et tidlig
og kanskje avgjørende punkt i behandMed erfaringskunnskap mener vi de erlingsrelasjonen. Det er nødvendig at brufaringene og refleksjonene som brukekerkunnskapen synliggjøres på linje med
ren selv har gjort seg. Hans
fagkunnskap og profesjonell
eller hennes perspektiver
kunnskap. For å utvikle kvaog vurderinger basert på
litet på ytelsene fra tjenesteBrukerkunnskapen
sin historie som bruker er
apparatet må brukerkunner ikke ment som
et nødvendig supplement
skapen også vies plass i de
for å kunne yte god kvalitet
totale analysene. Samarbeiet overprøvende og
i tjenestene. En bruker som
det mellom representanter
belærende element,
har vært gjennom ulike forfor de ulike kunnskapsommer for behandling og berådene skal være preget av
men må ses som en
handlingsrelasjoner, vil sitte
dialog og samarbeid. Gjenkunnskapskilde for
med gode innspill både til
nom denne tilnærmingen
fag- og systemkunnhva som er nyttig, og til hva
finner vi løsninger og arsom ikke er tjenlig for saken.
beidsformer som tjener det
skapen.
Det er lettere å nå målet når
som er målet, nemlig tilden det gjelder, selv får være
friskning for brukeren.
med og gjøre vurderinger av
Brukermedvirkning og menneskesyn
veien videre. Vi må verdsette brukerens
Brukermedvirkning står både på den poressurser. Disse ressursene i kombinalitiske og på den faglige dagsordenen, og
sjon med brukerens erfaringskunnskap
er nedfelt både i lovverk, i retningslinjer
er en viktig nøkkel til gode tilfriskningsog i handlingsplaner. Brukermedvirkprosesser. Å bli hørt, trodd på og respekning er et middel for å nå flere mål. Vi vet
tert gjør brukeren mer motivert i aktivt
at en bruker kan bli friskere når hans elengasjement rundt egen situasjon. Dette
ler hennes egne valg og ressurser blir tatt
handler om å la brukeren få et eieforhold
på alvor. Brukermedvirkning har også en
til sine egne utviklingsprosesser. Jeg har
egenverdi. Mennesker som søker hjelp,
beskrevet tre ulike kunnskapsområder.
ønsker fremdeles å styre over viktige deDet er ikke slik at det er et konkurranseler av sitt eget liv. Vi vet at mestring og
forhold mellom disse nivåene, eller at de
deltakelse er viktige deler i en god tilfriskskal rangeres i forhold til hverandre. Alle
ningsprosess. Brukermedvirkning betyr
kunnskapstilnærmingene er nødvendige
ikke at alle kan få det som de vil. Det befor å kunne utvikle kvalitet i tjenestene.
tyr heller ikke at brukeren uhemmet kan
Det er når det er et gjensidig samvirke
velge tilbud på øverste hylle. Men det
mellom disse ulike kunnskapene at vi
betyr at brukeren skal bli hørt og lyttet
kan være i stand til å ta helhetlige og gode
til. Brukermedvirkning snur opp ned på
beslutninger. Brukerkunnskapen er ikke
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mange gamle sannheter om mennesker
med psykiske problemer eller som sliter
med rusmidler. Det har ikke vært tradisjon for at brukere skal kunne påvirke
det som systemet allerede har bestemt
og funnet «riktig». Opp gjennom tidene
har brukere måttet avfinne seg med at
andre har visst deres eget beste. Brukermedvirkning handler med andre ord om
vårt menneskesyn, våre arbeidsmåter og
våre holdninger. Det handler om hvordan vi som profesjonelle og enkeltindivider tenker om hvem og hva brukeren er.
Det er først når vi tar inn over oss at vi alle
kan bli brukere, at temaet brukermedvirkning blir interessant. I Opptrappingsplanen for rusfeltet anslås det at 130 000
familier lever med psykisk sykdom og/
eller rusmiddelproblemer. Dette betyr
at svært mange er berørt av disse problemene. Det betyr også at svært mange
over lang tid har tilegnet seg erfaringer og
kompetanse på dette området som både
brukere og pårørende. Denne kunnskapen er verdifull for at vi skal kunne gi god
behandling!

Om forfatteren:
Spesialkonsulent Ann-Beate Myhra ved
Kompetansesenter rus – region sør er
cand.sociol. med kultur som spesialfelt.
Hun har tidligere vært daglig leder for
Nasjonalt kompetansesenter for brukerog pårørendekunnskap innen psykisk
helsefeltet. Hun arbeider nå med brukermedvirkning og har etablert en gruppe av
brukere innen rus- og avhengighetsfeltet.

Av: Arild Vøllestad,
Kompetansesenter rus- region vest, Stavanger
Hvilken betydning har etikk for rusmiddelavhengige mennesker? Det blir belyst i denne
artikkelen. Rogaland A-senter har siden 1986 hatt tilbud om etikkgruppe for innlagte
pasienter, ledet av institusjonsprest sammen med annet terapeutisk personale.

Rusmiddelavhengige, etikk og folkevett
- erfaringer fra etikkgrupper ved Rogaland A-senter

D

enne artikkelen bygger på inntrykk
mye felles klangbunn, og de kommer ofte
fra menneskelige møter i etikkgrupmed vektige bidrag i samtalene.
per på Rogaland A-senter gjennom 23
år. For tiden drives den i to varianter:
Pasientene som deltar i etikkgruppene
En ukentlig gruppe for pasienter som er
(heretter kalt deltagere) gir ofte uttrykk
innlagt på Behandlingsavdelingen (4-6
for at de misliker ordet regel. De forbinmåneder) og en mer uformell
der det med noe man blir slått
etikkprat på Avrusningsavi hodet med. Og hvis persodelingen i forbindelse med
nalet på institusjoner sier at
Etikk er å samtale
«helgestart» hver fredag etting må være slik og slik bare
skikkelig om livet
termiddag.
fordi regelen sier det, blir det
tillagt lav status. Derimot
I denne sammenheng deøker reglenes status hvis de
finerer vi etikk slik: Etikk er å samtale
suppleres med fornuftige begrunnelser.
skikkelig om livet. Vi bruker ordet skikkeDerfor er det i etikkgruppa viktig å motlig i stedet for alvorlig, for ikke å overse
arbeide den utbredte misforståelse at
humorens verdi. Med skikkelig mener
«etikk er regler». Det er en fantasiløs innvi dessuten blikk for sammenhenger og
snevring av etikken. Etikk må først og
konsekvenser.
fremst handle om motiv, situasjon, muPasientenes bakgrunn varierer mye,
ligheter, det som fremmer det gode. Når
både med tanke på alder, livssituasjon og
så dette er gjennomtenkt, kan det selvrushistorie. Men til tross for dette er der
følgelig være at man av praktiske grun-
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ner må utmynte konkrete regler. Slike
finnes overalt, fra folkelige tradisjoner via
parkeringsforskrifter til Bibelen og FN’s
menneskerettighetserklæring. Men det
er ikke reglene som bærer etikken.

meg og den andre personen. Båndet er
moralsk ikke-nøytralt; det innebærer at
jeg bryr meg om og med den andre, med
hans eller hennes ve og vel. Å oppleve
seg som forpliktet overfor båndet er ikke
det samme som å «følge en plikt eller å
adlyde en regel». Snarere handler det om
et spontant, ikke-kalkulerende engasjement i den andres situasjon».

Et teoretisk fundament for denne oppfatning finnes f. eks. hos den danske teolog
og etiker Knud E. Løgstrup (1905-81).
Han fremhevet at den menneskelige tilUtbredte temaer
værelse er gjennomvevet av fenomener
I etikkgruppene snakker vi mest om
som ligger dypere enn våre regler og som
etikktemaer som er relatert til deltagergår forut for vår beslutninger og valg. Disnes rusmiddelavhengighet. Men det vil
se fenomener kalte han suverene livsytvære stigmatiseringer. Eksempler
rende å ikke av og
på suverene livsI etikkgruppene snakker vi mest om etikktil se disse i samytringer er tillit,
menheng
med
barmhjertighet,
temaer som er relatert til deltagernes rusandre etikktematalens åpenhet.
middelavhengighet
er i samfunnet.
Det siste innebæHer er eksempler
rer hos Løgstrup
på temaer som vi relativt ofte er innom:
at språket, som vi gjennom tradisjonen
er innfelt i, er slik innrettet at det er let»» Når bør vi blande oss inn i andre mentere å snakke sant enn å snakke usant.
neskers liv?
Språket er slik, forut for regelen om at vi
»» Løgn og sannhet
ikke skal lyve.
»» Skyld og skyldfølelse
Empatievnen som etisk instans
»» Hvor mye skal jeg ofre for å hjelpe et
Ved første øyekast kan det virke vilkårannet menneske?
lig og subjektivt å trekke inn menneskets
»» Kan man snakke om etikk når man har
empatievne som en etisk instans – denne
sug?
følelsesmessige evne oppviser jo store
»» Er jeg ansvarlig for andres rusing?
variasjoner fra individ til individ. Men
»» Rus og sikkerhet på arbeidsplassen
å vektlegge empatievnen etisk behøver
»» Sette foten ned eller jatte med?
ikke lede til en subjektiv «dette blir rett
»» Ulike opplevelser av tid
for meg»-etikk. Det er vel heller slik at
»» Livskvalitet i forhold til penger og eienempatien bidrar til å gi vekt til de verdier
dom
som et individ i utgangspunktet har.
»» De syv kardinaldyder (visdom, tapperI boken «Følelser og moral» (s. 60) fremhet, måtehold, rettferdighet, tro, håp,
hever filosofen Arne Johan Vetlesen et
kjærlighet)
grunnleggende trekk ved empati-evnen
»» De syv dødssynder (hovmod, griskhet,
som er verd å tenke over: «Empati-evnen
begjær, misunnelse, fråtsing, vrede,
er andre-orientert; den etablerer, om
latskap)
enn skjørt, et emosjonelt bånd mellom

For å få samtalene i gang i gruppa starter vi vanligvis med konkrete eksempler.
Vi forteller deltagerne at vi har diktet eksemplene, for at ingen skal frykte at ting
de forteller i etikkgruppa kan bli brukt
der etter deres utskrivelse. Alle replikker i
denne artikkelen er anonymisert og hentet fra mange gruppesamlinger over tid.

Eksempler og refleksjoner
a) Når bør vi blande oss inn i andre men
neskers liv?
Per (30) er nettopp utskrevet fra Rogaland
A-senter. Som rusmiddelavhengig gjennom femten år kjenner han de fleste sidene ved rusmiljøet, også hvordan ungdommer lett kan bli lokket inn i det. En kveld
han går gjennom byen blir han vitne til
hvordan to som han kjenner og som han
vet er kyniske, prøver å lokke en ungdom
(kan vel være ca 18 år) som han ikke kjenner til å kjøpe stoff – Per aner at det dreier
seg om amfetamin. Hvis denne ungdommen takker ja til tilbudet, vet Per bedre
enn de fleste hva som kan vente ham. Bør
Per gjøre noe? Kan han gjøre noe?

5)Andre D: «Greit nok det, men Per har
en erfaring om hva rusmisbruk fører til»
6)GL: «Det at Per kjenner de to dealerne,
men ikke denne ungdommen, er det viktig her?»
7)Noen D: «Nei, i grunnen ikke. Hovedsaken er at rusmiljøet er som en jungel der
alle kjemper mot alle, og at du hele tiden
må kikke deg over skulderen»
8)En D: «Selv om Per kjenner de to som
vil selge, kan han ikke av den grunn opphøye seg til moralens vokter og prøve å
overtale dem til å la det være. Rusmiljøet
er ikke slik. Og når det gjelder denne ungdommen som Per ikke kjenner - hvordan
skulle det bli hvis vi skulle gå rundt og
bekymre oss til og med for ukjente folk?»
9)GL: «Det kunne bli helt umulig for oss
selv. Men hvis vi kommer forbi en ukjent
person som står under et bygg hvor vi ser
at der snart vil komme et takras i hodet
på denne uforvarende personen, bør vi
vel prøve å advare?»

(D er deltagere, GL er gruppeledere)

10)Andre D: «Jo, men det blir noe annet»

1)Noen D: «Per kan selv risikere mye ved
å prøve å gripe inn»

11)Atter andre D: «Det vil bare bli spetakkel hvis Per prøver å hindre dette der og
da. Men kanskje kan der oppstå situasjoner i framtida hvor Per på tomannshånd
kan advare 18-åringen mot å gli inn i rusmiljøet?»

2)GL: «Utvilsomt. Men bør Per prøve å
gjøre noe?»
3)Andre D: «På en måte ja. Kanskje kontakte politiet anonymt med beskjed om
at nå foregår der noe?»
4)Noen D: «Nei, Per har ikke noe ansvar
i dette. Hvis ungdommen har fylt 18 er
han myndig og et selvstendig individ»

12)En D: «Ja, noe sånt gjorde jeg en gang.
Jeg orket ikke å se på at en ungdom ble
lokket. Jeg tror han ble glad for det, men
vet ikke hvordan det gikk med ham seinere»
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13)Andre D: «Det var riktig det du gjorde.
Men tilbake til Per – hvis han skal gjøre
noe, må det kunne føre til et eller annet.
Å gripe inn bare for å lette sin egen bekymring er ikke nok».

gere («det var riktig det du gjorde»). Og
en annen deltager sier til slutt «jeg synes
alltid det er trist å være vitne til sånne situasjoner».

Etter vår oppfatning er det meningsløst
14)Annen D: «Jeg synes alltid det er trist å
å hevde at rusmiddelavhengige generelt
være vitne til sånmangler evne til
ne situasjoner»
innlevelse i anEtter vår oppfatning er det meningsløst å
dres
situasjon.
Refleksjoner:
Noen ganger kan
hevde at rusmiddelavhengige generelt manVi ser i samtalen
kanskje
innlegler evne til innlevelse i andres situasjon.
et ekko av den
velsesevnen bli i
generelle tilbakestørste laget, og at
holdenhet i daden skaffer folk så
gens samfunn mot å gripe inn i andre
store bekymringer at det blir vanskelig å
menneskers liv. Replikk 1 – «Per kan selv
handle.
risikere mye ved å gripe inn» – er jo dessuten helt realistisk. Samtidig vitner flere
Ellers er replikk 4 «Per har ikke noe anav replikkene om at rusmiljøet oppleves
svar i dette. 18-åringen er myndig og et
som mer kynisk enn andre miljøer («en
selvstendig individ» på linje med ting
jungel der alle kjemper mot alle»). Vi må
som kan bli sagt i etikksamtaler generelt
selvsagt ta på alvor at mange rusmiddeli samfunnet.
avhengige opplever konteksten for sine
handlinger slik. Men et viktig etisk spørsReplikk 13 «Å gripe inn bare for å lette sin
mål er om konteksten bør erklæres egenegen bekymring er ikke nok» kunne også
mektig, slik at det i praksis annullerer
vært klippet ut av etikksamtaler over alt.
mulighetene for etiske valg. Replikk 7 om
«jungelen», replikk 8 «rusmiljøet er ikke
b) «Vi rusmisbrukere er eksperter i å lyve»
slik» og replikk 11 «det vil bare bli spetakGanske ofte sier deltagere at «vi rusmiskel» kan tolkes i denne retning. Men renbrukere er eksperter i å lyve». De er altså
dyrker vi dette, blir det lett en form for
ikke vi gruppeledere som påstår det, deldeterminisme.
tagerne sier det selv. Og de uttrykker seg
Evnen til å sette seg inn i andre mennesofte kollektivt – «vi rusmisbrukere». Da
kers situasjon (empati-evnen) er som
kan f. eks. følgende samtale oppstå:
nevnt en grunnleggende forutsetning
for all etikk, og denne forutsetning er jo i
1)GL: «Hvorfor er det egentlig galt å lyve,
høy grad til stede i samtalen. F. eks er det
siden så mange mennesker av og til gjør
i replikk 11 snakk om at «Per på tomannsdet? Hva vil skje hvis jeg lyver dere rett
hånd kan advare 18-åringen mot å gli inn
opp i trynet?»
i rusmiljøet». Og en deltager sier i replikk
12 sier at «noe sånt gjorde jeg en gang. Jeg
2)Raskt fra mange D: «Da ville vi få mistilorket ikke se på at en ungdom ble lokket»
lit til deg!»
så får han støtte for det av andre delta-

3)GL: «Er det det som er problemet med
lyving - ikke at det er brudd på en regel,
men at det oppstår mistillit?»
4)Noen D: «Ja. Og da vet vi i neste omgang ikke hvor vi har deg».
5)Andre D: «Mistillit er smittsomt»
6)GL: «Nettopp. Og når mistillit først er
der, kan den som bærer på mistilliten
ikke bare bestemme seg for å velge mistilliten vekk. Hva må til for å få mistilliten
vekk?»
7)Noen D: «Den som har løyet må innrømme feilen»
8)Andre D: «Men vi synes det er riktig at
den som har løyet får en ny sjanse til å
bygge opp tillit. Men det er ikke alltid at
vi rusmisbrukere får nye sjanser»
9)Atter andre D: «Noen ganger kan det
være riktig å ta en hvit løgn»
10)GL: «Ja, det må vi i utgangspunktet
være åpne for, i spesielle situasjoner. For
eksempel hvis man ved å lyve eller ved å
pynte på sannheten kan skåne eller berge
livet til et annet menneske»
11)D: «Ikke bare andre, men også oss selv.
Noen ganger må vi lyve for å overleve»
12)Andre D: «Jojo, men før eller siden blir
du avslørt»
13)Noen D: «Akkurat. Lyving, enten det
er nødløgn eller reinspikka løgn, fører til
kaos. Til slutt aner du ikke hva du har sagt
til hvem, og så havner du før eller siden i
klisteret»

14)En D: «Men jeg føler at jeg er to personer. En når jeg er på jakt etter stoff eller ruset, da kan jeg lyve i hytt og vær. Og en annen når jeg er nøktern, da er jeg normal».

Noen refleksjoner:
Begrunnelsen for at lyving under normale omstendigheter er galt, kan hentes
i den allmenne erfaring at lyving uvegerlig skaper mistillit. Og at mistilliten har i
sitt kjølvann det som noen deltagere sier
i replikk 4 («da vet vi i neste omgang ikke
hvor vi har deg») og i replikk 5 («Mistillit
er smittsomt»).
Mistillit har som kjennetegn at den ikke
enkelt kan velges vekk. For å få vekk mistillit kreves en eller annen oppskværing
(«den som har løyet må innrømme feilen»). Velge kan vi derimot om vi vil gi
mennesker nye sjanser til å bygge opp
tillit, eller om vi bare vil trekke ned rullegardinet og konkludere med at her kan
intet gjøres.
Noen deltagere sier forresten i replikk 8
at «det er ikke alltid at vi rusmisbrukere
får nye sjanser» – her aner vi en kollektiv
og relativt resignert egenoppfatning.
I løpet av en etikkgruppe med lyving som
tema er det vanlig at noen sier at «noen
ganger kan det være riktig å ta en hvit
løgn». Og det sier vi generelt ja til, nødløgn
er et tema i etikken. En hvit løgn er selvfølgelig etisk riktig, det er derfor den kalles
hvit (spørsmålet er bare når den endrer
karakter og begynner å bli grå eller svart).
Det klareste eksempel på hvit løgn er når
en person, ut fra en ansvarlig gjennomtenkning av situasjonen, lyver eller pynter
på sannheten for å skåne andre. Men hvis
det skjer ofte, bidrar det til et uoversiktlig indre landskap, slik det fremkommer
av replikk 13: «Enten det er nødløgn eller
reinspikka løgn, fører det til kaos. Til slutt
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aner du ikke hva du har sagt til hvem».
I våre samtaler tar noen deltagere til orde
for at det også er etisk forsvarlig å lyve for
å skåne seg selv («Noen ganger må vi lyve
for å overleve»). Og vi tviler ikke på at de
ofte er ærlige når de beskriver sin situasjon slik. Men å konkludere ut fra dette
at lyving etisk sett er ukomplisert i slike
situasjoner er en kortslutning. Selve regelbruddet er likevel ikke det etiske hovedproblemet. Hovedproblemet er den
mistenksomhet som spres, og at de rusmiddelavhengiges livssituasjon ofte er
grunnleggende ufri.
To forhold i samtalen er problematiske
etikkfaglig vurdert. Det første er den kollektive og kanskje fastlåste selvoppfatning som ligger i uttrykket «vi rusmisbrukere». Dette kan lede til manglende evne
til å se handlingsalternativer .
Problematisk er også replikken «Jeg føler
at jeg er to personer. En når jeg er på jakt
etter stoff eller ruset, da kan jeg lyve i hytt
og vær. Og en annen når jeg er nøktern, da
er jeg normal».
Uansett hvilke
diagnostiske forSkyld og skyldfølelklaringer
man
måtte
trekke
se er «meta-temainn, er det lett å
er» som ofte dukker
skjønne at en slik
opp i etikkgruppene,
selvopplevelse
vil redusere evnen til å handle i
samsvar med personens egentlige verdier.
c)Skyld og skyldfølelse
Skyld og skyldfølelse er «meta-temaer»
som ofte dukker opp i etikkgruppene, og
vi lar her disse fenomenene bli representert ved tre replikker:
1)En D: «Når jeg stjeler fra store kjøpe-

sentra for å skaffe penger til dop, kjenner
jeg det ikke en plass. De får det jo igjen på
forsikringen»
2)Annen D: «De gangene jeg stjal medikamenter fra skapet til min mor, fikk jeg
en forferdelig skyldfølelse»
3)Atter annen D: «Jeg føler alltid at jeg må
gjøre min mor til lags, føler en slags diffus
skyld, selv om jeg nå er en kvinne på 50 år
og hun har vært død i ti år»
Skyld er i etisk perspektiv noe objektivt.
Skylden er reell enten den skyldige føler
det eller ei. Skyld er et underskudd i forhold til etiske verdier og i forhold til andre
menneskers og samfunnets rimelige forventninger. Slik sett har personen i replikk
1 skyld. Selv om han/hun ikke føler det, og
selv om man ved kriminologisk og terapeutisk teori og erfaring vanligvis kan finne mange formildende omstendigheter.
Skyldfølelse derimot er noe subjektivt.
Den betegner at den etiske skyld blir
merkbar, meddeler seg til individets indre, slik personen i replikk 2 bekrefter.
Skyldfølelsens gode side er at den kan
endre vår adferd der hvor det er på sin
plass. Dens negative, ja destruktive side,
er at den kan ta overhånd slik at individet blir sykt, mister oversikten og dermed
mister evnen til å endre adferd.
Skyldfølelse kan være berettiget, noe vi
mener er tilfelle for personen i replikk
2. Uansett hva situasjonen bak medikamenttyveriene var, har han/hun gjort
noe galt.
Men skyldfølelse kan også være uberettiget, slik det er for den 50-årige kvinnelige pasienten i replikk 3. Løsningen på
denne kvinnens rus- og livsproblemer

krever åpenbart tilnæringer på flere plan.
Men uansett vil det være en blindvei for
henne å fortsette med stadige øvelser for
å tilfredsstille sin avdøde mor.
Å skille mellom berettiget og uberettiget
skyldfølelse er avgjørende for å unngå at
etikken får en dysfunksjonell og dermed
uetisk rolle i arbeidet med menneskers
livsproblemer.
Erfaringer fra etikkgruppene viser at mange pasienter er uvante med å skille mellom berettiget og uberettiget skyldfølelse.
Ofte får vi inntrykk av at ordet skyldfølelse
nyanseløst forbindes med ord som kaos
og «overveldende problemsuppe». Og at
skyldfølelse oppleves som noe farlig, noe
som er vanskelig å håndtere.
«Hender det at rusing er et forsøk på å
døyve skyldfølelse?» spør vi av og til. Svaret
pleier da å være et nokså unisont ja. «Skyldfølelse kan være årsak til minst en tredjedel
av all rusing» har f. eks. vært antydet.

Avsluttende synspunkter
Våre erfaringer i etikkgruppene tilsier
at rusmiddelavhengige først og fremst
ligner på folk flest i sine etiske vurderinger, og de er like forskjellige som folk
flest. Rusmiddelavhengigheten leder vitterlig til en livsstil som går ut over dem
selv og andre, og spriket mellom indre
overbevisninger og ytre handlinger kan
noen ganger være stort. Å nedtone alvoret i dette er verken pasienter, ansatte
i rusfeltet eller samfunnet tjent med.
Rusmiddelavhengige har dessuten vanskeligere for å skjule uetiske handlinger
enn det folk flest har. Men deres evne til å
samtale ærlig om etikkspørsmål vil vi tro
langt overgår evnen i mange misjonsforeninger og velforeninger!
Etisk problematisk er som nevnt deres

tendens til kollektivistisk selvoppfattelse
(«vi rusmisbrukere»). Dette må antas å
begrense deres horisont, deres blikk for
alternativer og
dermed
deres
valgfrihet.
Våre erfaringer i
Tilsvarende proetikkgruppene tilblematisk
er
den forholdsvis
sier at rusmiddelutbredte oppleavhengige først og
velse av å være
fremst ligner på folk
«to
personer»,
en
når
de er på
flest i sine etiske
jakt etter stoff
vurderinger, og de er
eller ruset og en
annen når de er
like forskjellige som
nøkterne.
folk flest.
Men vi bør ikke
overse at de
ved sine etiske vurderinger er innmeldt
i samfunnsfellesskapet mer enn de selv
og vi andre kanskje tenker over. I dette
ligger et grunnlag både for aksept og for
ansvarliggjøring i forhold til egne valg og
handlinger.

Om forfatteren:
Arild Vøllestad er institusjonsprest ved Rogaland A-senter, 50 % knyttet til Forskningsog utviklingsavdelingen (kompetansesenteret) og 50% til de kliniske avdelinger.
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Av: Paula Sofie Haugan,
Kompetansesenter rus- region Midt-Norge
Kompetansesenter rus- region Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) har de siste tre årene
satset på opplæring i Motiverende Intervju (MI) i regionen. Som ledd i denne satsingen
har KoRus Midt-Norge i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag utviklet et deltidsstudium som gir 30 studiepoeng. Dette er unikt, og det første i sitt slag i verden. Studiet
har vært populært siden oppstarten i 2007, og i mars 2010 startet det tredje kullet opp.

Motiverende intervju som
høgskolestudium
Hva er Motiverende Intervju?
MI vokste fram med bakgrunn i behandling av mennesker med problematisk alkoholbruk, og ble først beskrevet av William Miller i 1983, i en artikkel publisert i
Behavioural Psychotherapy. Disse grunnleggende konseptene og tilnærmingene
ble senere videreutviklet av Miller og
Stephen Rollnick i 1991 i en mer detaljert
beskrivelse av kliniske prosedyrer.
MI er ingen statisk, manualbasert tilnærming, og det tilbys heller ikke sertifisering gjennom utdanning. MI er under
stadig utvikling, og MI vil finnes med ulike nyanser basert på grunnlaget for MI.
Dessverre er det også eksempler på at det
praktiseres «MI» som ikke stemmer overens med metodikken slik grunnleggerne
beskriver den. Selv om Miller ønsker at

MI skal være en dynamisk tilnærming
under stadig utvikling, og tilgjengelig for
alle som ønsker å praktisere MI, har dette
ført til et behov for en definisjon av metoden og en klargjøring av grunnleggende
prinsipper. Miller og Rollnick gir i dag følgende definisjon:
MI er en styrende, klientsentrert rådgiverstil for å lokke fram atferdsendring gjennom å hjelpe klienten til å utforske og løse
ambivalens.
Sammenlignet med ikke-styrende rådgivning, er MI mer fokusert og målrettet. Utforskingen og løsningen av ambivalens er den sentrale målsettingen, og
rådgiveren er et bevisst direktiv i å nå
dette målet. I MI legges det stor vekt på
den ambivalensen alle i større eller min-
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dre grad har i forhold til endringer i eget
liv. Gjennom å få fram hva den enkeltes
ambivalens består av, får vi tilgang til å
arbeide med den siden som stritter imot,
så vel som den siden som ønsker endring. Derigjennom kan vi bidra til å bygge
motivasjon for endring.
Innen MI snakkes det om The Spirit of
MI. Dette er et begrep det ikke er lett å
oversette til norsk, og handler om holdninger, stil og den stemningen arbeidet
skal være gjennomsyret av. I følge Miller
og Rollnick kan dette karakteriseres gjennom noen sentrale punkter:
1. motivasjon til endring springer fram
fra klienten, og er ikke påtvunget utenfra
2. det er klientens oppgave, ikke behandlerens, å sette ord på og løse hans eller
hennes ambivalens
3. direkte overtalelse er ikke en effektiv
metode for å løse ambivalens
4. behandlers stil er gjennomgående rolig og forløsende
5. behandler er styrende i å hjelpe klienten til å utforske og løse ambivalens
6. villighet til endring er ikke et karaktertrekk hos klienten, men et foranderlig
produkt av mellommenneskelig interaksjon.
7. Den terapeutiske relasjonen er mer et
likeverdig partnerskap eller kompaniskap enn ekspert/mottakerroller.
MI er altså ikke et sett av teknikker som
«brukes på» mennesker. Det er en mellommenneskelig stil som ikke er begrenset til formelle konsultasjonssammenhenger. Det er en hårfin balanse av
dirigerende og klientsentrerte komponenter, formet av en guidende filosofi og
forståelse av hva som utløser endring.

Samtidig er det noen spesifikke og lærbare
terapeutferdigheter som er karakteristiske
for en MI-stil. Fremst blant disse er:
»» En søken etter å forstå klientens referanseramme, hovedsaklig gjennom reflektiv lytting.
»» Å gi uttrykk for aksept og bekreftelse.
»» Å utløse og selektivt forsterke klientens
egne selvmotiverende utsagn, uttrykk
for å anerkjenne problem, bekymring,
ønske og vilje til endring, samt evne til
endring.
»» Observere klientens grad av beredskap
for endring, og sikre at motstand ikke
utløses ved å løpe foran klienten.
»» Bekrefte og sikre klientens valgfrihet og
selvstendighet.

Utviklingen av studiet

William Miller var knyttet til Bergensklinikkene som veileder da han skrev
sin første artikkel om MI. Psykolog Tom
Barth var på den tiden ansatt ved Hjellestadklinikken og mottok veiledning
fra Miller. Han var også en av tre forfattere som ga ut den første boken om MI
på norsk, og de brukte da benevnelsen
EndringsfokusertRådgiving.

Parallelt med dette hadde KoRus MidtNorge etablert et samarbeid med Helse
Nord-Trøndelag (HNT) ved avdeling for
rusrelatert psykiatri og BUP. Målet her
var å bidra til fag- og kompetanseutvikling ved de to avdelingene, og videre at
ansatte ved HNT skulle bidra med opplæring i kommunene. Også her dukket
det opp et ønske om opplæring i MI, og
senhøstes 2006 dro ni ansatte fra samarbeidspartene til Cardiff for å delta på kurs
i MI med Stephen Rollnick og Jeff Allison.

Tom Barth ga i 2008 sammen med Christina Näsholm ut boka Motiverende Samtal – endring på egne vilkår. De legger i
boka særlig vekt på følgende grunnprinsipper:
»» Klientsentreringen og klientens autonomi.
»» Endringsfokus – at samtalens formål er
å bidra til endring hos klienten.
»» Årvåken lytteteknikk og bruk av samtaleredskaper.
»» Prinsipper for å hente frem og styrke
klientens egen motivasjon.
»» Betydningen av at endringsarbeidet
foregår med reflekterende distanse til
problemet.

Høsten 2007 startet første kull sin videreutdanning i MI ved Høgskolen i NordTrøndelag (HiNT). I mars 2010 startet det
tredje kullet opp, og 30 av 70 søkere er
tatt inn. Studiet har helt siden oppstarten
vært veldig populært, med rundt 70 søkere hvert år. Vi får hvert år søkere langveis fra, i år helt fra Danmark.
Studiet kom i gang bl.a. som et resultat
av flere års samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT), Etterutdanningsnettverket i Namdalen og
KoRus Midt-Norge. Under en fagsamling
for kommunene førjulsvinteren 2006,
kom det fram forslag om kursing i MI.

For å gjøre en kort historie enda kortere:
Vi laget en skisse for hvordan et slikt studium kunne se ut, kontaktet psykolog
Tom Barth og avtalte et møte med ham
i Bergen våren 2007. I løpet av møtet ble
skissen videreutviklet, og vel hjemme i
Nord-Trøndelag ble HiNT kontaktet. De
likte ideen, og i løpet av uker ble studie
planen skrevet og godkjent, og studiet
ble annonsert. Tom Barth sa seg villig
til å være faglig ansvarlig for studiet, og
gjennomføre undervisning for i utgangspunktet ett kull. Og ledelsen ved både

FMNT og KoRus Midt-Norge var villige
til å gå inn i et spleiselag for å finansiere
studiet for en periode. Det tredje kullet er
det siste vi finansierer, og HiNT jobber nå
med å få studiet inn som en del av sin ordinære portefølje.

Studiets oppbygning
Studiet gir 30 studiepoeng og er bygd
opp av 5 tre-dagers samlinger, i tillegg til
gruppeveiledning mellom samlingene.
Samlingene er en blanding av forelesning
og øvelser, og Tom Barth står for det meste av undervisningen. I tillegg har vi fått
Jeff Allisson som mer eller mindre fast
foreleser. Han har hatt ansvar for en samling for de to første kullene og kommer
også tilbake for å gi undervisning til det
tredje kullet. Vi har også inn andre gjesteforelesere, enten med bakgrunn fra bruk
av MI innen andre områder enn rusfeltet
eller med bakgrunn i forskning på MI.
Deltakelse i veiledningsgruppene er et
krav for å få studiet godkjent, og alle
studentene må levere inn opptak av reelle samtaler sammen med en utskrift fra
samtalen. Derimot er eksamen valgfritt,
og de som velger å gå opp til eksamen må
gjennom en praktisk øvelse. Så langt er
50 uteksaminert etter vurdering fra sensorer med lang MI-praksis fra rusfeltet,
friomsorgen og psykiatrien.
Vi har primært rekruttert fra rusfeltet, og
har lagt vekt på å ta inn flere studenter fra
samme arbeidsplass. Dette valget er begrunnet i at gjennomføring av studiet og
praktisering av MI vil forenkles når kolleger også deltar. Vi ville med dette demme
opp for opplevelsen av å «komme hjem»
til egen arbeidsplass og være den eneste
som har fått opplæring i MI. Videre har
vi lagt vekt på å få en studentgruppe
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sammensatt av fagfolk fra ulike tjenester. Dette for å legge til rette for en faglig
møtearena, og for økt gjensidig kontakt
og forståelse. Vi har hatt studenter fra
kommunal rus/psykiatritjeneste, NAV,
tverrfaglig spesialisert rusbehandling,
barnevern, politi, pårørendeforening og
skoler, for å nevne noen. Ettersom studiet så langt er finansiert av FMNT og KoRus Midt-Norge har vi prioritert søkere
fra egen region. Søknadsmengden har
ikke bare hatt en større geografisk spredning de siste årene, men også en større
spredning på fag. Vi får mange henvendelser fra somatiske og psykiatriske tjenester.
Veiledere
Veilederne for det første kullet ble rekruttert fra samarbeidsprosjektet med HNT.
Imidlertid ønsket vi å utvide veiledningsgruppa både for å ha flere å spille på for
senere kull, og for å etablere en veiledergruppe som andre kan dra nytte av
for veiledning på egen arbeidsplass. For
kull to og tre har vi derfor engasjert veiledere blant tidligere studenter sammen
med veiledere fra første kull. Slik har vi
nå fagfolk med veiledererfaring fra ulike
instanser, primært innen rusfeltet. Alle
veilederne får igjen veiledning av Tom
Barth samt opplæring i MITI. (MITI er
kort fortalt et score-system for å vurdere
kvaliteten i MI-samtaler, og er et internasjonalt utviklet og anvendt system).
Evaluering av studiet
Det er godt dokumentert at MI har god
effekt i forhold til motivasjon for og gjennomføring av endring. Vi ønsket derfor
en evaluering av selve studiet; form, innhold og verdi for studentene. I tillegg til
målet om opplæring i MI, hadde vi en
forventing om at rekrutteringen fra kom-

muner og spesialisthelsetjeneste ville
føre til økt forståelse mellom nivåene.
Vi fikk økonomisk støtte fra Helseakademiet1, og evalueringen ble gjennomført
av Trøndelag Forskning og Utvikling. Vi
valgte en følgeevaluering, slik at vi kunne
dra nytte av jevnlige tilbakemeldinger og
foreta eventuelle justeringer underveis.
Hovedfunnene fra evalueringen er:
»» halvparten av deltagerne mener de har
blitt bedre fagpersoner ved å ta utdanningen
»» 80 prosent sier det har vært nyttig for
den personlige utviklingen
»» to av tre var godt fornøyd med studieopplegget
»» alle var meget godt fornøyd med det
faglige innholdet
»» oppfatninger av kvaliteten på veiledningen varierer
»» nesten alle bruker noe av det de har
lært i egen praksis
Evalueringen var med andre ord i all
hovedsak positiv. Tilbakemeldinger ved
slutten av studiet, og fra kull 2, viser at
veiledningen er en uvurderlig del av studiet.
Utfordringene er:
»» at få ledere aktivt etterspør kompetansen i daglig ledelser, drift og produksjon av tjenester
»» å ha nok lærere og veiledere
»» at det er større etterspørsel enn studieplasser

1 Helseakademiet var en enhet innen Helse MidtNorge som ble opprettet i samarbeid med NTNU.
Formålet var å ha ansvar for etter-og videreutdanning
av Helse Midt-Norges ansatte. Helseakademiet er nå
nedlagt.

Selv om alle studentene har fått permisjon fra sin leder til å delta i studiet og
vi har lagt vekt på å få med minimum to
fra hver arbeidsplass, bl.a. for å styrke
implementeringsmuligheten i egen organisasjon, ser vi altså at ledere er lite aktive i å etterspørre kompetansen. Dette
er det sikkert mange årsaker til, og noe
det er vanskelig for oss å gripe tak i. Med
de mange ulike organisasjonsmodellene
bl.a. kommuner har, er det vanskelig å
treffe lederne der på en felles arena. Dette er en utfordring vi møter på i flere sammenhenger, og som gjør utviklingsarbeid
sammen med kommuner utfordrende.
Videre er det i MI-studiet svært mange
ulike arbeidsgivere, som ikke har noen
naturlig møtearena. Det geografisk store
nedslagsfeltet gjør det ytterligere vanskelig å få samlet alle ledere til drøftinger om
oppfølging av studentene under og etter
utdanninga. Vi har så langt ikke kommet
fram til noen god løsning på hvordan vi
kan støtte studentene i forhold til egen
ledelse.
Når det gjelder utfordringer knyttet til
lærere og veiledere har vi gjort noen grep
for å møte dette. Som nevnt rekrutterer vi
nye veiledere til hvert kull, og har nå en
gruppe på ca 20 som har vært/er veiledere. Videre har vi gitt økonomisk støtte
til flere som har ønsket fordypningskurs/
kurs for viderekomne, blant annet med
tanke på å ha flere som kan ta på seg noe
undervisning.

ring i Sør-Trøndelag. Hensikten med
nettverket er å gi tidligere studenter og
andre som har hatt opplæring i MI, en
mulighet til å holde MI ved like og videreutvikle egen kompetanse. Dette henger
sammen med kunnskap om at MI står
seg bedre ved kontinuerlig veiledning
og med at evalueringen viser at flere arbeidsgivere ikke etterspør kompetansen.
I tillegg til dette har KoRus Midt-Norge
dekket utgifter for to deltakere ved et internasjonalt trainee-kurs for opplæring i
hvordan man kan undervise i MI. Vi har
også gitt tilskudd til kurs i bruk av MI i
grupper for tre personer.
Vi har også arrangert to kurs med Jeff
Allison, et innføringskurs og et to-dagers
fordypningskurs. Høsten 2010 vil det for
første gang i Norge arrangeres kurs i bruk
av MI i grupper ved Tom Barth, samt et
to-dagers innføringskurs med Jeff Allison.
MI er integrert som kurstilbud til deltagere i Premis, som er et omfattende tilbud
innen forebygging og tidlig intervensjon
for kommuner i trøndelagsfylkene (for
mer informasjon om Premis, se www.
mnk-rus.no).
Videre har KoRus Midt-Norge sammen
med ulike samarbeidspartnere gitt undervisning i MI til sykepleierstudenter,
leger, helsesøstre, jordmødre, kommuner
med flere.

Ringvirkninger

Hvorfor MI?

Som tidligere nevnt har vi som en konsekvens av studiet fått en gruppe av veiledere som kan brukes både som undervisere og veiledere utenfor studiet.
Videre har vi etablert et MI-nettverk i
Nord-Trøndelag og har et under etable-

Den direkte årsaken til denne satsingen
er som tidligere nevnt at det kom ønsker
om opplæring i MI fra flere fagmiljø i
Nord-Trøndelag. Hvis jeg skal spekulere
i hvorfor dette ønsket har oppstått, heller jeg i retning av at fagfolk opplever et
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økende arbeidspress som igjen fører til et
ønske om strukturerte tilnærmings- og
samtalemetoder. En annen grunn er nok
også at MI etter snart 30 år har hatt en
økende utbredelse her til lands. Bl.a. har
KRUS (kriminalomsorgens utdanningssenter) gitt opplæring i MI i flere år. Videre er MI anbefalt brukt i de forsterkede
barnevernsinstitusjonene som nylig ble
etablert noen steder i landet. I Sverige
er MI en av to anbefalte metoder innen
rusbehandling, og Helsedirektoratet anbefaler nå opplæring i MI som et verktøy
innen satsingen på tidlig intervensjon i
rusfeltet.
Kunnskapssenteret har på oppdrag fra
Helsedirektoratet gjennomført en kunnskapsoppsummering om behandling
innen dobbeltdiagnostikk. Rapporten
peker på to psykososiale behandlingstiltak for pasienter som har både ruslidelse
og psykisk lidelse som har gitt dokumentert effekt:
1. Motiverende intervju, som er en behandling rettet mot ruslidelse. Pasienten får hjelp til å formulere personlige
mål, forstå hvordan rusbruket hindrer
ham eller henne i å nå målene og motiveres til å nå dem.
2. Motiverende intervju i kombinasjon
med kognitiv atferdsterapi kan virke
positivt på sosial adferd og livskvalitet
sammenlignet med annen behandling.
I den svenske Läkartidningen har Lars
Forsberg, med dr, psykolog, leg psykoterapeut, en artikkel med tittelen Motiverande samtal – bättre än råd. Lars Forsberg
har jobbet med MI i flere år, og er leder av
et forskningsteam ved Karolinska institutet som siden 2005 har forsket på MI.

I artikkelen har han følgende oppsummering:
Motiverande samtal ger bättre resultat
än traditionell rådgivning och ökar patientens följsamhet till efterkommande
behandlingar.
Samtalen kan vara lika effektiva som omfattande behandling.
Motiverande samtal lärs genom systematisk träning.
Kvalitetssäkring sker i kodningslaboratorium.
Han hevder at det finnes støtte for at motiverende samtale lønner seg bedre enn
tradisjonell rådgivning, noe som gir rom
for store forbedringer innen helsesektoren.
I følge en metaanalyse gjort av Hettema
m.fl. fås den mest robuste effekten av MI
som tillegg til annen behandling. Pasienter blir mer aktive i påfølgende behandling. De gjennomfører behandlingen i
større utstrekning og vurderes av personalet som mer motiverte. Effekten av MI
består uten å avta over tid, noe som ellers
er vanlig. Metaanalysen viser videre at MI
som eneste behandlingsinnsats også har
signifikante effekter ved skadelige, ofte
livstruende livsstilsproblemer som høyt
alkoholkonsum, narkotikabruk, dårlige
mat- og mosjonsvaner, samt risikoatferd
ved HIV/aids. Han refererer også til en
annen metaanalyse av totalt 72 studier,
hvor MI sammenlignes med tradisjonell
rådgivning. Forskerne finner der at bruk
av MI er til større hjelp for pasientene ved
behandling av sykdommer som diabetes,
høyt blodtrykk, astma, bulimi, skadelig
alkoholkonsum og narkotikabruk, samt
når det gjelder å øke pasienters fysiske
aktivitet og endre mat- eller tobaksvaner.
Søk på internett den 26. februar 2010,

viste tydelig at MI har fått større oppmerksomhet (i alle fall på nettet) i Sverige
enn i Norge, ca 354 000 funn mot ca 26
500. Det er derfor naturlig nok også mindre forskning på MI i Norge, med noen
hederlige unntak, herunder Roger Hagen, førsteamanuensis ved NTNU.
Han har i sitt arbeid gjennomgått flere
internasjonale studier knyttet til MI, og
presenterte følgende konklusjoner i sin
undervisning for siste kull ved videreutdanningen:
»» Det er sterk evidens for at MI er effektiv
i forhold til det å skape endring (signifikante endringer for de som mottar MI
vs. de som ikke gjør det)
»» MI virker ikke alltid og effekt varierer
over studier
»» Mesteparten av effekten er størst innen
de første månedene etter MI-intervensjonene og går ned over tid
»» Sammenligningsgrupper fanger opp
endringer, ikke at MI’s effekt minsker
over tid
»» MI har meget god effekt og holder seg
over tid når den blir lagt til andre behandlingsformer (synergieffekt)
»» CBT og MI har samme effekt, men MI
oppnår dette på færre timer
Med bakgrunn i den store søkningen studiet har hatt, stadig flere henvendelser
om å gi innføringskurs i MI, og et økende
fokus på MI i Norge, ser vi at vi har lyktes godt i satsingene, og håper derfor at
studiet vil fortsette selv om både FMNT
og KoRus Midt-Norge nå trekker den finansielle støtten. For, som Lars Forsberg
skriver: MI læres gjennom systematisk
trening. Og nettopp systematisk trening
er selve kjernen i studiet.

Om forfatteren:
Paula Sofie Haugan er avdelingsleder
ved Kompetansesenter rus- Midt-Norge,
Levanger.
Hun er utdannet Cand. polit. og har 25 års
yrkeserfaring innen sosialt arbeid.
Haugan har bl.a. erfaring fra undervisning og veiledning i MI og har gjennomført internasjonalt traineekurs i MI.
Hun er for tiden også høgskolelektor ved
HiNT.

Nettressurser:
www.motivationalinterview.org
www.tfou.no/default.asp?publikasjon=52
www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=5165
www.hint.no
www.fmnt.no
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Av: Tone Skjellet,
Kompetansesenter rus- region øst.
Vi må ikke nødvendigvis lære nye metoder for å hjelpe alkoholavhengige til å bli rusfrie, men ta i bruk den kunnskapen brukerne allerede besitter. Denne kunnskapen kan
bidra til at den enkelte bruker i større grad kan medvirke i sin egen behandling og
dermed lykkes bedre i å nå sine mål.

Det viktige brukerperspektivet på
veien fra avhengighet til rusfrihet
«K

jære minister», slik starter mange
brev som ble sendt til Ansgar Gabrielsen da han var helseminister. Dette
var brev fra pasienter og pårørende av
psykiske syke og rusavhengige. De beskrev hvordan de opplevde sitt møte med
helsevesenet. Et felles trekk var en «lengsel om å bli tatt på alvor som pasient,
klient, bruker eller pårørende» (Vaaland,
2007). Som behandler på ruspoliklinikk,
ved distriktspsykiatrisk senter (DPS), var
jeg også en del av det helsevesenet som
ble beskrevet. Dette igangsatte mange
refleksjoner om hvordan vi i større grad
kunne involvere brukerens opplevelser
og erfaringer i vårt arbeid med bedringsprosessen. Det ble starten på min masteroppgave med tittelen «veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet – hva hjelper?
Sett fra brukerens perspektiv»

Som behandler har jeg møtt mange mennesker som sliter med alkoholproblemer
med påfølgende konsekvenser. Dette
kan arte seg ulikt for pasientene. Ulikhetene bidrar til at vi må være fleksible i
vår behandlingstilnærming. Til tross for
dette, er det mange pasienter som ikke
lykkes med sin målsetting om rusfrihet
og mange blir gjengangere i behandlingsapparatet. De henvises på ny og ofte
med mer omfattende problemer. Som
fagperson ble jeg nysgjerrig på hvordan
vi i større grad kunne bistå pasientene i
sin bedringsprosess. Svaret ble ikke nødvendigvis å lære ny metoder, men å få
en større forståelse for den kunnskapen
brukerne besitter. Denne kunnskapen vil
kunne bidra til at brukerne i større grad
kan medvirke i sin egen behandling og
dermed lykkes bedre i å nå sine mål.
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Hensikten med studien ble dermed å
som håp og det å ha tro på at man skal
bidra til økt kunnskap om brukernes
få det bedre. Videre beskrives materielle
synspunkter og erfaringer med hva som
og sosiale forhold som vesentlig i proseshjelper for å bli rusfri. Målsetningen var
sen. Det handler om å finne og holde fast
å utvikle en mer helhetlig behandlingsved en hjelper (enten en fagperson eltilnærming til aller andre viktige
koholavhengige
personer)
som
pasienter. Ved å
kan bistå gjenBrukernes synspunkter er verdifulle og helt
fokusere på den
nom krevende og
subjektive oppsmertefulle livssiavgjørende for at tilbudene innen rusfeltet
levelsen hos den
tuasjoner.
skal kvalitetsforbedres og utvikles, at bruenkelte kan man
Jeg mener dekermedvirkning blir mer enn bare ord.
skape økt brures studie har en
kermedvirkning
overføringsverdi
innen tverrfaglig
til bedringsprospesialisert rusbehandling. Brukernes
sessen hos alkoholavhengige pasienter.
synspunkter er verdifulle og helt avgjøDette har sammenheng med at de faktorende for at tilbudene innen rusfeltet skal
rene som trekkes frem som viktige i bekvalitetsforbedres og utvikles, at brukerdringsprosessen er av allmennmennesmedvirkning blir mer enn bare ord.
kelig karakter og sannsynligvis vil gjelde
de aller fleste mennesker som kommer i
Tidligere forskning
en vanskelig situasjon.
Det viste seg å
På bakgrunn av
være relativt vanerfaringer, teori
skelig å finne
og relevant litteHvilke bedringsfaktorer bidrar til at alkoforskning på beratur ble følgende
holavhengige personer blir rusfrie sett ut
dringsfaktorer
forskningsspørshos
alkoholavfra brukerens ståsted?
mål
formulert:
hengige personer.
Hvilke bedringsForskningen som
faktorer bidrar til
forelå var i hovedsak rettet mot bedringsat alkoholavhengige personer blir rusfrie
prosesser ved alvorlig psykisk og somasett ut fra brukerens ståsted?
tisk lidelse. I Norden er Borg & Topor
Begrepet recovery og bedring
(2007) de som er mest kjent for sin forsPå 1970-80 tallet ble recovery tradisjonelt
kning på bedringsprosesser hos alvorlig
brukt innen somatikken, innen akutt og
psykisk syke. De gjennomførte et forspleiebehandling. Gradvis fikk recovery
kningsprosjekt «virksomme relasjoner»
som begrep og tenkning en sentral plass
hvor de intervjuet femten personer om
innen psykiatrifeltet. Begrepet fikk også
sin bedringsprosess ved alvorlig psykisk
en mer utvidet betydning i den forstand
lidelse. Resultatene viser at samspill med
at personens erfaringer om bedring ble
betydningsfulle mennesker som man har
vektlagt i større grad.
rundt seg er en viktig faktor i det å komBedring som begrep og fenomen er komme seg fra en alvorlig psykisk lidelse. Ånplekst. I engelsk forskning benyttes ofte
delige forhold blir også trukket frem, slik

recovery. På norsk oversettes begrepet til
bedring. To recover betyr å gjenvinne, få
tilbake, hente seg inn igjen eller komme
seg over fra noe og over til noe annet,
mens det i norsk faglitteratur også brukes begreper som tilfriskning, det å komme seg, i remisjon og bli frisk (Heggdal,
2008). I følge Topor (2006) skiller bedring
seg fra helbredelse og rehabilitering. De
sistnevnte begrepene henviser til noe
som skjer med pasienten og er knyttet
til de metodene tjenesteyteren benytter.
Bedring derimot innebærer at brukeren
selv er aktivt medvirkende og at denne
deltakelsen erkjennes. En bedringsprosess vil ha fokus på hele individet i en
kontekst, og prosessen vil foregå kontinuerlig selv om man ikke er symptomfri.

Metoden
Studien bygger på kvalitative forskningsintervju. Dette er en mye brukt metode
når man skal nærme seg den enkeltes
livsverden. Med livsverden menes den
verden hvor intervjupersonen lever sitt
daglige liv og som har bidratt til å forme
intervjupersonens nåværende og tidligere opplevelser (Hummelvoll & Barbosa
da Silva, 1996).
Informantene ble rekruttert fra Rusmisbrukerens interesseorganisasjon (RIO),
Mental Helse og Anonyme Alkoholikere
(AA). For å delta i studien måtte informantene ha mottatt behandling for alkoholavhengighet som hovedproblem.
Denne behandlingen måtte være avsluttet. Tidligere behandling kunne omfatte
både poliklinisk og institusjonsbehandling innen rusfeltet. Undersøkelsen inkluderte begge kjønn over 18 år. Det krevdes rusfrihet i minimum seks måneder.
Det betydde at informantene ikke skulle
ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i
denne perioden.

Prosjektet ble godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
og Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst (REK).

Gjennomføring
Studien bygger på seks informanter, henholdsvis fire menn og to kvinner. Alle ble
rekruttert gjennom en tredjeperson (lederen) ved de ulike interesseorganisasjonene/selvhjelpsgruppen. De seks informantene hadde en snittalder på 48 år og
aldersspredningen var mellom 42 og 60
år. De var i ulike livssituasjoner med hensyn til sivilstatus, tilknytning til arbeidslivet og materielle
forhold.

Kan du fortelle om
hva som har hjulpet
deg til å bli rusfri?

Intervjuene
foregikk som en
samtale. Intervjuguiden
besto av ett helt
åpent spørsmål «kan du fortelle om
hva som har hjulpet deg til å bli rusfri»,
samt ulike temaer som jeg kunne berøre dersom informantene trengte hjelp
til å komme i gang. Det å ha ett åpent
spørsmål bidro til at informantene fritt
kunne beskrive sine egne opplevelser
og erfaringer om bedringsprosessen
uten å bli forstyrret av nye spørsmål og
de forutantakelser eventuelt disse måtte
innebære. Det åpne spørsmålet skulle
gi rom for at nye perspektiver fra informantene kunne følges opp med nye og
utdypende spørsmål gjennom dialogen.
Intervjuene hadde en varighet på 40-60
minutter. Intervjuene ble oppsummert
underveis slik at informanten fikk muligheten til å bekrefte innholdet, utdype og
presisere sine uttalelser. Min rolle i intervjuene var å stimulere informantene til
egne refleksjoner gjennom utdypende og

61

62

Det viktige brukerperspektivet på veien fra avhengighet til rusfrihet

Det viktige brukerperspektivet på veien fra avhengighet til rusfrihet

oppfølgende spørsmål. Det var viktig for
meg å ha en balansegang mellom å være
nær og interessert og samtidig ivareta
den enkeltes integritet. Alle intervjuene
ble transkribert. Uansett hvor nøyaktig
transkripsjonen er, vil den aldri gi mer
enn et avgrenset bilde av det man har
studert (Malterud, 2008). Datamaterialet
ble sammenfattet til en forståelig tekst og
oversendt til den enkelte informant for
informantsjekking. Alle intervjuutskriftene ble godkjent av informantene, men
enkelte ønsket å presisere visse ord og
utsagn. Intervjuene ble analysert med en
kvalitativ innholdsanalyse.

Resultater
• Bevisstgjøringsprosess
Resultatene viser at bedringsprosessen er
avhengig av både indre faktorer hos den
enkelte bruker, og ytre strukturelle faktorer. Felles for brukerne som var med i studien var at de hadde hatt et problematisk
forhold til alkohol gjennom flere år. De ga
et samlet inntrykk av at problemene hadde utviklet seg fra milde til mer alvorlig
karakter, og etter hvert gitt til dels alvorlige konsekvenser på flere arenaer i livet.
Brukerne nevnte ulike konsekvenser: som
fysiske, psykiske og somatiske problemer,
forsømmelser i arbeidssituasjonen, brutte relasjoner og skadelidende nettverk,
skilsmisse, ensomhet og forsøk på suicid.
Felles for dem som var med i studien var
at de ulike konsekvensene igangsatte en
bevisstgjøringsprosess som bidro til at de
i dag er rusfrie. Denne bevisstgjøringsprosessen artet seg noe ulikt, men funnene viser at den ofte ble igangsatt av eksistensielle spørsmål som førte til en modning og
en vending i livet. Det var sjelden et markert vendepunkt som førte til endringen,
men ble mer beskrevet som en vending
som kom på grunn av flere forhold som

akkumulerte. Vendingen kunne bli utløst
av en enkelt hendelse eller opplevelse. For
noen var dette av svært dramatisk karakter. Det ble referert til hendelser som skilsmisse, tap av arbeidsinntekt og forsøk på
suicid. Modningsprosessen og vendingen
i livet bidro til endret tankemønster. Disse
perspektivene er nært knyttet til hverandre og felles var at brukerne beveget seg
mellom perspektivene. Gjennom prosessen opplevde brukerne både oppturer og
nedturer, og tilbakefall ble sett på som
en naturlig del av bedringsprosessen. En
bruker siterte det på følgende måte: «det
er ingen glede eller oppturer å drikke lenger. Jeg kan ikke forklare de tre siste kulene
mine, om det er et forsøk på å ta livet av
meg eller ikke. Det har blitt verre og verre.
Det kan ikke bli verre enn det var sist; da
dør jeg eller hopper ut av vinduet».
• Virksomme relasjoner
Samspillet og relasjonen til de man har
rundt seg var viktig for bedringsprosessen. Noen tok del i dette gjennom andres
brukererfaringer. Det handlet om å være
en del av et fellesskap hvor man opplevde å være i «samme båt». Fellesskapet bidro til trygghet og skapte muligheter for
erfaringsdeling. Dette ga gjenkjennelse
og hadde stor overføringsverdi. En bruker sa følgende: «Det var faktisk en rusmisbruker som fortalte meg at jeg trengte
hjelp. Du skal ikke bli som meg. Du trenger hjelp. Det ble en tanke som lå der og
murret, og som jeg ikke ble kvitt».
Den sosiale støtten var også sentral i tilfriskningen. Den nære familien, ektefelle/partner og barn ble trukket frem som
viktige støttespillere, men også tilhørighet og støtte fra arbeidsgiver/kollegaer
og andre sosiale treffpunkt. Den sosiale
støtten handlet blant annet om at noen
brydde seg og viste omsorg. Det var også

viktig at man opplevde å bli respektert.
Støtten kunne også være i form av praktisk støtte.

Behandlingsklima
Brukerne som bidro i studien hadde
alle mottatt behandling, både i form
av polikliniske samtaler og innleggelser. Gjennom kontakten med behandlingsapparatet hadde de mottatt ulike
behandlingstilnærminger, men det avgjørende syntes å være egenskaper og
relasjonen til hjelperen. Det ble blant
annet beskrevet som å ha en «god kjemi»
til hjelperen. Kjemi ble omtalt som den
gode gjensidige kontakten, og ble ikke
nødvendigvis knyttet til faglig dyktighet.
Hvis ikke kjemien stemte var det få ting
som hjalp. Å bli møtt som likeverdig var
også et begrep som ble benyttet. Det ble
relatert til å kunne snakke sammen som
likeverdige og som like meningsberettigede parter. I det lå det forventninger
om at brukeren var i stand til å ta imot
og delta i samtalen. En annen knyttet
likeverdighet til å bli omtalt som person
med navn og ikke som rusmisbruker.
Det å bli tatt på alvor, møtt med respekt,
varme, omsorg og medmenneskelighet
ble omtalt som viktige egenskaper hos
hjelperen. Rammer og strukturer under
behandlingsforløpet var viktig i prosessen med å komme seg. Det handlet om
å komme raskt inn til behandling både
første gang og ved reinntak, samt å få
nok tid slik at en god relasjon til hjelperen kunne utvikles. En bruker formidlet
følgende; «jeg var der i 1 år, men det er
ikke sikkert det er nødvendig for alle. Jeg
tenker mer at pasienten og de som er med
på behandlingsopplegget får bestemme
hvor lenge vedkommende skal være der. At
det ikke blir satt en grense ved oppstart».

• Strategier for selvhjelp
Materialet viste også at det å lære å håndtere ubehagelige følelser var viktig. Alkoholisme ble blant annet beskrevet som
en følelsessykdom. Det ble også brukt
begreper som «ubalanse i følelsene» og at
«følelsene var blitt handikappet». Mange
hadde tidligere benyttet rus for å dempe
følelsene. For å opprettholde rusfriheten ble ulike strategier tatt i bruk. Det
handlet om å være ærlig, ikke skylde på
andre og vise ydmykhet ved å kunne be
om unnskyldning. Ærlighet ble presisert
som et viktig begrep. Det dreide seg om
å tørre å være åpen og ærlig ovenfor seg
selv og andre om sine problemer under
endringsprosessen. Det hang sammen
med at brukerne hadde opplevd at de på
grunn av sin avhengighet til alkohol hadde utviklet strategier for å lure unna flasker, lyve, unnlate og manipulere. Håpet
og troen ble sett på som en kraft som ga
dem styrke til ikke å gi opp uansett hvor
vanskelig situasjonen var. Håpet utviklet
seg ofte til en tro. En bruker formulerte
dette på følgende måte; «hjelperen tente
et håp i meg, og det håpet ble utviklet til
en tro på at jeg skulle klare å bli edru og
forbli edru». Ydmykhet og takknemlighet ble sett på som viktige strategier i
bedringsprosessen. En bruker hadde tidligere koblet ydmyket til noe nedverdigende, det å «stå med luen i hånden». Nå
forsto han at ydmykhet var å akseptere
og respektere seg selv og andre.
Som beskrevet viser funnene at veien fra
alkoholavhengighet til rusfrihet er sammensatt av flere bedringsfaktorer. Disse
faktorene vil gjensidig påvirke hverandre
og kan ikke ses på som enkeltstående
faktorer som alene bidrar til rusfrihet.

Implikasjoner for praksisfeltet
Egenskapene hos hjelperen er av sentral
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Det viktige brukerperspektivet på veien fra avhengighet til rusfrihet

betydning. Det relasjonelle arbeidet bør
dermed vektlegges og videreutvikles. Personkjemi bør ivaretas ved at fordeling av
pasienter ikke nødvendigvis alltid skjer
etter ledig kapasitet, men etter ansattes interessefelt og spesialkompetanse.
Egnethet bør være en viktig faktor som
vektlegges i ansettelsesprosessen og bør
kanskje sidestilles med fag og erfaringskompetanse.
Studien viser at brukerne opplevde oppturer og nedturer, og at tilbakefall var en
naturlig del av prosessen. Dette opplevdes ofte som en krise. I denne fasen er
det viktig at hjelpeapparatet vektlegger
kriseteori og kriseintervensjon. Under
en krise kan det være vanskelig å holde
håpet oppe for pasienten. Det vil være
viktig at hjelperen kan fremstå som et
vikarierende håp. For å håndtere krisesituasjoner kan det være hensiktsmessig
å opprette akutteam som reiser ut til pasientene. Et slikt team kan vurdere pasientens situasjon og eventuelt igangsette
tiltak så raskt som mulig, og dermed avbryte tilbakefall og kanskje hindre at mer
tungveiende tiltak må igangsettes. Ved
opprettelse og utvikling av et akutteam
bør brukerrepresentanter involveres.

Om forfatteren:
Tone Skjellet er ansatt som spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus- region øst.
Hun er klinisk sosionom med master i
psykisk helsearbeid.
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Ved utgangen av 2008 var i underkant av 5000 personer i Norge aktive i behandling i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Til tross for målsettingen om en helhetlig
rehabilitering er det fortsatt store utfordringer knyttet til dette. I denne artikkelen
skal vi fokusere på arbeidstrening som et element i rehabiliteringstilbudet til LARdeltakere.

Arbeidstrening som bidrag til
rehabilitering av LAR-deltakere
– erfaringer fra arbeidstreningstiltaket «Trappehuset» i Bodø

D

en medisinske delen i LAR innebærer at de som blir godkjent for behandling får tilbud om Metadon eller Subutex. Målsettingen er at de medisinske
preparatene skal understøtte en helhetlig
rehabilitering. En slik målsetting stiller
store krav til både deltakerne i tiltaket og
til bistandsapparatet.
I opptrappingsplanen for rusfeltet (st.
prp. nr 1 2007-2008) vektlegges betydningen av et helhetlig rehabiliteringstilbud
for LAR-brukere. Rehabiliteringen skal
bidra til at personene i størst mulig grad
skal fungere på bolig- og arbeidsmarkedet. Tidligere erfaringer viser imidlertid at
vi i liten grad lykkes med å få til en helhetlig rehabilitering for LAR-deltakere som
er i tråd med de nasjonale ambisjonene

(Lie og Nesvåg 2006). Til tross for målsettingen om en helhetlig rehabilitering for
LAR-deltakerne er det med andre ord
fortsatt store utfordringer knyttet til dette.

Arbeidstrening som bidrag i
rehabiliteringen
I denne artikkelen skal vi fokusere på arbeidstrening som et element i rehabiliteringstilbudet til LAR-deltakere. Formålet
med artikkelen er å diskutere hvordan
arbeidstrening kan bidra positivt i rehabiliteringen til LAR-deltakere. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i erfaringer fra
arbeidstreningstiltaket Trappehuset i
Bodø1.
1 Artikkelen bygger på en studie av Trappehuset,
publisert i en skriftserie utarbeidet av KoRus-Nord
(Karoliussen, Andreassen og Gravrok 2009)
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Trappehuset er et arbeidstreningstiltak for rusmiddelavhengige som enten
venter på, eller har fått plass, i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Trappehuset er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, NAV
Bodø arbeid, samt attføringsbedriften
Bodø Industri AS. Sistnevnte er tiltaksarrangør. Inntak og avslutningsprosessen
styres av rådgivende utvalg. Utvalget er
satt sammen av ansatte fra Trappehuset,
Bodø kommune, Bodø Industri, lege og
Nav. Trappehuset definerer seg selv som
et ledd i en helhetlig tiltakskjede for LARdeltakere.
Den formelle målsettingen med arbeidstreningen er at deltakerne skal komme
i ordinært arbeid. Erfaringene fra Trappehuset viser imidlertid at mange sliter
med å nå dette målet. Manglende arbeidserfaring og et arbeidsliv som i liten
grad er inkluderende for denne gruppen
er to mulige forklaringer. I en statusrapport fra 2008 viser Senter for rus- og avhengighetsforskning til at de færreste av
LAR-deltakerne kommer i lønnet arbeid.
75 % av de som var under behandling i
2008 hadde ikke noen tilknytning til arbeidslivet og var heller ikke under utdanning (Waal et al. 2009). Dette er også med
å forme rammene for arbeidstreningen
som vi skal fokusere på i denne artikkelen.

Studien
Studien bygger på intervju med samtlige
fem ansatte1, samtlige seks medlemmer i
rådgivende utvalg, samt seks av arbeidstakerne ved Trappehuset2. Deltakerne
1 De som var ansatt i perioden intervjuene foregikk.
2 I denne artikkelen bruker vi både «deltakere» og
«arbeidstakere» ut fra hva som passer best i forhold til
konteksten.

i tiltaket omtales etter eget ønske som arbeidstakere på Trappehuset . Antallet arbeidstakere vi intervjuet er vurdert ut fra
et «metningspunkt», men samtidig er vi
oppmerksomme på at andre informanter kunne bidratt til en annen forståelse.
Intervjuene ble lagt opp som semistrukturerte intervjuer, det vil si som samtaler
med utgangspunkt i intervjuguidene.
Arbeidstakerne ble plukket ut og forespurt om å delta i studien av attføringskonsulentene, som også gjorde avtaler
om tidspunkt for intervju. For oss var det
sentralt å intervjue deltakere som i størst
mulig grad har benyttet seg av tiltaket,
fordi høy deltakelse gir dem et bedre
grunnlag til å kunne si noe om hvordan
tiltaket fungerer for deres del.
Det betyr imidlertid at vårt utvalg av informanter ikke er et representativt utvalg
av deltakerne som har vært på Trappehuset. Siden vi har intervjuet de deltakerne
med mest oppmøte, så er sjansen relativt
stor for at det er de mest «vellykkede» deltakerne vi har intervjuet. Denne studien
gir oss derfor ikke grunnlag for å generalisere. Vi kan ikke slå fast at erfaringene
til våre informanter også er gjeldende
for andre deltakere på Trappehuset, eller
deltakere i andre arbeidstreningstiltak. I
denne studien er det imidlertid mer relevant å snakke om overførbarhet. Ved
knytte våre funn på Trappehuset til andre
relevante studier, er målet at de funn vi
gjør i denne studien også skal ha overføringsverdi til andre innenfor rehabiliteringsfeltet.

Ulike forståelser av arbeid
Arbeid er sentralt i vårt samfunn. Det er
en uttalt politisk målsetting at flere skal
komme i arbeid (Arbeids- og inklude-
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ringsdepartementet 2006-2007). Det har
vært bred politisk konsensus om denne
målsettingen (Fossestøl 2007). Det eksisterer imidlertid ulike oppfatninger knyttet til hvordan målsettingen skal fortolkes og oppnås (op. cit.).

og ikke de profesjonelle, utfører. Wadel
argumenterer videre for et utvidet arbeidsbegrep, hvor ulike former for skjult
arbeid anerkjennes som arbeid og inkluderes i arbeidsbegrepet. Spesielt relevant
i denne sammenheng er argumentasjonen knyttet til klienter, som i et økonomisk perspektiv er passive mottakere av
et tilbud, også utfører arbeid – klientarbeid (op. cit.).

I forhold til inkludering og deltakelse i
arbeidslivet blir det sentralt å avklare hva
vi betrakter som arbeid. Ut
fra den tradisjonelle, økoNår man på Trappehunomiske definisjonen er
Når man på Trappehuset
arbeid lønnet arbeid, det vil
omtaler deltakerne som arset omtaler deltakerne
si tjenester man utfører og
beidstakere er det i seg selv
som arbeidstakere er
får betalt for (Wadel 1984).
med på å løfte aktiviteten til
Overført til Trappehuset er
arbeidsstatus, både i deres
det i seg selv med på
det attføringskonsulentene
egne øyne og i oppfatninå løfte aktiviteten til
som i dette perspektivet er
gene til omgivelsene. En
arbeidsstatus, både i
lønnsarbeidere, mens delslik status gir anerkjennelse
takerne i tiltaket er motog er med på å understreke
deres egne øyne og i
takere av et tjenestetilbud
arbeidstakernes rolle som
oppfatningene til om- de er klienter. I en økoaktive aktører i en prosess,
nomisk definisjon vil man
og ikke passive mottakere.
givelsene.
dermed ikke definere deltaHvordan man oppfatter seg
kernes aktiviteter i arbeidsselv, og hvordan man blir
treningstiltaket som arbeid, siden de ikke
oppfattet av andre, er viktig for alle menutfører en tjeneste de får betalt for (op.
nesker.
cit.).
I denne artikkelen legger vi et utvidet arWadel (op. cit.) hevder at vi som borgere
beidsbegrep til grunn, noe som innebæfår et stadig økende antall klient-posirer at deltakernes aktivitet på Trappehusjoner overfor spesielt offentlige etater.
set også kan betraktes som arbeid.
For at noen skal kunne ha et arbeid som
Fundamentet i en vellykket
for eksempel saksbehandler, forutsetarbeidstrening
ter perspektivet en klient på andre siden
Forutsigbarhet når det gjelder økonomi,
av bordet som er mottaker av tjenesten.
ordnede boforhold og god rusmestring er
Den tradisjonelle oppfatningen er at hvis
viktige suksesskriterier for å kunne lykman skal betrakte det saksbehandleren
kes med en arbeidsrettet rehabilitering.
gjør som arbeid, så må man betrakte det
Dette er grunnleggende forutsetninger
klienten gjør som ikke-arbeid (op. cit.).
som må være på plass for å kunne holde
fokus på arbeidstreningen (Karoliussen,
Wadel argumenter imidlertid for at det å
Andreassen og Gravrok 2009). Andre stuvære klient også krever tid, omtanke og
dier har i tillegg vist at motivasjon for å
innsats. Klientarbeid er noe klienten selv,
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komme i arbeid, medvirkning gjennom
deltakelse i utformingen av egne mål,
et godt sosialt nettverk og god tilgang
på psykisk helsetjeneste er andre viktige suksesskriterier (Lie og Nesvåg 2006;
Schafft og Frøyland 2006).
Et viktig fundament i arbeidstreningen
på Trappehuset er at man bevisst velger
å ha et ressursfokus. I denne sammenheng kan man
betrakte Trappehuset som en
Et viktig fundament i
treningsarena,
arbeidstreningen på
hvor treningen
består i at delTrappehuset er at
takerne øver på
man bevisst velger
å håndtere situasjoner som
å ha et ressursfokus.
ikke er knyttet
til rusmiljøet.
Tvert imot er dette situasjoner som tilsvarer det mange av oss opplever i en
vanlig jobbhverdag, som for eksempel å
ta telefonen, ta imot bestillinger, eller ha
vanlig sosial omgang med kolleger. En
slik tilnærming innebærer at man vrir fokus bort fra det som har med rus og rusmiddelavhengighet å gjøre, for i stedet å
konsentrere seg om andre sider ved mennesket.
Erfaringer med rusforebyggende arbeid
i attføringsbedrifter viser at det er viktig
å ha med seg et ressursfokus som gir de
rusmiddelavhengige
mestringsopplevelser. Gjennom disse opplevelsene kan
personer oppdage nye sider ved seg selv
(Svendal og Hauger, 2006).

Arbeidstrening som endringsprosess
På Trappehuset så våre informanter ut til
å ha relativt få forventninger, både til seg
selv og til innholdet i arbeidstreningen,

ved oppstarten i tiltaket. Mange er såpass
nedkjørte og slitne både psykisk og fysisk
at det gjelder å starte i det små. En av deltakerne sier at forventningene i starten
var mest å «ha et sted å gå til». For mange handler det om i første omgang å bli
kjent med de ansatte og med de andre arbeidstakerne. Det å møtes over et måltid
kan være vanskelig i starten, men også en
måte å bli kjent på. Følgende kommentar
fra en arbeidstaker illustrerer poenget:
«Jeg synes i starten at det ikke var like lett
å gå til lunsj, jeg var der bare i fem minutter. Det var mye folk der jeg ikke kjente, og
det var vanskelig med så mye folk rundt
meg. Det ble mye bedre etter hvert.»
Under intervjuene med arbeidstakerne
forsøkte vi å få fram om de oppfatter
Trappehuset som en arena for arbeidstrening, eller om de betrakter det mer
som «et sted å være». Data fra intervjuene tyder på at Trappehuset er begge deler
for arbeidstakerne. Det ser også ut til at
det i starten er viktigst å ha et sted å være,
og at bevisstheten om Trappehuset som
et arbeidstreningstilbud, vokser frem etter hvert.
Attføringskonsulentene beskriver innholdet i arbeidstreningen som en prosess
som gjerne starter i det små, men som utvikler seg etter hvert. En av dem beskriver det slik:
«På Trappehuset øver de seg i å møte opp,
holde avtaler osv, det vil si å klare de tingene som er en forutsetning for å være
i jobb. Det er viktig å ta folk sine mål på
alvor. Når de selv er opptatt av å komme
i jobb, er det det som er utgangspunktet
og målet. Min jobb er å definere veien
sammen med dem.»
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Tilnærming til et annet liv
På Trappehuset er man bevisst på at
mange av deltakerne er langt nede etter mange år med rusmisbruk. Da blir
det viktig at man møter deltakerne på en
måte som gjør at de får mulighet til gradvis å tilnærme seg et annet liv. Tidligere
erfaringer med arbeidstrening for LARdeltakere viser også at mange har liten
eller ingen arbeidserfaring å bygge på, og
at begrepet habilitering derfor kan være
mer dekkende enn rehabilitering (Lie og
Nesvåg 2006).
Ifølge Berg og Miller (2004) er det avgjørende at de målsettingene som formuleres
for en person i rehabilitering er brukerens
egne. Det er også avgjørende at målene
er overkommelige (op. cit.), og at store og
langsiktige målsettinger brytes ned til mer
håndterlige delmål (Gravrok, Andreassen
og Myller 2008). Når attføringskonsulenten ovenfor sier at det er viktig å ta folk
sine mål på alvor, tolker vi dette som en
anerkjennelse av arbeidstakerne.
Det at arbeidstakerne oppfatter Trappehuset som et godt sted å være, synes
å være et viktig poeng i denne sammenheng. Mange har en lang fartstid i ulike
rusmiljøer bak seg. Dermed er det de
normer og regler som eksisterer i rusmiljøet de behersker best (Svensson 1996).
Mange behersker ikke de sosiale normer
og regler som gjelder på andre arenaer i
samme grad. For å kunne fungere på andre arenaer, eksempelvis i arbeidslivet, er
det en forutsetning å kunne forholde seg
til normene som gjelder her. I en rehabiliteringsprosess blir det dermed viktig å
kunne «trene» på samhandling med andre, på arenaer utenfor rusmiljøet. Dette
dreier seg om å skaffe seg tilknytningspunkter i den «vanlige» verden (op.cit).

Det som skjer gjennom denne samhandlingen som beskrives ovenfor er en gradvis endring i arbeidstakernes opplevelse
av det å være på Trappehuset. Mens det
i starten mest handler om et sted å være,
skjer det en utvikling hvor arbeidstakerne
Mens det i starten
etter hvert også
mest handler om et
begynner
å
sted å være, skjer
betrakte Trappehuset
som
det en utvikling hvor
et arbeidssted.
arbeidstakerne etSamtidig skjer
det også en endter hvert også bering i hvordan
gynner å betrakte
de ser på seg
selv, fra «bare»
Trappehuset som et
rusmiddelavarbeidssted.
hengig og LARdeltaker, til å
være arbeidstaker på Trappehuset.

Arbeidstrening kan gi struktur
Et annet aspekt ved arbeidstreningen
er at den kan bidra til å skape struktur i
hverdagen for LAR-deltakere. I livet som
rusmiddelavhengig har de færreste hatt
faste rutiner og rammer. En av attføringskonsulentene sier det slik:
«Du må huske at mange av brukerne er
vant med at folk bryter avtaler, og har stor
erfaring med brutte relasjoner. Mange av
dem er jo også selv i perioder ustrukturert
og kan bryte avtaler.»
Det å skulle forholde seg til faste klokkeslett og regler er nytt for mange. Arbeidstreningen blir derfor også en trening i å
forholde seg til rammer og tidspunkt slik
det forventes i det ordinære arbeidsliv
(Olsen 2005).
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Arbeidsdagen på Trappehuset gjenspeiler på den ene siden arbeidstakernes ofte
lange karrierer som rusavhengige. På
den annen side gjenspeiler beskrivelsen
av arbeidsdagen mange elementer de
fleste av oss vil kjenne igjen som betydningsfulle i arbeidshverdagen, så som
kaffepauser og sosialt fellesskap. En av
arbeidstakerne sier dette om å være på
Trappehuset:
«Jeg vil være her hver dag, jeg kan jo like
godt være her som å sitte hjemme og se på
TV. Og så er det jo sånn at er jeg i dårlig
form en dag, kan jeg ringe og si fra, - da er
det greit. Vi snakka om det da jeg begynte
her, om det å være ærlig, og si fra hvis man
ikke kommer en dag.»
Flere av arbeidstakerne var inne på at selv
om de kan bli rusfrie ved hjelp av medikamenter, så er det en utfordring å fylle
dagene med noe fornuftig. For de fleste
er det slik at det nettverket og de vennene
de har er knyttet til rusmiljøet de vil ut av.
Arbeidstrening kan være viktig i en rehabiliteringssammenheng fordi det er med
på å fylle det tomrommet som rusen etterlater seg med
noe som oppleves som meArbeidstreningen på
ningsfylt.
Trappehuset er altså
Arbeidstreningen på Trappeet bidrag i forhold til
huset er altså et
å gi struktur i hverbidrag i forhold
til å gi struktur
dagen.
i
hverdagen.
Erfaringene er
imidlertid at dette er en gradvis prosess.
En «enkel» erfaring som for eksempel å
spise lunsj sammen med andre er ny for
mange og må derfor læres gjennom å
gjøre det.

LAR-pasient eller arbeidstaker – mot
en ny identitet?
De fleste LAR-deltakere har i mange år
slitt med et omfattende rusmisbruk. For
rusmiddelavhengige er jakten på rus så
sterk at andre ting blir mindre viktige. Arbeidsliv- og familieliv er noe de færreste
mestrer i denne situasjonen. Dette innebærer at for de fleste av LAR-deltakerne
sitter identiteten som rusmiddelavhengig sterkt. Daglig jakt etter stoff i mange
år har etter hvert befestet denne identiteten både for en selv og omgivelsene. I tillegg kommer den sterke vanedannende
kraft som bruk av rusmiddelet i seg selv
medfører (Brumoen 2007, Gryt 2005).
Det er imidlertid ikke nok å slutte å være
rusmiddelavhengig, man må også begynne å være noe annet. En del av arbeidstreningen på Trappehuset handler
om denne prosessen.
Informantene vi intervjuet var inne på at
det å være på Trappehuset gradvis forandret livet deres på flere måter. En av informantene var inne på den følelsen det
ga ham å være på jobb:
«Jeg opplevde at jeg sto opp om morran og
hadde lyst til å dra på jobb. Jeg har bestandig kalt det å dra på jobb, for jeg har
hatt følelsen av at jeg har gjort noe vettugt, at jeg har gjort noe som har utviklet
meg rett og slett.»
En del av arbeidstreningen dreier seg om
å komme i gang med aktiviteter som gir
en opplevelse av mening. En av arbeidstakerne beskriver hvordan det å være
på jobb på Trappehuset gir en følelse av
å være en del av et «normalt» samfunn.
Flere av informantene fremhevet at det
positive med Trappehuset er at der blir
de «behandlet som et vanlig menneske».
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Forskning har vist at mange metadonRelasjonen som oppstår gjennom arbrukere mistrives med stemplet som
beidstreningen på Trappehuset ser ut til
metadonbruker fordi dette virker stigmaå være sentral i prosessen mot å etablere
tiserende i forhold til omgivelsene (Gryt
en ny identitet. De som jobber på Trap2005). Sentrale stikkord her er identitet og
pehuset ser ut til å være villige til å strekverdighet. Mange føler at stemplet som
ke seg langt for å vedlikeholde og utvikle
metadonbruker
kontakten
med
knytter dem til
arbeidstakerne.
Relasjonen som oppstår gjennom arbeidsen identitet som
Relasjonene kan
rusmiddelavhenkomme i gang
treningen på Trappehuset ser ut til å være
gig. Samtidig kan
gjennom at arsentral i prosessen mot å etablere en ny
det å jobbe eller
beidstakerne utstudere gi en ny
trykte ønske om
identitet.
sosial identitet.
å arbeide med
Det å kunne presnekring, blomsentere seg som student eller arbeidstaster eller gjennom bare det å ha god komker gir en annen følelse av verdighet og
munikasjon gjennom en «kaffeprat». Det
ny identitet. For at personen skal kunne
å være tilstede som ansatt på mange arepresentere seg som noe annet enn misnaer overfor arbeidstakeren vært uttalt
bruker, er det imidlertid avgjørende at
som et sentralt element i relasjonsbygpersonen selv oppfatter seg som noe angingen, for eksempel når det er behov for
net (op. cit.).
flyttehjelp, som støtte i begravelse eller
bare å spise i lag.
Også våre informanter strevde med å
opprette en annen identitet enn identiSamtidig som arbeidstakerne gradteten som rusmiddelavhengig. I denne
vis bygger opp troen på seg selv, legges
prosessen er det for de fleste viktig å disgrunnlaget for at arbeidstakerne kan
tansere seg fra det gamle miljøet. For ekopparbeide et gjensidig tillitsforhold til
sempel sier en av arbeidstakerne at han
omgivelsene. Når en arbeidstaker ringer
bevisst unngår å oppsøke folk han vet det
og gir beskjed om at han ikke kommer
ikke går bra med. Også flere av de andre
på jobb en dag, viser han at han klarer å
sier at det er viktig å unngå steder hvor de
være ærlig og er til å stole på. Slik oppfår tilbud om rusmidler.
arbeider han gradvis tillit i omgivelsene.
Når man skal distansere seg fra rusmilTillit er grunnlaget i personlige relasjoner
jøet, kan det bli viktig å etablere relasjomellom mennesker. Samtidig er det å ha
ner til andre, hvor andre ting enn rus står
tillit til en annen person ikke noe som er
i fokus. En av attføringskonsulentene
gitt på forhånd. Tillit fra en annen perhar følgende eksempel på hva dette kan
son må «vinnes», og det gjøres gjennom
være:
en gjensidig prosess preget av varme og
åpenhet (Giddens 1997; Gryt 2005).
«Med en bruker har jeg funnet en link
Omskaper sin sosiale identitet
gjennom at vi liker den samme forfatteForskning har vist at slike hverdagsren, - nå ringer han på morran og spør om
lige sosiale situasjoner og møter meljeg har lest det og det.»
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lom klient og ansatt, gir den enkelte en
opplevelse av normalitet og verdighet.
Gjennom uformelle relasjoner og vanlig,
alminnelig samvær med andre, kan rusmiddelavhengige oppnå grunnleggende
forandringer i livet og i synet på egen
identitet (Skatvedt 2008). Gjennom å bli
oppfattet og behandlet som alminnelige,
vanlige mennesker skapes et grunnlag
og mulighet for varig endring av identitet. Skatvedt peker på at gjennom samhandling i uformelle situasjoner fremstår de ansatte som «signifikante andre»
for klientene, noe som igjen er et viktig
grunnlag for endring (op. cit.). Overført
til studien av Trappehuset så vi at det
ovenstående også var gjeldende for relasjonen mellom attføringskonsulenter og
arbeidstakere.
Vi tolker dermed arbeidstreningen på
Trappehuset slik at den har en dobbel
betydning. Den mest umiddelbare og
mest synlige er at den er et bidrag til at
arbeidstakerne kan trene seg på å være i
arbeidslivet gjennom konkrete og praktiske arbeidsoppgaver, som for eksempel
snekring eller produksjon av blomster.
Under overflaten, men minst like viktig,
er arbeidstreningen en del av en sosialiseringsprosess der arbeidstakerne skaper, eller omskaper sin sosiale identitet.
Til de ulike sidene ved arbeidstrening får
attføringskonsulentene ulike roller: På
overflaten, og mest synlig for omverden,
er de veiledere i forhold til konkrete praktiske arbeidsoppgaver som for eksempel
snekring eller innramming. Under overflaten, og mindre synlig for omverden,
er de signifikante andre i forhold til arbeidstakernes sosialiseringsprosess. Selv
om den siste rollen er den som er minst
synlig for omverden, og også vanskeligst

å måle i forhold til om man gjør en god
jobb, så er nok dette den viktigste rollen i
forhold til å hjelpe arbeidstakerne i deres
rehabiliteringsprosess.

Avslutning
I innledningen til artikkelen stilte vi
spørsmålet om hvordan arbeidstrening
kan bidra positivt i rehabiliteringen av
LAR-deltakere. Utgangspunktet for å
stille spørsmålet er at målet med LAR i
Norge er en helhetlig rehabilitering, som
innebærer at personene i størst mulig
grad skal fungere på bolig- og arbeidsmarkedet.
Det ligger utenfor rammene til et arbeidstreningstiltak som Trappehuset å
møte de samlede behov og utfordringer
en helhetlig rehabilitering innebærer.
Samtidig viser studien at deltakerne får
opplevelser av mestring, anerkjennelse
og tillit.
Dette innebærer at arbeidstreningen
kan bli en viktig del av en endrings- og
utviklingsprosess for deltakerne. Når arbeidstakerne sier at de på Trappehuset
blir behandlet «som et vanlig menneske»
viser det at tilsynelatende små hverdagssituasjoner bidrar til «normalisering» og
at dette kan være et viktig bidrag på veien
mot rehabilitering.
En slik «normalisering» fremkommer lettere ved å legge et utvidet arbeidsbegrep
til grunn, slik vi har gjort i denne studien.
Da får en også øye på ressursene som den
enkelte deltaker i tiltaket besitter. Det blir
også lettere å se på deltakerne som aktive
aktører i egen utviklingsprosess. Hva som
er det endelige målet med denne prosessen er det imidlertid ulike syn på i det offentlige. Fra helsevesenets side ser man

gjerne på arbeid som et virkemiddel for
å bli rusfri. Nav ser imidlertid arbeidstrening som en vei mot ordinært arbeid,
som er det «endelige» målet. Gjennom
arbeidstreningen er deltakerne med på
å utforme egne mål, som for noen kan
handle om å møte opp til lunsj, og for andre kan det være å selge et bilde de selv
har tatt og rammet inn.
Erfaringen fra Trappehuset er at det er
individuelt i hvilken grad de «offisielle»
målene om rusfrihet og arbeid nås av
deltakerne i tiltaket. Noen kommer seg i
jobb, samtidig som de klarer å holde seg
rusfri, mens for andre blir disse målsettingene for vanskelige å nå. For deltakerne som tilhører den siste kategorien
betyr imidlertid ikke det nødvendigvis
at tiltaket er mislykket. Arbeidstreningen
gir dem viktige erfaringer på en annen
arena enn rusmiljøet - erfaringer som er
viktige på veien mot en identitet hvor rus
ikke er det mest fremtredende.
Derfor kan arbeidstreningen på Trappehuset, med et utvidet syn på hva arbeid
kan være, bidra positivt i rehabiliteringen
av LAR-deltakere.
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Av: Lena Müller,
Kompetansesenter rus- Oslo
Kan ny metodisk tenkning i fritidsklubbene heve deres status til også å være en arena
for rusforebyggende arbeid? Det var et av målene for prosjektet «Kvalifisering som
forebyggende metode i fritidsklubb»

Fritidsklubben – en arena for
rusforebygging?
Bakgrunn:
Fritidsklubben har alltid vært en partner
for de ruspolitiske myndigheter. Kjennetegnet ved fritidsklubbene er at de er
rusfrie arenaer. De har alltid vært det, og
ingen setter spørsmålstegn ved det. I tillegg kjennetegnes klubbene ved at de er
et tilbud til all ungdom, uansett sosioøkonomisk status, kjønn eller etnisk bakgrunn. Disse faktorene samlet sett gjør
fritidsklubben til en spesiell arena for
ungdom i deres fritid. Og muligens også
en utmerket og særpreget arena for rusforebygging?
Fritidsklubben har en historie fra ca
femti år tilbake her i Norge. I alle år har
ansatte hevdet å ha observert, at ungdom
som i mindre grad lykkes i skolen, som er
dårlig sosialt integrert og som utøver en

større grad av eksperimentell risikoatferd, lykkes godt i fritidsklubben. Utfordringen har vært at det ikke har eksistert forskningsmessig belegg for å hevde
dette. Det var ikke utført en landsomfattende og grundig evaluering av fritidsklubb som forebyggende arena. Det var
heller ikke utprøvd noen helhetlig metodikk innen feltet eller forsket på hvorvidt
en slik metodikk kunne gi effekt på sikt.
Feltet ungdomsklubb har ligget «brakk» i
forhold til det akademiske miljøet. Dette
har muligens fått følger for kompetansekrav til de ansatte, til politiske og økonomiske prioriteringer og til faglig satsning
innen høgskole - og universitetsmiljøer.
I 2007 ønsket derfor organisasjonen Ungdom & Fritid å starte opp et større forsk
ningsprosjekt. Bakgrunnen for å velge
fritidsklubben som forskningsarena er
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allerede nevnt, men det bør tilføyes at
Prosjektet ble opprinnelig initiert av
fritidsklubben har en spesiell evne til å
Trondheim kommune i samarbeid med
ta opp i seg sub-kulturelle strømninger
partnere fra Polen, Italia, Storbritannia
med ulike kulturuttrykk og talenter i ungog Sverige. Hensikten med metodikken
domspopulasjonen. Dette kan ytterligere
er å endre ungdomsarbeid fra å bestå av
presiseres ved å si at fritidsklubben er en
vokseninitierte aktiviteter, til å motivere
sentral leverandør av aktiviteter og kunnungdommen til å utvikle egne ideer og
skap som spesielt kvalifiserer ungdom
ta ansvar for egen læring, atferd og aksom i mindre grad lyktivitet. Økt deltakelse
kes på andre arenaer,
i beslutningsprosesser
Målene for prosjektet var å unsom for eksempel skoskal gi dem mulighet
len.
til å være aktive beslutdersøke om ny tilført metodikk
ningsdeltakere i stedet
ville sette de ansatte i stand til
Prosjektet
Kvalifisefor passive konsumenring som forebyggende
ter. Med denne tilnærbedre å inkludere ungdom med
metode i fritidsklubb
mingen oppgraderes
rusrelatert risikoatferd gjennom
hadde som mål å tilungdomsarbeiderens
føre
klubbene
ny
rolle til en aktiv tilreten såkalt kvalifiseringsstrategi.
metodisk
tenkning,
telegger og veileder.
for deretter og se om
Metodikken har en sodette ga resultater av ulik art. Målene for
sialpedagogisk/ sosialinkluderende proprosjektet var å undersøke om ny tilført
fil, og kan brukes overalt hvor ungdom
metodikk ville sette de ansatte i stand til
bruker tid og gjennomfører aktiviteter.
bedre å inkludere ungdom med rusrelatert risikoatferd gjennom en såkalt kvaliProgrammet består egentlig av seks mofiseringsstrategi. Videre hadde prosjektet
duler, men ble redusert til fem i dette
som mål å undersøke om en ny faglig
prosjektet. Mellom samlingene skulle
tilnærming endret klubbens status som
deltakerne prøve ut metodikken på sine
samarbeidende instans i nærmiljøet,
klubbungdommer for deretter å gi tilbablant foreldre, barnevern og andre samkemelding på resultatene. All tilegnelse
arbeidspartnere.
av kunnskap og metodikk skjedde etter «
learning by doing» prinsippet. Det betyr
Prosjektet startet for alvor opp i 2008.
at alle prosessverktøy og metoder som
Ungdom og Fritid rekrutterte elleve klubvar ment brukt sammen med ungdomber fra hele landet med to ansatte fra
mene, først ble utprøvd på ungdomsarhver klubb som deltakere. I løpet av fem
beiderne selv gjennom modulkursene.
samlinger ble disse lært opp i en metoForskningsinstitusjonen NOVA (Norsk
dikk kalt Yo Pro ( Youth Work in progress).
institutt for Oppvekst, Velferd og Aldring)
Denne metodikken, som er relativt ny,
sto for forskningsdesign og evaluering
har vært utprøvd og er også evaluert.
av prosjektet. Forskere var Ida Hydle og
Yo-Pro var opprinnelig et Leonardo Da
Viggo Vestel. I løpet av perioden 2007 –
Vinci pilotprosjekt, med målsetting å
2009 fulgte de 11 fritidsklubber over tid,
utvikle en modell for yrkesutdanning av
før, under og etter intervensjonen. (oppungdomsarbeidere og ungdomsledere.
læring i ny metodikk) Dette skjedde ved

hjelp av formelle og uformelle intervjuer
med kursdeltakerne, andre ansatte og
samarbeidspartnere. Videre foretok forskerne flere besøk i klubbene der også
ungdommene ble intervjuet. En nettbasert spørreundersøkelse rettet mot
ungdommene i klubben ble foretatt før,
under og etter intervensjonen, og deltakerne ble fulgt tett opp av forskerne
på alle opplæringssamlingene. Det ble
foretatt dypdykk i to av klubbene ved
hjelp av feltarbeid over flere måneder.
Kursdeltakerne fikk to oppgaver underveis. Den ene dreide seg spesielt om
rusrelaterte problemstillinger. Forskerne
deltok på alle opplæringssamlingene, og
på referansegruppemøtene i prosjektet.
Prosjektet var ferdig avsluttet i 2009, og
rapporten «Fritidsklubb, kvalifisering og
forebygging?» foreligger og kan skaffes
gjennom NOVA eller Ungdom & Fritid.

Kritikken mot fritidsklubbene
Samtidig med at forebygging er et sentralt argument for fritidsklubber, blir
argumenter for at fritidsklubbene kan
virke fremmende på rus, kriminalitet og
annen problematferd presentert. Kritikken kommer fra enkelte lokalmiljø, men
også fra forskerhold. Bakgrunnen for kritikken stammer blant annet fra en longituell studie av den svenske varianten
av fritidsklubb (fritidsgårdar) som stiller spørsmålstegn ved de forebyggende
effektene av såkalte ikke- planlagte og
ustrukturerte aktiviteter ( Mahoney og
Stattinn, 2000 ). Disse undersøkelsene
viser at gutter som var i fritidsklubb var
mer involvert i kriminalitet enn andre
gutter. Jenter som var brukere av klubben, hadde større sjanse for å drikke seg
fulle, naske og drive hærverk. Funnene
kan forklares med at disse ungdommene
i utgangspunktet hadde problemer, og

dette understøtter tesen om at klubber
er en arena for all ungdom, også de som
i utgangspunktet faller utenfor andre fritidsarenaer, samt skolen. Men også ungdom som ikke hadde problemer, ble mer
problembelastet når de brukte klubben.
Disse funnene sto fast selv etter at forskerne hadde kontrollert for bakgrunnsfaktorer for problematferd. Som følge av
dette ble det hevdet at årsaken til den
økte problembelastningen og rusbruken
var sosialiseringen i det jevnaldermiljøet
som klubben representerer.
En slik slutning kan etter forskerne Vestel og Hydle ikke aksepteres uten videre (
NOVA rapport 15/ 09 2009 s. 29 ). De viser
til Tormod Øias undersøkelse Ung i Oslo
2006 der 11 500 ungdommer i alderen
14 til 16 år deltok. Med utgangspunkt i
guttene som går i klubb (25, 3 prosent av
elevene i 9. og 10. klasse) er flere involvert i normbrytende forhold, og flere har
et problematisk forhold til skolen. Slik
bekrefter Øias funn de svenske undersøkelsene, men Øia finner også følgende:
Unge som går i fritidsklubb drikker mindre enn unge som ikke går i klubb. Bruken av narkotiske stoffer viser ingen signifikante forskjeller blant ungdom som
går i klubb sammenlignet med de som
ikke går i klubb. Willy Pedersen (2008:
60) konkluderer blant annet med at ungdom som går i klubb ikke har et høyt
forbruk av rusmidler, verken hasj eller
alkohol. Lite tyder på, i følge Pedersen,
at klubbene har de samme destruktive
konsekvensene som i Sverige. Dette kan
skyldes at mange klubber i Norge jobber
mer strukturert enn i Sverige. Både Øia
og Pedersen viser til at svært mange av
de som går i fritidsklubb også er aktive
i idrettslag. De er oftere sammen med
venner, og oftere ute i det offentlige rom

79

80

Fritidsklubben – en arena for rusforebygging?

Fritidsklubben – en arena for rusforebygging?

Fritidsklubben stiller ingen krav til deltakelse, verken økonomisk, ferdighet- eller statussmessig. Derfor vil man finne både såkalt « veltilpasset» ungdom her, men også ungdom som utgjør
det man kan betegne som en risikogruppe, for eksempel når det gjelder bruk av rusmidler
der det er liten sosial kontroll fra voksne.
Fritidsklubben stiller ingen krav til deltakelse, verken økonomisk, ferdighet- eller statussmessig. Derfor vil man finne
både såkalt « veltilpasset» ungdom her,
men også ungdom som utgjør det man
kan betegne som en risikogruppe, for eksempel når det gjelder bruk av rusmidler
( Stafseng 1984, Øia 2000) . Det er viktig
å understreke at disse faktisk utgjør et
mindretall, ikke minst for å motvirke
stigmatisering av klubbrukere.
Et sentralt funn viser at de ungdommene
som vanligvis ruser seg mye, ruser seg
betydelig mindre når de er medlemmer
av en ungdomsklubb. Dette kan forstås
på bakgrunn av det faktum at fritidsklubbene i Norge helt siden oppstarten i - 50
årene har vært et rusfritt alternativ. Antirusholdningene som klubbene står for,
kan se ut til å ha en virkning. Funnene
gir grunnlag for å hevde at klubben motvirker kriminalitet og atferdsproblemer,
eksemplifisert ved lavt rusmisbruk hos
en gruppe ungdom med en atferdsprofil
som tvert i mot skulle tilsi et høyt forbruk
av rusmidler (Hydle, Vestel 2009).

Resultater av prosjekt
Tilbake til prosjektet «Kvalifisering som
forebyggende metode i fritidsklubb» og
resultatene derfra. Ungdomsklubbarbeiderne ble altså opplært i metodisk, faglig arbeid. Det skulle oppgradere dem til
å være gode veiledere for ungdom, og til
å kunne fange opp ungdom som hadde
risikofylt atferd som indikerte økt bruk av

rusmidler. Metodikken er enkel. Den består av øvelser som har til hensikt å myndiggjøre ungdommene, gjøre dem i stand
til i større grad ta ansvar for sin egen tilværelse, sitt eget liv. Hvordan ville denne
opplæringen virke på klubbens status
som samarbeidspartner for andre som
har med ungdom å gjøre? Aller viktigst i
denne sammenheng: Hvordan ville dette
virke på det rusforebyggende arbeidet i
klubben, og hvordan kan klubbarbeiderne hjelpe utsatt ungdom til i større grad
og inkluderes i klubbens daglig virke?
Ville rusforbruket minske i og etter intervensjonsperioden? Kort oppsummert er
det en positiv utvikling i form av at færre
oppgir å ha drukket alkohol i perioden
2009 enn i 2007. Nedgangen er liten, men
systematisk. Det er selvfølgelig vanskelig å si om dette skyldes en ny metodisk
vinkling på klubbarbeidet. Uansett er det
klart at både denne metodikken og annet
proaktivt rusarbeid har en effekt, og er en
svært viktig oppgave i fritidsklubben.
Det er en tendens til at klubbene ble mer
populære i kursperioden, noe som kan
knyttes til bruk av ny metodikk. Metodikken ser ut til å ha gitt en effekt også i
forhold til å inkludere ungdom som er i
en risikosone med hensyn til blant annet
rus. Flere ungdommer oppgir i 2009 enn i
2007 at de har lært noe om seksualitet, alkohol og rusmidler i klubben. Dette kan
ses i sammenheng med ny tilført metodikk, da klubbarbeiderne har blitt mer
utadrettet og pedagogiske i sin virksomhet i løpet av prosjektperioden.

En stor del av ungdommene svarer at de
sjonsnivå rundt egen rolle skaper et sterdrikker alkohol, det er en liten nedgang
kere grunnlag for å jobbe med vanskelige
fra undersøkelsen i 2007 til 2009. Forskerproblemstillinger. Et solid metodeverkne begrunner dette med det er en større
tøy som setter fokus på verdien av å være
andel 16 åringer som besvarer spørreen veileder for ungdommene, gjør at det i
skjemaet i 2009 enn to år tidligere. Svatillegg er lettere å jobbe forebyggende og
rene fra deltakerungdommene i underogså intervenerende på rusområdet.
søkelsen/ prosjektet viser uansett at det
Fritidsklubben – en unik arena for
er bekymringsfullt mange som drikker
rusforebygging?
alkohol relativt hyppig i ung alder. Det er
Fritidsklubbarbeidere jobber i et miljø
som nevnt en nedgang i antall ungdomsom gir dem unike muligheter. De oppmer som svarer bekreftende på spørsmål
trer i situasjoner med ungdom som kan
om rusmisbruk fra 2007 til 2009. Dette
tolkes demokrati- styrkende og utviklenkan skyldes at det er flere unge ungdomde. Gjennom samtaler og observasjoner
mer som svarer, men betydningen av ny
av ungdomsklubbarbeidere skjønner
metodikk og en øket bevissthet hos de
man at de arbeider i situasjoner der de
som jobber der kan tillegges betydning.
kan arbeide veiledende formelt og konArbeidet med ny metodikk kan også ha
kret når det arrangeres aktiviteter. De kan
øket antall yngre brukere i klubbene, noe
fremme læring som er påsom gjør at holdningene til
krevet for at noe skal skarus har endret seg.
pes. Dette har klare overføDet er vanskelig å lese klaFritidsklubben har altså
ringsverdier til arbeidslivet
re tall i forhold til rusbruk
mange roller og oppgaog samfunnet for øvrig. I
ut av denne undersøkeltillegg når fritidsklubben
sen. Dels fordi intervensjover som det er viktig å
som tidligere nevnt all type
nen var relativt kortvarig.
sette faglig fokus på:
ungdom, og skiller seg fra
Opplæring og utprøving av
Det å bygge bærende
blant annet skolen som
metodikken var kun av ett
også når alle. Men i klubårs varighet. Koblet med
relasjoner, fremme ungbene stiller ungdommene
strukturelle forhold som
domsutvikling, bryte defriere, de møter ingen krav,
lave stillingsprosenter i
og kan oppnå mestring på
klubbene, dårlig lønn og
struktive mønstre og det
andre områder enn de rent
stor gjennomtrekk av perå være ungdoms talerør
faglige. Som demokratisk
sonale må resultatene ses
i forhold til omverdenen.
arena der ungdommene
på som tendenser. Samtihar anledning til å legge
dig kan man ikke, positivt
føringer for driften, står
nok, se bort fra at ny, faglig
klubben også i en særstilling. At klubben
metodikk har ført til en øket og mer bei tillegg er et sted der det er mulig å legge
visst holdning til endringsarbeid i klubtil rette for uformelle læringsprosesser,
bene. Individuelle samtaler, temakvelder
er noe de som har, eller har hatt, konog en mer modig holdning til å ta opp rus
takt med klubblivet vet. Fritidsklubben
er muliggjort gjennom metodikken. Det
har altså mange roller og oppgaver som
er grunn til å anta at en øket bevissthet
det er viktig å sette faglig fokus på: Det å
rundt egen faglighet og et høyere reflek-
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bygge bærende relasjoner, fremme ungdomsutvikling, bryte destruktive mønstre og det å være ungdoms talerør i forhold til omverdenen.

Det kan synes urimelig å kreve en profesjonalisering av det å jobbe med ungdoms
fritidsaktiviteter. Det kan synes riktig å
betrakte dette som arbeid som kun er preget av idealisme og entusiasme, og at det
Sett i dette perspektivet er fritidsklubben
ligger en egenverdi i dette. Dersom man
et sted der man har mulighet til nettopp
derimot betrakter menneskers rett til en
dette: Å bygge opp unike relasjoner til
meningsfull fritid som et viktig politisk
ungdom gir grobunn for å jobbe foremål, vil behovet for velferdsarbeidere av
byggende i mange sammenhenger, også
typen fritidsklubbarbeidere øke. Hvis man
når det gjelder rus. Allikevel opplever
i tillegg ønsker å bruke fritidsklubben som
fritidsklubbansatte at de
en arena for forebygging og
ofte kommer til kort når
tidlig intervensjon på rusdet gjelder både forebygområdet vil man måtte setUngdomsklubben er i
ging og ikke minst tidlig
te inn tiltak som gjør klubutgangspunktet en helt
intervensjon. Klubbarbeiben enda bedre i stand til å
deren står ovenfor mange
drive dette arbeidet. Ungsuveren arena for rusutfordringer i møtet med
domsklubben er i utgangsforebygging, og også tidungdom som er i risikosopunktet en helt suveren
lig intervensjon på dette
nen når det gjelder forhold
arena for rusforebygging,
som kriminalitet og rus.
og også tidlig intervensjon
området. Rammene er
Koblet med lave stillingspå dette området. Rammetilstede, ungdommene
prosenter, lave lønninger
ne er tilstede, ungdommeog manglende faglig og
ne kommer, men ressurkommer, men ressursystematisk jobbing blir
sene er bare delvis på plass.
sene er bare delvis på
arbeidet ennå mer utforPersonalet må få hevet sin
drende, og til tider uoverkompetanse, de må bli i
plass.
kommelig vanskelig. Klubstand til å utnytte sitt eget
barbeiderens rolle krever
potensiale. Fritidsklubbarkompleksitet og mangfold, elastisitet
beidernes erfaringskompetanse bør doog dynamikk. Klubbmedarbeiderne bekumenteres, deres personlige egenskaper
skriver også ofte virksomheten sin som
som empati og kommunikative evner bør
et ensomt foretagende. De opplever at
premieres. Arbeidet, som til nå kan synes
ingen hører på dem i det offentlige rom,
tilfeldig fundert, bør åpnes opp og gjøres
og at det mangler gjenklang for at dette
til et fagfelt man tar på alvor. Klubben må
er en virksomhet som har egenverdi. Hva
ikke kun være selvrefererende. Slik kveles
skyldes dette? Årsakene er sammensatte,
forutsetningen for læring og utvikling av
men det er et faktum at arbeidet i frifaglighet. Profesjonaliseringskravet øker
tidsklubben er preget av fravær av faglig
innen alle yrkesgrupper, og de yrkene
tenkning, lite systematisk og målrettet
som ikke profesjonaliseres løper en risiko
arbeid, og manglende dokumentering
for å oppleve en kompetanselekkasje, og
av hva det er som fungerer. Klubbarbeimanglende nyrekruttering av kompetent
deren mangler et språk for sin egen virkpersonale. Derfor er det på høy tid at
somhet, dette gjør henne usynlig.
kunnskapen settes i system, at verktøy og

arbeidsmåter dokumenteres, og at man
bygger kunnskap og kompetanse innen
sektoren. Dersom fritidsklubbarbeiderne
selv bidrar til å formulere og utvikle sine
egenskaper og kunnskap innen feltet, blir
det også lettere å delta i den offentlige debatten, og få status blant naturlige samarbeidspartnere som for eksempel skole,
barnevern og ruspolitiske myndigheter.
Slik kan fritidsklubbene bli en partner som
i enda større grad blir tatt på alvor og som
blir brukt i arbeidet for å forebygge og intervenere når det gjelder ungdom og rus.

Om forfatteren:
Lena Müller er barnevernspedagog og har
en master i litteraturvitenskap. Hun har
blant annet vært prosjektleder og kompetansekonsulent i organisasjonen Ungdom
og Fritid. Hun er nå ansatt ved Kompetansesenter rus- Oslo som koordinator for
tidlig intervensjon.
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Av: Liv Drangsholt,
Kompetansesenter rus- region sør
Å ha omsorg for et barn som er skadet på grunn av alkoholbruk i svangerskapet er en
utfordrende oppgave. Hjelp til og oppfølging av de berørte familiene syntes å være
mangelfullt koordinert her i landet.
Dette er blant inntrykkene artikkelforfatteren har, etter møter med omsorgspersoner
og fagfolk om FASD - problematikken.

Barn med alkoholrelaterte
fosterskader – blir de sett?
K

ompetansesenter rus – region sør
ved Borgestadklinikken har de siste
årene på forskjellig vis engasjert seg i
temaet barn skadet av alkohol i svangerskapet. Vi har arrangert tverrfaglige seminarer i flere av de store byene i landet. Vi
driver prosjekter der formålet er å forebygge slike skader, og vi formidler aktuelt
fagstoff via hjemmesiden vår.
Ved å jobbe med disse tiltakene har jeg
kommet i kontakt med fagfolk med mye
engasjement og erfaring på området. Jeg
har også hatt kontakt med mange voksne
som har den daglige omsorgen for barn
med alkoholrelaterte skader. I denne artikkelen formidler jeg inntrykk fra møter
med fagfolk og omsorgspersoner. Hvor
mange barn i Norge har slike skader? Blir

de sett? Blir de ivaretatt av det offentlige hjelpeapparat? Jeg vil drøfte mine
inntrykk i forhold til resultater fra nyere
forskning, og peke på noen tiltak som bør
iverksettes for at barna det gjelder skal få
bedre hjelp til å utvikle sitt potensial.

Møte med dem som er berørt
«Vi har adoptert en gutt som nylig har fått
diagnosen Føtalt Alkohol Syndrom (FAS).
Han er åtte år. Han kom til oss som baby,
og vi trodde han var frisk. Vi er så bekymret. Vi bor på et lite sted og her vet de lite
om den type skader. Hvor bør vi henvende
oss for å få hjelp?»
Dette er en av flere henvendelser til oss
fra omsorgspersoner til barn som er skadet av alkohol i svangerskapet. Jeg refere-
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rer her flere lignende henvendelser som
illustrerer noen av de utfordringer familiene møter:
«Samboeren min har etter en lang kamp
fått omsorgen for datteren Emma, som nå
er fem år. Moren drakk mye i svangerskapet og Emma har bodd hos mor frem til
nå. Mor har festet mye. Emma er et meget
krevende barn, og jeg merker at det går ut
over forholdet vårt. Jeg og samboer har en
gutt sammen som bare er 9 mnd. Jeg lurer
på om Emma kan være skadet i svangerskapet av morens drikking. Hvor kan vi få
dette undersøkt, og hvordan bør jeg forholde meg som stemor?»
«Vi har et fosterbarn som har bodd hos oss
i mange år. Han er meget krevende. Han
har FAS. Vi har mange ganger holdt på å
gi opp for vi føler at jobben med han går
utover egne barn. Det er vanskelig å finne
noen som tar avlastning. Det fungerer
ikke. Vi har nylig byttet saksbehandler i
barnevernet igjen. Av erfaring vet vi at det
tar tid før hun får satt seg inn i saken. Vi
ser at han blir så ensom. Han klarer ikke
holde på venner. Vet dere hvor vi kan få
råd til å takle dette?»
«Sønnen min har nylig vært til utredning
ved barne- og ungdomspsykiatrien, og
de sier han sannsynligvis har FAS. De er
greie og vil ordne avlastning for meg, men
jeg er så lei meg for det som har skjedd….»

Hvordan kan alkohol skade fosteret?
Alt en gravid kvinne spiser og drikker
deler hun med sitt ufødte barn. Blant
rusmidlene er alkohol i en særstilling
fordi det er dette rusmidlet som kan
påføre fosteret mest omfattende skader
(Shdir Rapport 06/2005). Imidlertid er
alle svangerskap forskjellige, og om moren drikker alkohol påvirker ikke det alle

fostre på samme måte. Det finnes ikke en
sikker nedre grense i forhold til mengde
alkohol og mulige skader på fosteret
(Swedish National Institute of Public
Health 2009).

Blant rusmidlene er alkohol i en særstilling
fordi det er dette rusmidlet som kan påføre
fosteret mest omfattende skader

Det er især to forhold som er avgjørende
for forståelsen av hvordan alkohol kan
påføre fosteret skade (Rindom 2004): For
det første kan alkohol påvirke celledelingen. Hvis det oppstår feil i en celle kan
alle celler som utvikles senere i samme
nettverk føre feilen videre. Resultatet kan
bli et defekt organ.
For det andre kan alkohol påvirke næringstilførselen, med fare for at fosteret
ikke vokser tilfredsstillende, og blir umodent i sin utvikling.
Det er imidlertid hjernen og sentralnervesystemet som er mest sårbare, da de er
i utvikling under hele svangerskapet. Det
skapes hele tiden nye celler og forbindelseslinjer i et komplisert system. Tidlige
skader i en celle og dens kommunikasjonsferdighet, kan forplante seg som en
skjevutvikling i det cellenettverket den
tilhører. Skader på sentralnervesystemet
kan medføre kognitiv svikt, hyperaktivitet, oppmerksomhetssvikt og problemer
med å organisere kunnskap (ibid). Dette
er begrensinger som det enkelte barn har
med seg fra fødselen av, men som ikke er
synlige.
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Vanlige betegnelser for alkoholrelatert fosterskader, og vanlige
problemer
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD).
Dette er ikke en diagnose, men en samlebetegnelse for forskjellige kategorier av
skader som er forårsaket av alkoholbruk i
svangerskapet.
Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) er en diagnose klassifisert i ICD-10. Barnet må ha
tegn innenfor følgende tre kategorier for
å få denne diagnosen:
1. Veksthemning
2. Skader på sentralnervesystemet
3. Misdannelser.
Det mest fremtredende er karakteristiske ansiktstrekk: smal overleppe, glatt
leppefure, korte øyespalter. Barnets ansiktstrekk dannes i løpet av de tolv første
svangerskapsukene. Derfor er det bare
barn som er påført skade i disse første
ukene som har slike avvikende ansiktstrekk.
Det kan også forekomme andre misdannelser som i hjerte- karsystemet og mageregionen, i urinveier og i kjønnsorganer. Feilutvikling av øyne er også vanlig.
For å få diagnosen bør det videre være
kjent at mor drakk alkohol under svangerskapet. Det er det ikke alltid like lett å
få klarlagt, særlig om barnet er adoptert
fra utlandet.
Føtal Alkoholeffekt (FAE). Dette er ikke
en diagnose, men en beskrivelse av
barn som ikke har tydelige utseende
messige avvik, men alkoholrelaterte skader på sentralnervesystemet. Betegnelsene «del-fas» eller «partiell-fas» brukes
også.

Barn med FAS har altså synlige ytre tegn
på skade. Mange av disse barna har også
alvorlige organskader som medfører at
de er hyppig i kontakt med helsevesenet.
Barn med FAE har imidlertid mange av de
samme problemene knyttet til neurologisk skade, men dette er skader som ikke
er så synlige. Det er en utbredt erfaring at
denne skaden ofte blir oppdaget først når
barnet har gått noen år på skolen, eller at
den ikke blir oppfattet som alkoholrelatert skade. Det medfører at barnet blir
misforstått fordi foreldre, lærere og venner ikke forstår grunnen til deres atferd
og problemer (Streissguth 1997).
Barn med alkoholrelatert skade er forskjellige, og omfang av skade varierer.
Vanlige problemer er:
»» vansker med å planlegge og å gjennomføre oppgaver som er sammensatt
og går over tid
»» vansker med hukommelse
»» vansker med å overføre erfaring fra en
situasjon til en annen
»» vansker med begrepene tid, penger og
utstrekning
»» vansker med å forstå nyanser i språk –
de misforstår lett, selv om det ser ut til
at de forstår
»» impulsivitet kombinert med manglende evne til å forutse problemer
Oppførsel som er en konsekvens av neurologisk skade kan lett bli mistolket til å
være manipulering, trassighet eller beregnende fra barnets side. Det er en spesiell utfordring at barna ofte formulerer
seg bra, men i realiteten har dårlig språkforståelse. Barnets adferd kan skape stor
frustrasjon både hjemme og i skolesituasjon, og også i samarbeidet mellom hjem
og skole.
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Betydningen av diagnose

ser også at det er vanskelig å anslå hvor
mange barn som fødes med slike skader.
Resultater fra studier har funnet fra 0,2 til
2,0 barn med FAS pr 1000 levende fødte,
når det gjelder barn med FAE finner en
antallet inntil tre ganger så høyt (National Center on Birth Defects and DevelopHvis barnet blir utredet og får en diagnomental Disabilities,2005). Det er altså
se innebærer det at omsorgspersonene
store variasjoner landene imellom. Omfår en beskrivelse av det enkelte barns
fanget av problemet er avhengig av flere
ressurser og begrensninger. Dette er et
forhold, blant annet drikkemønster i det
godt utgangspunkt for at barnet skal bli
enkelte land. Flere barn som vokser opp i
møtt med realistiske forventninger og
Norge kommer fra land med meget store
forståelse. En diagnose kan også utløse
alkoholproblemer. Disse barna kommer
rett til spesialuntil Norge sammen
dervisning, ytelse
med sine foreldre,
innenfor Folkeeller til adoptivfoEn tidlig diagnose - helst før skolealder - og
trygden, avlastreldre.
stabile, trygge omsorgsforhold, kan beskytning og foreldreveiledning.
I vårt eget land
te barnet mot betydelige tilleggsproblemer
har en erfart at
Listen over mudrikkemønsteret
lige tilleggsprodet siste tiår er
blemer som følge av FASD er lang og dysendret slik at kvinner i fertil alder drikter. I internasjonale artikler vises ofte til
ker betydelig mer og oftere. Kvinner som
Streissguths forskning. Hun har funnet
i dag er mellom 15 og 20 år, drikker gjenat en meget høy prosent av voksne med
nomsnittlig mer enn dobbelt så mye som
FASD også har alvorlige psykiske plager,
deres egne mødre gjorde på samme alder
problemer med kriminalitet, egen rus(SIRUS 2009). Samtidig har alderen på
middelbruk etc. Dette er hovedsakelig
førstegangsfødende økt. Gjennomsnittsbasert på amerikansk forskning, og en
alder for førstegangsfødende i Norge er
kan ikke trekke den slutning at situasjonå 29 år. Et mønster med jevnlig forbruk
nen er helt den samme i Norge siden vi
av alkohol er da godt etablert. For å unnhar et bedre utbygd hjelpeapparat hos
gå å skade fosteret må den vordene mor
oss. Men resultatene understreker alvoraskt legge om til totalavhold i forbindelret for dem som er rammet, og betydninse med svangerskap.
gen av å få en eventuell diagnose.
Hva vet vi om bruk av alkohol under graEr skade på grunn av alkoholbruk i
viditet her i landet? Hver fjerde gravide
svangerskap et problem i Norge?
kvinne i Oslo hadde minst en episode
Vi har ikke et sentralt register hvor vi kan
med høyt alkoholinntak i løpet av første
søke opp hvor mange barn i Norge som
fire uker av graviditet (Alvik 2006). Helhar diagnose innenfor FASD.
digvis reduserer de fleste alkoholforbruResultater fra internasjonal forskning viket radikalt når graviditet blir påvist, men
En tidlig diagnose - helst før skolealder
- og stabile, trygge omsorgsforhold, kan
beskytte barnet mot betydelige tilleggsproblemer (Streissguth 1997, Thormann
2006).
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det synes ikke som at budskapet om nulltoleranse har nådd frem (Ibid).

Det finnes noen få, gode fagmiljø for diagnostisering og utredning her i landet,
men generelt er kompetansen tilfeldig
spredt. Det er vårt inntrykk at det i det
offentlig hjelpeapparatet er en del som
ikke er så godt kjent med verken problemområdet, eller hvilke fagmiljø en
kan henvende seg til som faktisk har slik
ekspertise. 1

I Bergen gjorde Bruarøy og Lægreid i 1988
et forsøk på å kartlegge hvor omfattende
bruken av diagnoser innenfor FASD var
i Norge. De henvendte seg til alle barneavdelinger i landet med et spørreskjema. Resultatet av undersøkelsen viste
at på landsbasis var det pr 1000 levende
I møte med fagfolk og omsorgspersoner
fødte et gjennomsnitt på 0,3 barn som
får vi reaksjoner på at de i enkelte distrikt
fikk diagnose innenfor FAS/FASD. De
møter motstand når de ber om utredgjennomførte så skolering av aktuelle
ning for FAS/FAE.
fagfolk i eget disDette kan handle
trikt; Hordaland.
om at biologisk
Samtidig oppforDet er altså grunnlag for å anta at i Norge,
foreldre motsetdret de til henvissom i veldig mange andre land, er barn med
ter seg utredninning til utredning
gen, eller at enav barn der det
FASD en underdiagnostisert gruppe.
kelte fagpersoner
var mistanke om
mener ytterlige
alkoholskade. Da
utredninger
og
de gjorde en ny
undersøkelser av barnet er unødvendig.
oppsummering i samme distrikt i 2004
fant de en økning innenfor FAS/FASD
Men det er også historier om godt samarspekteret fra 0,33 til 1,2 per levende fødte
beid, og tverrfaglig oppfølging etter diag(Elgen, Bruarøy, Lægreid 2006).
nostisering fra familier som har kommet
til fagmiljøer med god kompetanse på
Det er altså grunnlag for å anta at i
området.
Norge, som i veldig mange andre land,
er barn med FASD en underdiagnostiBarn under omsorg av
sert gruppe. Det er sannsynlig at det er
barneverntjenesten
et betydelig antall barn som «ikke blir
Det er viktig at barn med FASD får vokse
sett». For det enkelte barn medfører det
opp i stabile og trygge omsorgsforhold.
at pårørende, venner og pedagoger ikke
forstår at de har medfødte bergrensninEn undersøkelse fra Hordaland viste at
ger som skaper betydelige problemer for
en meget høy prosent av de barna som
dem.
fikk diagnose innenfor FASD i dette fylTilbud om utredning og
ket, var under omsorg av barnverntjenesdiagnostisering
ten (Elgen, Bruarøy, Lægreid 2006). Flere
For at korrekt diagnose skal settes må
barnet gjennom legeundersøkelse, om1 brosjyren ”Alkoholrelaterte fosterskader” vises det
til aktuelle fagmiljø. Brosjyren fås ved henvendelse
fattende testing, samt neuropsykologisk
til Borgestadklinikken eller kan lastes ned fra
undersøkelse.
www.borgestadklinikken.no
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av barna hadde byttet fosterhjem mer
enn en gang før de fikk diagnosen (Ibid).
Det er rimelig å tro at situasjonen ikke er
så veldig annerledes i andre fylker. Det er
derfor viktig at barneverntjenesten har
god kompetanse på å kjenne igjen aktuelle symptomer, og at de aktuelle fosterhjem blir tilbudt relevante støttetiltak,
slik at en kan unngå utilsiktede flyttinger.
Forskning fra andre land viser at fosterforeldre over tid føler at oppgaven blir
meget krevende for dem, og at de savner
profesjonell støtte (Morisette 2001).
Barn som er under omsorg av barnevernet har ofte vært utsatt for mange belastningsfaktorer. Det er ikke uvanlig at de
har bodd en lengre periode sammen med
foreldre med rusproblemer før de flyttet
til fosterhjem eller institusjon. Mange av
dem har bak seg flere brudd i nære relasjoner, og de kan ha vært utsatt for alvorlige traumatiske hendelser. Når de får
problemer med å tilpasse seg forholdene
i fosterhjem er det nærliggende å anta at
dette skyldes at barnet er traumatisert eller relasjonsskadd. I utredningsarbeidet
er det lett å glemme å ta med forhold i
svangerskapet. Situasjonen for en del
barn at de både er relasjonsskadd, og har
en rusrelatert medfødt skade. Hvis så er
tilfelle, må barnet få tiltak som er tilpasset hele problemkomplekset.
Flere fosterforeldre forteller at de over
tid følte seg mislykket og misforstått som
fosterforeldre fordi de syntes de ikke
klarte å hjelpe barnet faglig eller sosialt. Dette på tross av mye veiledning om
konsekvenser av relasjonsskader. En riktig beskrivelse av barnets medfødte begrensninger kan i slike situasjoner komme som en lettelse.

Tiltak i hjem og skole
Jeg kjenner ikke til at det er forsket på
hvordan disse barna blir fulgt opp i Norge. En del studenter har imidlertid engasjert seg i temaet, og flere har skrevet
hoved- eller masteroppgave der de har
gjort små kvalitative undersøkelser (Hagesæter 2007, Hegvik 2007, Løvang 1999,
Vikstrøm 1999). Alle barna som er omfattet av disse undersøkelsen bor enten i
adoptivhjem eller fosterhjem.
Hovedinntrykket disse oppgavene gir, er
at de som påtar seg omsorg for et barn
med FASD har en meget utfordrende omsorgsoppgave. De var lite kjent med hvor
omfattende barnets problemer var, da de
påtok seg omsorgsoppgaven. Hvilken
hjelp familiene får varierer. Flere forteller
om meget god hjelp som engasjerte saksbehandlere eller lærere initierer. Andre
etterlyser støtte, og bruker mye ressurser
på å lete etter godt veiledningsmateriell.
Noen kommer dels i konflikt med hjelpeapparatet. De opplever at de blir oppfattet som «masete».
Dette er en situasjon vi kjenner igjen fra
de brukerne som kontakter oss ved Kompetansesenteret. Hjelpetilbudet de får
synes tilfeldig. En fostermor med lang
erfaring sa det slik:
«I samarbeid med hjelpeapparatet må du
være modig, trygg på deg selv og få frem at
det er du som kjenner ditt eget barn best.
Du må være forberedt på å undervise fagpersoner om hva FAS er.» En adoptivmor
så det imidlertid slik: «Etter at sønnen vår
fikk en diagnose fikk vi mye tilbud om
hjelp og veiledning. Vi var ikke klar for å
ta det imot på det tidspunktet, men etter
hvert har vi tatt i mot litt etter litt.»
På internasjonale nettsider finnes mye
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veiledningsmateriell for barn med FASD.
Det er skriftlige veiledere spesielt utarbeidet for hjem og skole. Det finns et godt
utvalg av filmer. Det er veiledningsmateriell om spesielle tema, som ungdom
med FASD, forbygging av kriminalitet,
hvordan styrke sosial kompetanse, samarbeidsrutiner osv. Det pedagogiske opplegget som blir presenterer er hovedsakelig erfaringsbasert. Det er generelt lite
fagstoff på norsk. Skal noe oversettes, må
en også regne med at stoffet må tilpasses
norske forhold.

ikke å plassere skyld, men at barnet skal
få riktig tilpasset hjelp. Enten det er biologiske foreldre eller andre omsorgspersoner som ber om utredning, må de og
hjelpeapparatet håndtere vanskelige følelser som skyld og skam fordi barnet er
påført skade. Ingen skader sitt eget barn
med vilje, og det er viktig at alle som er
involvert i samarbeidet kan stå sammen
om å formidle forståelsen av dette til mor
og barn.

Noen ganger er «den skyldige» en ukjent
mor som bor i en annen verdensdel.
Noen ganger er det en mor som nå er en
Pågående forskning på dette området vitrygg og omsorgsfull mor, men som tilser at det ikke er nok å sette inn egne tilfeldigvis festet en
tak i barnehage og
del i en periode
skole, det er også
hun ikke visste at
viktig at omsorgsMålet med en utredning er ikke å plassere
hun var gravid.
personene får et
skyld, men at barnet skal få riktig tilpasset
Noen ganger er
veiledningstilbud
moren en kvinne
hjelp.
(Bertrand 2009).
som både barnet
og fosterforeldreDe som har barn
ne har et komplisert forhold til. Barnets
med spesielle behov kan ha god nytte av å
og omsorgspersonenes aktuelle forhold
dele erfaringer, gleder og problemer med
til mor kan påvirke om barnet blir henhverandre. I 2008 tok et par fostermødre i
vist til utredning.
Nordland initiativ til å danne foreningen
Det kan være ubehagelig å være den som
«Norsk forening for russkadde barn». De
ber om en utredning. Det var situasjonen
har etablert en egen hjemmeside: www.
for en stemor jeg var i kontakt med. Det
russkade.no, der de blant annet deler
var vanskelig for henne å fremføre en inerfaringer. Dette er et bidrag til at barna
direkte anklage mot biologisk mor like
kan bli bedre sett og ivaretatt.
etter at moren hadde mistet omsorg for
Etiske dilemmaer
barnet sitt. Liknende forhold kan være
Vi erfarer at det å spre kunnskap om
en av årsakene til at noen barn aldri blir
hvordan alkohol kan skade fosteret utløhenvist til utredning. Fosterforeldre kan
ser mange og sammensatte etiske diskuha et komplisert samarbeidsforhold med
sjoner.
barnets biologiske foreldre. Det å be om
Når et barn får påvist skade innenfor
utredning av mulig rusrelatert skade kan
FASD innebærer det at en slår fast årsak
belaste samarbeidet ytterligere. Når pritil skaden. Livsvarige skader er påført
vate relasjoner gjør dette for vanskelig, er
barnet fordi mor drakk alkohol i svandet viktig at fagfolk tar ansvar.
gerskapet. Målet med en utredning er
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Videreutvikling av tilbud i Norge

Om forfatteren:

I Norge har vi et godt grunnlag for å videreutvikle tiltakskjeden for barn som er
født med alkoholrelatert skade. Vi har en
del fagpersoner i klinisk praksis med god
kompetanse, og et sterkt engasjement for
temaet. Vi har en nystartet støtteforening.
Sammenlikner vi oss med andre land har
vi et generelt godt utviklet hjelpeapparat
med god faglig kompetanse som gjennom seminarer/etterutdanning kan skoleres til å ivareta også denne gruppens
spesielle behov. Det er videre et betydelig
faglig engasjement i forhold til barn som
har vært eksponert for andre rusmidler
enn alkohol i svangerskapet. Dette er
grupper med sammenfallende behov, og
i det videre arbeidet bør ekspertise om
russkader i fosterliv samordnes.

Liv Drangsholt er klinisk sosionom, og
ansatt som spesialkonsulent ved Borgestadklinikken. Hun jobber delvis som behandler ved Skjermet enhet for gravide, og
delvis ved Kompetansesenter rus – region
sør.
Hun fikk i 2009 stipend fra FO (Fellsorganisasjonen for sosionomer, barnvernpedagoger og vernepleiere) for å skrive
denne artikkelen om barn med alkoholrelatert fosterskade.

Men jeg savner en sentralt styrt og koordinert utvikling av tiltakskjeden. Slik det
er i dag når gode tilbud tilfeldig ut. Det er
behov for en økning av kompetanse blant
fagfolk som har ansvar for diagnostisering, som i barne- og ungdomspsykiatrien og habiliteringstjenesten. Videre er
det viktig at barneverntjenesten, som har
det formelle omsorgsansvar for mange
av barna, er skolert til å prioritere hvem
som skal henvises til utredning, og formidle relevante støttetiltak. Det gjenstår
også å få utarbeidet norsk veiledningsmateriell for pedagogisk tilrettelegging i
barnehage og skole.
Dette er viktige tiltak for at barna og omsorgspersonene skal bli sett, og få riktig
hjelp.

Aktuelle nettsteder om FASD:
www.shamsha.gov
www.nofas.org
www.cdc/fasd
www.fasforeningen.su

Litteratur:
Alvik, A (2007): Alcohol use before, during and after
pregnancy: a population based study in Oslo, Norway. Universitetet i Oslo
Bertrand Jacquelyn (2008): Interventions for
children with Foetal alcohol spectrum disorders.
Overview of findings for five innovative research
projects. ELSEVIER, Research in Developmental
Disabilities
Elgen, Bruarøy, Lægreid (2006): Lack of recognition
and complexity of foetal alcohol neuroimpairments.
Acta Pædiatrica ISSN 0803 – 5253
Elgen, Bruarøy, Lægreid (2007); Complexity of foetal
alcohol or drug neuroimpairments. Acta Pædriatrica, ISSN 0803-5252
Hagesæter Å. (2007): Hvilke erfaringer har adoptivforeldre til barn og unge med medfødte alkoholskader i forbindelse med barnas skolegang? Masteroppgave i yrkesretta pedagogikk, Høgskolen i Volda
Hegvik J.M. (2007):Diagnosen Fas/Fae – betydningen for individet, foresatte og offentlige tjenester.
Masteroppgave i pedagogikk, Universitetet i Agder
Lægreid, Bruarøy og Reistad (2005): Fosterskade
ved alkoholbruk i svangerskapet. Tidsskrift for Den
norske legeforening nr. 4 - 2005
Løvvang G. (1999): ”Egentlig var han veldig konsentrert.” En kasusstudie av et barn med alkoholskade
basert på observasjon og intervju. Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Pedagogisk institutt.
Morisette Patrick (2001): Fetal Alcohol Syndrome.
Parental Experiences and the role of Family Counsellors. The Qualitative Report, Volume 2, june,
2001

National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (2005): Fetal Alcohol Syndrome,
Guidelines for Referral and Diagnosis
Rindom H. (2004): Rusmidlernes biologi – om
hjernen, sprut og stoffer. Den danske Sundhedsstyrelsen
Sosial- og helsedirektoratet (2005): Alkohol og
graviditet. Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe.
IS-1284
SIRUS Rapport – 4/2009 – Bruk av alkohol blant
kvinner
Streissguth A.(1997): Fetal Alcohol Syndrome – A
guide for Families and Communities.
Paulh Brookes publishing Co, ISBN 1-55766-283
Swedish National Institute of Public Health (2009):
Low dose alcohol exposure during pregnancy – does
it harm? A systematic literature review
Thormann I. (2006) Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Hans Reitzels forlag, 2006,
ISBN 9788741203867
Vikstøl A.K. (1999): Barn med Føtalt Alkohol Syndrom. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. Institutt
for spesialpedagogikk. Universitetet i Agder

94

95

REGIONALE KOMPETANSESENTRE RUS:
Kompetansesenter rus – Nord-Norge
Nordland-Troms-Finmark
Nasjonalt spissområde: «Rusforebyggende arbeid
med skolen som basisarena»
Adresse: KoRus-Nord, Postboks 385, 8505 Narvik
Telefon: 76 96 65 00- Telefax: 76 96 68 79
E-post: post@korusnord.no
www.korusnord.no
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Nord-og Sør Trøndelag-Møre og Romsdal
Nasjonalt spissområde: «Rusproblematikk knyttet til
ungdom og unge voksne med vekt på tidlig intervensjon»
Adresse. KoRus Midt-Norge,
Postboks 2655,7415 Trondheim
Telefon: 73 53 80 40. Telefax: 73 53 80 41
E post: britt.ivarson@ris-midt.no
www.mnk-rus.no
Kompetansesenter rus – region vest Bergen
Hordaland- Sogn og Fjordane
Nasjonale spissområder: «Kjønn og Rus»
og «Foreldrerollen i forebyggende arbeid»
Adresse: Bergensklinikkene
Postboks 287, 5804 Bergen Sentrum
Telefon: 55 90 86 00
E post: bergensklinikkene@bergensklinikkene.no
www.bergensklinikkene.no

Hamar

Oslo

Stavanger

Skien

ISSN 1891-2249

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger
Rogaland
Nasjonale spissområder:
«Arbeidsliv og Rus»
«Rusproblemer i familier med barn»
Adresse: Rogaland A- Senter
Postboks 5001 Dusavik,
4084 Stavanger
Telefon: 51 72 90 00 - Telefax: 51 72 90 60
www.rogaland-asenter.no
Kompetansesenter rus – region sør
Aust-og Vest Agder- Telemark-Vestfold- Buskerud
Nasjonale spissområder: «Gravide rusmiddelmisbrukere
og familier med små barn»
Adresse: Borgestadklinikken, Postboks 1, Sentrum, 3701 Skien
Telefon: 35 90 47 00 - Telefax: 35 90 47 01
E post: info@borgestadklinikken.no
www.borgestadklinikken.no

Trondheim

Bergen

Narvik

Kompetansesenter rus – Oslo
Nasjonale spissområder: «Oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom»
«Etniske minoriteter og rus»
Adresse: Oslo Kommune Rusmiddeletaten,
Postboks 7104,St Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon: 02180
E post: postmottak@rme.oslo.kommune.no
www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no
Kompetansenter rus – region øst
Akershus- Østfold-Hedmark-Oppland
Nasjonale spissområder: «Rusproblematikk knyttet til personer
med samtidig rus og psykisk lidelse» og «Avhengighetsproblemer
knyttet til pengespillproblemer og problematisk spilleatferd»
Adresse: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern- Avdeling for
Rusrelatert Psykiatri og Avhengighet
KoRus – Øst, Postboks 104, 2312 Brumunddal
Telefon: 62 58 15 68 - Telefax: 62 58 15 69
E post: kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no
www.rus-ost.no

