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Det mangler ikke på kunnskap om hvil-
ken betydning det kan ha å involvere på-
rørende for å forstå pasienters problema-
tikk, yte god hjelp og bidra til endring og 
bedring for både pasient og pårørende. 
Det mangler heller ikke på tydelighet fra 
helsemyndighetenes side om hva som for-
ventes av behandlingssystemet på dette 
området1. Det mangler ikke på engasjerte 
fagpersoner på behandlingsinstitusjoner. 
Pårørende etterspør ofte informasjon, 
hjelp og invitasjon til samarbeid, og pa
sienter ønsker i de fleste tilfeller at deres 
nærmeste skal gis tilbud om samarbeid. 
Hvordan kan det da ha seg at vi ikke i 
større grad lykkes i å involvere pårørende 
på gode måter i behandlingen? 

1 ROP-retningslinjer  Helsedirektoratet 
Pårørende – en ressurs. Veileder om samarbeid 
med pårørende innen psykiske helsetjenester  
Helsedirektoratet. 
Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk 
helsearbeid og rusarbeid for voksne – Helsedi
rektoratet

Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet 
er resultater fra nasjonale brukerunder-
søkelser. Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har 
på oppdrag fra Helsedirektoratet gjen-
nomført undersøkelser av pasienterfa-
ringer fra døgnopphold innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). I under-
søkelsen fra 2014 kommer det fram at 73 
prosent av pasientene mente behandler-
ne/personalet «ikke i det hele tatt», «i liten 
grad» eller «i noen grad» hadde samarbei-
det godt med de pårørende. Undersøkel-
sen viste i all hovedsak samme resultat 
som tilsvarende undersøkelse fra 20132 . 

Dersom vi skal lykkes bedre enn dette 
med pårørendeinvolvering i behandling, 
kan det være nødvendig å se nærmere 

2 http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/
pasienterfaringermeddognoppholdinnentver
rfagligspesialisertrusbehandlingresulta
teretterennasjonalundersokelsei2014?

Å involvere pårørende i behandling  
– hindringer og muligheter

Hvorfor lykkes behandlingsinstitusjonene på rusfeltet ikke bedre i å involvere pårør-
ende i behandling, spør artikkelforfatteren i denne artikkelen.

Av: Helga Mjeldheim, Bergensklinikkene

Rusfag nr. 1–2015
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på både hva som kan tenkes å fremme 
godt pårørendearbeid, og hva som hem-
mer det. På bakgrunn av erfaringer gjort 
i møter med pasienter, pårørende og be
handlere, drøftes her noen av de utfor-
dringene som behandlere kan møte når 
retningslinjer fra helsemyndighetene om 
systematisk pårørendearbeid i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) skal et-
terleves.

Forhåpentlig kan teksten også belyse 
hvordan teorigrunnlag og praktisk-me-
todisk kunnskap kan ha betydning for å 
gjøre godt arbeid. 

Til støtte for teksten presenteres noen 
pasient/pårørende-kasuistikker hentet 
fra klinisk erfaring. De personene som 
omtales er anonymiserte og historiene er 
delvis konstruerte, da de er basert på fle-
re erfaringer innen samme tema.

Hvem er disse pårørende, og hva vil de?
Pårørende kalles de som på ulike måter 
blir påvirket av at et menneske de står 
nær strever med livet sitt. I denne sam-
menhengen dreier det seg om å streve 
med rus og psykisk helse. Pårørende er 
en uensartet gruppe mennesker. De kan 
ha ulike roller i forhold til pasient og 
helsevesen, være i ulike livssituasjoner, 
ha ulik tilgang til ressurser og de kan ha 
egne belastninger. Deres behov og ønsker 
i forhold til helse- og omsorgstjenester vil 
variere, og selv om de ønsker å bidra, kan 
deres evne til dette være redusert. Man-
ge pårørende kan og være usikre på hva 
de selv og pasienten egentlig ønsker og 
trenger.

Felles for pårørende er likevel at de har 
en betydning i relasjon til pasienten. 
Noen ganger er også deres relasjon til 

pasienten betydningsfull. Ofte inngår 
pårørende i det sosiale nettverket til pa-
sienten. De vanskene pasienten har, vil 
altså direkte og indirekte kunne påvirke 
pårørendes liv, deres helse og fungering. 
Forholdet mellom pårørende og pasient 
vil ofte være tydelig påvirket av de aktu-
elle vanskene, noe som kan komme til å 
overskygge andre sider ved relasjonen. 

Med en slik variasjonsbredde sier det seg 
selv at godt pårørendearbeid handler om 
å kunne tilby ulike typer tjenester, tilbud, 
tilnærminger og tiltak, etter hva som er 
nyttig og hensiktsmessig for den enkelte. 
Men hvem skal vurdere hva som er nyttig 
og hensiktsmessig? Og hva skal det vur-
deres ut fra?

Hvem skal inn i hvem sine liv?
En metode for å involvere pårørende i pa-
sientbehandling, er å tilby informasjons-
møter eller grupper med psykoedukativ 
tilnærming.  I slike tiltak går man ikke inn 
i den enkeltes problematikk, men forhol-
der seg til det generelle og allmenne for 
den typen utfordringer det er snakk om, 
og formidler kunnskap og informasjon. 
Ved å møte pårørende med slike tiltak, 
kan det formidles tillit til at pasient/på-
rørende kan nyttiggjøre seg informasjo-
nen og være i stand til å finne fram til hva 
som er gode valg og samarbeidsmåter for 
dem. For mange vil dette være et nyttig 
og tilstrekkelig tilbud.

Fra behandlere/behandlingsinstitusjon 
sin side er slike tiltak relativt lette å gjen-
nomføre; møter/grupper av denne typen 
er lite prosessorienterte, de har et på for-
hånd fastlagt program som kan repeteres 
fra gang til gang, og tiltaket er tidsavgren-
set. Dersom dette er den eneste formen 
for pårørendetilbud en behandlingsin-

stitusjon har, kan man imidlertid un-
dres over hva som er motivet for å møte 
forpliktelsen overfor pårørende på nett-
opp denne måten. Kan det handle om at 
formatet ikke inviterer til utforsking av 
den enkeltes vansker, bekymringer, be-
lastninger, og at vi på den 
måten slipper å forholde 
oss til kompleksiteten 
i den enkeltes proble-
matikk? Kan det være at 
fordi tiltaket ikke krever 
samarbeid over lengre 
tid, slipper vi også å gjøre 
mange mulige avveiningene av hvor in-
volvert pårørende skal være i pasientens 
behandling? Med andre ord, at et slikt 
tiltak forenkler en komplisert virkelighet 
for oss behandlere?

I noen tilfeller løser dette seg selv ved at 
pårørende ikke ønsker tilbud fra oss, å 
samarbeide med oss, eller å ta aktivt del i 
pasientens behandling. Moren til en tjue 
år gammel gutt innlagt til døgnbehand-
ling, sa det slik: 

”Etter min mening bør samarbeid mel
lom hjelpeapparatet og pårørende foregå 
i adskilte rom”. Hun fulgte opp med å si: 
”Jeg skal stille opp for sønnen min som jeg 
alltid har gjort, og så ønsker jeg at dere 
skal gjøre en skikkelig jobb med utred
ning og behandling og andre tiltak dere 
mener er riktige. Og jeg forventer at dere 
vil gjøre det ut fra kunnskap, og ikke ut fra 
synsing og moralisme og skiftende ideolo
giske prosjekter. Så hvis dere er opptatt av 
å hjelpe meg som pårørende, så gjør dere 
det best med å hjelpe min sønn med de 
problemene han har”. 

Noen pårørende ønsker altså ikke å bli di-
rekte involvert i pasientens behandling, 

og de ønsker heller ikke behandlingstil-
bud for sin egen del. Vi som behandlere 
blir dermed ikke invitert inn i familiens 
indre liv - tvert om inviterer noen seg selv 
inn i vårt indre liv, og stiller krav til oss og 
arbeidet vårt og forventer å få svar. 

Det kan kjennes utfor-
drende når pårørende 
på denne måten setter 
grenser for vårt ønske 
om samarbeid og om å få 
være ”gode hjelpere” på 
våre egne premisser. Og 

vi kan undre oss over deres motiver for 
å gjøre det. Slik undring gjøres i de fles-
te tilfeller best i full åpenhet og i direkte 
kontakt med den det gjelder. For pårø-
rende kommer ikke til møte med oss som 
blanke ark, de har selvfølgelig med seg 
sine forestillinger om oss og forventnin-
ger til oss, og mange har også erfaringer 
fra tidligere kontakt med hjelpeappara-
tet med inn i møtet. Derfor kan det være 
nyttig å ta rede på pårørendes ståsted, og 
i samtale om det bringe inn en åpenhet 
om hva vi kan tilby i deres situasjon. Det 
forutsetter naturligvis at vi har noe å tilby.

Ikke alle pasienter ønsker at deres pårø-
rende skal involveres i behandlingen, og 
de kan ha ulike grunner for det. I enkel-
te tilfeller begrunnes det med forhold i 
nærmiljø og pårørendes fungering, som 
kan antas å være til skade for pasienten. 
Dette gjelder særlig der ulike former for 
vold eller maktovergrep har utspilt seg. I 
andre tilfeller er begrunnelsen relasjons-
vansker som best forstås i lys av pasien-
tens rusproblematikk, med de konse-
kvenser det kan ha for gjensidig tillit og 
tro på samarbeid. Relasjonelle vansker 
kan også inngå som del av pasientens 
personlighetsmessige funksjonsvansker, 

For pårørende kommer ikke 
til møte med oss som blan-
ke ark
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som blir særlig merkbare i nære relasjo-
ner. Og det kan selvfølgelig være andre 
grunner til at pasienter ikke ønsker å in-
volvere sine pårørende i behandlingen. 
Men den betydningen pårørende har i 
kraft av å ha en relasjon til pasienten kan 
vi arbeide med enten 
pårørende er til stede i 
rommet eller ikke. Det 
vil vanligvis være en 
naturlig del av behand-
lingen å tematisere pa-
sienters forhold til sine 
nærmeste. Hvis pårø-
rende derimot skal ha 
en aktiv rolle i behand-
lingen, og det skal fore-
gå et reelt samarbeid pasient – pårørende 
- behandler, må det skje ut fra pasientens 
eget ønske (Jfr. Pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 3-6, og Helsepersonelloven § 
21).

Den gode, den onde, den grusomme
Det er ikke bare pårørende som har fore-
stillinger, forventninger og tidligere er-
faringer med seg inn i behandlingsrom-
met, behandlere har selvfølgelig også 
det.  Og hvilke erfaringer vi har gjort oss, 
vil naturlig nok kunne påvirke våre fore-
stillinger om hvem den pårørende er og 
hva vi skal bidra med inn i et samarbeid. 
Det vil også kunne påvirke hvordan vi 
presenterer forslag om pårørende-invol-
vering for pasienter.

Våre fordommer eller forforståelser kan 
innebære at vi lett plasserer pårørende i 
kategorier som «slitne», «ressurssvake», 
«ansvarlige for problemene». Eller at in-
volveringen av pårørende er særdeles 
«tidkrevende», «vil gå på bekostning av 
inntak av nye pasienter», eller «så kom-
plekst at det vil være til hinder for be-

handlingen». Våre forestillinger kan ha 
sitt opphav i erfaring, men må alltid sjek-
kes ut med «virkeligheten» i den aktuelle 
sammenhengen. Såkalte «vanskelige på-
rørende» er like fullt pårørende, og i kraft 
av dette blir spørsmålet vårt: Hva er godt 

pårørendearbeid i den-
ne saken?

Kanskje kan vi snu 
på det, og spørre oss: 
Hvordan er den ide
elle pårørende? Er det 
en som er passe sli-
ten, men som ikke i 
særlig grad har egne 
funksjonsvansker? En 

som følger våre råd og er takknemlig og 
lyttende i møte med oss? En som gir oss 
informasjon vi kan anvende i pasientbe-
handling, men ikke stiller krav om å få 
informasjon tilbake? Hvis dette er den 
pårørende vi helst vil møte, kan vi lett se 
for oss en rekke problemer som moren 
i eksempelet over vil få i møte med oss. 
Hun stilte i første samtale spørsmål ved 
hva som var tanken bak å invitere henne 
til samarbeid:

”Er det for at jeg skal gjøre jobben for dere? 
Eller er det for å fortelle meg at alle van
sker min sønn har skyldes at jeg ikke strek
ker til, og endatil at jeg har påført ham 
problemer, og at samarbeid derfor går ut 
på at jeg må forandre meg? Eller handler 
det om at dere ikke er så veldig opptatt av 
å forstå de vanskene vi har, dere skal bare 
trøste og støtte sånn at man til slutt blir 
helt lammet av all omsorgen og forståel
sen, og slutter å kreve noe av dere?”

«Jeg vil godt, derfor er det jeg gjør godt»
Dette er en påstand som sier at gode in-
tensjoner gir god praksis. Intensjonsetikk 

og konsekvensetikk røres altså sammen 
på en noe problematisk måte, og for-
mallogisk henger dette heller ikke særlig 
godt sammen. Likevel kan det tenkes at 
påstanden rommer en holdning vi har 
innvevd i praksismåter og i behandlings-
kulturer. Hva er det i så fall vi bygger en 
slik trygghet for god kvalitet på?

Er det vår fagkunnskap, arbeidsplassens 
behandlingsprofil, eller bestemte kvalite-
ter vi mener ligger til profesjonen vi tilhø-
rer, som skal være garantist for at vi gjør 
godt arbeid? Eller kan det dreie seg om 
en forestilling om at man som behand-
ler skal gjøre noe bestemt - gjennomføre 
på forhånd definerte gode handlinger 
som gjerne er nedtegnet i prosedyrer og 
sjekklister? 

Kan det handle om bestemte problem-
stillinger vi mener det kan være godt for 
alle pårørende å bli veiledet i? ”Hvordan 
sette grenser for den rusavhengige” og 
”hvordan ta vare på seg selv” er ofte to 
aktuelle tema. Forhåpentlig er det mange 
pårørende som har utbytte av å høre om 
dette, men det er ikke nødvendigvis slik 
for alle. 

En pasients voksne datter deltok i en på-
rørendegruppe der dette var to av tema-
ene, og hun opplevde det verken spesielt 
nyttig eller til støtte: 
”Jeg har ikke problemer med å ivareta meg 
selv på en god nok måte, og jeg har heller 
ikke problemer med å si fra til min mor om 
at hun ikke får komme hjem til oss eller ha 
kontakt med barnebarna når hun er på
virket. Mitt problem er at jeg ikke aner hva 
jeg skal gjøre med den sorgen jeg kjenner 
for hvordan min mor lever.  Og jeg skjønner 
ikke hvordan jeg skal klare å hjelpe henne 
når jeg er så sint på henne”.

Troen på at man gjør godt arbeid i kraft 
av å ha de beste hensikter, har sin stør-
ste svakhet i at den andre sin opplevelse 
og forståelse gis vanskelige kår. Pårø-
rende er sjelden passive mottakere det 
skal utføres noe for, eller utøves noe på. 
Altså må vi i stor grad frasi oss definis-
jonsmakten over hva som er problemet, 
og hva som er god hjelp i møte med den 
enkelte. Men å overlate alt ansvaret for 
å definere hva som vil være godt arbeid 
til de pårørende, kan være både etisk og 
faglig problematisk: Mange pårørende er 
usikre på hva de trenger, og hva de kan 
eller vil bidra med, og trenger vår hjelp til 
å klargjøre det. Det kan dessuten knytte 
seg usikkerhet til hva pasienten ønsker 
og reelt klarer å forholde seg til av pårø-
rendeinvolvering.

Her er det altså flere grøfter å gå i; vi kan 
i en misforstått utgave av aktiv bruker-
medvirkning ende opp som de reneste 
parodier som møter alle spørsmål med 
”ja, hva syns du selv da?”, eller vi kan i vår 
overbevisning om at vi er gode og vet best 
komme til å krenke eller øke ensomhets-
følelsen hos mennesker som søker vår 
hjelp. En slags gyllen middelvei kan også 
representere en form for ensretting som 
ikke tar høyde for kompleksiteten i det 
som inngår i pårørendeinvolvering. Så 
kanskje er det heller slik at vi må sørge for 
å være kompetente nok til å kunne beve-
ge oss langs et kontinuum fra stor grad av 
brukerstyring til stor grad av behandler-
styring, alt etter hva saken gjelder? 

Etter alt vi har gjort for dere…
Mange pårørende kan framstå som slit-
ne, sinte og frustrerte, og det synes lett å 
forstå. Vi tilskriver det som regel de ut-
fordringer og belastninger som følger av 

Våre fordommer eller forfor-
ståelser kan innebære at vi lett 
plasserer pårørende i kategorier 
som «slitne», «ressurssvake», 
«ansvarlige for problemene».

8 Å  INV OLVERE  PÅRØRENDE  I  BEHANDL ING  –  H INDRINGER  OG  MUL IGHETER Å  INV OLVERE  PÅRØRENDE  I  BEHANDL ING  –  H INDRINGER  OG  MUL IGHETER 9



å leve nært en med problematisk bruk 
av rusmidler. Og i mange tilfeller kan vi 
trekke denne slutningen med god grunn. 
Da kan det kjennes lett å komme pårø-
rende i møte med støtte, veiledning og 
våre forklaringsmodeller. Men når red-
selen, sinnet og frustrasjonen, fra tid til 
annen rettes mot oss i behandlingssys-
temet, kan det kjennes vanskeligere å yte 
hjelp. Vi kan komme til å distansere oss 
og være villige til å for-
stå pårørendes utspill 
som uttrykk for ekster-
nalisering, overinvol-
vering, eller vi kan ha 
andre mer eller mindre 
patologiserende forstå-
elsesmåter. I noen tilfel-
ler vil det være riktig, for 
pårørende kan selvfølgelig også ha egne 
vansker, relativt uavhengig av pasien-
tens problemer. I denne sammenhengen 
er spørsmålet likevel hvorvidt vi evner å 
forholde oss til at vi som behandlere kan 
være aktive bidragsytere til pårørendes 
frustrasjon, sinne og fortvilelse? 

Pårørende kan – også med god grunn- 
komme til å kjenne seg utestengt eller 
mistenkeliggjort i behandlingssystemet.  
Tiltak som blir iverksatt kan ha de aller 
beste intensjoner knyttet til seg, men hvis 
de ikke blir formidlet på en begripelig 
måte kan misforståelser oppstå. Det kan 
også skje at tiltak er uhensiktsmessige, 
og at samarbeidet ikke tåler pårørendes 
påpekning av det. Ofte er det også slik at 
behandlere og pårørende har ulikt per-
spektiv på de utfordringene som gjelder, 
og vansker oppstår i dialog (eller mangel 
på dialog) om det. Dette siste syntes å 
være tilfelle da en frustrert ektemann til 
en pasient innlagt i døgnbehandling, tok 
kontakt med behandler etter at pasien-

ten hadde hatt rusinntak hjemme på per-
misjon. Han sa: ”Dere forteller henne hvor 
flink hun var som avsluttet inntak og dro 
tilbake til klinikken. Dere sier det er van
lig med tilbakefall, og at det er en del av 
prosessen. Dere sier at det er lov å feile for 
det er det man lærer av. Forstår dere ikke 
at hun har feilet mer enn nok uten å ha 
lært noe som helst? Ser dere ikke at dere 
tilrettelegger for at hun kan fortsette på 

akkurat samme måte 
som før, men nå under 
dekke av at det er en del 
av prosessen? Nei, det 
som tydeligvis er godt 
nok i behandling, er rett 
og slett ikke godt nok i 
det virkelige livet”.

Når vi kjenner at vi strever i samarbeidet 
med pårørende, kan vi bli såret, skuffet, 
frustrerte, oppgitte eller irritable. Hvis vi 
mangler god faglig forståelse og meto-
dikk til å håndtere det som skjer, og/eller 
det ikke er tilgang på veiledning og kolle-
gastøtte - hva gjør vi da? Er det da vi kan 
komme til å misbruke vår autoritet og 
blir straffende, dømmende, insisterende? 
Eller ledes vi til å frasi oss vår autoritet 
og blir tjenesteivrige uten noen form for 
vurdering av mål og midler? Eller kan vi 
innta den mer uangripelige mellomposi-
sjonen der vi blir utilgjengelige, treneren-
de, sublimt avvisende?

Tilbaketrekning av engasjement og in-
teresse kan komme til uttrykk på mange 
måter. Det kan for eksempel skje ved å 
ikke informere om behandling, rettighe-
ter, og de tilbudene som finnes til både 
pasient og pårørende. Og vi kan kanskje 
komme til å rettferdiggjøre det med å 
henvise til lovverket? Taushetsplikten kan 
holdes opp som et skjold i kontakt med 

pårørende der pasienten ikke har gitt 
sitt samtykke til informasjonsutveksling. 
Men å høre på hva pårørende har å si, el-
ler enda bedre; lytte til hva de formidler, 
er ikke betinget av samtykke. Hvordan 
lytte og gi pårørende som tar kontakt noe 
meningsfullt tilbake uten å komme i kon-
flikt med taushetsplikt-bestemmelsene, 
handler både om en ferdighet som kan 
oppøves, men også om en vilje som må 
være til stede.

Om motoverføringer i 
pårørende arbeid
Pårørende kan i kraft av 
sin væremåte eller per-
sonlige stil vekke ulike 
følelser og reaksjons-
tendenser hos behand-
lere. Som følge av det kan vi bli mer eller 
mindre tilgjengelige for deres meninger 
og betraktninger, og vi kan komme til 
å handle ut fra egen følelsesmessig til-
stand. Hvis en behandler for eksempel 
kjenner irritasjon over selvbebreidende 
pårørende og viser liten forståelse for de-
res skam og ubehag, kan det skyldes ”un-
finished business” i behandlerens eget 
liv. Det må være et ideal at vi kan forhol-
de oss adekvat til problemstillinger som 
berører oss selv, men vi er ikke alltid like 
oppmerksomme på hva som vekkes i oss 
i møte med andre, og det er ikke nødven-
digvis utviklet et felles språk for å forstå 
og forholde seg til det i behandlingsmil-
jøet.

Kunnskap om motoverføringer som 
fenomen kan være nyttig i alt klinisk 
arbeid. Når arbeidet handler om invol-
vering av pårørende i pasienters behand-
ling på individuelt plan, synes det særlig 
viktig. Dette fordi det er flere personer in-
volvert, oftest mange hensyn å ta og ulike 

behov som skal møtes, og dermed er det 
av betydning at behandler klarer å holde 
oversikt og lede arbeidet på tilstrekkelig 
gode måter. Å forholde seg aktivt til på-
rørende og ta inn pårørendes perspektiv, 
kan utfordre vår evne til fremdeles å være 
gode behandlere for pasientene. Men vi 
må håndtere kunnskapen vi får om om-
givelsenes utfordringer, uten at vi bidrar 
til å øke motsetninger mellom pasienten 

og hans/hennes pårø-
rende.

Om å bevare mentali
seringsevnen i pasi
ent og pårørende
arbeid
Som behandler bør 

man helst evne å holde oppe flere per-
spektiver samtidig, og kunne bevege seg 
mentalt på en fleksibel og nyansert måte 
mellom dem. Man skal ha en langsiktig 
plan for behandlingen, og man skal ar-
beide sammen med pasient/pårørende 
”her og nå”. Man skal være lojal mot de re-
gler og behandlingsprinsipper klinikken 
drives etter, men man skal også kunne 
være kreativ innenfor disse rammene for 
å sikre den enkelte et best mulig behand-
lingsopplegg.  I mange sammenhenger 
skal man være pasientens ”ambassadør”, 
både innad i eget behandlingssystem og 
i samarbeid med andre, men man skal 
også evne å ta inn over seg andres per-
spektiv. Man skal i behandling stimulere 
til håp og tro på at endring er mulig, og 
man må i perioder også kunne påta seg 
å være en bærer av håp for pasienten/
pårørende. 

For å mestre dette kreves det ikke bare 
faglig forståelse av problematikk og 
kunnskap om behandlingsmetodikk, 

Pårørende kan i kraft av sin 
væremåte eller personlige stil 
vekke ulike følelser og reak-
sjonstendenser hos behandlere

Når vi kjenner at vi strever i 
samarbeidet med pårørende, 
kan vi bli såret, skuffet, frus-
trerte, oppgitte eller irritable
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ger der andre blir engstelige og bekym-
ret, oppfordres til å gå foran og til å bidra 
til å utvikle gode hjelpeverktøy i arbeid 
med pårørende, til å veilede, utfordre og 
støtte sine kollegaer. Ved å ta ansvar for 
å etablere og opprettholde godt samar-
beid, kan vi bidra til økt kunnskap, større 
trygghet, mer forutsigbarhet, og til større 
klarhet i ansvarsforhold. Det ville jo være 
til det beste for alle - behandlere, pasien-
ter og pårørende. Og da kan det bli mulig 
at det som er godt nok i behandling også 
oppleves som godt nok i det virkelige liv.

Om forfatteren:
Helga Mjeldheim er psykolog og arbeider 
i Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun har 
gjennom sitt arbeid og som fagansvar
lig for pårørendearbeidet ved Hjellestad
klinikken, vært opptatt av hvordan kom
petanse om pårørendearbeid kan utvikles. 

men også selvstendighet, god evne til 
empatisk nærvær, til nærhet/distan-
se-regulering, og en viss kompetanse i 
selvrefleksjon. Dette behersker de fleste 
behandlere rimelig godt, men selv erfar-
ne, dyktige behandlere kan fortelle om 
situasjoner der de har 
kjent seg overveldet og 
midlertidig mistet ev-
nen til å undre seg og 
å se et saksforhold fra 
flere kanter. Behandlers 
situasjonsbestemte tap 
av mentaliseringsevne 
kan man kalle dette. Det er for behandle-
re, som for andre mennesker, størst fare 
for at det skjer når det er sterke følelser 
i sving og/eller når man er sliten eller 
stresset.

Når mentaliseringsevnen svikter blir 
man oftest mer kamporientert eller mer 
unnvikende, blir mer påståelige og svart/
hvitt-tenkende, mer ufølsom eller mer 
emosjonell, kan bli veldig handlings- el-
ler beslutningsivrige, kan lettere gå i for-
svar på egne og behandlingsinstitusjo-
nens vegne, streve med å se helheten i et 
saksforhold og lettere miste nyansene av 
syne.

Det er kanskje uunngåelig at vi fra tid til 
annen beveger oss i retning det som er 
skissert over. Spørsmålet blir hvordan vi 
skal sikre oss at det skjer i minst mulig 
grad, og at vi raskest mulig kommer oss 
på sporet igjen. Gode samarbeidsformer 
og en mentaliserende kultur på arbeids-
plassen synes å være betydningsfulle 
faktorer. Veiledning med fokus på fag-
utvikling og kvalitetssikring, hvor felles 
refleksjon og kritisk tenkning rundt eget 
og andres arbeid er i fokus, kan bidra til 
dette. Det må imidlertid foregå i en iva-

retakende atmosfære og med respekt for 
ulike fagdisipliners egenart. Å stimulere 
til utvikling av slike fagmiljøer er først 
og fremst et ledelsesansvar, og ikke et 
ansvar den enkelte behandler alene kan 
påta seg.

Avsluttende 
 kommentarer
”Pårørende er en res-
surs” heter det i veile-
dere, informasjonsfol-
dere og festtaler. Hvem 
er pårørende i så fall 

en ressurs for - seg selv, hjelpeappara-
tet, eller pasienten? Og under hvilke be-
tingelser kan pårørende sies å være en 
ressurs? 

Hvorvidt pårørende kan sies å være en 
ressurs i behandlingssammenheng, sy-
nes i stor grad å avhenge av behandlere 
og behandlingsinstitusjoners evne til å 
frigjøre de ressursene pårørende eventu-
elt kan bidra med. Vår oppgave er å til-
rettelegge for møter med pårørende der 
deres opplevelse og forståelse av relasjon 
og situasjon, utfordringer, problemer og 
kvaliteter tematiseres, og vår kunnskap 
og kompetanse stilles til rådighet. 

Ved å møte pårørende med respekt, til-
lit, og ønske om samarbeid, vil det for-
håpentlig formidles en anerkjennelse av 
de utfordringer som knytter seg til det å 
være pårørende, og til den ressursen på-
rørende kan være både for seg selv, pasi-
ent og behandlere. 

Kanskje er det først når vi behandlere ser 
hvilket gode det er for oss selv og vårt eget 
arbeid at vi kan klare å få til godt samar-
beid, og ikke bare hjelpearbeid? De som 
ser muligheter og spennende utfordrin-

Hvem er pårørende i så fall en 
ressurs for - seg selv, hjelpeap-
paratet, eller pasienten?

12 Å  INV OLVERE  PÅRØRENDE  I  BEHANDL ING  –  H INDRINGER  OG  MUL IGHETER Å  INV OLVERE  PÅRØRENDE  I  BEHANDL ING  –  H INDRINGER  OG  MUL IGHETER 13



Innledning 
Alkohol er et akseptert rusmiddel i sam-
funnet. I løpet av ungdomsskolen og på 
videregående skole øker utbredelsen av 
alkohol relativt mye. Siden utbredelsen 
øker såpass mye i løpet av disse årene, 
er det rimelig å anta at det kan være uli-
ke faktorer som forklarer hvorfor noen 
starter tidlig og noen seinere. Med dette 
som bakteppe, har vi undersøkt nærmere 
hvilke faktorer som kan tenkes å påvirke 
ungdommens alkoholbruk, og om det er 
de samme faktorene som påvirker bru-
ken av rus på de ulike klassetrinnene. 

Data og metode
Analysen bygger på data fra Ungdata-un-
dersøkelser gjennomført i 47 kommuner 
i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Ag-
der og Vest-Agder i løpet av 2012 og 2013. 
I utvalget inngår 16 800 elever fra 8. klas-
se og opp til og med 3. året på videregå-

ende. Datagrunnlaget for elevene i 2. og 
3. klasse på videregående skole er imid-
lertid mangelfullt i den forstand at utval-
get er forholdsvis lite sammenlignet med 
utvalget på de øvrige klassetrinnene. Vi-
dere er utvalget fra 2. og 3. klasse hentet 
fra relativt få kommuner. Det er derfor 
rimelig å anta at dette utvalget ikke er re-
presentativt for alle elever på tilsvarende 
trinn i hele regionen. Vi har derfor valgt å 
ta disse elevene ut fra analysene (de inn-
går likevel i figur 1). 

Analysene har som formål å undersøke 
ulike forhold som kan tenkes å påvir-
ke sannsynligheten for å ha drukket seg 
beruset mer enn to ganger i løpet av det 
siste året. Vi har gjennomført to analyser 
med bruk av logistisk regresjon. I den 
første analysen inngår alle elever fra 8. 
klasse til og med 1. klasse på videregåen-
de. I den andre har vi analysert ett og ett 

Hva påvirker alkoholbruken 
gjennom ungdomstida?

Hva påvirker ungdommens alkoholbruk? Forfatterne av denne artikkelen belyser 
 dette med analyser av data fra Ungdata-undersøkelser i 47 kommuner i Helse Sør-Øst 
 regionen.

Av: Geir Møller og Asle Bentsen, KoRus - Sør

Rusfag nr. 1–2015
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klassetrinn hver for seg. Det er seks fak-
torer som inngår i analysemodellen (se 
tabell 1). Dette er bakgrunnsvariablene 
kjønn og klassetrinn, kognitive egenska-
per (framtidspessimisme), egenskaper 
ved foreldrene (ungdoms relasjoner til 
foreldre, foreldres regler for alkoholbruk 
og foreldres eget alkoholbruk), skoletil-
knytning (skoletrivsel, elevenes tilfreds-
het med karakterene, tidsbruk til lekser 
og omfang av skoleproblemer som bl.a. 
skulking), egenskaper ved oppvekstmil-
jøet (vurdering av nærmiljøet og venne-
relasjoner) og fritidsaktiviteter (delta-
kelse i organisasjonslivet og tidsbruk på 
ulike aktiviteter). For nærmere omtale av 
variablene, se Møller og Bentsen (2014).

Utbredelse av ungdoms tilbøyelighet 
til å ha vært beruset
Figur 1 viser andelen av ungdom som 
svarer at de har drukket seg beruset to 
eller flere ganger (siste 12 måneder), for-
delt på ulike klassetrinn. I 8. og 9. klasse 
ser vi at det er en forholdsvis marginal 
gruppe elever som svarer at de har druk-
ket seg beruset. I 10. klasse ser vi at det 
er noe mer utbredt, men fremdeles er det 
et lite mindretall av elevene som svarer at 
de har drukket seg beruset (18 prosent). 
Den store utbredelsen ser vi skjer i over-
gangen mellom 10. klasse og VG1. På VG1 
er det hele 40 prosent av elevene som 
svarer at de har drukket seg beruset to el-
ler flere ganger.

Antakelsen er at de forholdene som på-
virker bruken av alkohol på et tidlig tids-
punkt, dvs. i 8. eller 9. klasse, er andre enn 
de som påvirker utbredelsen når det blir 
mer vanlig blant ungdom å drikke alkohol. 
Mer konkret har vi en hypotese om at det er 
eksogene forhold utenfor ungdomsmiljøet 
som påvirker bruken av alkohol i tidlig al-
der, mens utbredelsen 
senere i ungdomstida 
i større grad er resultat 
av endogene faktorer 
internt i ungdomsmil-
jøet. Med eksogene 
forhold menes f.eks. 
ulike arenaer ungdom 
forholder seg til i opp-
veksten, herunder fa-
milien og skolen. Med 
endogene forhold tenker vi primært på 
gruppemekanismer mellom ungdom som 
medfører spredning av ulike type holdnin-
ger eller atferd. 

Hva er det som generelt påvirker 
ungdommens alkoholbruk
I denne delen har vi kommentert resul-
tatene fra den første analysen der alle 
elevene inngår. Generelt viser analysen 
at både egenskaper ved familien, sko-
len, oppvekstmiljøet og fritidsarenaen 
har sammenheng med ungdommenes 
tilbøyelighet til å ha drukket seg beruset. 
Resultatene framgår av tabell 1. 

Familie
Egenskapene ved ungdommenes familie 
måles både i form av familieøkonomi, 
ungdommens relasjoner til foreldrene, 
foreldres alkoholbruk og regler for alko-
holbruk. 

I analysen viser det seg å ikke være noe 
sammenheng mellom familieøkono-

mi og ungdoms alkoholbruk. Nærmere 
undersøkelser viser imidlertid at det i 
utgangspunktet finnes en slik sammen-
heng, men at denne sammenhengen 
skyldes at  familier med dårlige økonomi 
også kjenne tegnes av andre risikofaktorer 
(mindre strenge alkoholregler og mer hyp-
pig alkoholbruk). I vår analyse forsvinner 

sammenhengen mel-
lom familie økonomi 
og rusbruken når vi 
kontrollerer for ung-
dommens foreldre-
relasjoner, foreldre-
nes eget alkoholbruk 
og reglene for ung-
dommens bruk av al-
kohol. 

Analysene tyder på at både foreldrerela-
sjoner, foreldres alkoholbruk og alkohol-
regler har betydning for ungdommens 
tilbøyelighet til å drikke seg beruset. For 
det første ser vi at jo dårligere ungdom-
mens relasjoner til foreldrene er, desto 
større er sjansen for at de har drukket seg 
beruset. For det andre, dersom ungdom-
men får lov til å drikke av foreldrene, er 
det større er sjanse for at de har ruset seg 
på alkohol. For det tredje, dersom minst 
en av foreldrene har et høyt alkoholbruk, 
øker sannsynligheten for at ungdommen 
har drukket seg beruset. 

Både foreldrerelasjoner og foreldrenes 
alkoholregler er faktorer som kan sies å 
ha utspring i sosial kontrollteori (Pratt 
m.fl. 2010a). I følge denne teorien vil av-
vikende atferd, herunder alkoholbruk, 
være et resultat av manglende sosial kon-
troll hos foreldrene. I dette tilfellet vil det 
enten være i form av liberale regler eller 
i form av manglende overvåking. Forel-
drenes eget drikkemønster vil på sin side 
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Figur 1. Andel ungdommer som svarer at de har drukket seg beruset i løpet av de siste 12 
månedene, fordelt på klassetrinn

Analysene tyder på at både foreldre-
relasjoner, foreldres alkoholbruk og 
alkoholregler har betydning for ung-
dommens tilbøyelighet til å drikke 
seg beruset
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har utspring i sosial læringsteori (Bandu-
ra 1987, Pratt m.fl. 2010b). I følge denne 
teorien vil alkoholbruken være et resultat 
av at ungdom, ved å observere foreldre-
ne, lærer av deres alkoholvaner. Begge 
disse teoriene får støtte i en rekke empi-
riske undersøkelser (Flay og Miller 1995, 
Pratt m.fl. 2010b). 

Skolearenaen
Egenskapene ved 
skolearenaen er 
målt ved hjelp av 
følgende fire vari-
abler: Skoletrivsel, 
hvorvidt elevene 
er fornøyde med karakterene, hvor mye 
lekser de gjør og omfanget av skolepro-
blemer. De sammenhengene vi finner er 
listet opp i punktene under:
 » Jo mer skoleproblemer, desto større 

sannsynlighet for å ha ruset seg på al-
kohol.

 » Jo mer tid elevene bruker på lekser, 
desto mindre sannsynlighet for å ha 
ruset seg på alkohol. 

 » Jo mer fornøyde elevene er med karak-
terene, desto mindre sannsynlighet for 
å ha ruset seg på alkohol. 

Det første punktet kan tolkes dithen at 
ungdommens skoleproblemer er en in-
dikasjon på dårlig tilknytning til skolen, 
noe som medfører økt sannsynlighet for 
risikoatferd i form av alkoholbruk. Bruk 
av tid på lekser og det å være fornøyd 
med karakterene, vil på samme måte in-
dikere god tilknytning til skolen, noe som 
gir en redusert sannsynlighet for å ha ru-
set seg. 

Vi skal være forsiktige med å trekke for 
raske konklusjoner om at egenskaper 
ved skolearenaen er en direkte årsak til 

rusbruk. Det resultatene derimot kan 
tyde på, er at den enkelte elevs evne til å 
tilpasse seg skolen eller skolens evne til 
å håndtere elevene, kan assosieres med 
bruken av rusmidler. Det som eventuelt 
påvirker rusbruken, blir dermed relasjo-
nen mellom skolen og eleven, ikke skolen 
som sådan.  

Det er også mulig 
å forstå resultatene 
dithen at rusbruk og 
f.eks. skoleproble-
mer, er fenomener 
som opptrer side 
ved side og som har 

en annen felles bakenforliggende årsak. 
Alternativt er det også mulig å tenke 
seg at årsaken går motsatt vei, f.eks. at 
rusbruk er årsak til at man gjør mindre 
lekser, får dårligere karakterer eller får 
skoleproblemer. Siden modellen (tabell 
1) kontrollerer for en del andre relevan-
te bakenforliggende faktorer, gir resul-
tatene likevel en viss støtte for at det er 
problemer i relasjonen mellom skole og 
elev som øker sannsynligheten for bruk 
av rusmidler.  

Generell skoletrivsel ser ikke ut til å påvir-
ke alkoholbruken. Dette kan bety at det 
er hensiktsmessig å trekke et skille mel-
lom skolen som en sosial arena og skolen 
som læringsarena. I så fall er det rimelig 
å tolke resultatene dithen at alkoholbru-
ken henger sammen med manglende 
tilknytning til skolen som læringsarena, 
ikke nødvendigvis skolen som en sosial 
arena.

Tabell 1 Sannsynlighet for at ungdom har 
ruset seg på alkohol to eller flere ganger 
i løpet av siste 12 måneder. Logistisk re-
gresjon. Exp (B).

Tabell 1

Alle trinn 8.-9. kl. 10. kl. VG1

Bakgrunn

Klassetrinn Tatt ut   

Kjønn, gutt 0,683 *** 0,826 0,624 *** 0,676 ***

Kognisjon

Framtidspessimisme 1,050 1,109 1,020 1,094

Familie

Familieøkonomi, dårlig 0,986 1,487 0,834 0,829

Familieøkonomi, middels 0,938 1,231 0,862 0,815

Familieøkonomi, god (referanse)

Foreldrerelasjon 1,267 *** 1,395 *** 1,353 *** 1,101 *

Alkohollov 3,267 *** 3,888 *** 3,051 *** 3,222 ***

Alkoholbruk foreldre 1,498 *** 1,600 ** 1,405 ** 1,621 ***

Skole

Skoletrivsel 1,061 0,931 1,199 * 0,926

Karakterer 0,819 *** 0,841 0,773 *** 0,832 *

Lekser 0,807 *** 0,796 *** 0,766 *** 0,817 ***

Skoleproblemer 1,777 *** 1,772 *** 1,605 *** 1,926 ***

Oppvekstmiljø

Nærmiljø 0,881 * 0,675 ** 0,923 0,963

Venner 0,852 *** 0,741 ** 0,865 * 0,890

Fritid

Organisasjonsdeltakelse 1,007 1,147 * 0,915 * 1,065

Sosial fritid, ute 1,431 *** 1,642 *** 1,521 *** 1,196 **

Sosial fritid, hjemme 1,315 *** 1,18 * 1,381 *** 1,348 ***

Fritid alene/med familie 0,694 *** 0,734 *** 0,727 *** 0,678 ***

Konstant 0,017 0,034 0,156 1,022

Nagelkerke ,460 ,303 ,280 ,262

Signifikans: *=5%, **=1%, *** =0,1%

Det som eventuelt påvirker rusbruken, 
blir dermed relasjonen mellom skolen 
og eleven, ikke skolen som sådan
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Oppvekstmiljøet
Oppvekstmiljøet er målt ved hjelp av va-
riablene nærmiljø og venner. Nærmiljø-
et måles indirekte med et spørsmål om 
ungdommen ønsker at egne barn skal 
vokse opp i samme nærmiljø som dem 
selv. Variabelen venner måles med spørs-
målet om ungdommene opplever å ha 
venner de kan stole på og betro seg til om 
alt mulig. 

Vi finner at det bare er en svak sammen-
heng mellom ungdommenes vurdering 
av nærmiljøet og deres tilbøyelighet til 
å ha drukket seg beruset. Vennerela-
sjonene er derimot tydeligere assosiert 
med alkoholbruken. Jo sterkere venne-
relasjoner de har, desto mer sannsynlig 
er det at ungdommene har ruset seg på 
alkohol. Den åpenbare forklaringen er at 
alkohol er en sosial aktivitet og at man – 
i det minste i ungdomsalderen – sjelden 
drikker alene. Satt på spissen, kan vi si at 
ensomhet er en beskyttelse mot å drikke 
seg beruset i ung alder. Samtidig vil en-
somhet kunne ha mange andre uheldige 
konsekvenser, bl.a. psykiske plager eller 
rusproblemer senere i livet. 

Fritidsarenaen 
Fritidsarenaen har også stor betydning. 
Jo mer av fritiden som brukes i sosiale 
sammenhenger – det være seg ute eller 
hjemme – desto større er sannsynlighe-
ten for å drikke seg beruset.  Ikke over-
raskende finner vi også at det å tilbringe 
mye av fritiden alene eller sammen med 
familien reduserer sannsynligheten for å 
ha drukket seg beruset. Dette samsvarer 
også med resultatene over som viser at 
det å ikke ha venner, også reduserer risi-
koen for å drikke seg beruset. 

Noe overraskende finner vi at det ikke er 

noen sammenheng mellom deltakelse i 
organiserte aktiviteter og alkoholbruk. 
Dette kan skyldes at alternativet til å del-
ta i organiserte aktiviteter enten er å dri-
ve med uorganiserte sosiale aktiviteter 
med høy risiko eller aleneaktiviteter med 
lav risiko. Dersom alternativet til å være 
med i organiserte sosiale aktiviteter er å 
være med i uorganiserte aktiviteter, øker 
risikoen for bruk av alkohol. Er alternati-
vet derimot å drive med aleneaktiviteter, 
reduseres risikoen. Denne tolkningen 
av resultatene forutsetter imidlertid at 
vi har med all relevant informasjon om 
ungdoms organiserte og uorganiserte ak-
tiviteter. Det er imidlertid mulig at ana-
lysen inneholder noe grove kategorier, 
og at en mer finmasket analyse ville gitt 
andre eller mer nyanserte resultater. 

Kognitiv faktor  framtidspessimisme 
Framtidspessimisme betraktes her som 
en indikasjon på mental mestringsevne. 
Resultatene viser at variabelen framtids-
pessimisme ikke ser ut til å ha betydning 
for om ungdom har vært beruset på al-
kohol. De ungdommene som kjenneteg-
nes av framtidspessimisme drikker seg 
verken mer eller mindre beruset enn de 
som ikke har disse kjennetegnene. Det er 
imidlertid grunn til å være kritisk til om 
den aktuelle variabelen faktisk måler det 
vi er ute etter, dvs. en kognitiv egenskap 
som kan ha en beskyttende virkning eller 
som representerer en risiko.

Hvordan varierer påvirknings
faktorene med alder
Når vi gjennomfører en analyse for hvert 
klassetrinn, finner vi at noen av vari-
ablene har samme betydning for ung-
dommenes alkoholbruk uavhengig av 
klassetrinn, mens andre ser ut til å ha 
en avtakende betydning. Med avtaken-

de betydning menes at sammenhengen 
mellom den uavhengige variabelen og 
rusbruken svekkes jo høyere klassetrinn 
vi befinner oss på. 

De foreldreforholdene som ser ut til å 
ha lik betydning for alkoholbruken uav-
hengig av klassetrinn, er foreldres regler 
for alkoholbruk og 
foreldres eget alko-
holbruk. Tilsvarende 
finner vi at de sko-
lerelaterte faktorene 
som tidsbruk til lek-
selesing og omfang 
av skoleproblemer 
har betydning uan-
sett klassetrinn. 

De sammenhengene som har avtakende 
betydning med økende klassetrinn, er 
foreldrerelasjoner, nærmiljø/venner og 
tidsbruk til uorganiserte uteaktiviteter. 
Det er spesielt disse variablene som er 
interessante i lys av antakelsen om at det 
er ulike mekanismer som virker på ulike 
klassetrinn. 

I den grad vi kan snakke om andre meka-
nismer som gjør seg gjeldende jo høyere 
klassetrinn vi er på, kunne vi forvente å 
finne noe i analysene som ga økende 
effekt med økende klassetrinn. Dette 
finner vi i liten grad. Kun tidsbruken til 
sosiale aktiviteter hjemme ser ut til å ha 
en økende betydning for ungdom tilbøy-
elighet til å ha ruset seg. 

Foreldre
Den mest interessante variabelen i ana-
lysen er foreldrerelasjoner. Analysene 
viser at det er en forholdsvis sterk sam-
menheng mellom foreldrerelasjoner og 
alkoholbruk blant elever på ungdoms-

skolen, men ikke blant elever på videre-
gående. At sammenhengen forsvinner 
kan skyldes to forhold. 

For det første kan forklaringen på at sam-
menhengen forsvinner, være at ungdom 
får svekkede familierelasjoner uten at 
dette nødvendigvis leder til bruk av al-

kohol. Dette må ses i 
lys av at ungdom ge-
nerelt går gjennom 
en uavhengighets-
prosess, og overgan-
gen til videregående 
vil i så måte kunne 
representere et sym-
bolsk sprang i den-
ne utviklingen. Men 
denne generelle 

uavhengighetsprosessen (der relasjone-
ne til foreldrene svekkes), innebærer ikke 
nødvendigvis i seg selv en økt risiko for 
økende alkoholbruk. 

Det andre som kan forklare at sammen-
hengen forsvinner, er at ungdom begyn-
ner å bruke alkohol uten at de nødven-
digvis har spesielt dårlige relasjoner til 
foreldrene. I så fall er det andre forhold 
som forklarer alkoholbruken, og en nær-
liggende forklaring er at elevene kommer 
inn i et nytt skolemiljø og møter nye ven-
ner på videregående skole. Det kan bety 
at skolen har mindre strenge normdan-
nende regler, at ungdom finner nye rol-
lemodeller, eller at man rett og slett blir 
eksponert for et miljø hvor det brukes al-
kohol legalt (av de eldste elevene). 

Den avtakende effekten av foreldrerela-
sjoner kan med andre ord forstås slik at 
den selvstendighetsprosessen som ung-
dommene går gjennom, innebærer en ge-
nerell svekking av relasjonene til foreldre-

De foreldreforholdene som ser ut til 
å ha lik betydning for alkoholbruken 
uavhengig av klassetrinn, er foreldres 
regler for alkoholbruk og foreldres 
eget alkoholbruk
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ne, og samtidig at miljøfaktorene får økt 
betydning. Disse miljøfaktorene kan igjen 
knyttes til egenskaper ved det nye sosia-
le miljøet på videregående skole. Men til 
tross for at foreldrerelasjonene får mindre 
betydning jo eldre elevene blir, tyder re-
sultatene likevel på at foreldrene som rol-
lemodeller eller foreldres sosiale kontroll 
fremdeles setter spor i 
ungdoms alkoholbruk 
på videregående skole. 
Sannsynligheten for å 
drikke seg beruset er 
fremdeles større blant 
de som har foreldre 
med liberale regler og 
foreldre med hyppig al-
koholbruk. 

Skolen 
Både tidsbruk til lekselesing og omfan-
get av skoleproblemer har betydning for 
ungdommenes rusbruk på alle klasse-
trinn. Dette indikerer at dårlige skolerela-
sjoner kan ha en mer permanent negativ 
virkning på ungdommenes tilbøyelighet 
til å drikke. Samtidig ser vi at skoletriv-
sel ikke har noen betydning verken i en 
tidlig eller sen fase. Dette kan bety at den 
negative relasjonen primært er knyttet 
til skolen som læringsarena (mangelfull 
mestring av fag og aksept av normative 
rammer), men ikke nødvendigvis skolen 
som en sosial arena (en møteplass hvor 
man treffer venner). 

Når vi ovenfor forklarte den avtaken-
de effekten av foreldrerelasjoner som et 
resultat av en utviklingsprosess, kan vi 
på samme måte forklare den konstan-
te effekten av skolen ved at den har en 
uendret betydningsfull rolle både på 
ungdomsskolen og på videregående. 
Svak tilknytning til skolen representerer 

for de eldre elevene. Det betyr faktisk at 
jo bedre vennerelasjoner du har som elev 
i 8. og 9. klasse, desto større er sannsyn-
ligheten for at du har dukket deg beruset. 
Igjen kan vi stille spørsmålet om retnin-
gen på sammenhengen. Det innebærer 
i så fall at det ikke er vennerelasjonene 
som øker risikoen for alkoholbruk, men 
alkoholbruken som skaper tette venne-
relasjoner mellom en spesiell gruppe 
ungdom. At sammenhengen ikke er like 
tydelig blant de eldre ungdommene, må 
da forstås som at det å drikke ikke er like 
stigmatiserende og derfor heller ikke bi-
drar til like sterke grupperelasjoner. 

Sosial fritid
Det fjerde settet av variabler dreier seg om 
fritid. Ikke overraskende ser vi at sann-
synligheten for å ha drukket seg beruset 
er relatert til sosiale aktiviteter (ute- eller 
inneaktiviteter), mens ungdom som bru-
ker mye tid hjemme eller sammen med 
familien har en klart mindre sannsyn-
lighet for å ha drukket seg beruset. Men 
dette betyr sannsynligvis ikke annet enn 
at alkoholbruk er en sosial aktivitet blant 
unge. Samtidig ser vi en tendens til at al-
koholbruken blant de yngste er relatert til 
uorganiserte sosiale uteaktiviteter (fritid 
utendørs, bl.a. på kafé, gatekjøkken, kjø-
pesenter, gatehjørnet), mens alkoholbru-
ken blant de eldste i større grad kan re-
lateres til uorganiserte sosiale aktiviteter 
hjemme (fritid hjemme med venner, hos 
andre eller hos en selv). En forklaring på 
dette mønsteret kan være at etter hvert 
som alkoholbruken blir mer utbredt og 
akseptert, så flytter den fra gatehjørnet og 
inn på gutterommet. Det er også rimelig 
å tolke resultatene dithen at ungdom som 
tidlig driver med mye uorganiserte uteak-
tiviteter, i større grad vil bli eksponert for 
alkohol enn andre ungdommer. 

dermed en mer permanent risiko for økt 
rus atferd. Ovenfor pekte vi også på at 
ungdoms løsrivningsprosess fra foreld-
rene er en naturlig utvikling, uten at det 
nødvendigvis har noen effekt på rusbru-
ken. Til forskjell vil dekobling fra skolen 
som læringsarena representere en mer 
«unaturlig» utvikling, og dermed være en 

mer permanent risiko.   

Oppvekstmiljø
Analysen viser at jo 
dårligere 8. og 9. klas-
singene vurderer nær-
miljøet sitt, desto stør-
re sjanse har de for å 
ha drukket seg beruset. 
Denne sammenhen-

gen finner vi ikke blant 10. klassingene 
og elevene i videregående. En forklaring 
på dette kan være at nærmiljøet har stør-
re betydning for de yngste ungdommene 
enn for de eldre. Etter hvert som ung-
dommenes mobilitet blir større, kan det 
også tenkes at nærmiljøets innflytelse får 
mindre betydning. Samtidig skal vi ikke 
se bort i fra at sammenhengen kan være 
motsatt, dvs. at den forholdsvis margi-
nale gruppen som drikker seg beruset 
allerede i 8. og 9. klasse, vil ha en ten-
dens til å utvikle negative holdninger til 
nærmiljøet. I så fall er resultatene mer en 
indikasjon på en marginalisert gruppes 
holdninger til omgivelsene, enn at det er 
miljøet som bidrar til alkoholbruken. Når 
alkoholbruken blir mer vanlig i 10. klas-
se og på videregående, er de som drikker 
ikke lengre like marginale, og holdnin-
gene til nærmiljøet vil dermed variere i 
større grad. 

Vi ser også at vennerelasjonene betyr en 
del for rusbruken blant 8. og 9. klassin-
gene, men har liten eller ingen betydning 

Påvirkning fra ungdomsmiljøet
Til en viss grad støtter analysen vår an-
takelse om at de faktorene som påvirker 
ungdoms tilbøyelighet til å drikke seg 
beruset, endrer seg i takt med at ungdom 
blir eldre og alkoholen mer utbredt. 

Blant de yngste finner vi at både familie-
relasjoner, familien som rollemodell og 
skolerelasjonene er relatert til ungdom-
menes alkoholbruk. Etter hvert svekkes 
betydningen av familierelasjonene. Sam-
tidig ser vi også at analysemodellen (ta-
bell 1) får mindre forklaringskraft. Med 
andre ord forklarer analysemodellen mer 
av de yngste ungdommenes tilbøyelig-
het til å ha ruset seg enn de eldste. Dette 
antyder at det oppstår viktige sosiale me-
kanismer etter hvert som ungdommene 
blir eldre og alkoholen brer om seg, me-
kanismer som vi ikke har fanget opp i 
vår analysemodell. Det er rimelig å anta 
at dette dreier seg om betydningen av 
vennerelasjoner og den sosiale læringen 
i ungdomsmiljøet (endogene faktorer i 
ungdomsmiljøene). Dette er også i tråd 
med antakelsen ovenfor, om at svekke-
de relasjoner til foreldre erstattes av nye 
sosiale bånd til venner eller relasjoner 
generelt i ungdomsmiljøet. Spørsmålet 
er imidlertid hvordan disse sosiale rela-
sjonene blant ungdom bidrar til utbre-
delsen av alkohol. 

Det er godt dokumentert i litteraturen at 
det er samsvar i alkoholbruken til ung-
dom i samme vennegjeng (Andrews et al. 
2002, Bahr et al. 2005). Variasjon i alkohol-
bruk kan således forklares med hvem du 
er samme med. En forklaring på denne 
gruppeeffekten er at ungdom sosialiseres 
og påvirkes av andre gruppemedlemmer. 
I lys av denne forklaringen er utbredelsen 
av alkohol et resultat av at ungdommer 

Både tidsbruk til lekselesing 
og omfanget av skoleproblemer 
har betydning for ungdommenes 
rusbruk på alle klassetrinn
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som ikke er predisponert (f.eks. gjennom 
sosial læring fra foreldrene), påvirkes til å 
drikke gjennom sosialisering i gruppen de 
er eller blir en del av. En annen forklaring 
på gruppeeffekten er at ungdom selekte-
res inn i bestemte ungdomsmiljø. I så fall 
vil den enkelte ungdom som er predis-
ponert, søke seg til grupper som har like 
trekk som en selv. Den grunnleggende år-
saken til at noen grupper drikker mer enn 
andre blir dermed et produkt av sosiale 
arv og at «like barn leker best». Men dette i 
seg selv forklarer ikke utbredelsen av alko-
hol når de kommer til 10. klasse eller på 
videregående skole. 

I den grad gruppeeffekten kan forklare 
utbredelsen av alkohol blant de eldste 
ungdommene, er det rimelig at det drei-
er seg om sosialiseringseffekter. Det fin-
nes en god del forskningen på hvordan 
gruppeeffekten påvirker ungdoms alko-
holbruk (se bl.a. Anderson m.fl. 2009). 
Denne forskningen er ikke bare opptatt 
av å avdekke gruppepåvirkningen som 
sådan, men også hva slags grupper som 
har innflytelse, om ulike individer med 
ulike egenskaper eller roller i gruppen er 
mer utsatt og ikke minst hvorvidt ulike 
beskyttelsesfaktorer kan motvirke grup-
peinnflytelsen. For å forstå utbredelsen 
av alkohol i en norsk kontekst, herunder 
grad av utbredelse og variasjon i utbre-
delse mellom skoler og kommuner, er 
det sannsynligvis nødvendig å forstå dis-
se gruppeeffektene bedre. 

Oppsummering
Denne artikkelen omhandler ungdoms 
bruk av alkohol. Formålet har vært å 
undersøke hvilke faktorer som påvirker 
bruken, og hvorvidt det er de samme fak-
torene som påvirker bruken på de ulike 
klassetrinnene. Andelen elever som har 

to forklaringer. Den ene forklaringen er 
at eldre ungdom er mer selvstendige og 
påvirkes i mindre grad av deres relasjo-
ner til foreldrene eller foreldrenes regler. 
Den andre forklarin-
gen dreier seg om at 
ungdom i større grad 
sosialiseres inn i mil-
jøer hvor rusmidler 
er mer utbredt, uav-
hengig av hva slags 
familiær bakgrunn 
de har. Det betyr at 
vi trekker inn en ny 
faktor som ikke inngår i analysemodellen 
(tabell 1), nemlig den betydningen ven-
nerelasjoner eller gruppetilknytningen 
har for den enkeltes alkoholbruk. Sann-
synligvis betyr denne mye for å forstå ut-
bredelsen av ungdoms alkoholbruk. 

Selv om vi ser at betydningen av forel-
drerelasjonene svekkes etter hvert som 
ungdommene blir eldre, finner vi likevel 
at foreldres alkoholregler og eget alko-
holbruk har en mer permanent betyd-
ning uavhengig av klassetrinn. Foreldre-
ne som rollemodeller synes det dermed 
å være vanskeligere for ungdommene «å 
slippe unna» selv når de blir eldre.   

Vi finner ikke at betydningen av skolemil-
jøet endrer seg med alderen slik som for-
eldrefaktoren. Både skoleproblemer og 
lekselesing har betydning for bruken av 
alkohol på alle klassetrinn. En forklaring 
på at vi ikke finner tilsvarende svekket 
effekt av skolefaktoren, slik vi fant med 
familiefaktoren, dreier seg sannsynligvis 
om at skolen representerer en viktig sosi-
al arena på alle alderstrinn. Når vi peker 
på at familien får en mindre rolle som 
følge av at ungdom blir mer selvstendige, 
er det sannsynligvis slik at skolen som so-

sial arena får større betydning. Ungdom 
som ikke inkluderes i eller tilpasser seg 
de sosiale relasjoner på skolen, vil der-
med ha en økt risiko uansett alder. 

Både ungdommenes 
vurdering av opp-
vekstmiljøet og ven-
nerelasjoner ser ut til 
å ha stor betydning 
for de yngste ung-
dommenes bruk av 
rusmidler, mens det 
har mindre betydning 

for de eldre ungdommene. Det betyr ikke 
nødvendigvis at dårlig nærmiljø og tette 
vennerelasjoner leder til bruk av rusmidler. 
Sannsynligvis er det heller slik at årsakene 
går motsatt vei. For det første er det rimelig 
å anta at ungdom som ruser seg tidlig, har 
en tilbøyelighet til å betrakte omgivelsene 
som dårligere enn andre ungdommer. For 
det andre er det rimelig å tro at de som 
starter å drikke tidlig, nettopp fordi de ut-
gjør en marginal gruppe, etablerer tette 
vennerelasjoner mellom seg.  
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drukket seg beruset øker fra under 2 pro-
sent i 8. klasse til opp mot 40 prosent i 
førsteklasse på videregående. Det betyr 
at alkohol blir langt mer utbedt og anta-
geligvis mer akseptert i samfunnet etter 
hvert som ungdommene blir eldre.

I undersøkelsen finner vi for det første 
at dårlige familierelasjoner, liberale al-
koholregler og foreldres alkoholbruk 
er egenskaper ved familien som øker 
sannsynligheten for at ungdom bruker 
alkohol. For det andre, jo flere skolepro-
blemer ungdommen har, desto større er 
sannsynligheten for å drikke seg beruset. 
For det tredje finner vi – kanskje ikke så 
overraskende – at jo mer av fritiden som 
går med til uorganiserte sosiale aktivite-
ter, desto større er sannsynligheten for 
å bruke alkohol. Tilsvarende finner vi at 
jo mer av fritiden ungdom bruker alene 
hjemme, desto mindre sannsynlig er det 
at de bruker alkohol. 

Som nevnt innledningsvis er det en for-
holdsvis stor økning i utbredelsen av al-
kohol i løpet av ungdomstiden. Det som 
påvirker ungdoms bruk av alkohol i 8. og 
9. klasse, er derfor ikke nødvendigvis det 
samme som påvirker bruken senere når 
rusmidlene har fått en større utbredelse. 
I undersøkelsen har vi derfor også sam-
menlignet hvilke faktorer som påvirker 
bruken av alkohol på de ulike klassetrin-
nene. 

Analysene viser at ungdommenes rela-
sjoner til foreldrene har betydning for 
om ungdom ruser seg på alkohol. Sam-
tidig avtar denne effekten jo eldre ung-
dommene blir. Med andre ord har fami-
lierelasjonene en mindre betydning når 
ungdommene er mer selvstendige og 
alkoholbruken mer utbredt. Dette kan ha 

Ungdom som ikke inkluderes i eller 
tilpasser seg de sosiale relasjoner 
på skolen, vil dermed ha en økt ri-
siko uansett alder
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Innledning og problemstilling
Å utjevne forskjeller i helse og levekår er 
et overordnet mål i folkehelsearbeidet. 
Frafall i videregående opplæring (VGO) 
er svært relevant i diskusjonen omkring 
sosial ulikhet. Sviktende skolegang og 
frafall er nært knyttet til helse- og leve-
kårsproblemer senere i livet. Forskning 
viser at tilknytningen til utdannings- og 
arbeidsmarkedet blir markant bedre når 
videregående kompetansenivå er opp-
nådd (Dahl m. fl., 2014).

Ugyldig fravær fra skolen er en betydelig 
risikofaktor for senere frafall. Dette betyr 
at ugyldig skolefravær på et tidlig tids-
punkt øker sannsynligheten for at elev-
er avbryter skolegangen i videregående 
opplæring (Overland og Nordahl, 2013). 
Manglende mestring på skolen og svake 
skoleresultater, i tillegg til manglende 

lærlingeplasser, er også blant hovedår-
sakene til frafall i VGO som nevnes av 
forskerne. Disse årsakene ses ofte i sam-
menheng med ugyldig fravær. De yrkes-
faglige elevene med høyt fravær og lave 
karakterer på første og andre trinn, hav-
ner for eksempel ofte bakerst i køen for å 
få lærlingeplass. 

Veien mot frafall er en prosess som ut-
vikler seg over tid, og det er derfor gode 
muligheter for å snu en slik utvikling. For 
at frafall i skolen skal reduseres, er det 
nødvendig at de intervensjonene man 
setter inn også har som mål å redusere 
omfanget av ugyldig fravær (Eidem m.fl. i 
Overland og Nordahl, 2013). 

Siden frafall i VGO kan forsterke og repro-
dusere sosial ulikhet, og ugyldig fravær og 
skulk i en tidlig skolefase senere kan føre 

Skulking under lupen
– sett i lys av Ungdata-tall fra Finnmark VGS

Frafall i  videregående opplæring kan forsterke og reprodusere sosial ulikhet. 
Ugyldig fravær og skulk i en tidlig skolefase kan senere føre til frafall i  VGO. 
Denne artikkelen vil belyse skulking som fenomen. For noen av elever er skoleskulk 
«en begynnelse til det å slutte». 
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til frafall i VGO, vil vi sette fokus på skul
king som fenomen. For noen elever er 
skoleskulk «en begynnelse til det å slutte». 

Våren 2014 gjennomførte KoRus - Nord 
og Norsk institutt for oppvekst, velferd og 
aldring (NOVA) Ungda-
ta-undersøkelsen blant 
elevene i de videregåen-
de skolene i Finnmark,1 
til sammen 2800 elev-
er. Med utgangspunkt i 
dette materialet vil vi i 
denne artikkelen rette 
blikket mot de elevene 
som har rapportert at 
de skulker mye, sam-
menlignet med dem som har rapportert 
at de aldri skulker. Vi har valgt følgende 
problemstilling for artikkelen: Hva kjen-
netegner elever som skulker mye, sam-
menlignet med elever som ikke skulker?

For å belyse denne problemstillingen 
vil vi utforske skulking i sammenheng 
med et utvalg andre variabler i Ungda-
ta, for eksempel rusvaner, skoletrivsel og 
psykiske plager. Er det slik at de elevene 
som skulker mye også er de som snuser 
og drikker mest? Og er det disse elevene 
som i størst grad rapporterer å ha opp-
levd psykiske plager? 

1 Befolkningen i Finnmark kommer ofte dårlig 
ut på statistikker for helsetilstand og ulike 
levekårsmål. Blant annet viser de nasjonale 
folkehelseprofilene at andelen med vide
regående eller høyere utdanning er lavere her 
enn ellers i landet. I aldersgruppa 1644 år er 
andelen som røyker daglig høyere i Finnmark, 
mens forventet levealder er lavere enn i landet 
som helhet. Ungdom i Finnmark fylke ligger 
dessuten øverst på statistikken for frafall innen 
videregående opplæring (VGO). www.fhi.no/
helsestatistikk/folkehelseprofiler

Vår ambisjon med denne artikkelen er 
ikke å peke på årsakssammenhenger og 
konsekvenser av skulking. Vi vil konsen-
trere oss om kjennetegn ved skulkerne, 
og vise noen sammenhenger mellom 
skulk og en del andre variabler. 

Begrepene skulk og 
frafall
Skulk dreier seg om ulov-
lig fravær i enkelttimer 
eller dager, dvs. fravær 
som ikke skyldes syk-
dom, velferdspermisjon 
eller har annen legitim 
grunn. Skoleskulk fore-
kommer spesielt i ung-

domsskolen og i videregående opplæring, 
selv om enkelte elever begynner å skulke 
allerede på mellomtrinnet eller tidligere 
(Overland, T., 2009). Innenfor videregå-
ende opplæring benyttes vanligvis begre-
pet ugyldig fravær, fordi en her har rett til 
opplæring, og ikke en plikt, slik eleven har 
i grunnskolen. I prinsippet er det likevel 
ingen forskjell mellom skulk i grunnskolen 
og ugyldig fravær i videregående. Elever 
som skulker er borte fra undervisningen 
uten akseptabel grunn, som for eksempel 
sykdom eller at skolen har gitt eleven fri 
(Overland og Nordahl, 2013). 

Et sentralt poeng er at de som skulker 
ikke møter på skolen, men velger bort 
skolen for andre gjøremål (Overland og 
Nordahl, 2013). Forskerne hevder at det 
kan ligge ulike årsaker bak at elever ikke 
vil delta i undervisningen. Det kan hand-
le om lav trivsel i klassen, opposisjon til 
autoriteter, svak skolemotivasjon, mang-
lende faglig mestring, høy stressbelast-
ning i tillegg til forhold knyttet til skolen 
og undervisningen, samt hjemmeforhold 
(Befring 1994, Løvereide 2011).

I Ungdata er elevene spurt om fravær på 
skolen, spesifisert ut fra årsak; altså om 
fraværet skyldes skulk, sykdom eller «an-
dre grunner». Her konsentrer vi oss om 
det elevene har rapportert som skulk.

Sett i en nasjonal sam-
menheng viser Ung-
data-resultater fra 
2013 at nærmere 39 
prosent av elevene på 
VG1 har skulket minst 
en gang siste år. Både 
på ungdomstrinnet 
og på VG1 er det flere 
gutter enn jenter som 
skulker, med 41 prosent gutter og 36 pro-
sent jenter på første trinn i videregående. 
Andelen som skulker er stigende med al-
deren på ungdomstrinnet, og fortsetter å 
stige fra 10. trinn til VG1. På 8. trinn er det 
11 prosent som rapporterer at de skulker, 
mens det på VG1 er nesten 40 prosent. 
Ser en hele Ungdata-materialet under 
ett (8. trinn til og med VG1) er det 79 pro-
sent av elevene som oppgir at de aldri har 
skulket, og kun 4 prosent som har skulket 
mer enn 6 ganger siste år (NOVA, 2014).

Frafall er begrepet som har vært benyttet 
når eleven har sluttet på skolen og heller 
ikke fullført VGO i løpet av rettighetspe-
rioden på fem år. Frafallet i videregående 
skole har vært relativt stabilt i mange år. 
Sett i en nasjonal sammenheng var det 71 
prosent av alle elevene innenfor videregå-
ende opplæring (VGO) som i 2014 hadde 
fullført denne opplæringen etter en fem-
årsperiode. Gjennomføringsgraden var i 
samme periode høyest blant jenter med 
76 prosent som fullførte, mens 66 prosent 
av guttene hadde fullført etter fem år. Ved 
studieforberedende program var det 83 

prosent som fullførte, mens det ved yr-
kesfaglige studieprogram totalt sett bare 
var 57 prosent av elevene som fullførte. I 
Finnmark viste siste måling at 55 prosent 
av elevene fullførte VGO med vitnemål el-
ler fag-/ svenneprøve, målt etter fem år2 

(SSB, 2014).

Metode og data
grunnlag
Av de nærmere 2800 
 Finnmarkselevene i 
videregående  skole i 
skoleåret 2013/ 2014, 
var det nærmere 1800 
elever som besvarte 
Ungdata-undersøk-

elsen. Dette gir en svarprosent på 67.3  
 

2 Av elevene i Finnmark som begynte i VGO i 
2008 viser tallene fra SSB en økning på ca. 
seks prosent, sammenlignet med 2007kullet. 
Finnmark er det fylket i landet som ligger lavest 
med sin gjennomføringsgrad på 55 prosent. Til 
sammenligning var det 64 prosent av elevene i 
Troms fylke og 63 prosent av elevene i Nordland 
som gjennomførte VGO etter fem år. Tall fra 
SSB og Gjennomføringsbarometeret, rapport 
utgitt av Utdanningsdirektoratet, viser tilstand 
og utvikling over tid i VGO, og gir det nasjonale 
langtidsperspektivet for å måle utviklingen 
her. Rapporten ble først publisert i forbindelse 
med Ny GIV – et treårig prosjekt forankret i 
Kunnskapsdepartementet, som startet i 2010. 
Målet med prosjektet var å etablere et varig 
samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og 
kommuner, for å bedre elevenes forutsetninger 
for å fullføre og bestå videregående opplæring. 
På både nasjonalt og lokalt nivå ble det satt 
i verk tiltak for å sikre at elevene når formell 
kompetanse i videregående opplæring.

3 Året før hadde KoRus  Nord gjennomført den 
samme Ungdataundersøkelse blant 8600 
videregåendeelever i Nordland fylke, fordelt på 
16 videregående skoler. Dette arbeidet foregikk i 
nært samarbeid med Nordland fylkeskommune. 
Også her fikk vi en svarprosent på 67.

Skulk dreier seg om ulovlig 
fravær i enkelttimer eller dager, 
dvs. fravær som ikke skyldes 
sykdom, velferdspermisjon el-
ler har annen legitim grunn

Sett i en nasjonal sammenheng 
viser Ungdata-resultater fra 2013 
at nærmere 39 prosent av elevene 
på VG1 har skulket minst en gang 
siste år
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I fylket er det til sammen ti videregående 
skoler.4

Elevmassen i materialet fordeler seg på 
flere ulike utdanningsprogram. På yr-
kesfag begynner elevene sin læretid i en 
bedrift etter to år på skolebenken. Ser en 
kun på andelen elever på tredje studie-
trinn (VG3), er dette utvalget dominert av 
elever på studiespesialiserende program.

Kartleggingen foregikk i samarbeid med 
utdanningsavdelingen i Finnmark fyl-
keskommune og NOVA. Undersøkel-
sen ble gjennomført over 10 uker for å 
sikre en høyest mulig svarprosent. Det 
ble kjørt flere oppsamlingsheat for elev-
er som først var fraværende, dette for å 
unngå systematiske skjevheter i utvalget. 
I Finnmark er det derfor grunn til å anta 
at det er tilfeldig hvem som ikke deltok i 
undersøkelsen. 

På grunn av spesielle geografiske forhold 
er andelen hybelboere ekstra høy i Finn-
mark. Dette blir ofte sett i sammenheng 
med den høye frafallsprosenten i dette 
fylket. I hele utvalget er det 76 prosent 
som bor hjemme, mens den resterende 
andelen bor på hybel eller internat. Ung-
data-undersøkelsen gjennomføres i sko-
letida, for de elevene som er til stede. 
Elever som allerede hadde falt ut eller 
sluttet helt på skolen, deltok følgelig ikke 
i undersøkelsen. 

4 For at flere elever i Finnmark skal få gå VGS på 
sitt hjemsted, hadde Båtsfjord en egen avdeling 
dette skoleåret som formelt var underlagt 
Nordkapp Maritime Fagskole og videregående. 
De andre skolene som deltok i undersøkelsen 
var: Alta, Kirkenes, Lakselv, Vadsø, Vardø, Ham
merfest og Tana, pluss to samiske videregående 
skoler; Karasjok og Kautokeino.

I denne artikkelen vil vi først undersø-
ke graden av skulking i forhold til ulike 
rusvaner, nemlig elevenes bruk av røyk, 
snus og alkohol. Videre vil vi se skulking 
opp mot ulike skole- og trivselsvariabler, 
samt grad av opplevd plaging, trusler el-
ler utfrysing. Endelig vil vi knytte disse 
skulkevanene til et par variabler for psy-
kisk helse, før vi går videre med å rede-
gjøre for hvordan skulking fordeler seg 
opp mot boform og familieøkonomi. 

Forekomsten av skulking i VGO i 
Finnmark
Blant de om lag 1800 elevene som del-
tok i Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 
rapporterte nesten halvparten av elevene 
at de ikke har skulket de siste 12 månede-
ne. Figur 1 viser at nærmere 40 prosent 
svarer at de har skulket fra en til fem gan-
ger. Nærmere sju prosent av elevene sier 
de har skulket mellom 6 og 10 ganger sis-
te år, mens ca. 8 prosent svarer at de har 
skulket 11 ganger eller mer.

Fordi vi er opptatt av ytterpunktene i ma-
terialet, har vi valgt å slå sammen de to 
gruppene lengst til høyre, altså de elev-
ene som rapporterer at de har skulket 
mer enn 6 ganger siste år til én katego-
ri. Denne gruppen vil vi her kalle «elever 
som skulker mye», og videre sammen-
ligne med dem som svarer at de ikke har 
skulket siste år. De to gruppene midt i 
fordelingene som har skulket mellom 
en og fem ganger vil vi utelukke videre 
i artikkelen. Formålet er å lettere kunne 
sammenligne de to ytterpunktene i ma-
terialet. 

Skulking og rusvaner
Figur 2 viser at blant de elevene som aldri 
skulker er det nesten 76 prosent som aldri 
har røykt tobakk, mot 37 prosent som sva-
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Figur 1: Andel som har skulket i Finnmark siste 12 mnd. målt i prosent (N=1780) 
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rer at de aldri har røykt i gruppa som skul-
ker mye.  I gruppen som skulker mye er 
det 13 prosent som røyker daglig, mot ca. 
tre prosent i gruppen som aldri skulker. 

Når det gjelder snusvaner viser Figur 3 
at 38 prosent av dem som skulker mye 
også snuser daglig, mot 14 prosent «dag-
lig-snusere» blant dem som ikke skulker. 
Videre er det nærmere 72 prosent som 
aldri har brukt snus blant «ikke-skulker-
ne», mot nesten 39 prosent som aldri har 
brukt snus av de som skulker mye.
 
Figur 4 viser at blant dem som skulker 
mye er det over en fjerdedel som har vært 
beruset mer enn 10 ganger siste halvår, 
mot under 10 prosent av «ikke-skulker-

ne» som oppgir det samme. I andre en-
den av figuren er det ca. 15 prosent av 
dem som skulker mye, som oppgir at de 
ikke har vært beruset siste halvår. Blant 
dem som ikke skulker er det hele 43 pro-
sent som svarer at de ikke har vært beru-
set siste halvår.

Ser en på egenskaper ved de elevene som 
skulker mye i forhold til dem som skul-
ker lite, finner en at de som skulker mye 
i større grad bruker alle typer rusmidler, 
både røyk, snus og alkohol. 

Tormod Øia har sett på graden av skulk 
og annet fravær fra undervisningen opp 
mot andelen som har drukket seg beru-
set. Han påpeker at fravær fra skolen er 

utbredt, aller mest det som er forårsaket 
av sykdom, men også skulk og fravær av 
«andre grunner». Spesielt unge som opp-
gir skulk som fraværsgrunn drikker mer, 
men også de som er borte fra skolen på 
grunn av sykdom eller av andre grunner, 
drikker mer enn dem som ikke har fravær 
(Øia, 2013). 

Et skulkeprosjekt som ble gjennomført 
i Bergen viste også at de skulker bruker 
mer rusmidler enn andre elever. Sam-
tidig er konklusjonen at de som skulker 
ofte opplever problemer på flere områ-
der, blant annet større grad av psykiske 
plager, og at de i større grad kjeder seg på 
skolen (Johannessen, Mounteney & Stor-
bækken, 2010).

Skulking og skoletrivsel 
Nasjonale Ungdata-tall viser at en svært 
stor andel, opp mot 95 prosent av eleve-
ne i både grunn- og videregående skole, 
trives godt på skolen (NOVA, 2014). Dette 
måles gjennom et spørsmål i undersøkel-
sen der eleven blir spurt om han/hun er 
enig eller uenig i utsagnet: Jeg trives på 
skolen. Ser vi hele Finnmark-utvalget un-
der ett, ser vi at hele 95 prosent av eleve-
ne også her trives godt på skolen. 
Også i vår fordeling av skulkevaner opp 
mot trivsel på skolen, ser vi at 80 prosent 
av dem som skulker mye samtidig rap-
porterer å trives godt på skolen. Likevel 
finner vi noen interessante forskjeller, 
noe som framgår av Figur 5. Fordelingen 
her viser at i gruppen som skulker mye 
er det over 16 prosent som er litt uenige 
eller helt uenige i at de trives på skolen. 
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Figur 4: Andel som har vært beruset siste 6 mnd, målt etter om dem aldri skulker (N=820) 
eller skulker mye (N=252) 
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Blant dem som ikke skulker er det tilsva-
rende 3,5 prosent som svarer det samme. 
Det er altså en mye høyere andel av dem 
som skulker mye som oppgir at de ikke 
trives på skolen. 

Paradoksalt nok viser noe forskning at 
elever som skulker ofte trives bra på sko-
len, samt at de har et eksplisitt ønske om 
å fortsette i videregående opplæring et-
ter grunnskolen (Mounteney og Johan-
nesen, 2009). Dette kan tyde på at mange 
elever som skulker skolen, har ambisjon 
om videre utdanning selv om de i nå-
værende situasjon velger å være mye 
borte fra undervisningen (Overland og 
Nordahl, 2013). Også skoleskulk-under-
søkelsen i Bergen viste at de fleste ung-
dommene, også de som skulker mye, tri-
ves på skolen (Johannessen, Mounteney 
& Storbækken, 2010). 

Disse funnene fra Finnmark viser at de 
elevene som skulker mye også i mindre 
grad trives på skolen, og de gruer seg of-
tere til å gå på skolen. De som skulker mye 
opplever dessuten i større grad plaging, 
trusler eller utfrysing, sammenlignet med 
de elevene som aldri har skulket siste år. 

Eifred Markussen (2009) viser til ulike 
årsaker til frafall for elever i VGS: Sosial 
utstøting (særlig for elever ved helse- og 
sosialfag), ikke mestre de ulike faglige 
kravene (blant annet fra byggfag), tra-
kassering fra medelever og i noen tilfeller 
også trakassering fra en lærer. 

I Ung i Oslo 2012 fant en at 58 prosent av 
elevene kjeder seg på skolen, 14 prosent 
gruer seg til å gå på skolen, mens 93 pro-
sent trives på skolen. Disse spørsmålene, i 
tillegg til spørsmål om undervisningen er 
spennende og om leksearbeidet oppleves 

meningsfylt, danner en sammenheng-
ende dimensjon for tilpasning og positiv 
opplevelse av skolen. Generelt er det slik 
at desto mer positivt de unge opplever 
skolehverdagen ut fra disse fem kriterie-
ne, desto mindre drikker de (Øia, 2013).

I tillegg viser nasjonal og internasjo-
nal forskning til at det er dobbelt så stor 
sannsynlighet for å droppe ut av skolen 
hvis eleven har en dysfunksjon eller ad-
ferdsvansker: «Students with disabilities 
are nearly twice as likly to drop out as the 
general population. Those at greatest risk 
are youth with learning, emotional, or be-
havior disabilitis” (Thurlow i Kerka, 2006).

Skulking og psykiske plager: 
Her har vi sett på elevenes grad av opp-
levd ensomhet og om de bekymrer seg 
mye for ulike ting. Begge disse variablene 
er en del av de seks spørsmålene i Ung-

På spørsmålet om elevene gruer seg til å 
gå på skolen viser Figur 6 at det er nesten 
43 prosent av de som skulker mye som 
bekrefter dette, mot ca. 14 prosent av 
dem som ikke skulker.

Vi har også sett på hvordan elevene for-
deler seg på spørsmålet i Ungdata, der 
elevene blir spurt om de har vært utsatt 
for plaging, trusler eller utfrysing av an-
dre unge på skolen eller i fritida. Figur 
7 viser at blant dem som skulker mye er 
det ca. 12 prosent som opplever dette 
flere ganger i uka eller omtrent en gang 
ukentlig. Det er tilsvarende mindre enn 
fem prosent av dem som ikke skulker 
som opplever plaging, trusler eller utfry-
sing like ofte. Ser en hele Ungdata-utval-
get under ett er det til sammenligning 5 
prosent av guttene og 4 prosent av jente-
ne på VG1 som rapporterer om plaging, 
trusler eller utfrysing (NOVA, 2014).
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Figur 5: Er du enig eller uenig i følgende 
utsagn om hvordan du har det på sko
len? Jeg trives på skolen, målt etter om de 
aldri skulker (N= 847) eller skulker mye 
(N=260) 

Figur 6: Er du enig eller uenig i følgende 
utsagn om hvordan du har det på skolen? 
Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen, målt 
etter om de aldri skulker (N= 839) eller 
skulker mye (N=256)

Figur 7: Andel som blir utsatt for plaging, 
trusler eller utfrysing målt etter om de 
aldri skulker (N=827) eller skulker mye 
(N=253) 

Figur 8: Har du i løpet av den siste uka følt 
deg ensom?, målt etter om de aldri skulker 
(N=801) eller skulker mye (N=244)
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data som til sammen gir et mål for psy-
kisk helse. Figur 8 viser at i gruppen elev-
er som skulker mye er det ca. 35 prosent 
som opplever at de er plaget av ensom-
het, mot nærmere 19 prosent i gruppen 
som ikke har skulket siste år. Dette mener 
vi er en markant forskjell.

Figur 9 viser fordelingen på spørsmålet 
om elevene har bekymret seg mye om 
ting den siste uken. Her er forskjellen 
mellom dem som skulker mye og dem 
som ikke skulker enda større. I gruppen 
som skulker mye er det 55 prosent som 
bekymrer seg mye eller ganske mye, 
mot i underkant av 30 prosent i gruppen 
«ikke-skulkere».

Forskning bekrefter at mellom hver fjer-
de og hver femte elev som sluttet i løpet 
av skoleåret hadde en psykisk sykdom 
eller psykososiale problemer (Markussen 
og Seland, 2012). Dette kom fram etter at 
en hadde sett på volumet av og årsakene 
til bortvalg ved de videregående skolene. 
Halvparten av de ca. 600 elevene opp-
ga at det var skolerelaterte forhold som 
var hovedårsaken til at de hadde sluttet, 
mens resten oppga at det var forhold 
utenfor skolen som var årsaken til at de 
sluttet. Blant sistnevnte gruppe oppga 
den største delen at det var psykisk syk-
dom eller psykososiale problemer som 
var hovedårsak. 
Dårlig følelse av mestring og motiva-
sjon, dårlig selvbilde og psykisk helse ser 
særskilt ut til å henge sammen for ung-
dommene som står i fare for å avbryte 
skolegangen (Bragdø og Spjelkavik i Dahl 
m.fl., 2014).
Også Borge bekrefter at svake skoleresul-
tater og manglende mestring kan forklare 
frafall (Borge i Overland, 2007). Her skil-
les det mellom tre typer mestring, intel-

lektuell, følelsesmessig og atferdsmessig. 
Ifølge Nordahl utfordres elevene i videre-
gående skole på alle disse områdene, og 
de med et lavt mestringsnivå på et eller 
flere områder, vil løpe en risiko for å ut-
vikle ulik problematferd (Nordahl m.fl. i 
Overland, 2007).

Boform og familieøkonomi: 
Figur 10 viser at av de som bor på hybel 
er det ca. 34 prosent som oppgir at de 
skulker mye, mens det er 21 prosent av 
dem som bor hjemme som skulker mye. 
Hybelboerne rapporterer altså i større 
grad å skulke mye. 

Ser vi på hele Ungdata-utvalget i Finn-
mark, vet vi at hybelboerne også i større 
grad drakk alkohol hyppig, og de oppga 
å snuse og røyke mer enn dem som var 
hjemmeboende. For eksempel var det 
17 prosent av hybelboerne som hadde 
drukket seg beruset mer enn ti ganger 

siste halvår, mot 11 prosent av de hjem-
meboende elevene.

Figur 11 viser at i gruppen som har dårlig 
råd er det 40 prosent som sier at de skul-
ker mye, mens det er 21 prosent av dem 
som har god råd som skulker mye.

Tallene fra Finnmark viser altså at dårlig fa-
milieøkonomi har negativ innvirkning på 
elevens skulkevaner. Det å ha dårlig fami-
lieøkonomi er på lik linje med det å bo på 
hybel, mulige risikofaktorer for skulking. 

Også Dahl m.fl. (2014) viser til forskning 
som dokumenterer at sosioøkonomisk 
bakgrunn, for eksempel familieøkonomi, 
og skoleprestasjoner, i stor grad vil forut-
si barns og ungdoms utdanningskarrie-
rer. Helseproblemer har også betydning 
for utdanningsforløp, men vil trolig spille 
en mindre rolle (Elstad og Breslau i Dahl 
m.fl., 2014). Forskerne hevder at det er 
grunn til å anta at sosial bakgrunn, hel-
serelaterte forhold og skoleprestasjoner 
opptrer i komplekse samspill for utdan-
ningskarrierer og utfall. Det er videre godt 
dokumentert at frafall i videregående 
skole øker risikoen for levekårs- og helse-
problemer og en svekket utdannings- og 
arbeidsmarkedstilknytning. Det er også 
en sterk sammenheng mellom selvrap-
portert helse, frafall og risiko for å motta 
stønad senere i livet (Dahl m.fl. 2014).

Vanligvis anses utdanning som et gode 
for individ og samfunn, og at utdan-
ningsinstitusjonene bidrar positivt til 
utviklingen av begge. Det finnes likevel 
kritiske perspektiver på disse institusjo-
nene og deres funksjon, spesielt at de 
reproduserer sosial ulikhet over genera-
sjonene. Dette foregår gjennom at skolen 
understreker de statusforskjellene som 
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Figur 9: Har du i løpet av den siste uka 
bekymret deg for mye om ting?, målt etter 
om de aldri skulker (N=797) eller skulker 
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Figur 10: Andel som skulker mye eller lite, 
målt etter om de bor på hybel (N=262)/på 
hjemplassen 

Figur 11: Andel som skulker mye eller al
dri, målt etter om familien har god eller 
dårlig råd
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finnes, belønner de «riktige» egenska-
pene og sanksjonere andre, og slik «sor-
teres» elevene videre i systemet. Denne 
tilnærmingen framhever skolens «klasse-
karakter» og er særlig relevant for sosial 
ulikhet (Dahl m.fl. 2014).

Oppsummering: 
Det er godt dokumentert at elever som 
skulker skolen ofte har andre sosiale, psy-
kologiske, kognitive og atferdsmessige pro-
blemer. Det er også mer sannsynlig at de 
begynner å drikke alkohol før de er myndi-
ge, bruker illegale rusmidler og har krimi-
nell atferd (Mounteney et al. 2010). Dette 
innebærer at skulking kan være et problem 
og et første skritt i en utvikling der en ender 
opp med å droppe ut av skolen.

Våre analyser av Ungdata-resultatene fra 
de videregående skolene i Finnmark viser 
at de som skulker mye også bruker mer 
rusmidler, i mindre grad trives på skolen 
og i større grad har ulike psykiske plager 
enn de elevene som ikke skulker. Disse 
funnene støtter med andre ord opp om 
tidligere funn som er gjort på området. 

Når de nasjonale Ungdata-tallene viser at 
hele 95 prosent av elevene trives på skolen, 
sier dette svært mye om skolens sentrale 
plass som sosialiseringsinstitusjon. Sam-
funnsutviklingen har også bidratt til at 
skolen og barnehagen blir stadig viktigere 
i barns og unges liv. Thomas Nordahl har 
estimert at et barn i dag, fram til de blir ti 
år, tilbringer fem ganger så mye tid i ulike 
pedagogiske institusjoner sammenliknet 
med et barn for 40-50 år siden (Nordahl, 
2009). I dette perspektivet er det grunn til 
bekymring hvis det er riktig at skolen bi-
drar til å reprodusere sosial ulikhet ved å 
understreke de sosiale statusforskjellene 
som finnes (Dahl m.fl., 2014).

ulikhetene, men derimot være en arena 
som motvirker forskjellene i levekår.

Om forfatterne:
Trude Aalmen er sosiolog/seniorrådgiver, og 
jobber blant annet med Ungdata i Korus  
Nord.
Kent Ronny Karoliussen er samfunnsplan
legger/seniorrådgiver og jobber blant an
net med Ungdata i KoRus  Nord.
Marit Andreassen er sosiolog og virksom
hetsleder ved KoRus  Nord.

Når tallene fra Finnmark VGS viser at over 
80 prosent av elevene som skulker mye li-
kevel trives på skolen, så mener vi dette 
viser at skolen har et stort potensial som 
mestringsarena for ungdommene. Det 
forutsetter at skolen er i stand til å bryte 
den onde sirkelen som mange av de elev-
ene som skulker mye, trolig vil oppleve å 
befinne seg i. Dette er særlig forårsaket 
av svake faglige prestasjoner som igjen 
påvirker selvoppfatningen negativt, sam-
tidig som dårlig selvoppfatning vil påvir-
ke forventningene i ytterligere negativ 
retning (Overland, 2009).

Forskningen på dette feltet viser også 
at en del av de utfordringene som sko-
len møter rett og slett blir for store til at 
de kan løses innenfor skolens rammer. 
Noen elever på videregående har store 
problemer som kan knyttes til år med 
rus, omsorgssvikt, vold og psykiatri (Mar-
kussen og Seland, 2012). Det å forvente at 
skolen alene skal løse denne type proble-
mer er derfor ikke realistisk. Disse utfor-
dringene, blant annet å redusere graden 
av skulk og frafall, handler i stor grad om 
at vi tidlig nok klarer å oppdage signaler 
på en problemutvikling. 

Sett ut fra et folkehelseperspektiv er det 
store helse- og samfunnsmessige gevin-
ster av at flest mulig elever gjennomfø-
rer VGO. I kampen for å utjevne sosiale 
forskjeller ser vi det som viktig å ha fokus 
også på skulk, og aller helst tidlig i skole-
løpet. Målet må være å ha gode systemer 
som er i stand til å omsette bekymring 
til handling, både i og utenfor skolen. Vi 
trenger flere tiltak som kan forebygge og 
redusere både skulking – og eventuelt fra-
fall. I og med at skolen er en så viktig sosi-
aliseringsarena bør vi tilstrebe at den ikke 
skal opprettholde og forsterke de sosiale 
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En fellesfaktor i symptomatologien til 
personer som har opplevd tidlige og 
repeterte belastninger er regulerings-
vansker (Courtois, 2006), og det er doku-
mentert høy forekomst av rusproblemer 
i denne populasjonen (Felitti et al.,1998).

Traumatiske hendelser handler om at en 
selv eller noen som står en nær trues på 
livet, og innebærer å være i en situasjon 
som overgår ens mestringsevne. I forbin-
delse med slike kritiske eller dramatiske 
hendelser er det vanlig å oppleve en rek-
ke stressreaksjoner som kan gi fysiske-, 
mentale-, og følelsesmessige utslag. I 
utgangspunktet er en stressreaksjon en 
mobiliseringsrespons. Vanligvis dempes 
reaksjoner på traumer av seg selv i løpet 
av kort tid. Etter visse ekstremsituasjoner 
kan det ta lengre tid før situasjonen nor-
maliseres. Noen, avhengig av hva som 
har skjedd og omstendighetene rundt 

dette, opplever at reaksjoner vedvarer 
uten å dempe seg, og at de utvikler det 
som kalles en posttraumatisk stresslidel-
se. 

Man skiller gjerne mellom type I-trau-
mer, som er uventede traumatiske 
enkelthendelser, og type II-traumer/
komplekse traumer, som er repeterte 
traumatiske hendelser. Disse er ofte ku-
mulative og kombinerte, og innebærer 
gjerne fundamentale brudd på tillit til 
tilknytningspersoner (Stien & Kendall, 
2004). Eksempler på denne typen trau-
mer kan være fysisk vold, uønskede sek-
suelle handlinger eller vitneerfaringer. 

Komplekse traumer gir ofte en mer kom-
plisert stressreaksjon enn ved type I- 
traumer. Det er særlig denne formen for 
traumatisering og reguleringsvanskene 
som typisk følger slike belastninger kom-

Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet for å endre 
temperaturen eller å kjøle seg ned på annet vis, går rett inn i kjernen på fenomenolo-
gien til reguleringsvansker. Men tenk om det fantes en lindring mot slikt…
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binert med et rusproblem, denne artik-
kelen vil omhandle. 

Komplekse traumer
Utviklingspsykologi har vært viktig i for-
ståelsen av komplekse traumer. Tidlig 
eksponering gir mer alvorlige skader enn 
når tilsvarende hendelser skjer senere i 
livet, og det er foreslått utviklingssensiti-
ve perioder for kompleks traumatisering. 
Også nevrobiologi og kunnskap om hvor-
dan hjernen formes, organiseres og for-
andres har vært et viktig bidrag til dagens 
forståelse av kom-
plekse traumer. Den 
nye kunnskapen 
på traumefeltet gir 
implikasjoner for 
utredning og be-
handling av disse 
pasientene.

Barn og unge som utsettes for komplek-
se traumer faller gjerne inn under flere 
diagnostiske kategorier, slik som ADHD, 
adferdsproblemer eller PTSD (Ackerman, 
Newton, McPherson, Jones, & Dykman, 
1998). I voksen alder kommer sympto-
mene gjerne til uttrykk som emosjonell 
ustabilitet eller dyssosial personlighets-
forstyrrelse (Curtois & Ford, 2006). Man 
har også sett at det er en overrepresen-
tasjon av personer utsatt for komplekse 
traumer innen rusfeltet (Felitti, 1998). 
Felles for diagnosene som er nevnt her er 
overlapping av reguleringsvansker (B. A. 
van der Kolk & Pynoos, 2009) innen følg-
ende områder:

1. Følelses og selvregulering, som hyp-
pige omskiftninger mellom intense fø-
lelsesmessige tilstander, problemer med 
å roe seg ned, vedvarende nedstemthet, 
hypersensitivitet for følelsesstimuli, for-

sinket motorisk utvikling, søvn-, spise- 
og fordøyelsesproblemer, hypersensitivi-
tet for lyder og taktile stimuli og hemmet 
utvikling av språk for følelser og kropps-
lige tilstander.

2. Regulering av oppmerksomhet og atferd, 
med en trusselorientert oppmerksom-
het, feiltolkninger av sosiale situasjoner, 
sosial usikkerhet, mistillit, impulsivitet, 
dårligere evne til risiko- og konsekvens-
vurderinger og lite hensiktsmessige stra-
tegier for å trøste seg selv.

3. Sosioemosjonell 
fungering: Mange 
som har vært utsatt 
for komplekse trau-
mer sliter med fø-
lelsen av skam, lav 
selvfølelse, tilknyt-
n i n g s p r o b l e m e r, 

overopptatthet over å bli tatt vare på, 
vedvarende frykt for å bli avvist, og søker 
kontakt med andre gjennom seksualisert 
eller fysisk atferd.
Det kan forekomme store variasjoner 
i mønstrene for de overnevnte regule-
ringsvanskene, og de forskjellige symp-
tomene kan også virke selvmotsigende. 
Utviklingspsykologi og nevrobiologi kan 
imidlertid være med på å kaste lys over 
underliggende mekanismer for disse 
vanskene (Teicher et al., 2003; B. A. van 
der Kolk, 2005).

Hjernens sekvensielle utvikling
Et av de mest grunnleggende prinsip-
pene for hjernens utvikling er hierarkisk 
organisering. Hjernens utvikling skjer se-
kvensielt (Szalavitz & Perry, 2010). Dette 
legger føringer for videre informasjons-
prosessering. Hjernens utvikling begyn-
ner i de subkortikale delene av hjernen. 

Spedbarnets fungering foregår i hoved-
sak i disse strukturene, men det å bli 
møtt på en omsorgsfull måte i sin primi-
tive atferd av omsorgsgiver er med på å gi 
gode forutsetninger for sosioemosjonell 
utvikling, tilknytningsprosesser og moto-
risk utvikling (Sheridan & Nelson, 2009). 
I disse strukturene inngår reflekser og fø-
lelser som er viktig for overlevelse. Disse 
grunnleggende prosessene i hjernen er i 
hovedsak automatiserte. 
Etter hvert fortsetter utviklingen til mer 
kompliserte fungeringsstrukturer, nem-
lig korteks, hvor tenkning og planlegging 
er sentrale funksjoner (B. D. Perry, Pol-
lard, Blakley, Baker, & Vigilante, 1995). I 
sammenheng med informasjonsproses-
sering innebærer dette en mulighet for 
språk og abstrakt tenkning. 

Informasjon kommuniseres både innen 
og på tvers av disse strukturene. Etter 
hvert som informasjon prosesseres, vur-
deres den opp mot lagrede minner. En 
normal utvikling styrker kommunika-
sjonen mellom disse områdene. Om det 
oppstår en trussel i forhold til overlevelse, 
som i traumesituasjoner, kommuniseres 
denne trusselen først til de subkortikale 
områdene i hjernen. En alarmrespons 
settes så i gang med en nærmest reflek-
siv mobilisering for potensiell handling 
(med blant annet utskillelse av kortisol 
og adrenalin), mens informasjon om den 
oppfattede trusselen skjer gjennom kor-
tikale områder, hvor informasjonen kan 
evalueres, kontekstualiseres og gjøres til-
gjengelig for kognitiv kontroll (B. D. Per-
ry, et al., 1995).

Hjernens plastisitet
Et annet grunnleggende prinsipp i hjer-
nens utvikling er plastisitet, og handler i 
bunn og grunn om læring og tilpasning 

(Cozolino, 2009). Endringer skjer helt 
ned på nevrologisk nivå, og innebærer 
integrering av erfaringer i hjernestruktu-
ren (Smith, 2010). Erfaringsbaserte nev-
rologiske forandringer skjer blant annet 
gjennom habituering/longterm-depres-
sion og sensitivisering/longterm-poten-
tion, hvor man henholdsvis får en senket 
eller økt sannsynlighet for å respondere 
på stimulering, altså tilpasning eller økt 
følsomhet. På denne måten skjer en se-
lektiv svekking eller styrking av nevrale 
nettverk.

Plastisitet kan beskrives gjennom to ho-
vedprosesser. Disse er: 
1. Kritiske perioder (Knudsen, 2004), med 
så å si irriversible forandringer. Innen 
disse periodene er man hypersensitiv i 
forhold til visse stimuli, og overvelden-
de erfaringer kan bidra til at forbindelser 
mellom nerveceller går tapt for alltid (Si-
egel, 2001). Et eksempel på en kritisk fase 
er visuell funksjon (Knudsen, 2004).

2. Erfaringsbaserte prosesser (Sheridan & 
Nelson, 2009) skjer gjennom hele livet, 
men de første tre leveårene regnes som 
spesielt viktige på grunn av denne peri-
odens hurtige utvikling av nevrale struk-
turer. I denne perioden skjer en overpro-
duksjon av nevrale forbindelser, noen av 
disse styrkes gjennom repeterte erfarin-
ger (Cicchetti & Tucker, 1994), mens an-
dre faller bort. Selv om nevrale nettverk 
kan forandres, er likevel enkelte systemer 
mer fleksible enn andre. Modifisering av 
grunnleggende/subkortikale strukturer 
krever en større innsats enn kortikale 
strukturer (Perry, 2006).

Tidlige relasjoners betydning for 
affektregulering
Også utviklingspsykologi, og særlig til-

Barn og unge som utsettes for kom-
plekse traumer faller gjerne inn under 
flere diagnostiske kategorier, slik som 
ADHD, adferdsproblemer eller PTSD
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knytningsteori, har bidratt til forståelsen 
av komplekse traumer. Trygg tilknytning 
og selvregulering bygges opp av fininn-
stilt aktivering gjennom barn - omsorgs-
giver interaksjon. Overstimulering og 
understimulering de første årene kan 
henholdsvis bidra til styrking eller under-
utvikling av nevrologiske forbindelser. Et 
eksempel kan være en varig beredskaps-
tilstand (Hart, 2006). 

Tilknytning er det emosjonelle båndet 
man fra spedbarnsalder utvikler til om-
sorgspersoner (Bolwby,1951). I sped-
barnsalder hjelper omsorgspersoner 
barnet med fysiologisk, atferdsmessig 
og følelsesmessig regulering. Selv om 
spedbarnet er helt avhengig av sine om-
sorgspersoner, er det også født med sosi-
ale evner (Trevarthen, 2001), og det å ta 
vare på et barn innebærer også å ta del 
i følelsesinnstilt interaksjon. Denne gjen-
sidige følelsesmessige utvekslingen gir 
mulighet til å dele relasjonelle øyeblikk, 
og spedbarnet får tilpasset sin egen bio-
logiske rytme til omsorgsgiver (Feldman, 
2007). Tidlig sosial interaksjon innebærer 
hyppige skiftninger mellom gjensidighet, 
dysregulering og reetablering av regule-
ring med hjelp fra omsorgsgiver. Dette er 
viktige erfaringer med stress for barnet, 
da det stimulerer det til å utvikle stra-
tegier for å håndtere relasjonelle utfor-
dringer (Tronick, 1989). I det lange løp 
vil involvering med spedbarnets indre 
tilstand og benevning av dets følelser bi-
dra til integrering av nevrale nettverk for 
språk, følelser og å bidra til selvregule-
ring (Cozolino, 2009).

Gjennom disse tilknytningserfaring ene 
dannes forventninger til omsorgsgivers 
evne til å håndtere ulike situasjoner 
(Smith & Ulvund, 2004). Et spedbarn 

med tilgjengelige, sensitive og respon-
sive omsorgspersoner vil kunne utvikle 
en trygg tilknytning (Siegel, 1999). Tryg-
ge relasjonelle erfaringer hjelper det lille 
barnet til å bruke omsorgsmiljøet som en 
trygg base for eksplorering, og å etablere 
forutsigbare koblinger mellom fortid, nå-
tid og framtid (Fries, Ziegler, Kurian, Ja-
coris, & Pollak, 2005). Tidlige relasjonelle 
erfaringer er utgangspunktet for funda-
mental læring om trygghet og farer i livet 
(Cozolino, 2009). 

Prevalensstudier av komplekse trau-
mer viser at slike traumer oftest påføres 
av omsorgsgivere (B. A. van der Kolk, 
2005), og er et eksempel på dramatiske 
brudd i sunn barn - omsorgsgiver inter-
aksjon. Tidlig eksponering for trauma-
tiske hendelser er særlig komplisert, tatt 
i betraktning barnets begrensede evne 
til å bedømme og forstå trusler, og dets 
avhengighet av sine omsorgspersoner 
(Schechter & Willheim, 2009). Når et barn 
for eksempel erfarer vold i hjemmet, vil 
denne hendelsen kunne være trauma-
tiserende i seg selv. Traumer innen en 
omsorgsrelasjon vil innebære en dobbel 
belastning i kraft av at barnet mangler en 
trygg base for å reguleres ned i etterkant 
av en traumatiserende hendelse (Lieber-
man & Van Horn, 2005). Repeterte erfa-
ringer med traumer i hjemmet bidrar til å 
holde barnet i en engstelsestilstand, uten 
hjelp til å håndtere ubehaget (Robinson 
et al., 2009). 

Lærings vs. overlevelsesmodus
Barn som blir utsatt for komplekse trau-
mer holdes i en beredskapstilstand (Ei-
de-Midtsand, 2010). Nevrobiologisk sett 
innebærer dette en overstimulering av 
hjernens ”alarmsystem” (amygdala og 
deler av det limbiske system) (Stien & 

Kendall, 2004). Dette kan gi forstyrrel-
ser i regulering av stresshormoner og 
en sensitiv isering av nevralenettverk 
som identifiserer fare og mobiliserer til 
selvforsvar. En slik trusselorientert til-
stand omtales gjerne i litteraturen som 
”overlevelsesmodus”. En hjerne i over-
levelsesmodus fungerer slik at den for-
søker å tolke, forebygge og forsvare seg 
mot  skade. Hjernen settes slik i stand til 
å identifisere trusler, 
å klargjøre kroppen 
for mobilisering til 
bekjempelse av dis-
se truslene og å opp-
rettholde kroppslige 
funksjoner.

Langvarig stimulering 
av hjernens alarmsystem vil gå på be-
kostning av integrering mellom hjernens 
grunnleggende strukturer og de kortikale 
områdene, og virke hemmende på læring 
og ferdigheter som resonnering, språk og 
planlegging (J. Ford, 2009). Læring inne-
bærer eksplorering, som drives av en sø-
ken etter balanse mellom det nye og det 
som er kjent. Blant hjerneområder og 
transmittersubstanser som er involvert 
i læring er belønningssystemet (dopa-
min), stressresponssystemet (serotonin), 
bevisst vurdering og planlegging (pre-
frontal korteks). Gjennom kontinuerlig 
aktivering av de områdene i hjernen som 
har med overlevelse å gjøre, vil informa-
sjonsstrømmen i disse områdene gå sta-
dig hurtigere, mens evnen til å forstå de 
truende signalene i en større kontekst og 
å gjenvinne kognitiv kontroll over følel-
ser blir tilsvarende hemmet. 

Overlevelsesmodus og implikasjoner 
for behandling
Den ovennevnte kunnskapen om trussel-

orientert fungering gir implikasjoner for 
behandling. Det å være i en krise gir ster-
ke følelser, og disse har til hensikt å mo-
bilisere til handling. Følelsesregulering 
vil kunne være utfordrende for personer 
som er utsatt for komplekse traumer, 
da sterke følelser har vært en viktig del 
av det å håndtere reelle farer tidligere. I 
overlevelsesmodus vil man også kjenne 
på utålmodighet. Hensikten med dette 

er at man skal kunne 
handle raskt. 

Stressreaksjoner deles 
gjerne inn i frys, flukt 
og angrep. De to først-
nevnte reaksjonene 
er typiske mestrings-
strategier i forbindelse 

med engstelse. Sinnereaksjoner og uta-
gerende adferd kan sees på som en an-
grepsrespons.

Stressreaksjoner vil både kunne ha indre 
og ytre utslag. Når det gjelder frysing kan 
dette resultere i at man ”slutter” å tenke 
eller føle, og til og med stivner til i krop-
pen. Denne reaksjonen henger gjerne 
sammen med at det under truende om-
stendigheter kan være fornuftig å ikke bli 
oppdaget eller å provosere fram ytterlige-
re potensielle traumer. Fluktrespons kan 
for eksempel innebære å ikke forholde 
seg til truende hendelser (dissosiere), el-
ler at man rent fysisk unngår situasjoner. 
Angrep kan for eksempel gi seg utslag i 
intenst sinne, paranoide antagelser og 
truende eller voldelig oppførsel. Perso-
ner som har vært utsatt for komplekse 
traumer kan veksle mellom varianter av 
stressreaksjoner med forskjellig innhold. 
Noen reaksjoner fungerer bedre enn an-
dre i forhold til den aktuelle trusselen. 
Om man ikke opplever å håndtere trusle-

Slik vil personer som har vært ut-
satt for komplekse traumer både 
ha en kognitiv, følelsesmessig og 
sosial sårbarhet for å ruse seg
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ne man står overfor kan dette gi en følel-
se av hjelpeløshet, noe som over tid kan 
føre til en depressiv lidelse (Seligman & 
Maier, 1976).

Dysregulert informasjonsprosessering
Dette kombinert med en nedsatt evne til 
å forstå, kontekstualisere og kontrollere 
informasjon vil igjen kunne aktivere yt-
terligere overlevelsesresponser, slik som 
aggressiv atferd, i situasjoner andre barn 
ville oppfatte som nøytrale.  

Somatisering/smerte
Når følelses- og informasjonsprosesse-
ring blir dysregulert, tenderer somatis-
ke tilstander også til å bli dysregulert. 
Hurtiggående kroppslige reaksjoner 
trigges av smerte eller en overopptatt-
het med diffust kroppslig ubehag, disse 
blir koordinert av kjemiske budbringere 
(opioider) som reduserer smertebevisst-
het. Hjerneområdene involvert i denne 
prosessen (hjernestammen) ligger svært 
nært opp til og er nært forbundet med 
områdene som hyperaktiveres (amygda-
la) i traumesituasjoner. 

Fungering 
Å være i overlevelsesmodus vil i stor grad 
ikke være kompatibelt med tradisjonell 
skolegang, arbeidsliv eller etablering av 
nære relasjoner. På den måten kan per-
soner som har levd i overlevelsesmodus 
over tid falle utenfor i samfunnet, gå 
glipp av ytterligere læringssituasjoner og 
mangle tilgang på viktige faktorer for god 
psykisk helse. Slik vil personer som har 
vært utsatt for komplekse traumer både 
ha en kognitiv, følelsesmessig og sosial 
sårbarhet for å ruse seg, noe som igjen vil 
gi en økt risiko for å bli utsatt for ytterli-
gere traumer.

Rusavhengighet
Mange ruspasienter strever i sine liv, og 
det er ikke så lett å forstå hva som skjer 
og hvorfor. Pasienter som kommer til be-
handling for rusmiddelproblemer, beskri-
ver ofte et komplekst bilde av symptomer. 
Rusmidler både kamuflerer og forsterker 
symptomer på andre lidelser, og det kan 
være vanskelig å avdekke eller vite årsaks-
forholdene til symptomene. Dette byr på 
utfordringer i forhold til differensialdiag-
nostikk (Lossius, 2011). Etter at Rusrefor-
men trådte i kraft i 2004, fikk mennesker 
med rusmiddelmisbruk pasientrettighe-
ter i spesialisthelsetjenesten.  Dette har 
bidratt til økt fokus på diagnosekrav og 
helse innenfor tverrfaglig spesialisert rus-
behandling, og større fokus på pasienten 
med samtidig rusproblemer og alvorlig 
psykisk lidelse, ROP-pasienten. 

Psykososiale belastninger i oppveksten 
har vist seg å gi økt risiko for rusmiddel-
bruk, somatiske sykdommer, psykiske 
lidelser og tidlig død. Studien ”Adverse 
Childhood Experiences” (Felitti, 1998) 
beskriver negative oppvekstfaktorers 
konsekvenser for helsen. Det ble blant 
annet spurt om gjentatt fysisk, emosjo-
nelt og seksuelt misbruk, fysisk og emo-
sjonell neglisjering, tap av forelder og 
vold mellom foreldre. For hver erfarte 
negative oppvekstfaktor økte risikoen 
for tidlig rusbruk og rusproblemer i vok-
sen alder (Dube, Anda, Felitti, Edvards 
& Croft, 2002, Dube, Felitti, Dong Cha-
pman, Giles & Anda, 2003). Å bli ekspo-
nert for fysiske og seksuelle overgrep, og 
å være vitne til vold viste seg å øke risi-
koen for posttraumatisk lidelse (PTSD), 
alvorlige depressive episoder og rusmid-
delmisbruk/avhengighet i ACE-studien 
(Kilpatrik, Ruggiero, Acierno, Saunders, 
Resnick & Best, 2003). 

Signalover føringer i hjernen ved 
 rusinntak
Inntak av rusmidler har en umiddelbar 
effekt på kropp og hjerne. Ved rusinntak 
påvirkes sentralnervesystemet gjennom 
manipulering av nervecellers utskillelse 
av transmittersubstans. Dette innebærer 
en forstyrrelse av hjernens naturlige sig-
naloverføringer.

Den viktigste nevro-
transmitteren forbun-
det med rusinntak er 
dopamin, som gir økt 
følelse av glede og vel-
være. 

GABA er en transmit-
tersubstans som utløses ved alkohol-
bruk. Dette gir en dempende virkning på 
hjernens aktivitet, og kan dermed virke 
angstdempende. Ved fortsatt bruk av al-
kohol, vil dopaminutskillelsen reduse-
res og GABA økes. Rus atferden vil gå fra 
å være stimulerende til å bli dempende 
med tydelig nedsatte mentale og moto-
riske funksjoner.
 
Amfetamin, metamfetamin, kokain og 
ecstasy er sentralstimulerende rusmid-
ler, med høy utskillelse av dopamin med 
påfølgende lykkefølelse, selvtillit, og 
økt psykomotorisk tempo. På cellenivå 
skjer en blokkering av reopptak av både 
noradrenalin og serotonin, noe som 
igjen bidrar til økt utskillelse av dopamin.
Serotonin regulerer også søvn, smerte-
opplevelse og humør. Opioider er sam-
lebegrepet for sterke smertestillende me-
disiner som gir en dempende virkning. 
Hjernen har sin egen morfinlignende 
signalsubstans, endorfiner, som bidrar 
til smertelindring og lystfølelse. Endorfi-
ner utskilles eksempelvis ved hard fysisk 

aktivitet, og er sentrale i hjernens beløn-
ningssystem (Jellestad, 2011).

Rus påvirker belønningssystemet
Rusmidlene virker på ulikt vis inn på det 
naturlige belønningssystemet vårt. At-
ferd som er viktig for å overleve, slik som 
å spise, drikke, samhandle sosialt, ha sex 
og å gi omsorg til barn, vil derfor oppleves 

som behagelig. Denne 
følelsen er med på å 
motivere til gjentagel-
se av slik atferd gjen-
nom betinging (Føyn 
& Shaygani, 2010).
 
Innledningsvis er det 
vanlig at rusmidler 

vekker sterke positive følelser og tilsva-
rende sterke betingingsmekanismer, og 
hukommelsesspor etableres i forhold 
til rusatferden (Føyn & Shaygani, 2010). 
Ved utviklet avhengighet skjer det en 
overstyring av det naturlige belønnings-
systemet, og den avhengige lures til å 
tro at inntak av rusmidler er en livsviktig 
prosess. Dermed endres motivene for å 
innta rusmidler (Føyn & Shaygani, 2010, 
Jellestad 2011). 

Rusmidlers virkning  avhengighet 
Kjernesymptomene for rusavhengighet, 
definert av Verdens Helseorganisasjon 
(WHO, 1983), er repetert bruk av rusmid-
ler på tross av kunnskap om skadelige 
effekter, ukontrollerbare lyster til å ruse 
seg, at man trenger økende mengder for 
å oppnå de samme effektene som tidli-
gere, og det å oppleve fysiske plager når 
rusinntaket stopper.
 
Abstinenser ser ut til å være den fakto-
ren som opprettholder rusbruken hos en 
person som er i aktiv rus. Fravær av rus-

Den viktigste nevrotransmitteren 
forbundet med rusinntak er dopa-
min, som gir økt følelse av glede 
og velvære. 
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middel vil oppleves som belønningstap, 
og det motsatte av rusmiddelets effekt 
inntrer. For at en person med abstinenser 
skal oppleve normalisering av tilstanden 
må vedkommende fortsette å innta rus. 
Suget etter rus vil som regel være størst 
i første del av en abstinent fase, men vil 
fortsette over flere år etter at rusinntaket 
opphører. Betingings-
mekanismer bidrar til at 
de positive sidene ved 
rus huskes, og sug kan 
utløses ved triggere, som 
for eksempel en alkoho-
lenhet eller situasjoner 
som minner om rusat-
ferd. 

Betingingssituasjoner bidrar til at beløn-
ningssystemet skrues på, og utskillelse 
av dopamin settes i gang som et resultat 
av forventning om rus. Denne proses-
sen kan imidlertid overstyres av høyere-
ordensfunksjoner i prefrontal korteks 
(Føyn & Shaygani, 2010, Jellestad, 2011). 
Ved psykologisk stress, slik som i traume-
situasjoner, prioriteres imidlertid de mer 
dyptliggende automatiserte strukturene, 
hvilket gir en mindre robusthet i forhold 
til tilbakefall. 

Selvregulering
Øyeblikkelig nytelse og overlæring i for-
hold til forventninger om positive effekt 
er med på å gi nevrologiske endringer 
hos personer som ruser seg. Hjerneavbil-
ding viser lavere prefrontal aktivitet enn 
normalt hos dem med langvarige ruspro-
blemer (Jellestad, 2011). Man har sett at 
impulsiviteten øker, kognitive funksjoner 
svekkes generelt, og spesielt forståelsen 
av sammenhenger og evnen til å forutsi 
konsekvenser svekkes i betydelig grad 
(Føyn & Shaygni, 2010). 

Utvikling av et rusproblem i ung alder gir 
større utviklingsmessige konsekvenser 
enn senere i livet, fordi avhengighet av 
rus da erstatter andre viktige erfaringer. 
Et eksempel er mang lende kontakt med 
andre. Dette virker utviklingshemmen-
de, da nære relasjoner er viktig i forhold 
til selvregulering. Hjerneavbilding viser 

også en betydelig over-
lapping mellom områ-
dene som er sentrale i 
forbindelse med avhen-
gighetsatferd og tilknyt-
ning. 

Rusen fyller gjerne en 
funksjon, slik som selv-

medisinering eller som kompensering 
for mangler hos seg selv. Rusmidler 
brukes for å regulere det som oppleves 
som uhåndterlige tilstander, fylle følel-
sesmessige tomrom og dempe fysisk og 
psykisk smerte eller styrke eget selvbilde 
(Lossius, 2011). 

Om man skulle skille ut noen av de ut-
fordringene man vil kunne se hos rus-
avhengige, er det å være i en overlevel-
sestilstand en stadig jakt på neste dose, 
forventninger om behovstilfredstillelse, 
sensitivitet i forhold til kroppslige til-
stander, følelsesmessige svingninger og 
impulsivitet. Samtidig vil en distansering 
fra tanker, følelser og ytre omstendig-
heter bidra til at det blir vanskeligere å 
forutse og oppfatte ledetråder i forhold 
til reelle trusler, og dermed vil den rusav-
hengige være mer utsatt for traumer.
 
I likhet med tidlig og repetert traumeer-
faring vil rus gi en sårbarhet i forhold til 
tilleggsproblemer. 

Utløsende og opprettholdende meka
nismer 
En rekke forhold vil spille inn ved utvik-
ling av rusavhengighet. Erfaringer med 
komplekse traumer har vist seg å gi en 
sårbarhet i forhold til senere rusproble-
matikk (Felitti, 1998). Rus kan fungere 
som en mestringsstrategi i forhold til 
reguleringsvansker forbundet med over-
veldende følelser, tankekjør eller kropps-
lig ubehag. Andre forhold, som for ek-
sempel sosioøkonomiske faktorer, som 
å bo i et område med lav økonomi, høy 
kriminalitet, lav satsning på skole og til-
gjengelighet til rusmidler, kan også spille 
inn på sårbarhet for å begynne å ruse seg.
Dette til tross, så vil ikke nødvendigvis de 
utløsende mekanismene være de samme 
som opprettholder en rusavhengighet, 
da motivene for rus endrer seg i løpet av 
en avhengighet. Etter lengre tids rusbruk 
er det ikke først og fremst den gode følel-
sen som er utgangspunktet for ytterligere 
bruk, men heller unngåelse av ubehag 
som abstinenser. 

Dynamikken
Både komplekse traumer og rusproble-
mer aktiverer overlevelsesmodus, og bi-
drar til at nevrale forbindelser mellom 
følel ser og tanker nedprioriteres og svek-
kes. 

Et grunnleggende problem hos personer 
med en samtidig traumehistorie og et 
rusproblem er en mangelfull kommu-
nikasjon mellom nøkkelkomponenter i 
psykologisk fungering. I forbindelse med 
slik problematikk vil man typisk merke 
begrenset kontakt mellom tanker, følel-
ser og miljøet rundt en. Det blir en svek-
kelse av tilgang og forståelse i forhold til 
det som skjer i en selv og i de relasjonene 
og forpliktelsene en står overfor. 

Implikasjoner for behandling
Som et bakteppe i arbeidet med samti-
dig traume- og rusproblematikk, kan det 
være nyttig å bruke kunnskap om nev-
robiologi og tilknytningsteori. Terapi er 
fundert på en tro på endring. Dette ut-
gangspunktet for terapi får støtte i nev-
robiologisk kunnskap om hjernens plas-
tisitet. En annen viktig del av det å drive 
terapi er å hjelpe pasienten til å aksep-
tere varige skader etter eksponering for 
traumer eller langvarig rusmisbruk som 
kan belyses ved hjelp av kunnskap om 
kritiske faser. Aksept gir et utgangspunkt 
for å kunne se framover og utforske mu-
ligheter for endring. Også kunnskap om 
tilknytning vil kunne være nyttig, i det 
terapirommet er ment å fungere som 
en trygg base for å utforske vansker og 
uhensiktsmessige tilknytningsstrategier. 

Tid er et viktig element i terapi med per-
soner med samtidig traume- og ruspro-
blematikk fordi det gjerne er tidkrevende 
å få til en positiv endring som influerer 
begge områder. Den ene tilstanden gjør 
pasienten mer sårbar for den andre til-
standen. Overveldende hendelser gir økt 
sårbarhet for rus og rusen kan gi økt ut-
satthet for traumer. Samtidig vil eksem-
pelvis reduksjon av rusproblemet på sikt 
gi gevinster som kan være viktige for å 
oppnå bedre regulering av følelser, opp-
merksomhet og forståelse for det som 
skjer, og forebygge potensielt traumati-
serende hendelser. Endring og stabilise-
ring tar tid, da nye erfaringer skal læres 
og spor skal etableres ned på nevrobio-
logisk nivå. 

Regulering
Når den kognitive emosjonelle eller fy-
siologiske temperaturen stiger til det 
uutholdelige, og man forsøker å avstå fra 

Abstinenser ser ut til å være 
den faktoren som opprett-
holder rusbruken hos en per-
son som er i aktiv rus
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rusmidler for å regulere seg ned, blir det 
viktig at man i terapi hjelper pasienten 
med å koble på kognitive funksjoner og 
å reflektere over det som skjer i og rundt 
pasienten. Eksempler på slike refleksjo-
ner kan være å forstå oppbygningen av 
truende situasjoner og å håndtere disse, 
nyansere trusselbildene slik at man ikke 
reagerer med samme følelsesmessige 
intensitet i de fleste situasjoner og re-
lasjoner, men kan bedre forstå og utstå 
fysiologisk ubehag og lære seg til å skille 
mellom farlige og ubehagelige fysiologis-
ke reaksjoner. 

Kognisjon
Flere momenter som kan være nyttige å 
ta med seg når det gjelder typiske kog-
nitive utfordringer man vil kunne mer-
ke hos denne pasientgruppen, er knyt-
tet til overfyring i overlevelsessystemet. 
Denne aktiveringen vil kunne bidra til 
misforståelser og vansker med oppmerk-
somhet, og det kan være nyttig å bruke 
enkle forklaringsmodeller, ikke verbal 
kommunikasjon og repetisjon. Andre 
kognitive hensyn er vansker med konse-
kvenstenkning og utfordringer knyttet til 
overførbarhet av læring mellom forskjel-
lige tilstander, slik som fra edru til ruset 
og vise versa. 

Følelser
Både isolert sett, og særlig sammen, vil 
traume- og rusproblematikk bidra til 
en forstyrrelse i kontakt med følelser. I 
overlevelsesmodus nedprioriteres følel-
sesbevissthet. Rusbruk bidrar til et usta-
bilt følelsesliv, da man i ruset tilstand 
vil oppleve dempede behov, mens man 
i abstinensfaser opplever et intensivert 
ubehag.

Relasjon
Relasjonen er bærende for behandling. 
Det vil si at relasjonelle problemer hos 
pasienten vil vise seg i pasient- terapeut 
relasjonen. Dette gir et godt utgangs-
punkt for utforsking. Mange av dis-
se pasientene vil, med bakgrunn i en 
utrygg tilknytning, ha samspillsvansker. 
Ainsworth (1970) skilte ut tre former for 
utrygg tilknytning, nemlig 1) unnviken
de tilknytning, preget av uttrykksløshet, 
2) ambivalent tilknytning, med veksling 
mellom å være klengete, sint og motvil-
lig og 3) disorganisert tilknytning, preget 
av manglende strategier for tilknytning 
og forvirrende atferd sammen med om-
sorgspersoner. 

Med tanke på fungering forbundet med 
utrygg tilknytning, vil det være naturlig 
at hjelpeapparatet strekker seg langt på 
tross av irregulær oppførsel. Gjennom-
siktighet i forhold til terapeutens hen-
sikter, og det å adressere her og nå-si-
tuasjonen vil også kunne trygge disse 
pasientene i behandlingen og overføre 
denne læringen til andre situasjoner.
 
Som terapeut for denne pasientgruppen 
kan man støte på redusert evne til empa-
ti som konsekvens av rusmisbruk. Tera-
peuten vil måtte tåle å ikke bli tatt videre 
hensyn til av pasienten. Dette er et viktig 
bakteppe, og burde ikke hindre pasien-
ten i å få adekvat hjelp. 

Systemarbeid 
Pasienter med samtidig traume- og rus-
problematikk trenger ofte mer omfatten-
de hjelp enn kun poliklinisk behandling. 
Disse pasientene har ofte kontakt med 
flere hjelpeinstanser, og det oppfordres 
til parallelle og samkjørte behandlings-
opplegg gjennom ROP, utarbeidelse av 

individuell plan, kriseplan og oppsøken-
de arbeid ved drop-out av behandling.

Denne teksten er en kort gjennomgang 
av to, isolert sett, kompliserte tilstander. 
Sammen kompliseres bildet ytterligere. 
Håpet er at leseren skal ha fått noen nyt-
tige innspill i forhold til arbeidet med pa-
sienter som står i en overveldende situa-
sjon, med rus som eneste lindring. Terapi 
med pasienter med samtidig traume- og 
rusproblematikk handler om å ta bort en 
mestringsstrategi, for å gi plass til nye 
mestringsstrategier ved økende tilstede-
værelse i eget og andres liv. 
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Sammendrag
Artikkelen gir en oversikt over rusbruk 
og konsekvenser slik det er beskrevet i et 
utvalg på 22 psykopatiske menn, identifi-
sert ved hjelp av et systematisk litteratur-
søk blant vitenskapelige artikler utgitt før 
05.11.14. Studien viser at psykopatiske 
lovbrytere, som vanligvis oppfattes som 
ufølsomme, lar seg påvirke av både rus 
og relasjoner. Kunnskap om psykopatens 
følelsesmessige fungering og behov blir 
viktig når det kommer til behandling. 

Artikkelen bygger på posteren What can 
we learn about psychopathic offenders by 
studying their substance abuse? som ble 
presentert på Regional forskningskonfe-
ranse for Psykisk helsevern & Rusfeltet 
i Helse Midt-Norge, 12.-13. november 
2014 på Rica Hell, Stjørdal.

Innledning
Psykopati er ingen diagnose, men et ut-
trykk som, en del forenklet, beskriver 
personer med høy grad av hensynsløs 
oppførsel og manglende anger for de lite 
hyggelige tingene de gjør. Sykdommen 
regnes for å ha en utbredelse i ca. 1 % av 
befolkningen (1). I møte med helsevese-
net blir disse personene ofte diagnosti-
sert med såkalt dyssosial personlighets
forstyrrelse. Uttrykket psykopat reserveres 
som oftest for de aller mest hensynsløse 
i den noe større gruppen som vurderes å 
ha nevnte dyssosiale forstyrrelse. 

Forskning viser at psykopatiske lovbryte-
re ruser seg mer enn lovbrytere uten eller 
med mindre grad av psykopatisk forstyr-
relse (2). Dette er interessant da allerede 
hensynsløse og følelsesmessig avstum-

Hva kjennetegner rusbruken til lovbrytere med psykopatisk forstyrrelse, og hvilken 
innvirkning har bruken på deres emosjonelle og relasjonelle fungering samt krimina-
litet?

Hva kan vi lære om psykopatiske 
lovbrytere ved å studere rusbruken 
deres

Av: Aina Sundt Gullhaugen, 
KoRus – Midt-Norge

Rusfag nr. 1–2015

54 HVA  K AN V I  L ÆRE  OM PSYKOPAT ISKE  LOVBRY TERE  VED  Å  STUDERE  RUSBRUKEN DERES HVA  K AN V I  L ÆRE  OM PSYKOPAT ISKE  LOVBRY TERE  VED  Å  STUDERE  RUSBRUKEN DERES 55



pede personer i teorien ikke burde trenge 
verken trøst eller ”nye høyder”, ei heller 
mindre hemninger eller nedsatt kon-
troll, noe bruken av rusmidler vanligvis 
gir. Psykopatens høye rusbruk er kanskje 
derfor kun «nok en måte å bryte loven 
på», dersom det dreier seg om ulovlige 
rusmidler, eller muligens normal opp-
førsel om man vanker i et sosialt belastet 
miljø.

Tidligere forskning knytter psykopaters 
rusbruk til det generelle sosiale avviket 
(3), og ikke den følelsesmessige og rela-
sjonelle kjernen i begrepet. Dette forkla-
rer imidlertid ikke det forhøyede rusbru-
ket hos psykopatiske lovbrytere, da de 
deler den antisosiale livsstilen (se Figur 
1 for nærmere forklaring), men ikke den 
følelsesmessige og relasjonelle defekten 
(også Figur 1), med mindre psykopatiske 
kriminelle (4). Psykopatiske lovbrytere 

er derfor muligens mer impulsive eller 
mer kriminelle, noe som kan forklare den 
høye rusbruken. Eller, hvis dette ikke er 
tilfelle, kan dagens modell (Figur 1) ha 
feil og mangler. 

Ny forskning, og da særlig grundige stu-
dier av enkeltpersoner, demonstrerer at 
psykopatens relasjonelle og følelsesmes-
sige fungering er mer variert enn det ste-
reotypiske bildet man ofte presenteres for, 
i form av at man har vært i stand til å iden-
tifisere et mønster eller dynamikken i psy-
kopatens følelsesmessige og relasjonelle 
”løsrivelse” (6). Disse funnene har imid-
lertid ikke fått innpass i dagens forståel-
sesmodeller (f.eks. som fremstilt i Figur 
1), noe som kan forklare hvorfor psyko-
patens rusbruk er tilsynelatende urelatert 
til deres følelsesmessige og relasjonelle 
forstyrrelse (7). Spørsmålet blir om dette 
har noen betydning, og i tilfelle hvorfor? 

Forholdet mellom psykopati og rusbruk 
er interessant i et risikovurderingsøye-
med (helsepersonells vurdering av per-
soners farlighet overfor seg selv og an-
dre) og i forhold til behandling, da både 
psykopati og rusbruk, hver for seg, er vel-
kjente risikofaktorer når det gjelder kri-
minell atferd og reg-
nes som vanskelige å 
behandle (psykopati 
fordi disse persone-
ne i alle fall delvis 
mangler selvinnsikt 
og ikke opplever å ha 
noe problem; og rus-
bruk på grunn av en 
mulig fysiologisk av-
hengighet og kanskje 
mer enn andre pa-
sientgrupper en tendens til å ikke møte 
opp til behandling). Ut i fra forskningen 
som foreligger pr. i dag er det uavklart 
om psykopaters rusmisbruk forsterker 
deres kriminelle atferd (8), eller om deres 
impulsive natur og hang til kriminalitet 
heller roes ned av de konsumerte stoffe-
ne. Det er på grunn av dette interessant 
å forsøke å ta rede på hva det er som dri
ver psykopatens rusbruk, ut i fra en tanke 
om at slik kunnskap kan komme til nytte 
i ovenfor nevnte sammenhenger. 

Hva kjennetegner så rusbruken til lov-
brytere med psykopatisk forstyrrelse, og 
hvilken innvirkning har bruken på deres 
emosjonelle og relasjonelle fungering 
samt kriminalitet? For å svare på dette 
spørsmålet gås det i denne artikkelen 
igjennom tidligere studier av psykopatis-
ke enkeltpersoner, med en forventning 
om at rusbruken kan relateres til psyko-
patenes følelsesmessige og relasjonelle 
avvik og lovbrudd.

Metode
For å sikre et mest mulig riktig bilde av 
både personene og rusbruken ble det 
gjort en systematisk gjennomgang av alle 
engelskspråklige studier av psykopatiske 
enkeltpersoner, publisert før 11.05.14. 
Studier av enkeltpersoner gjør det mulig å 

få mer detaljert infor-
masjon enn det man 
vanligvis får i studier 
av grupper. Slike stu-
dier kan gi nye ideer 
som kan testes ut i 
større grupper ved en 
senere anledning.

Databasene PsycInfo 
og PubMed ble gjen-
stand for søk med 

kombinasjonen av søkeordene psycho
path/y (psykopati) og case (enkeltstudie) 
i abstract (eller sammendrag). Søket 
produserte 361 treff, hvorav 38 studier 
innledningsvis kunne inkluderes. Per-
soner med psykopati, men som ikke var 
lovbrytere, ble ekskludert. Det samme 
ble personer som skåret lavt på en psy-
kopatisjekkliste (9) (dvs. personer som 
kjennetegnes ved en antisosial livsstil, 
men som ikke preges av emosjonell og 
relasjonelle avvik slik det er beskrevet 
overfor, i utstrakt grad). Målet var å sitte 
igjen med de sterkt psykopatiske og lov-
brytende personene, de som ofte beskri-
ves som upåvirkelige.

Fra utvalget som nevnes innledningsvis 
presenteres det i denne artikkelen 15 stu-
dier som beskriver rusbruk hos totalt 22 
personer med høy grad av psykopati. Fire 
av de potensielt relevante studiene var 
umulige å få tak i innenfor fristen av utgi-
velsen, og er derfor ikke inkludert.

Ny forskning, og da særlig grundige 
studier av enkeltpersoner, demon-
strerer at psykopatens relasjonelle 
og følelsesmessige fungering er mer 
variert enn det stereotypiske bildet 
man ofte presenteres for

Psychopathy	  

Affec.ve/
interpersonal	  
component	  

Lack	  of	  remorse	  or	  guilt	  
Emo.onally	  shallow	  

Callous/lack	  of	  empathy	  
Failure	  to	  accept	  responsibility	  

	  

Glibness/superficial	  charm	  
Grandiose	  sense	  of	  self-‐worth	  

Pathological	  lying	  
Cunning/manipula.ve	  

An.social	  
lifestyle	  

component	  

Poor	  behavioral	  controls	  
Early	  behavioral	  problems	  

Juvenile	  delinquency	  
Revoca.on	  of	  condi.onal	  release	  

Criminal	  versa.lity	  

Need	  for	  s.mula.on/easily	  bored	  
Parasi.c	  lifestyle	  

Lack	  of	  realis.c	  long-‐term	  goals	  
Impulsivity	  

Irresponsibility	  

Figur 1. Dagens psykopatimodell, The Psychopathy ChecklistRevised (5)
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Resultater
Funnene, som vises i Tabell 1, presente-
res i form av sitater fra de inkluderte ar-
tiklene (10-25), oppsummert i følgende 
kategorier: Psykopatiske lovbryteres rus-
bruk, oppstart og hyppighet, effekt/funk-
sjon, sammenheng med emosjonelle og 

relasjonelle forhold, og sammenheng 
med lovbrudd.

Diskusjon og konklusjon
Resultatene som presenteres her er ba-
sert på et lite antall personer, og det er 

derfor umulig å være sikker på at funne-
ne beskriver noe som er felles for, eller 
som kan ”overføres” til alle personer som 
befinner seg i gruppen psykopatiske lov-
brytere. Undersøkelsen tjener imidlertid 
som et utgangspunkt for videre studier 
av rusbruk i større og andre typer grup-
per eller utvalg av psy-
kopater, og undersø-
kelser med en annen 
tilnærming eller utfor-
ming.

Når dette er sagt så an
tyder denne undersø-
kelsen at psykopatiske 
lovbryteres rusbruk 
kan knyttes til disse 
menneskenes følelsesmessige og rela-
sjonelle fungering, og at psykopatiske 
lovbrytere ikke er uberørt av ”påvirkning 
utenifra” (det være seg opplevelser med 
andre mennesker eller rusens påvirk-
ning). Videre er en styrke ved denne stu-
dien at resultatene bygger på uavhengig 
fagpersoners observasjoner og påfølgen-
de publikasjoner, som i større eller min-
dre grad rapporterer den samme tenden-
sen når det gjelder oppstart og hyppighet 
av rusbruk, rusens effekt og funksjon, 
sammenheng med emosjonelle og rela-
sjonelle forhold, og sammenheng med 
lovbrudd. Når det gjelder rusmidlene 
som benyttes, så får en i denne undersø-
kelsen inntrykk av at her finnes det ikke 
noe klart eller entydig mønster. I fremti-
dige studier bør en derfor beskrive rus-
bruken i enda større detalj enn det som 
har blitt gjort til nå. Og kanskje vil det 
være mulig å identifisere klare mønstre, 
som igjen vil gjøre det enklere å vurdere 
risiko og å ta rede på hvilken type inter-
vensjon som må regnes som den beste 
måten å behandle problemet på.

Det er videre relevant å merke seg at ek-
semplene som beskrives ovenfor (i Tabell 
1), viser personer med sterke følelser og 
vansker med å regulere dem, snarere enn 
ufølsomhet eller følelsesmessig kulde. 
Det faktum at psykopatiske lovbrytere 
mangler empati overfor andre (handlin-

gene synes rettferdig-
gjort) betyr imidlertid 
ikke at disse persone-
ne ikke har noen følel
ser overhodet. Dette er 
vesentlig fordi tilstede-
værelse av følelser gir 
behandlere noe å job-
be med, i tillegg til at 
det antyder at psyko-
patiske lovbrytere ikke 

er fullstendig forskjellige fra folk flest. 

Et annet poeng synes å være at den hen-
synsløsheten som disse personene legger 
for dagen, ikke først og fremst ser ut til 
å handle om ”hvordan de kan gjøre det 
vanskelig for andre”, men heller reaksjo
ner på noe som blir vanskelig for dem. Et 
eksempel er beskrivelsen av at ”da bro-
ren hans oppdaget at han røyket kokain 
og ba ham om å flytte ut av hjemmet, 
begynte han å begå drap to uker sene-
re” (Tabell 1 under ”Sammenheng med 
psykopatikonseptets følelsesmessige og 
relasjonelle forhold”). Dette er et reaktivt 
mønster man har tenkt på som ikke så 
typisk for sterkt psykopatiske personer, 
men denne undersøkelsen viser altså at 
det virker som også de mest hensynsløse 
av oss lar seg påvirke av andre.

Når det gjelder rusens effekt på psyko-
patene og deres kriminelle handlinger, 
så viser undersøkelsen at rusbruk kan ha 
flere utfall eller effekter - også i en gruppe 
psykopatiske lovbrytere. Fra å virke bero-

Tabell 1. Psykopatiske lovbryteres rusbruk, oppstartstidspunkt og hyppighet, effekt/funksjon,  
sammenheng med følelsesmessige og relasjonelle forhold, og sammenheng med lovbrudd

Benyttede rusmidler: Alkohol, marihuana, «stimulanter», «downers», kokain, syre, amfetamin, 
«meth», benzodiazepiner, sopp, LSD, bensin, psykedeliske stoffer, crack, LCD, PCP, heroin, opium, 
Demerol, Valium, og «black beauties». 

Oppstart og hyppighet: I alle fall 14 av 22 personer begynte å ruse seg i tenårene eller tidligere (opp-
startstidspunkt er ikke referert hos alle). Jevnlig bruk av alkohol og marihuana beskrives hos mange 
lovbrytere. Fra ukontrollerbar, konstant, kronisk, tung og utstrakt bruk (inkludert misbruks- og avhen-
gighetsdiagnoser) hos de fleste lovbryterne, til «tidligere avhengig» hos andre.

Beskrevet effekt/funksjon: Fra «kun tilstrekkelig for å roe seg ned» til «overdose». Videre: «Da 
hun begynte å ruse seg økte svingningene/flyktigheten»; «for å mestre en følelse av å være forlatt, 
angst og maktesløshet»; drikkingen kunne relateres til aggressiv oppførsel og vanskeligheter med 
å opprettholde kontroll; «høyt forbruk av kokain og marihuana ledet til at han ikke fullførte skolen»; 
økende vansker med korttidshukommelsen, antagelig pga. kronisk alkoholisme; bruk av narkotika for 
å bli kreativ/behov for stimulering; regulering av psyko-fysiologisk tilstand (velvære, mestring, fjerne 
angst); «han ble en stordrikker, med tilhørende aggressiv oppførsel og problemer med å opprettholde 
kontroll».

Sammenheng med psykopatikonseptets følelsesmessige og relasjonelle forhold: «Det at kjæresten 
forlot ham utløste en følelse av å være oppgitt av andre. Han følte seg engstelig og maktesløs. For å 
håndtere disse følelsene ble han høy på narkotika. Sinnet hans ble ukontrollerbart på grunn av rusbru-
ken, og han fikk for seg at han måtte søke hevn»; «når han drakk alkohol alene drakk han kun det som 
var tilstrekkelig for å roe seg ned. Når han drakk med venner eskalerte det gjerne ut av kontroll, noe 
som kunne resultere i at han havnet i fyllearresten eller på sykehus»; «da broren hans oppdaget at han 
røyket kokain og ba ham om å flytte ut av hjemmet, begynte han å begå drap to uker senere»; ”rus-
misbruket virker å ha veid tungt når det gjelder drapene han har begått, og han hevder å ha opplevd 
intenst sinne og raseri overfor kvinner en tid i forkant av drapene»; «kompleks motivasjon for drap; et 
behov for hevn, generalisert raseri og sinne, og profitt». 

Sammenheng med lovbrudd: Rusmisbruket ble hos enkelte beskrevet som å minske hemninger og å 
forsterke en eksisterende oppfatning av at det var legitimt å ty til vold. Videre: «Den gode følelsen han 
oppnådde ved å bruke vold resulterte ved enkelte anledninger i at han bestemte seg for ikke å ruse 
seg, slik at han i enda større grad kunne kjenne på den gode følelsen»; «rusmisbruket ser ut til å ha 
hatt betydning for drapene han har begått»; rusmisbruk i etterkant av overgrep i flere saker; «forhøyet 
rusbruk var assosiert med enkelte eller med alle drapene»; «lovbryterne rapporterte en forhøyet bruk 
av alkohol eller narkotika i forbindelse med drapene de hadde utført», og videre at «denne rusbruken 
bidrar muligens til at det oppleves enklere å begå drap, ved at rusbruken minsker de hemninger som 
eventuelt eksisterer, i form av at lovbryterne undertrykker sine følelser». 

Når det gjelder rusmidlene som 
benyttes, så får en i denne under-
søkelsen inntrykk av at her finnes 
det ikke noe klart eller entydig 
mønster
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ligende og å være et middel for mestring 
av ubehag, til å skape problemer med å 
opprettholde kontroll og å forsterke en 
allerede avvikende funksjon (f.eks. ”økte 
svingninger” og relasjonell ”flyktighet”, 
se Tabell 1). Det ble i tillegg rapportert at 
enkelte ruset seg for å bli mer kreative, 
eller for å dekke et behov for stimulering.

Samlet sett ser en altså at psykopatens 
rusbruk dreier seg om noe mer enn va-
nemessig kriminalitet, eller en spesiell 
type oppførsel som disse menneskene 
”har blitt sosialisert inn i”. Det virker hel-
ler ikke som psykopatens rusbruk kun 
reflekterer en eventuell høyere grad av 
impulsivitet enn det man finner hos min-
dre psykopatiske lovbrytere. Det virker 
snarere som om det er egenskaper ved 
den emosjonelle og relasjonelle kjernen 
(nevnt innledningsvis) som i alle fall del-
vis driver både rusbruken og den lovbryt-
ende oppførselen. Eksempler på dette er 
uttalelser som at personen ruset seg ”for 
å mestre en følelse av å være forlatt, angst 
og maktesløshet” og at ”den gode følel-
sen han oppnådde ved å bruke vold ved 
enkelte anledninger resulterte i at han 
bestemte seg for ikke å ruse seg, slik at 
han i enda større grad kunne kjenne på 
den gode følelsen” (se Tabell 1 under ”Be-
skrevet effekt/funksjon” og ”Sammen-
heng med lovbrudd»). 

Det er ut i fra dette mulig å antyde at 
dagens psykopatimodell har enkelte 
mangler, og at det i større grad bør fo-
kuseres på den følelsesmessige og rela-
sjonelle kjernen når man skal forstå psy-
kopati, og når man skal forsøke seg på 
behandling.

Om forfatterne:
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forskningsrådgiver og psykologspesialist 
ved Kompetansesenter rus – MidtNorge, 
seksjon for forskning og utvikling. Hun 
jobber med å gjennomføre og formidle 
forskning og utviklingsarbeid tilknyttet 
rus og psykiatrifeltet, og poliklinisk be
handling. 

Referanser:
(1) Coid, J., Yang, M., Ullrich, S., Roberts, A., & Hare, 
R. D. (2009). Prevalence and correlates of psycho-
pathic traits in the household population of Great 
Britain. International Journal of Law and Psychiatry, 
32, 2, 65-73.

(2) Vaughn, M. G. (2006). Psychopathic traits in 
relation to substance use, delinquency and mental 
health in a state population of incarcerated juve-
nile offenders. Dissertation Abstracts International 
Section A: Humanities and Social Sciences. Vol. 66 
(7-A), 2006, pp. 2726.

(3) Blonigen, D. M. (2010). Explaining the relations-
hip between age and crime: Contributions from the 
developmental literature on personality. Clinical 
Psychology Review, 30, 1, 89-100.

(4) Frodi, A., Dernevik, M., Sepa, A., Philipson, J., & 
Bragesjø, M. (2001). Current attachment represen-
tations of incarcerated offenders varying in degree 
of psychopathy. Attachment & Human Develop-
ment, 3, 3, 269-283.

(5) Hare, R. D. (2003). Manual for the revised 
psychopathy check list (2nd ed.). Toronto, ON, Ca-
nada: Multi-health systems.

(6) Chakhssi, F., Kersten, T., deRuiter, C., & Bern-
stein, D. P. (2014). Treating the untreatable: A single 
case study of a psychopathic inpatient treated with 
schema therapy. Psychotherapy, 51, 3, 447-461.

(7) Boyd (2003); Cook, Michie, Hart, & Clark (2005); 
Schrum & Salekin (2006)

(8) Cope, Vincent, Jobelius, Nyalakanti, Calhoun, 
& Kiehl (2014); Tengstøm, Hodgins; Grann; Lång-
strøm, & Kullgren (2004)

(9) Hart, Cox, & Hare (1995). 

(10) Arrigo, B., & Griffin, A. (2004). Serial murder 
and the case of Aileen Wuornos: attachment theory, 
psychopathy, and predatory aggression. Behavi-
oral science and the law, 22, 375-393; Shipley, S. 
L., & Russell, J. L. (2013). Predatory and affective 
aggression: Calculated and explosive pathways to 
violence. I: J. B. Helfgott (red.), Criminal psycho-
logy, Santa Barbara, Praeger. 

(11) Iftikhar, R. (2010). An antisocial personality: 
Case of a never-incarcerated man. Pakistan journal 
of social and clinical psychology, 8, 1, 66-72.

(12) Chakhssi, F., Kersten, T., deRuiter, C., & Bern-
stein, D. P. (2014). Treating the untreatable: A single 
case study of a psychopathic inpatient treated with 
schema therapy. Psychotherapy, 51, 3, 447-461.

(13) Nørbech, P. C. B., Crittenden, P. M., & Hartman, 
E. (2014). Self-protective strategies, violence and 
psychopathy: Theory and a case study. Journal of 
personality assessment, 95, 6, 571-584.

(14) Kreis, M. K. F., & Cook, D. J. (2012). The ma-
nifestation of psychopathic traits in women: An 
exploration using case examples. International 
journal of forensic mental health, 11, 267-279.

(15) Dawson, S., McCuish, E., Hart, S. D., & Corrado, 
R. R. (2012). Critical issues in the assessment of 
adolescent psychopathy: An illustration using two 
case studies. International journal of forensic men-
tal health, 11, 63-79. 

(16) Hoff, H., Beneventi, H., Galta, K., & Wik, G. 
(2009). Evidence of deviant emotional processing 
in psychopathy: A fMRI case study. International 
journal of neuroscience, 119, 857-878.

60 HVA  K AN V I  L ÆRE  OM PSYKOPAT ISKE  LOVBRY TERE  VED  Å  STUDERE  RUSBRUKEN DERES HVA  K AN V I  L ÆRE  OM PSYKOPAT ISKE  LOVBRY TERE  VED  Å  STUDERE  RUSBRUKEN DERES 61



Vi vet at kostnader relatert til alkoholbruk 
i arbeidslivet beløper seg til mange mil-
liarder kroner, der kortidsfraværet er en 
stor utgiftspost, (Gjeldsvik 2004, Storvoll, 
Rossow, Moan 2010). Bedriftenes  normer 
og regler for akseptabel alkoholbruk i ar-
beidsrelaterte situasjoner har betydning 
for unge og etablerte arbeidstakeres for-
hold til rusmidler. Arbeidslivet er en sentral 
arena for forebygging og tidlig intervensjon 
av helseskadelig bruk av alkohol og andre 
rusmidler (Helsedirektoratet 2009).

Flere Stortingsmeldinger tar for seg den-
ne tematikken: 
”Dagens arbeidsliv trenger en bevisst al
koholpolitikk og hensiktsmessige strategi
er for å ivareta og å møte fremtidige utfor
dringer innen området rus og arbeidsliv. 
Norske myndigheter har som mål at alle 
arbeidstakere skal være omfattet av en 
generell og bevisstgjørende rusmiddel
politikk” (St.meld. nr. 30 og 34).

Med bakgrunn i et uttalt behov for tidlig 
intervensjon og rusforebygging på ar-
beidsplassen, har Kompetansesenter rus 
(KoRus) ved Rogaland A-senter utviklet 
en modell for nettverk innen arbeidsliv 
og rus, kalt alor nettverk.  Forkortelsen 
alor står for arbeidsliv og rus. Nettverket 
har deltakere fra både privat og offent-
lig virksomhet, og representerer en are-
na hvor ansatte som kommer i berøring 
med rusproblemer i arbeidslivet kan få 
inspirasjon og utveksle erfaringer. Det-
te gjelder ledere, bedriftshelsetjeneste, 
Akan-kontakter, HMS-personale, ansatte 
i personalavdelinger/HR eller kollegaer 
som har erfaring med rus i arbeidslivet. 

Det første av til sammen åtte alor nett-
verk ble etablert i Rogaland1 i 2006, evalu-

1 Nettverket i Rogaland er pilotnettverket  det 
første nettverket hvor modell og arbeidsform 
for alor nettverk ble anvendt, utprøvd og evaluert.

Erfaringer med nettverk innen arbeidsliv og rus viser at dette er en god plattform for bedriftenes 
arbeid med utfordringer knyttet til rusbruk og rusforebygging i arbeidslivet.
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ert av IRIS (International Research Insti-
tute of Stavanger) (Lie 2010) og fikk tildelt 
Akan-prisen for beste rusforebyggende 
tiltak i arbeidslivet i 2011. I april 2015 
planlegges oppstart av det niende regio-
nale alor nettverket. Regioner med regio-
nale alor nettverk er: Øst- og Vest-Agder, 
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og 
Romsdal, Oslo/Akershus, Vestfold, Tele-
mark, Buskerud og Rogaland. Steder hvor 
det avholdes alor nettverkssamlinger er 
Stavanger, Haugesund, Trondheim, Oslo, 
Ålesund, Molde, Kristiansund, Verdal/
Stiklestad, Tønsberg, Kristiansand og fra 
april 2015 også i Namsos.

Frustrert og alene  et uttalt behov 
innen feltet 
Ideen til et arbeidsliv og rus nettverk kom 
i 2005, da en rekke personer fra ulike be-
drifter var samlet for å få informasjon 
om behandlingstilbud og Akan-arbeid 
i Stavanger-regionen. Her ble det av-
klart at de som arbeider med krevende 
og utfordrende personalsaker tilknyttet 
arbeidsliv og rusproblematikk ofte føler 
seg frustrerte og alene. Med utgangs-
punkt i denne erfaringen utviklet KoRus - 
Stavanger en modell for arbeidsliv og rus 
nettverk og det første regionale nettver-
ket innen arbeidsliv og rus ble etablert.

Tekst som formidles ved informasjon og 
kommunikasjon om alor i Rogaland:

Målgruppe
alor nettverk er for alle som gjennom 
sin jobb er i kontakt med problemstil
linger omkring rusbruk og arbeidsliv. 
Dette gjelder ledere, Akankontakter, 
tillitsvalgte, HMSpersonale, bedrifts
helsetjeneste, ansatte i personal
avdelinger/HR eller kollegaer som 
har erfaring med rus i arbeidslivet.  

alor nettverk
alor nettverk organiseres og tilrette
legges av arbeidslivs og rusgruppen 
ved KoRus vest Stavanger/Rogaland 
Asenter.

Det bygger på og er avhengig av aktiv 
medvirkning fra deltakerne.

Hensikten er å gjøre nettverket 
tilgjengelig og nyttig for alle som 
ønsker å delta. Nettverket er ment 
som en møteplass for å utveksle 
erfaringer, men også et sted hvor du 
kan hente inspirasjon og kunnskap 
som er nyttig i din jobb.

 
Bedriftene og virksomhetene som deltar 
er både fra privat og offentlige sektor. 
Geografisk tilhørighet danner grunn-
laget for rekruttering av bedrifter. Det 
varierer fra landsdel til landsdel hvilken 
type virksomhet som dominerer, men 
oljerelatert virksomhet, privat bedrifts-
helsetjeneste, offentlig virksomhet som 
spesialisthelsetjeneste, kommune- og 
kommunehelsetjeneste er representer-
te. De yrkesgruppene og funksjonene 
som er hyppigst representert er bedrifts-

sykepleiere og bedriftsleger, rådgivere fra 
bedriftshelsetjenesten, Akan-kontakter, 
ledere i Akan-utvalget, hovedvernom-
bud, HMS- rådgivere/koordinatorer, 
HR/personalledere, daglige ledere og 
personal konsulenter.

Løfter fram erfaringer innen feltet
Deltakernes behov og ønsker styrer inn-
hold og organisering av nettverkssamlin-
gene. De regionale 
nettverkssamlingene 
avholdes to ganger 
årlig, på samme sted 
og tidspunkt. Enkel-
te regioner har utfra 
geografiske hensyn 
opprettet flere nett-
verk. Foredragsholdere rekrutteres i ho-
vedsak internt i nettverket, som består 
av ansatte fra ulike bedrifter i regionen, 
men også blant eksterne forelesere/fag-
folk. Form og metodikk for utveksling av 
erfaringer ved samlingene varierer.

En har god erfaring med å invitere nett-
verkets egne deltakere til å dele sine erfa-
ringer i plenum, og det har utviklet seg en 
kultur der det er attraktivt å bidra. Ulike 
fagmiljøer2 tilknyttet nettverket har i til-
legg til nettverkets egne deltakere bidratt 
ved rollespill, foredrag, kulturelle innslag 
med mer. Ved over 70 % av samlingene 
har nettverkets deltakere bidratt med 
innlegg og/eller foredrag. Deltakere som 
har holdt foredrag etc., har uttrykt at de 
opplever ytterligere inspirasjon til videre 
innsats på egen arbeidsplass. Likhets-
prinsippet og reglen om ingen honorar 
for bidrag har ikke hindret folk i å bidra. 

2 spesialisthelsetjenesten, kultur og underhold
ningsbransjen, oljeindustrien, kommunesektor
en

Ingen av de forespurte har avslått fore-
spørselen på grunnlag av manglende 
honorar.

Som arrangør og tilrettelegger er vi opp-
tatt av å anvende metodikk for å skape 
engasjement og eierskap. Ved alle nett-
verksamlingene brukes store deler av 
samlingen til aktiv deltakelse. Metodik-
ken har variert fra instruerende opp-

gaver, drøfting og 
erfaringsutveksling 
i grupper, reflek-
terende prosesser3 
til høring4 og Open 
Space-konferanse 
(Svendsen, Selbekk, 
Sagvaag 2012). Etter 

gruppesamtaler har deltakerne delt er-
faringer og resultater i plenum. Reflek-
sjonene fra smågruppene blir på denne 
måten løftet opp til et felles forum for å 
styrke erfaringsformidling og bygge fel-
lesskapsfølelse.

Organisering og tilrettelegging av alors 
nettverkssamlinger skjer med utgangs-
punkt i reell deltakermedvirkning til 
både innhold og prosess for samlingene. 
Dette medfører at deltakerne opplever 
og vurderer seg nyttige og ansvarlige på 
samlingene. De opplever at tematikken 
angår dem, og at temaet som blir berørt 
har sitt opphav i deres behov. Utviklingen 
i temaer for samlingene har hatt en na-
turlig progresjon og prosess som resultat 
av reell deltakerstyring.

3 For mer informasjon om de ulike metodene; se 
Rusfag nr. 2 2010

4 Høring er en metode for deltakermedvirkning 
som ved første nettverkssamling består i 
skriftelige innspill fra deltakerne på etterspurte 
temaområder.

Som arrangør og tilrettelegger er vi 
opptatt av å anvende metodikk for å 
skape engasjement og eierskap
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Her følger en oversikt over et utvalg av te
maer som har vært belyst:

 » Rusen og arbeidslivet - erfaringer og 
utfordringer

 » Rusmidler og behandling
 » Forebygging, kultur og holdning
 » Kvinner  -  arbeidsliv - rus 
 » Narkotiske stoffer og legemiddelbruk - 

utfordringer for arbeidsplassen
 » Godt AKAN-arbeid
 » Når er nok nok? Hvordan møte og 

håndtere utfordrende saker tilknyttet 
arbeidsliv og rus?

 » Tydelig ruspolitikk på arbeidsplassen - 
hvordan - hvorfor?

 » Behandlings- og pårørendetilbud – når 
og hvordan?

 » Rusproblemer på arbeidsplassen – mitt 
eller vårt ansvar?

 » Rusmidler og rusmiddeltesting - illega-
le rusmidler og medikamentmisbruk

 » Avhengighetens mangfoldighet. Rus-
midler – spill/gambling – pårørende

 » Velkommen til arbeidslivet! Overgang 
fra studie/skole til arbeidsliv

Antallet deltakere ved samlingene har 
vært gradvis økende ved alle de regionale 
nettverkene. Antall deltakere ved nett-
verkssamlingene har variert fra rundt 28 
til 90 personer. 

I Oslo/Akershus er deltakergruppene 
større, mens det i mer grisgrendte om-
råder gjerne er 25-30 deltakere ved nett-
verkssamlingene. Våre erfaringer tilsier at 
et deltakerantall på ca. 50 fungerer godt 
ut fra nettverkets intensjon, også når det 
gjelder vår metodiske tilnærming. I løpet 
av denne perioden har det vist seg at ca 40 
% av deltakerne er en stabil gruppe som 
deltar ved de fleste samlingene, mens 60 
% varierer etter temaet for samlingene.

Tilbudet på kurs innen området arbeids-
liv og rus er stort, men denne tilnærming 
ser ut til å ha truffet en målgruppe som 
ønsker noe annet enn hva tradisjonelle 
kurs kan gi. Tilbakemeldingene fra (nett-
verks)samlingene viser at nettverkets 
deltakere føler seg betydningsfulle, opp-
lever kontinuitet i tilbudet og mener til-
budet er nyttig i arbeidshverdagen.

Camilla Bakkeng, seniorrådgiver ved 
Akankompetansesenter, skriver på Akans 
hjemmesider:

«To ganger i året har vi samlet rundt 
60 deltakere fra ulike virksomheter til 
alornettverk.  Ideen er å møtes for å 
dele suksesser, utfordringer, erfaringer og 
spørsmål for å bli enda bedre i det rusfore
byggende arbeidet.
Det er deltakerne selv som bestemmer 
agendaen fra gang til gang. På den må
ten sikrer vi at temaene er aktuelle. Meto
dikken skiller seg fra andre kurs og semi
narer ved at vi legger opp til mest mulig 
diskusjon og minst mulig presentasjon. 
alor nettverk finnes i flere fylker allerede 
og enda flere etablerer seg. Vi garanterer at 
du vil utvide nettverket ditt, få inspirasjon 
og faglig påfyll ved å delta.»

Utvikling og drift innen regionale 
nettverk  
I 2008 var KoRus - Midt-Norge sammen 
med Lade behandlingssenter de første 
virksomhetene som tok kontakt med 
ønske om et regionalt alor nettverk i 
Sør-Trøndelag. KoRus - Stavanger invi-
terte derfor til samarbeid med Akan kom-
petansesenter for sammen å bistå andre 
kompetansesentre/behandlingsmiljøer 
som ønsker å starte alor nettverk. Dette 
samarbeidet har gitt resultater og en rek-
ke regioner i Norge har etablert alor nett-

verk etter samme modell og i samarbeid 
med Akan.  

I perioden 2009 – 2014 startet man 
regionale nettverk i Sør-Trøndelag, 
Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og i 
Nord-Trøndelag, og flere regionale nett-
verk er under planleg-
ging. De regionale alor 
nettverkene driftes og til-
rettelegges av regionale 
kompetansesentre innen 
rus i nært samarbeid med 
lokale behandlingsmiljøer. 
Dette innebærer at man-
ge ulike kompetansemil-
jøer, instanser og fagfolk 
er engasjert og involvert i tematikken 
arbeidsliv og rus. Noen av de involverte 
behandlingsmiljøene er: Lade behand-
lingssenter, Borgestadklinikken, A-sen-
teret Oslo, Rogaland A-senter, Trasopkli-
nikken, Incognito og Blå Kors (pr. 2014). 
NAV arbeidslivsenter er aktivt involvert 
i driften av enkelte nettverk. I tillegg til 
kompetanse- og behandlingsmiljøene 
er ulike fagfolk og ansatte ved bedriftene 
engasjert i nettverksarbeidet. Tilretteleg-
ger av alor nettverk i Sør-Trøndelag uttal-
te i Rusfag nr. 2, 2011:

”alor nettverk er et virkemiddel i tidlig 
intervensjon overfor den voksne del av 
befolkningen. Det er ønskelig at arbeids
takere får tidlig hjelp med sine rusproble
mer. Bevisste ledere, Akankontakter og 
HMSansatte kan være viktige støttespil
lere for at dette skjer ”.  (Solberg 2011).                                                                                                    

Drift av alor nettverk gir en god arena for 
kontakten mellom forskning og praksis. 
Nettverket stimulerer utviklingen innen 
forbygging med økt fokus på tidlig inter-
vensjon, og belyser hvordan en kan få til 

Akan-arbeid og tilbud til bedriftene. Fag-
personer fra kompetansesenter og be-
handlingsmiljø opplever ved å delta på 
nettverkssamlingene både å få bidra og 
få tilgang til viktige erfaringer fra arbeids-
livet via ansatte i bedrifter og virksomhe-
ter (feltet). Behandler Mari Bull Teig ved 

Lade behandlingssenter 
sier: 

”Å dele kunnskap og å dele 
erfaring er noe av det vik
tigste”. 
(avslutningsreplikk fra fil
men om alor nettverk 2009)

Erfaringer fra feltet er nyt-
tig kunnskap for å styrke videre arbeid 
innen kompetanseutvikling og behand-
ling av rusproblematikk i arbeidslivet. 
Flere av KoRus sine utviklingsprosjekter 
har sin bakgrunn i kjennskap til feltet 
via erfaringsdeling fra deltakere på nett-
verkssamlingene. Nettverket er en arena 
der det er mulig å presentere forskning 
og der teoretikere kan få erfaring fra 
praksis. Interessen for å bidra i og delta 
på nettverkssamlingene har vært posi-
tiv fra både behandlings- forsknings- og 
kompetansemiljøene.
 
«Som rådgiver i AKAN kompetansesen
ter er nettverkssamlingene en unik arena 
for å høste erfaringer og utfordringer dere 
ute i virksomhetene opplever. Det er dis
se praktiske erfaringene, «beste praksis» 
eksemplene og utfordringene vi bringer 
med oss inn i andre arenaer hvor vi får 
mulighet til å påvirke blant annet helse
politikken i Norge. På den måten blir alle 
spørsmål og erfaringer fra dere en viktig 
stemme i det rusforebyggende arbeidet.»

Drift av alor nettverk gir 
en god arena for kontak-
ten mellom forskning og 
praksis
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«If you want to go fast, go alone. If you 
want to go far, go together!» 
(Camilla Bakkeng, Akan)

Deltakerne inspireres – bedriftene 
utvikles                                                                                                              
Etter 4 års drift, forelå det en evalue-
ringsrapport (Lie 2010) på oppdrag fra 
Rogaland A-senter i samarbeid med 
 Helsedirektoratet. Evalueringen hadde 
blant annet til hensikt å gi svar på om 
deltakerne fra bedrif-
tene lærer noe nytt, og 
om deltakelse i nettver-
ket bidrar til forbedret 
praksis i bedriftene. I 
rapportens resymé står 
det:

 » Bedriftene har i stor grad endret og 
forbedret praksis knyttet til rus i ar-
beidslivet ved å etablere skriftlige ret-
ningslinjer, styrket det forebyggende 
arbeidet og har fått bedre kompetanse 
til å håndtere vanskelige situasjoner 
(Lie 2010: 2).

Under oppsummeringen av rapporten 
kommer det fram at:
 » Deltakerne opplever at de har stort 

utbytte av samlingene. For mange er 
samlingene et sted for faglig oppdate-
ring.

 » Mange nevner at de blir sikrere i sin 
rolle knyttet til arbeidsliv og rus i be-
driften, og får inspirasjon og motiva-
sjon til å drive informasjon og forebyg-
gende tiltak internt.

 » Enkelte bedrifter har utviklet egne ret-
ningslinjer og policy for rus som følge 
av deltakingen. Deltaking på samlin-
gene har gitt resultater i praksis for be-
driftene (Lie 2010:4-5).

Norge har til hensikt å sikre kvaliteten og 
den videre utviklingen av alor nettverkets 
modell og arbeidsform. For å oppnå det-
te, forutsettes det at en ved start og drift 
følger fastsatte kriterier. Sentrale kriterie-
ne for alor nettverk er:

 » Nettverket etableres i samarbeid med 
KoRus - Stavanger i regi av Helsedirek-
toratet

 » Driftes av kompetansesenter innen rus i 
nært samarbeid med behandlingsmiljø

 » Nettverket er regionalt forankret
 » Driftes i tråd med nettverkets inten-

sjon, målgruppe, og organisering 
 » Tilrettelegger for reell deltakermed-

virkning, og følger non profit-prinsippet
 » Felles logo og brosjyremateriale inngår 

som en del av utvikling og felles merke-
varebygging

Viktige faktorer for den videre utviklingen 
av de regionale alor nettverkene vil være: 
Fokus på den regionale forankringen; 
å holde fast ved aktiv involvering og 
nytte verdi for deltakerne, kontinuitet 
og selvkost-prinsippet, bredde i fag- og 
kompetansemiljøer ved tilretteleggingen 
og driften av nettverkene, samt å  styrke 
rekrutteringsarbeidet for å nå ulike  
 private og offentlige virksomheter.

Arbeidslivet er fortsatt en viktig arena 
for forebygging og tidlig intervensjon 
overfor helseskadelig bruk av alkohol og 
andre rusmidler. Stortingsmeldingen om 
rusfeltet (St.meld. 30) og Folkehelsemel-
dingen (St.meld. 34) har som mål at alle 
arbeidstakere skal være omfattet av en 
generell og bevisstgjørende rusmiddel-
politikk. Rusmiddelforebygging i voksen-
befolkningen er et utviklingsområde, og 
en av hovedoppgavene for KoRus i 2015 
vil fortsatt være å videreutvikle og drifte 

Resultatene fra evalueringen viser at 
nettverket har nytte- og overføringsver-
di i bedriften. Som forbedringspotensial 
nevnes tidlig oppdagelse av rusproble-
mer hos ansatte, iverksetting av tiltak og 
henvisning til behandling. 

Levedyktig
Kompetansesenter rus (KoRus - Stavan-
ger), Rogaland A-senter, mottok høsten 
2011 Akan-prisen for beste rusforebyg-

gende tiltak i arbeidsli-
vet og ”for etableringen 
av alor nettverket, som 
siden 2006 har arbeidet 
med å utvikle og drifte 
et nytt rusmiddelfore
byggingstiltak”. 

Magasinet for Fargorganiserte skriver: 
”alor nettverket har vist god levedyktighet, 
og erfares som nyttig for deltakerne. Fra å 
være et tiltak i kun et av landets fylker, 
har tiltaket spredd seg til andre deler av 
landet”.
(Østlie, 2011).

Komiteen bak prisen mener alor nett-
verket har et stort potensial og høy på-
virkningskraft når det gjelder å oppfylle 
målet om å forebygge rus- og avhengig-
hetsproblemer i arbeidslivet.

Med bakgrunn i flere regionale alor nett-
verk ble det naturlig å etablere en arena 
for utveksling av erfaringer og inspirasjon 
mellom tilretteleggerne for videre utvik-
ling av nettverkene. Høsten 2011 ble den 
første årlige samlingen for tilretteleggere 
av alor nettverk i Norge arrangert. Are-
naen for tilretteleggere av regionale alor 
nettverk har fått navnet alor Norge, og 
organiseres og tilrettelegges av Arbeidsliv 
og rus-gruppen v/KoRus - Stavanger. alor 

de regionale alor nettverkene. Rusfore-
bygging i arbeidslivet krever samarbeid 
for å oppnå resultater. Nettverkene mu-
liggjør samarbeid på tvers av virksomhe-
ter, bransjer og fagfelt. Det vil derfor være 
viktig å styrke tilbudet og gi flest mulige 
bedrifter tilgang til deltakelse i alor nett-
verk. 

En oversikt over eksisterende alor nett-
verk, kontaktpersoner og tidspunkter for 
regionale samlinger finnes på nettsiden:
www.alor.no

Om forfatteren:
Ingunn K. Svendsen er klinisk spesialist 
i psykiatrisk sykepleie, veileder og GCP 
trainer. Hun er ansatt som spesialrådgi
ver ved KoRus – vest, Stavanger Rogaland 
Asenter og har siden 2005/2006 arbeidet 
med å utvikle en modell for alor nettverk.

Resultatene fra evalueringen 
viser at nettverket har nytte- 
og overføringsverdi i bedriften
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Sammendrag
Erfaringsmaterialet som ble innhentet 
vår og høst 2014 fra et utvalg feltfagfolk 
i Vestfold, Buskerud, Telemark og Ag-
der-fylkene, viser at det er viktig med styr-
ket fokus på utsatte unge og eldre med 
rusproblemer med et omfattende hjelpe- 
og omsorgsbehov. Materialet viser også 
at det er lite fokus på minoritetsgrupper 
og deres rusutfordringer, noe som først 
og fremst ser ut til å skyldes manglende 
kompetanse på området. Feltfagfolkene 
pekte også på at bruken av sosiale me-
dier er en utfordring, både når det gjel-
der rushandel og koplinger til og mellom 
marginaliserte grupper. Flere pekte også 
på grovere vold i utsatte gatemiljøer, og 
mange tok opp bekymring knyttet til sek-
sualisering, der kvinner ser ut til å være 
særlig utsatt. Rapporteringen om be-
hov for skjerpet fokus på unge står noe 
i motstrid til rapporter fra Ungdata, der 
betegnelser som «snillere og skikkeligere 
ungdom» og mindre bruk av rusmidler er 

framtredende. Vi spør oss derfor om det 
er slik at Ungdata ikke i tilstrekkelig grad 
makter å fange opp tidsaktuelle bevegel-
ser i vår tid. Det kan selvsagt også være 
slik at feltfagfolkene ser det de er ute etter 
å se, og derved ikke observerer bredden 
og helheten. Vår vurdering så langt er 
imidlertid at feltfagfolkene makter å se 
både helhet og trender. Dette kan tyde på 
at vi i større grad enn hva som er praksis 
i dag bør kople felterfaringer med data vi 
innhenter gjennom mer tradisjonell do-
kumentasjon og forskning. Slik sett peker 
arbeidet knyttet til «Feltfagfolk viser vei» 
også på en interessant metodologisk ret-
ning for den videre kunnskapsutviklin-
gen innen feltet.  

Begrunnelse: Hvorfor ut i felt – nå? 
Ett av kompetansesentrenes viktigste 
oppdrag er å være en brobygger mel-
lom kunnskap og praksis. Kompetanse-
sentrene skal bidra til et kompetent fag-
miljø innen rusfeltet spesielt, primært 

58 fagfolk fra rusfeltet i kommuner i helseregion sør er samstemte i sin bekymring for de unge 
og de eldste rusmisbrukerne med store hjelpebehov.  Det viser gjennomgangen av feltdialoger 
utført av KoRus – Sør.

Feltfagfolk viser vei

Av: Karin Gustavsen og 
Reidar Pettersen Vibeto, 
KoRus - Sør

Rusfag nr. 1–2015
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på kommunenivå. Veien inn i og ut av 
rusavhengighet er sammensatt. Dette 
skal kompetansesentrene bidra til å for-
klare og forstå. Samfunnsoppdraget er 
derfor også knyttet opp mot folkehelse 
og forebygging. Av den grunn er det også 
nødvendig at kompetansesentrene har 
fokus både på forklaringer og mulige løs-
ninger på ulike nivå-
er. Dette fordrer også 
en årvåkenhet for 
hvordan kunnskap 
utvikles. KoRus - Sør 
har tradisjon for å 
bidra til å utvikle ny 
kunnskap, blant an-
net gjennom å initiere og igangsette nye 
innsatser og etterprøve disse ved syste-
matisk dokumentasjon. Ett nyere eksem-
pel er Barn og rusfamilier (BIR)1. I tillegg 
har vi, i likhet med øvrige KoRus-er, an-
svar for oppfølging av nasjonalt initierte 
programmer. Et slikt område er ROP og 
Lokalt rusarbeid. Som ledd i å se nær-
mere på nettopp hva feltet selv mener 
er viktig å fokusere på i nær fremtid, ble 
arbeidet «Feltfagfolk viser vei!», utformet. 
Den erfaringsbaserte kunnskapen denne 
faggruppen besitter er etter vår vurde-
ring en svært viktig kilde når praksis skal 
utvikles. 

Feltnær tilnærming
Feltdialogene ble gjennomført etter 
fokus intervjumetoden, en tilnærming 
som anvendes for innsamling av kvalita-
tive data. Dette innebar forberedelse av en 
temabasert intervjuguide som vi benyttet. 
Dialogen ble ført i en relativt åpen form, 
der deltagernes umiddelbare spørsmål, 
erfaringer og betraktninger fikk spillerom. 

1 https://teora.hit.no/bitstream/handle/ 
2282/2102/2346.pdf?sequence=1

Gjennom å dele åpent i en gruppe, legges 
også grunnlaget for aktiv respons, reflek-
sjon og ny-deling. Ved hjelp av dette gir 
fokusgrupper en merverdi når det gjelder 
tilgang på data. Det ble tatt løpende no-
tater underveis, og vi sjekket hele tiden ut 
med deltagerne om det vi oppfattet var i 
tråd med det de mente å si. Denne formen 

for løpende valide-
ring av data er svært 
viktig for å sikre at vi 
forstår hva deltager-
ne faktisk mener.

Vårt utvalg er verken 
representativt eller 

mange nok til å kunne utgjøre en form for 
«stemmen til alle». Derimot utgjør de en 
interessant stemme når KoRus - Sør skal 
bidra til å legge til rette for best mulige 
tiltak inn i den delen av vårt arbeid som 
er rettet mot ROP og Lokalt rusarbeid. 
Feltfagfolks stemmer har vi også satt i 
sammenheng med annen kunnskap på 
området. Denne formen for flerdata-
tilnærming for å forstå fenomener og 
oppdage nye, mener vi har en egenverdi. 
Metodetriangulering er da også ansett 
som en verdifull framgangsmåte innen 
metodekunnskapen når man skal forsø-
ke å forstå komplekse og sammensatte 
fenomener. I vårt tilfelle har vi innhentet 
kvalitative fersksvaredata og analysert 
dem i lys av annen forskning på området. 
Vi ble svært godt mottatt i felten, og erfar-
te at denne arbeidsformen gav god gjen-
klang. Dette er i seg selv en viktig erfaring 
for oss i KoRus - Sør, og en indikator på 
at vi har nådd fram med vår metodiske 
tilnærming.  

Deltagerne  
Feltdialogene ble gjennomført vår og 
høst 2014. I alt 56 feltfagfolk deltok fra 

den regionen som KoRus - Sør dekker. 
Regionen består av fylkene Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest- 
Agder. Denne storregionen består av i 
alt 83 kommuner, og har en samlet be-
folkning på nær en million mennesker. 
Vi valgte en tilnær-
ming der vi både 
ønsket å høre fag-
folk fra ulike deler av 
regionen, og ha med 
representanter fra 
både store og små 
kommuner. Vi har 
ikke gått i dybden 
på akser som rural 
– urban og sentrum – periferi, men det 
var viktig for oss å få tilgang til et bredt 
spekter av stemmer. Midt-Telemark (Bø, 
Nome, Sauherad) ble valgt som represen-
tanter for land- og småkommuneerfarin-
gen, og i alt deltok 11 fagpersoner derfra, 
de fleste jobber feltnært. Det var repre-
sentanter fra rusomsorg, psykisk helse og 
NAV. Larvik ble valgt som representant 
for en stor kommune i norsk målestokk, 
med langvarige levekårsutfordringer. 
Herfra deltok i alt 18 fagpersoner, de fles-
te jobber feltnært. Det var representanter 
fra rusomsorg, psykisk helse, ungdoms-
tjenesten og boligtjenesten. Drammen 
ble valgt som representant for storby-
tematikken. Fra Drammen deltok i alt 6 
fagpersoner, de fleste jobber feltnært. 
Det var representanter fra rusomsorg, 
psykisk helse og ungdomstjenesten. Kris-
tiansand, Birkenes og Lillesand ble valgt 
som representanter for Agder-regionen, 
som både har storby- og småkommune-
tematikk. I tillegg scorer Agder-regionen 
høyt når det gjelder negative levekår. Fra 
Agder deltok i alt 22 personer. 

Funnene  
Dialogen viste oss at deltagerne har et 
drivende engasjement i arbeidet sitt. I 
det videre redegjør vi for hovedtrekkene 
i funnene. Innledningsvis vil vi framheve 
at dialogene viste oss at det deltagerne 

trakk fram som vik-
tige momenter var 
likt for de ulike geo-
grafiske områdene, 
noe som var inter-
essant. Vi fant in-
gen store forskjeller 
blant de ulike del-
tagergruppene i det 
som ble formidlet, 

verken av erfaringer eller anbefalinger. 
Derimot fant vi at Agder-regionen hadde 
et noe høyere fokus på bruk av verger og 
utviklingen i voldsbildet enn de øvrige. 

Hvilke målgrupper ble trukket fram?
Feltdialogene viser at det er tre målgrup-
per som utpeker seg. Dette er ungdom, 
personer med langvarige rusproblemer 
samt etniske minoriteter. I det videre 
tar vi for oss nevnte tre grupper, slik det 
framkom av dialogene. 

Ungdom
Dialogene viste oss at det i felten er en 
stigende bekymring for ungdoms bruk 
av rusmidler, særlig bruk av cannabis og 
syntetiske rusmidler. Feltfagfolk viser til 
at ungdom sier at det er lett å få tak i, de 
mener også ofte at det er greit at kame-
rater og andre ungdommer bruker can-
nabis: 

Erfaringene mine er at det er mer legitimt 
å forholde seg til rusmidler nå enn før. 

Ungdata sier at ungdom synes det er tabu 
å bruke hasj, våre felterfaringer viser noe 

Feltdialogene viser at det er tre mål-
grupper som utpeker seg. Dette er 
ungdom, personer med langvarige rus-
problemer samt etniske minoriteter

Vi ble svært godt mottatt i felten, og 
erfarte at denne arbeidsformen gav 
god gjenklang
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annet. Det er mye rusbruk blant ungdom
mer, innen idretten, mv. De blir yngre og 
yngre, mer sammensatt. 

Det var også bekymringer knyttet til ut-
viklingen av det som ble betegnet som 
«hardere miljøer» blant 
ungdommer: 

Merker det i miljøene at 
de har det verre på alle 
måter.

Ungdom og bruk av 
nett, både til å skaffe seg rusmidler og til 
å delta på ulike sosiale medier, ble også 
tematisert. Denne gruppen av ungdom-
mer, ble også betegnet som «de usynli-
ge», fordi feltfagfolkene ikke ser dem i 
gatebildet: 

Kommer til å oppleve en eksplosjon, de 
som sitter på rommene og henter på nett, 
sterke stoffer som de ikke har peiling på 
hvordan kan virke. Mange nettsteder for 
den som vil handle på nett eller få tips.  

Kategorien «den usynlige ungdommen», 
var forøvrig et tema som mange meldte 
sin bekymring for:   

Vi vet for lite om dette generelt. 

De gjør seg utilgjengelige, de er ikke i by
bildet, de bruker ikke organisasjoner og 
tilbud, de henger ikke på kjøpesentret. De 
er kanskje på nett. 

Holdningene til bruk av rusmidler var 
også et tema, og der finner vi følgende 
utsagn svært interessant: 

Mange av de unge tenker at de ikke mis
bruker rus, men bare bruker det.

blisert i 20142, viser at vi har lite informa-
sjon om alkohol- og rusproblematikk for 
ungdommer under 20 år. De faller uten-
for: «Når unge tenåringer utvikler ruspro
blemer er det nesten ingen som klarer å ta 
tak i det før de har passert 20. Når de da 
blir kartlagt, har de like store rusproble
mer som de som er 10 år eldre enn dem», 
sier rusforsker Sverre Nesvåg.  

Det er ulike forklaringer på hvorfor ung-
dom er usynlige og ikke fanges opp tidlig. 
Mangel på samarbeid mellom barne-
vern, barne- og ungdompsykiatri og opp-
følgingstjenester/behandling for dem 
over 18 år, er en forklaring. Manglende 
kartleggingskompetanse for å avdekke 
rusproblematikk, er en annen forklaring. 
Studier peker blant annet på at vi finner 
rus- og psykiatriproblematikk hos ung-
dom som dropper ut av skolen. I kliniske 
miljøer blir det erfart at ungdom i den 
første tiden med rus kun kjenner de po-
sitive effektene av rusen, noe som igjen 
kan være en medvirkende årsak til at flere 
ungdommer med rusproblemer ikke blir 
fulgt opp.  

Personer med langvarig rusproble
matikk
I alle kommunegruppene ble en gryende 
uro knyttet til de mest «slitne», trukket 
fram. Dette er blant annet LAR-brukere. 
Bekymringen gikk i hovedsak på to ting: 
 » De trenger tettere oppfølging enn det 

kommunene makter å gi. Begrepet om-
sorg ble benyttet om behovet. Dette ble 
utdypet med at denne gruppen er så 
dårlig fungerende at de trenger tilsyn 

2 http://www.helsestavanger.no/no/OmOss/
Avdelinger/regionaltkompetansesent
erforrusmiddelforskning/Sider/Rusmiddelb
rukiNorgeBrukerPlanstatistikk.aspx

Et betydelig tema var hva slags tilbud 
som finnes til både den ungdommen 
som er i drift, og den ungdommen som er 
på skole, men som har høyt fravær. Alle 
gruppene var svært opptatt av at det er 
for dårlig tilbud til denne ungdommen. 

Dette gjelder både på 
dagtid, ettermiddager 
og kvelder samt helger. 
Det ble etterlyst både 
mer oppfølging fra NAV 
og fra flere virksom-
heter i kommunen: 

Aktiviteter er et stort tema i hverdagen. Vi 
jobber med denne brukergruppa. 

Dagene blir kjedelige, det er ikke noe al
ternativ, da er det ingen grunn til ikke å 
ruse seg.  

Har ikke noe meningsfulle aktiviteter i det 
hele tatt

Et annet tema som ble tatt opp, var ung-
dom med rusproblematikk og boliger: 

Mange av ungdommene mangler bolig, 
de blir gående i familien, det er ikke bra. 

Veldige dårlige kår for mange unge. 

Det jeg er mest bekymret for, er unge jen
ter i nødboliger. Jeg er redd for at de selger 
seg selv for stoff. Bør vi ha boliger bare for 
jenter? 

Funn fra Ungdata viser en nedgang i 
bruk av rusmidler blant ungdom. Våre 
felterfaringer tyder imidlertid på at det 
er en bevegelse i ungdomsgrupper som 
vi bør vurdere grundigere. Norges største 
rusundersøkelse noensinne, som ble pu-

og oppfølging hele døgnet, men mange 
får ikke dette.  

 »  Gruppen får mindre politisk oppmerk-
somhet enn tidligere. Dette kan føre 
til redusert faglig oppmerksomhet og 
manglende prioritering av gruppen. 
ROP ble vist til som en viktig satsing i 
så henseende, men det ble samtidig 
uttrykt utsikkerhet om dette er tilstrek-
kelig i forhold til beslutningsnivået i 
kommunene.  

Aldersgruppen som ikke er definert som 
ungdom de siste totre, fire år, er en grup
pe som glipper. Ressursene er snudd til 
fokus på ungdom. Tilbakemeldingen fra 
LARgruppen, er at de voksne LARfolk
ene får et større problem, vi ser økende 
side misbruk og dårlig helse.

Samtidig ble det uttrykt stor tilfredshet 
med ROP-satsingen, som alle gruppene 
mente både var tidsriktig og viktig, samt 
at programmet også gir gode verktøy, økt 
kunnskap og styrket kompetanse: 

Mange nye registrerte ROP, 89 nye, stor øk
ning. Vi gjør grundigere kartlegging, kan 
være en del av forklaringen. Vi får antage
lig fram et riktigere bilde enn tidligere, det 
er flere med stort hjelpebehov enn det vi 
har vært klar over. 

I denne gruppen finner vi også eldre med 
rusutfordringer. Det ble etterlyst mer 
kompetanse på dette området. Konkret 
ble det også foreslått at kommunene 
oppretter aktivitetssentre for eldre med 
rusutfordringer. 

I følge ROP-retningslinjen viser flere 
utenlandske studier en høy forekomst av 
ruslidelser i psykisk helsevern, særlig hos 
pasienter med de mest alvorlige psykiske 

Dagene blir kjedelige, det er 
ikke noe alternativ, da er det 
ingen grunn til ikke å ruse seg.  
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lidelsene. Det er også gjort noen få norske 
studier som viser høy forekomst av rus-
lidelser i psykisk helsevern, spesielt ved 
sikkerhetsavdelinger. I akuttavdelinger 
varierer andelen mellom 20 og 47 %. I TSB 
(tverrfaglig spesialisert behandling) er 
det en høy forekomst av psykiske lidelser. 
Særlig personlighetsforstyrrelser, angst 
og depresjon. Blant mottakere av øko-
nomisk sosialhjelp, anslår statistisk sen-
tralbyrå at ca 40 % har ruslidelse og/eller 
psykisk lidelse. Blant bostedsløse viser 
kartlegging at ca 25 % hadde ROP-lidelse 
(2005). (Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av 
personer med samtidig ruslidelse og psy-
kisk lidelse-ROP-lidelser 2012.)

Blant gruppen «slitne», ble det især fra 
Drammen uttrykt tydelig bekymring 
knyttet til kvinnenes situasjon, spesielt 
knyttet til kropp og sex. Uttrykket «sex 
som selvskading» ble anvendt. Deltager-
ne mente at hjelpeapparatet tradisjonelt 
er bedre forberedt på å jobbe med menn, 
og at det er vanskeligere å forholde seg til 
kvinner, de problemene de har og de ut-
fordringer dette medfører. ROP-brukere 
og graviditet ble også trukket fram som et 
utfordrende område. Det var usikkerhet 
omkring når tvang skulle brukes, særlig 
grunnlaget for dette. Vi fikk forståelsen 
av at det var en del usikkerhet knyttet til 
denne tematikken. Det ble også nevnt at 
denne gruppen ikke ønsket noen tett på 
seg, og forsøkte derved å unngå kontakt. 

Etniske minoriteter 
Denne målgruppen ble ikke tatt opp spe-
sifikt av noen grupper. Derimot ble det 
mye dialog knyttet til denne tematikken 
da vi/KoRus - Sør etterspurte området. 
Det faktum at deltagerne selv ikke tok 
opp denne tematikken, kan ha flere for-

I dialogene kom det også fram at det er 
viktig å ikke se minoritetsbefolkningen 
som en gruppe: 

Vi burde kanskje være mer oppmerksom 
på hva som er lurt i forhold til ulike grup
per. Det er jo store forskjeller blant ulike 
minoritetsgrupper.

En kommune hadde 
også erfaring med at 
det er en betydelig 
fordel å ha ansatte 
med minoritets-
språklig bakgrunn 
dersom rustjenesten 
skal komme i posi-
sjon til denne grup-
pen. 

KoRus - Sør er nå i gang med, som følge 
av våre feltfunn, å gjennomføre intern 
kompetanseheving og styrke vårt tilbud 
overfor kommunalt ansatte på dette om-
rådet.  

Hvilke temaer ble trukket fram?
I det foregående har vi gjort rede for ho-
vedtrekkene i feltfagfolk-dialogene. I det 
videre gir vi en kortfattet oppsummering 
av de ulike innspillene som kom fram, 
både av dagsaktuelle temaer og hva som 
bør utvikles og/eller forbedres. Et tema 
som mange tok opp, var at rustjenesten 
må bli langt mer aktive på nettet. Både 
som et tilbud, og for å følge med på det 
som skjer på ulike nettsteder. Freak-for-
um er blant annet et nettsted som ble 
nevnt som en sosial tumleplass for ung-
dom, og særlig utsatte unge:   

Når bør du begynne med stoff? Det er kan
skje en uaktuell problemstilling for deg, 
men det diskuteres seriøst på FreakForum.

klaringer. En forklaring kan være at rus-
misbruk blant etniske minoriteter faktisk 
ikke er særlig utbredt. Vår antagelse er 
derimot at manglende avdekking av rus-
tematikk blant etniske minoriteter også 
kan ha sammenheng med manglende 
kompetanse på området, samt at denne 
gruppen muligens også er mindre synlig 
i gatebildet. Dialogene viste oss at denne 
antagelsen hadde støtte. Det framkom at 
denne gruppen er mindre synlig i gate-
bildet, og i det vi kan betegne som tradi-
sjonelle rusmiljøer: 

Blant mange av de ulike etniske gruppene 
er det skam å bruke denne delen av hjel
peapparatet. 

Vi har ganske få av dem, vi har inntrykk 
av de som kommer hit har kommet veldig 
langt. Familien har kuttet dem ut. 

De er i lukkede miljøer.

Mange tabuer rundt psykisk helse og rus, 
mange har ikke ord for dette, det setter seg 
i kroppen.   

I artikkelen rusmiddelbehandling og 
skam framkommer det at mennesker 
med etnisk minoritetsbakgrunn og rus-
utfordringer i liten grad søker kontakt 
med hjelpeapparatet. Det pekes på fakto-
rer som lav systemtillit, språk og kulturel-
le barrierer som hinder. Et annet sentralt 
hinder handler om skam, og at å snakke 
om egen og familiens skam aktiviserer 
selve skammen, slik også våre data viser. 
(E. Berg og R. Audestad, 2006)3. 

3 Rusmiddelbehandling og skam av Elin Berg 
og Ragnhild Audestad 2006. Oslo kommune 
rusmiddeletaten kompetansesenteret ISBN 82
927170506

nu, et norsk debattnettsted med 46.000 
medlemmer.(…) I lang tid lå det også opp
skrifter på hvordan man lager syntetiske 
narkotika, som GHB, på nettstedet. (…) 
Hvor liberal er du? FreakForum er ikke 
det eneste stedet der det gis oppskrifter 
på hvordan man kan utføre kriminelle 
handlinger. Ved søk på Google kan man 
finne langt flere kilder. Det er svært sjelden 

myndighetene griper 
inn overfor dem, rett 
og slett fordi de stort 
sett er lovlige4. 

Mange tok også opp 
at ansatte i skole-
ne, og spesielt mil-
jøarbeidere, må få 
kunnskap om rus-
tematikk, og at det 

er svært viktig å utvikle samarbeid med 
skolene og fagtjenester innen rus. Fle-
re tok til orde for at det er viktig at ung-
dommer får faktakunnskap om rus. Også 
politiet ble nevnt som en faggruppe som 
har mye kunnskap om nåtid, og som i for 
liten grad benyttes. Samtidig ble det sett 
på som en utfordring å balansere mellom 
ungdom, foreldre og politiet. Alle grup-
pene tok opp at dagens foreldregenera-
sjon har en helt annen rusadferd enn hva 
vi så tidligere. I dag fester mange foreldre 
regelmessig, på samme måte som ung-
dommene. Selv om ikke ungdommen 
er med på festene, vet de godt hva som 
foregår. Det ble også vist til at noen for-
eldregrupper fra mellomklasse- eller 
høyklassemiljøer har lukkede fester der 
ulike former for rusmidler benyttes. Det 
ble uttrykt bekymring for dette, og at det 
er et område vi vet lite om så langt. 

4 http://www.dinside.no/827566/derskurkene 
diskuterer

KoRus - Sør er nå i gang med, som 
følge av våre feltfunn, å gjennomføre 
intern kompetanseheving og styrke 
vårt tilbud overfor kommunalt ansatte 
på dette området
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Også mer og bedre samarbeid med fast-
leger ble etterlyst. Samhandling med 
fastleger, spesialisthelsetjenesten og øv-
rige kommunale tjenester var et tema i 
alle dialogene, og særlig i Agder. Sam-
handling mellom første- og annenlinje-
tjenesten var også et tema som enga-
sjerte, og det ble det 
gitt klart uttrykk for 
at dette må bedres. 
Flere tok til orde for 
betydningen av at 
samarbeidet også 
må innbefatte poli-
tiet og fengselsvese-
net i større grad enn 
i dag. Det ble også 
etterlyst en bedre kommunikasjon og 
opplysningsflyt mellom spesialisthelse-
tjenesten og kommunene. Feltfagfolk i 
kommunen uttrykte frustrasjon over at 
de ikke fikk epikriser og til tider heller 
ikke opplysning om at pasienter ble ut-
skrevet fra døgnavdeling. I tilknytning 
til dette ble også «fjerdelinjetjenesten», 
drøftet. Dette ble definert som en tjenes-
te som kan håndtere dem som er så syke 
at verken spesialisthelsetjenesten eller 
kommunene har kompetanse til å hånd-
tere dem. Her ble det blant annet vist til 
ROP og geriatripasienter, der de farlige 
ROP-pasientene som ikke oppfyller diag-
nosekriterier for alvorlig psykisk lidelse 
eller fortsatt ikke har fått adekvat utred-
ning og behandling, er en stor utfordring. 
I tilknytning til dette ble det påpekt at det 
er et tydelig kompetansebehov innen fel-
tet, ettersom et stadig større ansvar for 
ROP-pasienter overføres til kommunene.

Agder-regionen var spesielt opptatt av 
gruppen «de tyngste og de farligste». 
Det ble framholdt at det råder uklarhet 
om ansvarsforholdet mellom første- og 

felt med for lav ruskompetanse. Gene-
relt ble det etterlyst kompetanseheving 
innen dette området, og manglende 
kunnskap og kompetanse ble ansett som 
den viktigste forklaring på at så få i den-
ne gruppen fanges opp. Av Rundskriv Q 
25/2005, framgår det blant annet at barn 
og unge som mottar hjelp fra barnevern-
tjenesten må få «nødvendig bistand fra 
psykisk helsevern for barn og unge, og fra 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling» (s 
13i). 

Det ble også uttrykt behov for mer kunn-
skap om blant annet taushetsplikt, bruk 
av tvang, samarbeid og samhandling. 
Det kom fram frustrasjon over manglen-
de opplysninger fra spesialisthelsetje-
nesten til oppfølger i kommunen. Dette 
gjaldt både epikriser og opplysninger 
om utskrivning fra døgnbehandling. Det 
ble også tatt til orde for at rustjenesten i 
kommunene bør bli mer synlig, og at tje-
nesten kan bli bedre til aktivt å informere 
om seg og sitt tilbud. Bruk av verger var et 
annet tema som spesielt ble fremhevet i 
Agder, der det ble etterlyst mer kunnskap 
om bruk av verger. 

Fokus på bedringsprosesser (recovery) 
ble også trukket fram som viktig kunn-
skap og kompetanse for feltfagfolk. Det 
ble gitt utrykk for at det er for mye fokus 
på det som ikke virker, og at dette kan vir-
ke hemmende for det rusfaglige arbeidet.  

Oppsummerende refleksjon 
Ser vi så nærmere på data vi har fått til-
gang til gjennom feltdialogene og sam-
menholder dette med nyere, større un-
dersøkelser på området, er det som vi 
har vist meget høyt samsvar mellom det 
materialet vi har samlet inn, og den ny-
este rusundersøkelsen i landet, publisert 

annenlinjetjenesten. Dernest ble det på-
pekt at det er en kompetanseutfordring 
uansett hvilket nivå som har ansvaret. 
Denne gruppen inkluderer også dem 
som ikke oppfyller diagnosekrav til en 
alvorlig psykisk lidelse og rus, som for 
eksempel schizofreni og rusavhengig-

het, og får dermed 
mye mindre hjelp og 
behandling i spesi-
alisthelsetjenesten. 
Personer i denne 
gruppen har et lavt 
funksjonsnivå, per-
sonlighetsforstyrrel-
ser, dyssosial adferd, 
stadige rusutløste 

psykoser og begår mye kriminalitet. Flere 
mente at denne gruppen kunne ha vært 
plukket ut allerede i grunnskolen. Rap-
port fra folkehelseinstituttet viser at bare 
17 prosent av ungdom med betydelige 
emosjonelle plager har vært i kontakt 
med fagpersonale for plagene. I artikke-
len «amfetaminutløst psykose eller schi-
zofreni?», pekes det på at pasienter som 
får amfetaminutløst psykose og har sta-
dige og tette innleggelser, kanskje ikke får 
den utredningen de bør ha med tanke på 
uoppdaget bakenforliggende schizofre-
ni. Det kommer klart fram at gjentatt el-
ler vedvarende amfetaminutløst psykose 
bør behandles og følges opp bedre enn i 
dag, eksempelvis med forsterket polikli-
nisk og/eller oppsøkende tilbud. Dette er 
også i tråd med anbefalinger i ROP-ret-
ningslinjen. Bør man vurdere mer hel-
hetlig integrert oppsøkende behand-
lingsteam (for eksempel ACT-team), slik 
pasienter med alvorlig psykisk lidelse og 
rusproblematikk mottar som tilbud flere 
steder i landet?

Barnverntjenesten ble nevnt som et fag-

i 2014 (Nesvåg og Håland 2014)5. Rus-
undersøkelsen viser at det er like mye 
rus i bygd og by. Rusproblematikken er 
altså ikke et storbyfenomen, noe våre 
data fra feltdialogene også viser. Dette 
betyr at innsatsen og kompetansen må 
fordeles slik at alle kommuner i landet 
kan gi et bedre hjelpetilbud. Rusunder-
søkelsen viser også at rusproblematikk 
blant ungdom under 20 år er lite kjent 
av hjelpeapparatet, og at alle kommuner 
har en mindre gruppe med svært alvor-
lige rusrelaterte og psykiske helsepro-
blemer som vi ikke klarer å hjelpe med 
dagens metoder. Også dette er funn som 
samsvarer med våre data. Etter vårt syn 
er dette en tydelig indikator på behov for 
økt fokus på disse områdene. Vi spør oss 
om dette er områder der vi bør anvende 
praksisnær forskning i økende grad. Vår 
vurdering er at dette også er aktuelt når 
det gjelder etniske minoriteter med rus-
utfordringer. Våre feltdata viser at på dis-
se områdene er det stort behov for kom-
petanse. 

Feltnær dokumentasjon er ikke nytt. 
Aksjonsforskning er et eksempel på det-
te. Aksjonsforskning er en tilnærming 
innenfor samfunnsforskning, der man 
har som ideal at den som kjenner proble-
mene må være aktivt med i forsknings-
prosessen. Forsker og aktør er likeverdige 
partnere i en felles undersøkelsespro-
sess. Det er et demokratisk samarbeids-
ideal (Hem 2002). Denne forsknings-
tilnærmingen fikk fornyet interesse på 
1970-tallet, da det ble tatt til orde for at 
forskningen måtte ut av det akademiske 

5 http://www.helsestavanger.no/no/OmOss/
Avdelinger/regionaltkompetansesent
erforrusmiddelforskning/Sider/Rusmiddelb
rukiNorgeBrukerPlanstatistikk.aspx

Flere tok til orde for betydningen av 
at samarbeidet også må innbefatte 
politiet og fengselsvesenet i større 
grad enn i dag
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elfenbenstårnet og bidra med praktiske 
løsninger på praktiske problemer. Teori 
hadde ikke forrang lenger, og forsknin-
gen ble heller ikke sett på som verdifri. 
Hensikten med aksjonsforskning er å 
bringe den faglige ekspertisen med i en 
ønsket samfunnsendrende prosess, slik 
at forskeren blir en ak-
tør i stedet for en ob-
servatør som tilstreber 
objektivitet.   

Denne tenkemåten 
ligger også til grunn 
for det som beteg-
nes som «praksisnær 
forskning», et område 
som kan hevdes å ha fått fornyet interes-
se, noe som blant annet ulike nasjonale 
satsinger er eksempler på6. Erfarings-
basert kunnskapsutvikling er også et 
område som det regionale kompetanse-
sentermiljøet i økende grad introduseres 
for. Av felles samfunnsoppdrag framgår 
følgende: Det vil bli satt i gang en prosess 
for å vurdere i hvilken grad KoRus-ene 
skal utvikle anvendt, praksisrelevant og 
praksisnær forskning. Kunnskapen vi har 
ervervet gjennom en feltnær tilnærming 
til fagutvikling, kan også sees på som et 
bidrag til erfaringsbasert tjenesteinno-
vasjon7. KoRus – Sør ønsker å være en 
bidragsyter til denne formen for fag- og 
tjenesteutvikling.    

Dette blant annet fordi behovet for å fan-
ge opp samtidens bevegelsesmønster 
etter vår vurdering er betydelig. Særlig 
fordi endringer skjer raskt, tempoet er 

6 http://www.uia.no/senterognettverk/praxisso
er

7 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/
hod/sha/rapportomnasjonaleinnovasjonsindika
torer2011.pdf

høyt og tilgangen til ulike former for in-
spirasjon er omfattende. Befolkningens 
evne til kaosnavigering kan derfor hev-
des å være en stadig viktigere kompetan-
se. Fravær av dette kan øke farene for at 
flere individer kan befinne seg i utsatte 
posisjoner. KoRus - Sør har, blant annet 

av den grunn, også 
initiert en annen 
feltnær satsing, 
UNG, som vi kom-
mer tilbake til i en 
senere artikkel. 

Om forfatterne:
Karin Gustavsen er samfunnsforsker, sosi
onom og sosiolog. Hun har lang erfaring 
fra offentlig forvaltning på flere nivåer. 
Hun er for tiden knyttet til KoRus – Sør i 
en delstilling og jobber særlig med å ut
vikle en satsing mot ungdom.

Reidar Pettersen Vibeto er klinisk sosio
nom og spesialkonsulent ved KoRus – Sør. 
Her har han et særlig ansvar for ROP 
 arbeid og Motiverende Intervju.

Erfaringsbasert kunnskapsutvikling 
er også et område som det regionale 
kompetansesentermiljøet i økende 
grad introduseres for

Andelen eldre mennesker i Europa øker, 
og innen 2028 vil mer enn en firedel av 
befolkningen være 65 år eller eldre. I Nor-
ge vil hver femte nordmann være over 65 
år om et par tiår, og innen 2050 vil hver 
fjerde innbygger hos oss være over 65 år. 
Forlenget levealder og lavere fødselstall 
er hovedårsakene til dette. * Kilde 1

Doblet alkoholforbruk
I tillegg til befolkningsutviklingen, har 
alkoholvanene til den eldre delen av be-
folkningen endret seg. Alkoholforbruket 
totalt har økt betraktelig i Norge de siste 
årene, og den største økningen ses blant 
middelaldrende kvinner og menn over 50 
år. Denne aldersgruppa har nesten do-
blet sitt forbruk fra 95/96 til 06/08, i følge 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, 
HUNT3.  *Kilde 2

Er det grunn til å tro at dette har betyd-
ning for folkehelsa, og for de tjenestene 
som kommunene etter lovverket skal 
legge til rette for i de kommende årene? 
Dette kan vi foreløpig ikke si noe sikkert 
om. Men allerede nå kan man bruke føre 
var-prinsippet, slik vi har tradisjon for 
i Norge når det gjelder rusforebygging 
blant ungdom. Da kan vi ta i bruk den 
kunnskapen vi allerede har, både når det 
gjelder informasjon, kartlegging, tidlig 
innsats og iverksetting av behandlingstil-
tak for den eldre delen av befolkningen. 
I denne artikkelen vil vi skrive litt om 
noen erfaringer vi har gjort oss i Møre og 
Romsdal.

Innledende betraktninger
Etter å ha arbeidet som rådgivere i KoRus 
med dette temaet i noen år nå, har vi 

Hvordan kan kommunene få en god oversikt over de eldre innbyggerne som sliter med rusvansker? 
Kan BrukerPlan være et verktøy i dette arbeidet? Den siste BrukerPlan-kartleggingen viste at 
nesten 30 prosent av de kartlagte i Ålesund kommune er over 60 år. Økt fokus på denne gruppen, 
og tilrettelegging av opplæringen i forkant av kartleggingen, har gitt resultater.

Eldre med skadelige  
rusmiddelvaner

Ingjerd Woldstad og 
Erlend Thorup, KoRus Midt-Norge

Rusfag nr. 1–2015
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gjort oss noen refleksjoner. At eldre men-
nesker bruker alkohol og andre rusmid-
ler på en skadelig måte, er noe vi helst 
ikke vil forholde oss til. Det blir betegnet 
som livskvalitet og gleder som pensjo-
nistlivet tillater, trøst eller medisinering. 
Holdningene kan gå på at «de fortjener å 
kose seg», og så videre. Det er lite fakta-
kunnskap i befolkningen 
om aldring og alkohol, 
og samtidig bruk av al-
kohol og ulike legemid-
ler, spesielt vanedan-
nende legemidler. Dette 
gjelder også blant helse-
personell, blant de eldre 
selv, og blant pårørende. 

Det er fortsatt tabubelagt å snakke om 
dette med den det gjelder, og det er 
vanskelig å ta det opp som et tema på 
eldresenteret eller i andre seniorsam-
menhenger. Pårørende snakker heller 
ikke om det, «før de må til syden og hen-
te hjem sine alkoholiserte og skrøpelige 
foreldre», som en medarbeider i en kom-
mune uttrykte det. Vi har også lagt merke 
til at folk gjerne ler når dette blir nevnt i 
en forsamling, det at eldre også blir beru-
set og kan få helseskader av alkoholbruk. 
Kanskje tar vi det ikke seriøst nok, og prø-
ver å le det bort? 

Forbundet med mye skam
Det er forbundet med skam å miste kon-
troll over rusbruken sin. Kanskje ekstra 
skamfullt når det gjelder våre eldre, som 
har vært våre omsorgspersoner og rolle-
modeller. Kanskje begynte de å drikke i 
godt voksen alder på grunn av sorg eller 
andre tapsopplevelser. Eller så har de i 
alle år drukket altfor mye, og vi har bare 
sett på.

Det har vært vanskelig å få med kom-
muner på et samarbeid om eldre og rus, 
mange kvier seg for å snakke om pro-
blemet. Dette til tross for at når vi først 
begynner samarbeidet, ser vi at mange 
sitter med flere opplevelser innen tema-
tikken. Alle i hjemmetjenesten vet at det 
er risikodrikkere blant deres brukere, og 

at forbruket av legemid-
ler er høyt. Det kan være 
mange grunner til at de 
ikke tar tak i dette. Fore-
stillinger om hvilken 
kompetanse man må ha, 
er en av de barrierene vi 
ofte møter: «Dette må 
noen andre ta seg av, de 
som har greie på rus. Vi 

har ikke kompetanse eller tid til dette». 
Mange i tjenestene tenker at det er for 
seint å ta tak i dette, at det ikke finnes be-
handling eller tilbud til eldre i en slik si-
tuasjon. Kanskje føler man seg maktesløs 
og uten kompetanse. Dette har i mange 
tilfeller ført til at en behandler alkoho-
lens skadevirkninger uten å snakke om 
det som kanskje ligger bak. 

Erfaringer fra to kommunenettverk
I Møre og Romsdal har vi de siste åre-
ne hatt to kommunenettverk som har 
jobbet med temaet «Eldre og skadelige 
rusmiddelvaner». Arbeidet er godt foran-
kret både i Folkehelseloven og Helse- og 
omsorgsloven, og noen av kommunene 
har etter hvert fått dette temaet inn i sine 
ruspolitiske handlingsplaner. 

Det første nettverket bestod av fire kom-
muner, og varte fra 2010 til 2012. I det 
andre nettverket har vi samarbeidet tett 
med Fylkesmannen. Nettverket består av 
tre kommuner og er nå i avslutningsfasen 
med evaluering av arbeidet sitt så langt. 

Kanskje begynte de å drikke 
i godt voksen alder på grunn 
av sorg eller andre tapsopp-
levelser
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Det har pågått over to år, og hovedaktivi-
teten har foregått i kommunene, i til-
legg til en nettverkssamling hvert halvår. 
KoRus tilbyr veiledning og kompetanse-
heving, og kommunen mobiliserer og ut-
vikler tiltak og samarbeidsrutiner. 

Nettverksmøtene har fungert som erfa-
ringsutveksling mellom kommunene i 
tillegg til faglig påfyll av relevante fag-
tema og planlegging videre. Vi har også 
vært på studiebesøk 
og laget en informa-
sjonsbrosjyre. Denne 
deles ut eller brukes 
som et verktøy for 
samtaler med eldre 
mennesker. 

Tverrfaglighet
I arbeidet med den en-
kelte kommunen har 
vi brukt en modell for 
utviklingsarbeid som 
vi kaller DelTa. Her 
skal kommunen først kartlegge innsats-
området, skrive en handlingsplan med 
mål og tiltak, gjennomføre kompetanse-
tiltak, iverksette tiltakene i planen, og til 
slutt evaluere. Denne arbeidsmodellen 
har vi gode erfaringer med, og mener at 
den samsvarer godt med arbeidsformen 
i Folkehelseloven fra 2012.

I dette arbeidet med eldre oppretter kom-
munen en tverrfaglig gruppe og utnevner 
en koordinator som blir KoRus sin kon-
taktperson. Dette er gjerne sammensatte 
og komplekse saker, noe som igjen krever 
sammensatte løsninger. Derfor har tverr-
faglig samarbeid stått sentralt i arbeidet. 
Kommunene finner alltid løsningene 
selv, når de kommer sammen og opple-
ver at kompetanse innen rus også finnes 

det i samarbeid med Senter for omsorgs-
forskning. Men ingen av kommunene 
kunne tallfeste noe skriftlig om omfanget 
i sin kommune, som for eksempel hvor 
mange over 60 år som har utfordringer i 
sine alkoholvaner. 

Erfaringer fra kommunene i nettverket 
tyder imidlertid på at hjemmetjenesten/
helse- og omsorgstjenestene ofte kom-
mer i kontakt med eldre mennesker 
med en rusmiddelbruk som i større eller 
mindre grad går ut over daglig funksjon 
og forholdet til de nærmeste. Og Folke-
helseloven gjelder for alle innbyggerne 
i en kommune, uansett alder. Hvordan 
kunne en da oppfylle lovens krav i para-
graf 5 om oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer også for denne grup-
pa utsatte eldre? * Kilde 4. Kanskje kun-
ne BrukerPlan være en mulighet for å få 
større kunnskap om denne gruppa, både 
omfang og skadenivå?

Kartleggingsverktøyet BrukerPlan
KoRus ønsket på bakgrunn av dette å se 
om vi kunne få seniorene med i kartleg-
gingen i BrukerPlan, nettopp for å sette 
temaet på dagsorden, og synliggjøre be-
hovet for økt kompetanse og samhand-
ling på en mer systematisk måte. Da 
dette ble tatt opp som tema i nettver-
ket, viste det seg at få hadde kunnskap 
om BrukerPlan og de mulighetene dette 
verktøyet gir for bedre dokumentasjon og 
oversikt. Vi oppfordret derfor kommune-
ne som deltok i kartleggingen i 2014, til å 
ha spesielt fokus på å også få med hjem-
metjenestene i kartleggingen. Vi laget 
et case om en eldre kvinne, og tok dette 
opp som et eget tema for de kommunene 
som skulle ta i bruk BrukerPlan. Vi ønsket 
å se om dette kunne gi et bedre bilde av 
antallet eldre med rusutfordringer som 

i deres kommune, enten det er i NAV eller 
i andre kommunale tjenester. 

Eldrerådet og ulike pensjonistforeninger 
blir også invitert inn i samarbeidet. Disse 
har stor kontaktflate, og kan drive godt 
forebyggende arbeid blant sine egne.

Pårørendes situasjon har også vært en 
del av dette innsatsområdet, både fordi 
pårørende er viktige for de eldre, men 

også fordi det kan 
være krevende å være 
pårørende til noen 
som ruser seg over 
mange år. Mange 
brutte forventninger 
og høyt konfliktnivå 
over tid kan også føre 
til at kontakten med 
egen familie blir brutt. 
Ansatte hjelpere kan 
føle seg som eneste 
pårørende til hjelpe-
trengende eldre, og 

dette blir ekstra vanskelig å håndtere.

Behov for synliggjøring
Det finnes etter hvert bra kunnskap om 
alkoholens konsekvenser og skadevirk-
ninger for eldre mennesker. Men fortsatt 
mangler vi gode tall for omfanget av ska-
delig rusbruk blant dem over 60 år. Nett-
verk for eldre og rus (NERO) i Oslo anslo 
dette til å være mellom 15 og 20 prosent 
av hjemmetjenestemottakerne i Bydel St. 
Hanshaugen, etter at prosjektet hadde 
hatt spesielt fokus på dette temaet i et 
par år. *Kilde 3 

Kunne det tenkes at situasjonen i Møre 
og Romsdal også var slik? Ved oppstart av 
nettverkene sendte KoRus ut et kartleg-
gingsskjema på én side, som var utarbei-

er kjent av kommunens hjelpetjeneste. 

Ålesund kommune ble i den forbindelse 
utfordret til å ha et spesielt fokus på den-
ne aldersgruppen i sin kartlegging høsten 
2014. Selve BrukerPlan-kartleggingen er 
forankret på rådmannsnivå, og i forkant 
av opplæringen ble det også informert 
om den i lederforum for hjemmetje-
nester i to omganger. Virksomhetene fikk 
ansvar for å peke ut hvem som skulle få 
opplæring og hvem som skulle stå for 
kartleggingen i sitt område. Det ble ar-
rangert en ekstra opplæringsdag spesielt 
for hjemmetjenestene internt i kommu-
nen. Vi ønsket med dette å få ansatte i 
tjenestene til å rette blikket mot en grup-
pe som vanligvis ikke blir definert som 
en gruppe med skadelig rusmiddelbruk. 
Ålesund fikk i tillegg stimuleringsmid-
ler fra KoRus for å kunne leie inn vikarer 
for de ansatte i hjemmetjenesten, slik at 
disse kunne tas ut av daglig tjeneste for 
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Pårørendes situasjon har også 
vært en del av dette innsatsom-
rådet, både fordi pårørende er 
viktige for de eldre, men også for-
di det kan være krevende å være 
pårørende til noen som ruser seg 
over mange år
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å delta i opplærings- og kartleggings-
arbeidet. 

Interessante funn
Tallene fra kartleggingen i Ålesund gir 
oss mye interessant informasjon om 
omfanget og karakteren av den skadeli-
ge rusmiddelbruken, som er kjent av det 
kommunale hjelpeapparatet. I Ålesund 
ble det totalt kartlagt 288 personer med 
skadelig rusbruk, 201 av disse har i tillegg 
en psykisk lidelse. Dette vil si at 0,81 pro-
sent av innbyggerne over 18 år i Ålesund 
har en rusmiddelbruk som i større eller 
mindre grad går ut over den daglige fun-
geringen og relasjonen til de nærmeste. 

Vi tenker at erfaringene fra Ålesund kan 
være et viktig innspill til andre kommu-
ner, og dette er noe som igjen kan bidra 
til å få tall på omfanget av skadelig rus-
middelbruk blant dem over 60 år. 

Færre tilfeller i store kommuner?
Blant de 11 372 brukerne som var kartlagt 
i 132 av landets kommuner ved utgangen 
av 2013, var rundt åtte prosent over 60 år. 
I tidligere BrukerPlan-kartlegginger som 
er gjennomført, har det vært en tendens 
til at mindre kommu-
ner har en større andel 
av eldre personer, og 
at disse har en ruspro-
fil som er mer preget 
av alkohol enn av ille-
gale stoffer. 

I figur 2 ser vi at de 
minste kommunene 
har kartlagt en større andel over 60 år enn 
de små, middels og store kommunene. Er 
det slik at det er en mindre andel av eldre 
med skadelig rusmiddelbruk i de større 
kommunene, eller kan det være at den-
ne gruppen i mindre grad blir fanget opp 
av hjelpeapparatet på bakgrunn av rus-
bruken i de store kommunene? Dette er 
spørsmål det vil være aktuelt å følge opp 
i det videre arbeidet med BrukerPlan. Vi 
tar alle forbehold om at tallene i Bruker-
Plan kanskje ikke viser et riktig bilde av 
russituasjonen i kommunene, etter bare 
to år med bruk av dette verktøyet. Og 
dessuten at det i Møre og Romsdal bare 
er 13 av 36 kommuner som foreløpig har 
tatt i bruk BrukerPlan.

I årets kartlegging er det lagt til rette for 
at også 16-18-åringer skal med, og dette 
krever samarbeid med barnevernet, samt 
at denne instansen blir inkludert i kart-

Av de 288 kartlagte er 79 personer over 60 
år. Dette vil si at nesten 30 prosent av de 
kartlagte er over 60 år. 

Figur 1 viser Ålesund kommune sam-
menlignet med et gjennomsnitt av til-
svarende eller større kommuner fra det 
nasjonale materialet. I store kommuner 
er gjennomsnittlig seks prosent av de 
kartlagte over 60 år. I Ålesund er denne 
andelen betydelig større, med 27 pro-
sent. Vi tror ikke dette skyldes at byen 
har flere innbyggere i denne gruppen. 
Men det kan tyde på at hjemmetjenesten 
er en viktig støttespiller i arbeidet med å 
nå denne gruppen gjennom BrukerPlan. 

leggingsarbeidet. Sett på bakgrunn av 
våre innledende betraktninger om eldre 
mennesker og syn på eldres rusmiddel-
vaner, er det lett å overse denne gruppa 
i en slik sammenheng. Dette krever ek-
stra oppmerksomhet, inntil det blir en 
naturlig del av kommunens kartleggings-
arbeid. 

Vi mener funnene fra kartleggingen i 
Ålesund viser at det nytter å vie opp-
merksomhet til eldregruppa i arbeidet 

med BrukerPlan, og 
håper at andre kom-
muner også ønsker å 
prioritere dette arbei-
det. Det er mye som 
tyder på at opplæring 
av hjemmetjenesten 
kan ha god effekt for 
datagrunnlaget i kom-
munen. Det trengs 

derfor en tverrfaglig tilnærming både når 
det gjelder synliggjøring, og i det prak-
tiske arbeidet med å yte god nok hjelp til 
denne gruppa eldre. På sikt håper vi at 
hjemmetjenestene blir naturlig integrert 
i kommunale BrukerPlan-kartlegginger. 
Da kan det faktisk tenkes at verktøyet i 
seg selv kan medvirke til tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid i kommunene. 
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De siste årene har det blitt rettet stadig 
mer oppmerksomhet mot bruk av do-
ping utenfor organisert idrett. I Stor-
tingsmeldingen Se meg En helhetlig 
rusmiddel politikk; alkohol – narkotika – 
doping (2012) står det at det vil være for-
målstjenlig å se dopingbruk i sammen-
heng med rådende rusmiddelpolitikk på 
alkohol- og narkotikaområdet.  

Selv om bruken av dopingmidler frem-
deles er et begrenset fenomen sammen-
lignet med bruk av alkohol og narkotiske 
stoffer, mener man den er bekymrings-
full.  Det er derfor viktig å mobilisere mot 
denne bruken mens utviklingen er i en 
tidlig fase. Målene med en slik mobili-
sering er å begrense tilgjengeligheten av 
dopingmidler, og å øke oppmerksom-
heten og kunnskapen om den i forhold 
til både forebygging og behandling.    
Et av de anbefalte virkemidlene var kri-
minalisering av erverv, bruk og besittelse 
av dopingmidler. Denne lovendringen 
kom sommeren 2013. Ansvaret for be-
handling av skader etter dopingbruk ble 

gitt til Tverrfaglig spesialisert behandling 
av ruslidelser (TSB) (Øiern og Bergengen 
2015). 

I denne artikkelen vil vi se nærmere på 
ulike aspekter som har særlig betydning 
for behandling av dopingbrukere. 

Doping utenfor organisert idrett
Dopingpreparater kan grovt deles inn i 
tre hovedgrupper: Anabole androgene 
steroider (AAS), veksthormoner og sen-
tralstimulerende midler som amfetami-
ner, diverse slankemidler etc. (Sandøy 
2013). Den vanligste gruppen er anabole 
androgene steroider. Anabole androgene 
steroider er en samlebetegnelse på en 
rekke ulike derivater av testosteronmole-
kylet. Dette har både anabole og andro-
gene effekter. Androgene effekter bidrar 
til utviklingen av sekundære maskuline 
trekk som dypere stemme og skjeggvekst. 
De anabole effektene bidrar til vekst i 
muskelvev, og det er denne effekten bru-
kerne ønsker. 

Behandling av dopingbrukere 

Hva er viktig i behandling av dopingbrukere? Det omtales i denne artikkelen fra  
KoRus – Oslo.

Av: Bjørnar Bergengen, 
KoRus - Oslo

Rusfag nr. 1–2015
Om forfatteren:
Erlend Thorup er rådgiver ved Kompe
tansesenter rus – MidtNorge, seksjon 
SørTrøndelag. Han har bakgrunn som 
sosialantropolog, og arbeider innen om
rådene ungdom (UngData) og Bruker
Plan – kartlegging av rusbruk i kommu
nen. 

Ingjerd Woldstad er rådgiver ved Kom
petansesenter rus – MidtNorge, seksjon 
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Bruken av AAS begynte å bli vanlig blant 
idrettsutøvere fra midten av 1950-tallet. 
Selv om mindre grupper av kroppsbygge-
re på vestkysten av USA også kan ha brukt 
disse stoffene i det samme tidsrommet 
(Yesalis 2002), begynte bruken først å få 
et fotfeste utenfor organisert idrett på 
1980-tallet. Dette skjedde i kjølvannet av 
en framvoksende 
fitness-kultur med 
et sterkt fokus på 
kropp og kroppens 
utseende. Innenfor 
denne kulturen fikk 
bruken av steroider 
en ny rasjonalitet, 
der målet ble å for-
me egen kropp slik 
at den passet med det rådende kropps-
idealet (Barland og Tangen 2009).   

Med spredningen av bruken fra elite-
idrettsutøvere til den vanlige befolk-
ningen begynte man etter hvert å se på 
dopingbruk som et samfunnsproblem 
(Barland og Tangen 2009), og bruken 
har med årene blitt knyttet til problem-
belastninger som kriminalitet og bruk 
av narkotiske stoffer (Barland og Tangen 
2009, Øia 2012), og en rekke fysiske og 
psykiske skader og bivirkninger (Haug, 
Mørland og Olaisen 2004).      

Utbredelse 
I de fleste omfangsundersøkelsene som 
har blitt gjennomført ligger livstidspre-
valensen på rundt 2 %. Det er langt fle-
re menn enn kvinner som oppgir i disse 
undersøkelsene at de har brukt doping-
midler (Røed Bilgrei 2013, Sandøy 2013). 
Blant menn har livstidsprevalensen i 
noen undersøkelser vært opp mot 3 % 
(Barland og Tangen 2009). En undersø-
kelse Linda Nordheim gjorde blant elever 

fra seks videregående skoler i Oslo viste 
en høyere brukerprevalens. Her oppga 
4,5 % av de spurte at de noen gang hadde 
brukt AAS. Norheims undersøkelse viste 
også en stor variasjon i bruken mellom 
de enkelte skolene som deltok i under-
søkelsen. Totalt hadde 6,8 % av guttene 
prøvd, mens det blant jentene var 1,5 % 

prosent (Nordheim 
2008).  Studier som 
er gjort i spesifik-
ke populasjoner, 
som for eksempel 
brukere av tre-
ningssentre, viser 
høyere forekomster 
av AAS-bruk enn 
studier i normalbe-

folkningen (Sandøy 2013). Forekomsten 
kan også være høyere på noen typer tre-
ningssentre enn på andre. For eksempel 
på mindre treningssentre, sentre uten til-
syn (Meland og Hoff 2013), eller på sentre 
som utelukkende fokuserer på styrketre-
ning (Statens folkhälsoinstitut  2009). 

Manglende oppmerksomhet 
Man ble tidlig klar over skadepotensialet 
ved bruk av anabole androgene steroider, 
og det har siden 1980-tallet blitt knyttet 
en rekke fysiske og psykiske problemer til 
bruken av AAS (Corcoran og Droz Lon-
go 1992). Likevel har denne bruken blitt 
viet relativt liten oppmerksomhet innen 
hjelpeapparatet. Pallesen et. al. (2014) 
skriver at psykologer og annet helseper-
sonell ofte har liten kunnskap om AAS. 
Innenfor psykisk helsevern og i rushel-
setjenesten er tematikken i liten grad satt 
på dagsordenen. Innen disse tjenestene 
opplever man også at det mangler fag-
litteratur om temaet på norsk. 

Pope og samarbeidspartnere (2014) me-

ner å se seks viktige årsaker til denne 
manglende oppmerksomheten. For det 
første har bruken av dopingmidler i stor 
grad blitt ansett å være noe som fore-
går blant eliteidrettsutøvere. Dette kan 
ha medvirket til å ta oppmerksomheten 
bort fra helseskadene knyttet til doping, 
til tross for det faktum at dopingmidler 
brukes av langt flere enn kun eliteidretts-
utøvere. For det andre kan man av etiske 
grunner ikke gjennomføre kontrollerte 
studier av bieffektene av dopingmidler. 
Dette har medført at det er flere meto-
diske begrensninger i den eksisterende 
kunnskapen, noe som kan ha forårsaket 
at skadevirkninger av bruken har blitt 
underkjent. 

For det tredje ble ikke bruk av doping-
midler utenfor organisert idrett vanlig før 
på 1980- og 1990-tallet. Majoriteten av 
verdens dopingbrukerne er derfor frem-
deles under 50 år, og har ennå ikke nådd 
alderen der helseproblemene forårsaket 
av denne bruken har manifestert seg i 
full styrke. For det fjerde ønsker brukerne 
å holde bruken skjult. Forfatterne mener 
også å ha observert at dopingbrukere er 
mindre tilbøyelige til å oppgi dopingbruk 
enn bruk av narkotiske stoffer. I tillegg 
er det ikke uvanlig at bruken av doping-
midler initieres etter at man er ferdig 
med tenårene, noe som også medvirker 
til at bruken holdes skjult. 

For det femte ser det ut til at doping-
brukere ofte mangler tillit til leger, helse-
vesen og hjelpeapparat. Til sist kommer 
det faktum at bruk av dopingmidler sjel-
den medfører akutte skader slik bruk av 
alkohol og narkotiske stoffer gjør. Skade-
ne fra dopingbruk kommer gjerne etter en 
viss tids bruk. I tillegg er kunnskapen om 
langtidsskader av doping liten. Dette kan 

ha ført til en oppfatning av at skadeom-
fanget av dopingbruk ikke er særlig stort. 

Holdninger til helsevesenet og eget 
bruk
En utfordring knyttet til behandling 
av dopingbrukere er deres skepsis til 
leger og helsevesen. Det er flere årsa-
ker til denne skepsisen. I følge Pope og 
Brower (2008) benektet helsepersonell 
brukernes påstander om steroidenes 
muskelbyggende virkninger. Dette kan 
ha virket negativt inn på brukernes for-
hold til leger. Brukere kan også oppleve 
manglende kunnskap om steroider blant 
leger, og en negativ innstilling blant hel-
sepersonell til bruk av anabole steroider, 
noe brukerne opplever er fundert på et 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag hos hel-
sepersonellet (Monaghan 1999). Brukere 
kan også oppleve en overdreven negativ 
oppfatning av steroidenes skadevirknin-
ger. Påstandene om at ingen har dødd av 
steroider finner man både blant brukere 
(Grogan et. al. 2006) og i såkalte under-
grunnsguider som Daniel Duchaines 
 Underground Steroid Handbook (2006). 

Dopingbrukere forteller ofte om grundi-
ge undersøkelser og studier i forkant av 
starten på egen bruk. Kunnskapen hen-
tes fra internettsider, fra foreliggende 
forskning og fra leger. Etter som de selv 
begynner å få erfaringer fra egen bruk, 
tas denne med i den stadig økende kunn-
skapsbanken om doping (Barland, Tan-
gen og Johannesens undersøkelse 2010). 
Problematisering av eget bruk tones 
kraftig ned, og kunnskapen de hevder å 
ha presenteres som skadereduserende 
(Røed Bilgrei 2013). Eget bruk beskrives 
gjerne som gjennomtenkt og preget av 
forsiktighetsregler, mens man blant an-
dre brukere finner en kunnskapsløs  og 

Med spredningen av bruken fra elite-
idrettsutøvere til den vanlige befolk-
ningen begynte man etter hvert å se på 
dopingbruk som et samfunnsproblem
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farlig bruk (Røed Bilgrei 2013, Barland, 
Tangen og Johannesen 2010). 

Samtidig kan det hos brukeren også fin-
nes en ambivalens i forhold til til eget 
bruk. Til tross for at denne bruken er 
planlagt, satt inn i ra-
sjonelle rammer og 
er begrunnet i gode 
kunnskaper om både 
virkninger og bivirk-
ninger, kan den av 
brukeren selv opple-
ves som juks, noe man 
egentlig ikke ønsker å 
gjøre, og noe man ikke ønsker skal bli all-
ment kjent (Barland et. al. 2010: 79).

Tilstander knyttet til bruk av 
 dopingmidler
Hildebrant et.al. (2011) mener det finnes 
tre distinkte tilstander som kan assosi-
eres med bruk av prestasjonsfremmende 
midler. Disse er blandingsbruk av medi-
kamenter, kroppsbildeforstyrrelser og 
forstyrrelser knyttet til diett og trening. 

Å bruke forskjellige medikamenter er 
vanlig blant dopingbrukere. Jo mer om-
fattende blandingsbruken er, desto stør-
re er sannsynligheten for bruk av store 
mengder dopingmidler og en hyppigere 
bruksfrekvens. Et omfattende blandings-
bruk er også knyttet til større psykiske og 
fysiske bivirkninger, og en større sann-
synlighet for fortsatt bruk til tross for ska-
der og økt helserisiko. Man mener derfor 
at skader knyttet til bruk av dopingmid-
ler har en sterk relasjon til blandingsbruk 
av ulike medikamenter og stoffer.

Forstyrrelser i kroppsbildet, eller kropps-
dysmorfisk lidelse, mener forfatterne 
er den vanligste psykiske forstyrrelsen 

knyttet til dopingbruk. Symptomer på 
denne forstyrrelsen viser seg gjennom at 
man er svært opptatt av eget utseende, 
at man legger sterk vekt på betydningen 
av kroppens utseende, at det brukes mye 
tid til å vurdere eget utseende, og at man 

har problemer med 
å tolerere endring av 
eget utseende. Det 
er heller ikke usann-
synlig at det finnes en 
sammenheng mel-
lom alvorligheten av 
kroppsforstyrrelsen, 
mengden av doping-

midler man har brukt og varigheten av 
denne bruken. 

Forstyrrelser i forhold til kosthold og 
trening kan vise seg gjennom at man er 
overopptatt av trening og kosthold, eller 
ved at man har et tvangsmessig forhold 
til kosthold og trening. Videre kan bruke-
ren finne det vanskelig å kontrollere disse 
aktivitetene. Brukeren kan også oppleve 
følelser av skyld eller tap av kontroll om 
han ikke oppnår de krav og mål han har 
satt seg i forhold til kosthold og trening.  

I motsetning til problembrukere av nar-
kotiske stoffer og alkohol, vil steroide-
brukerne ofte være svært opptatt av utse-
endet og sin fysiske kapasitet. I tillegg er 
også steroidebrukerne ofte målrettede og 
ytelsesorienterte, og de har ofte en sterkt 
utviklet evne til å utsette egne behov. Må-
let med å bruke dopingmidler er ikke en 
rask rus, men å forme brukerens kropp 
ut i fra brukerens kroppsidealer. Effek-
tene fra dopingmidlene vil først komme 
etter en viss tid, og de kan kun oppnås 
hvis bruken av dopingmidler skjer i sam-
menheng med trening og kosthold (Bo-
wer 2009).

Avhengighet blant dopingbrukere
Dopingbruk kan sannsynligvis også i en 
del tilfeller medføre en avhengighets-
tilstand. I løpet av de siste 20 årene har 
det kommet en akkumulert samling av 
studier på dyr og mennesker som peker 
i retning av at det finnes et avhengighets-
syndrom knyttet til 
bruken av anabole 
androgene steroi-
der. Anabole an-
drogene steroider 
brukes vanligvis i 
såkalte kurer. Dis-
se varer vanligvis 
et sted mellom 8 
og 16 uker. Mellom 
hver kur er det en 
periode der ste-
roider ikke brukes. 
Denne perioden mener man hindrer de 
alvorligste bivirkningene. Noen brukere 
beveger seg fra denne sykliske bruken 
av steroider til et bruksmønster preget 
av kort eller uteblitt opphold i bruken. 
Dette bruksmønsteret vedvarer til tross 
for alvorlige medisinske, psykologiske og 
sosiale konsekvenser (Kanayama et. al. 
2009). Noen kan her benytte såkalte crui-
sedoser. Dette betyr at de mellom kurene 
hadde et kontinuerlig inntak av testoste-
ron, men det var mindre enn når de var 
på kur (Røed Bilgrei 2013). 

Kanayama et. al. (2009) skriver at et av-
hengighetssyndrom knyttet til steroide-
bruk har vært kjent i 20 år. Dette kan 
vise seg på flere måter. Ved seponering av 
steroider kan brukerne oppleve humør-
svingninger, slitenhet og søvnproblemer. 
Brukere kan også oppleve problemer med 
å kontrollere bruken av doping midler. 
Dette kan medføre at tidsrommet mellom 
kurene blir kortere, eller at de opphører 

helt. Brukens omfang og alvorlighet kan 
også vise seg gjennom hvor mye tid som 
blir brukt på trening, på å planlegge dietter 
eller på samvær med andre steroidebruke-
re. Om bruken av dopingmidler fortsetter 
til tross for alvorlige bivirkninger, er dette 
også et tegn på at det kan foreligge en av-

hengighet (Kanaya-
ma et.al. 2009).  

Helseskader hos 
dopingbrukere 
Dopingbruk er 
knyttet til en rekke 
fysiske og psykiske 
skader og bivirk-
ninger. Fysiologis-
ke plager omfatter 
først og fremst hor-
monelle problemer 

og fertilitetsproblemer. Blant de vanlig-
ste fysiske bivirkningene av dopingbruk 
er at egenproduksjonen av testosteron 
stanser opp. I tillegg kommer blant annet 
hjerte- og karproblemer og leverproble-
mer. Bruken kan også gi kosmetiske bi-
virkninger som strekkmerker, kviser og 
utvikling av kvinnelige bryster (Bower 
2009, Haug et. al. 2004). 

Steroidebruk kan også medføre ulike 
psykologiske problemer. De mest al-
vorlige omfatter psykoser og ekstreme 
stemningsendringer som kan variere fra 
mani til depresjoner og suicidalitet. De 
maniske fasene inntreffer gjerne under 
bruken, mens depresjoner og eventuell 
suicidalitet kommer etter avsluttet bruk. 
Steroidebruk har også blitt knyttet til økt 
dødelighet. Ofte har disse dødsfallene 
skjedd i sammenheng med bruk av an-
dre stoffer. I tillegg er det også en langt 
større sannsynlighet for intenderte døds-
fall som selvmord og drap blant personer 

I løpet av de siste 20 årene har det kom-
met en akkumulert samling av studier 
på dyr og mennesker som peker i ret-
ning av at det finnes et avhengighets-
syndrom knyttet til bruken av anabole 
androgene steroider

Målet med å bruke dopingmidler 
er ikke en rask rus, men å forme 
brukerens kropp ut i fra brukerens 
kroppsidealer
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som bruker steroider (Bower 2009, Haug 
et. al. 2004). 

Kirk J. Bower (2009) skriver at det er fle-
re trekk ved bruken av anabole steroider 
som medvirker til å 
skape fysiske og psy-
kiske helseproblemer. 
Dosene som brukes er 
ofte svært store. Van-
ligvis er de mellom 10 
og 100 ganger større 
enn anbefalt medi-
sinsk dose. De ulike 
dopingmidlene blir i 
stor grad kjøpt av kriminelle. Dette be-
tyr at stoffene kan være forfalskninger, 
utblandet, produsert for veterinærbruk 
eller de kan inneholde stoffer som er 
ukjente for brukeren. Det er også vanske-
lig å vite den reelle styrken på disse stof-
fene. Mange dopingmidler blir injisert. 
Dette øker også faren for helseskader 
som abscesser og økt fare for infeksjons-
sykdommer.  At steroider ofte blir tatt 
sammen med andre substanser kan også 
medvirke til økt helsefare. Dette kan om-
fatte narkotiske stoffer og/eller alkohol, 
andre hormonpreparater, medikamenter 
av ulike slag eller kosttilskudd. Om bru-
ken går fra å være syklisk i form av kurer 
til å bli kronisk, innebærer også dette en 
økt helsefare.  

Dopingbruk blant  personer i 
 rusbehandling 
De siste årene har fokuset på sammen-
hengen mellom bruk av dopingmidler og 
bruk av narkotiske stoffer økt (Nøkleby 
og Skårderud 2013). Dette har reist spørs-
målet om det blant personer som mottar 
rusbehandling også finnes personer som 
har erfaring med bruk av dopingmidler. I 
en undersøkelse blant personer innlagt i 

en rusinstitusjon fant Kanayama og hans 
samarbeidspartnere (2003) at en relativt 
stor andel av disse pasientene også had-
de brukt anabole androgene steroider. 

I en undersøkelse 
blant menn og kvinner 
i rusbehandling fant 
Heid Nøkleby (2013) 
at 40,5 % av mennene 
og 20 % av kvinnene 
hadde brukt doping-
midler. I dette utvalget 
fant hun også en un-
dergruppe som hadde 

symptomer på spiseforstyrrelser. Bruken 
av dopingmidler i denne gruppen had-
de tydelige likhetstrekk med årsaker til 
bruk av narkotiske stoffer. Disse omfattet 
å øke selvsikkerheten, ønsket om en be-
roligende effekt og å skape opplevelse av 
tilhørighet og status. 

Nøkleby og Skårderud (2013) gjorde en 
kvalitativ studie blant ni menn som var 
i rusbehandling. Syv av disse hadde er-
faring med bruk av dopingmidler. Tre 
personer brukte også dopingmidler på 
det tidspunktet undersøkelsen ble gjen-
nomført. Disses inngang til dopingbruk 
hadde enten vært i et rusmiljø eller mens 
de var i rusbehandling. Noen brukte do-
pingmidler for i det hele tatt å trene. For 
mange var ønsket om å endre kroppen av 
stor betydning. I tillegg til å føle seg bra 
medførte en endring av kroppen, bort 
fra en sliten rusmisbrukerkropp til en 
mer muskuløs kropp, at man opplevde å 
sende ut et signal til omverdenen om at 
man var nykter. Behovet for å se sunn ut 
ble essensielt, ikke nødvendigvis at man 
var det. Man finner også lignende beskri-
velser hos Røed Bilgrei (2013). Her ble 
den nye kroppen et symbol på det nye 

livet som rusfri. Hos Barland, Tangen og 
Johannesen (2010) opplevde noen av in-
formantene at bruken av doping i kombi-
nasjon med trening og fokus på kosthold 
var et viktig redskap for å komme seg ut 
av en livssituasjon som hadde vært pre-
get av rus og kriminalitet. 

Behandling av dopingbrukere
Brukernes motstand mot å oppsøke 
helsevesenet, manglende kunnskap 
innenfor helsevesenet og usikkerhet 
knyttet til hvordan man skal nærme seg 
denne pasientgruppen, kan medvirke til 
at personer som har fått helseproblemer 
på grunn av dopingbruk ikke oppsøker 
helsevesenet. Dette kan føre til at pro-
blemene og skadeomfanget øker. I den-
ne sammenhengen er det viktig å øke 
kunnskapsnivået om dopingfenomenet 
blant helsepersonell. Det er også viktig 
at både helsepersonell og ansatte innen 
rusomsorgen er bevist på at bruk av do-
pingmidler er noe de kan møte i sin ar-
beidshverdag, og at man forsøker å finne 
ut om en slik bruk foreligger hos pasien-
ten/klienten man har. 

Kirk J. Brower (1997) mener at behand-
ling av dopingbrukere bør ha fire hoved-
mål; lindre ubehag ved avsluttet bruk, 
innlede og legge til rette for å avslutte 
bruk, å forhindre tilbakefall, og å gjen-
opprette egenproduksjonen av testoste-
ron. Moberg og Hermansson (2006) skri-
ver at behandling av dopingbrukere i stor 
grad kan benytte seg av behandlingsme-
toder som brukes på tradisjonelle ruspa-
sienter. Samtidig må man ta i betraktning 
at skadeomfanget av dopingbruk ofte er 
bredt og sammensatt. Dette kan bety at 
ulike medisinske spesialister bør involve-
res i behandlingen. 

I de svenske behandlingsretningslinje-
ne for dopingbrukere (2012) anbefales 
det psykiatere/psykologer for psykis-
ke symptomer som depresjon og selv-
mordstanker, psykoser og aggresjon, 
kardiologer for ulike hjerteproblemer, 
plastiske kirurger for fjerning av brystvev, 
ortopeder i tilfelle avrevne muskler eller 
sener, hudleger for alvorlige tilfeller av 
kviser, urologer for prostatasymptomer 
og forminskede testikler, fertilitetsspesi-
alister samt endokrinologer for lave te-
stosteronverdier, forminskede testikler 
og infertilitet. 

Bruk av medikamenter i behandlingen av 
noen av skadene etter bruken av doping-
midler, har også vist seg å kunne gi posi-
tive resultater. Dette kan omfatte bruk av 
selektive serotoninreopptakshemmere 
for kroppsdysmorfiske lidelser, medika-
menter som kan stimulere egenproduk-
sjonen av testosteron etter seponering av 
steroider og antidepressiva (Pallesen et. 
al. 2014).  

Om forfatterne:
Bjørnar Bergengen er spesialkonsulent 
ved Kompetansesenter rus – Oslo. Han 
arbeider med problematikk omkring et
niske minoriteter og rus, rustrender og 
cannabis og doping. Han har jobbet med 
ulike tema knyttet til doping utenfor den 
organiserte idretten siden 2006. I nyhets
brevet Russisk Rullett skriver han jevnlig 
om de prestasjonsfremmende stoffene, og 
her presenteres også ny forskning, repor
tasjer og andre tema.

De siste årene har fokuset på 
sammenhengen mellom bruk av 
dopingmidler og bruk av narko-
tiske stoffer økt
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Akkurat nå – i dette øyeblikk – er det 
sannsynligvis flere barn i verden som 
spiller dataspill enn som leser bøker (se 
f.eks. McGonigal 2011). For mange barn 
og unge – så vel som voksne – er dataspill 
en viktig del av hverdagen. For de fleste 
utgjør dataspillingen en positiv aktivitet 
som tilbyr spenning, underholdning, læ-
ring og atspredelse. For enkelte kan spil-
lingen imidlertid medføre negative kon-
sekvenser for helse og livskvalitet. I disse 
dager jobber Kompetansesenter rus – re-
gion øst (KoRus-Øst) med en samtale-
guide ment for å identifisere eventuelle 
dataspillrelaterte problemer.

Dataspill på godt og vondt 
Dataspill har som underholdningsme-
dium hatt en relativt kort, men samtidig 

innholdsrik historie. Over de siste tiårene 
har dataspill beveget seg fra spillarka-
dene til kjellerstua, og senest til lomme-
ne våre. Ikke desto mindre: Det er bare 
et tidsspørsmål når det kommersielle 
gjennombruddet til virtual reality-tek-
nologien kommer. I tråd med denne ut-
viklingen hevder samfunnsøkonomen 
Edward Castranova (2007) at det i nyere 
tid har skjedd en “masseutflukt” til digi-
tale verdener. Også blant norske barn er 
dataspill svært populært. I 2014 utførte 
Medietilsynet en studie der ca. 2 000 barn 
og unge i alderen 9 til 16 år forteller om 
sin mediehverdag. Undersøkelsen viser 
at det kun er seks prosent som aldri spil-
ler dataspill, mens omtrent halvparten 
spiller daglig. Fra annen forskning, slik 
som den landsdekkende Ungdata-studi-

Samtaleguide for identifisering  
av dataspillrelaterte problemer  
– et pilotprosjekt

KoRus – Øst arbeider med en samtaleguide til hjelp i arbeidet med barn og unge som 
har et risikofylt forhold til dataspill

Av: Stian Overå, 
KoRus - Øst

Rusfag nr. 1–2015
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en, vet vi også at gutter spiller mer enn 
jenter og at kjønnene foretrekker ulike 
typer dataspill og nettaktiviteter (se også 
Walkderdine 2007).  

I mye av forskningen som tar for seg barn 
og unges forhold 
til dataspill er det 
vanlig å betrakte 
spillaktiviteten 
som en kreativ 
tilpasning til kul-
turen vi lever i 
(se f. eks Karlsen 
2013, Brus 2015). 
I en studie som 
tar for seg det nettbaserte rolle spillet 
World of Warcraft, finner antropologen 
Bonnie Nardie at mange unge trer inn i 
spillverdenen for å skape seg et fristed i 
en hverdag preget av mange krav, regler 
og forventninger. Et viktig poeng hos Nar-
die er at for mange barn utgjør dataspillet 
en trygg arena der de med uforbeholden 
optimisme og helt risikofritt kan prøve og 
feile helt til de mestrer en oppgave eller 
aktivitet (se også Overå 2013). Dette er en 
sjelden vare i dagens samfunn, og spesi-
elt i skole og utdanning der ulike former 
for tester og prøver er med på å evaluere 
og sortere dem til ulike framtider. 

Samtidig vet vi at dataspilling for enkel-
te kan skape negative konsekvenser som 
medfører at spilleren selv og/eller omgi-
velsene ser behov for å regulere aktivite-
ten. Det er en stor og pågående debatt 
rundt hvordan dataspillproblemer skal 
måles og hvilke begreper som skal bru-
kes. Mens pengespillavhengighet har 
vært en diagnose siden 1980-tallet, er 
foreløpig ikke avhengighet av dataspill 
rent diagnostisk beskrevet i diagnose-
systemene ICD eller DSM. Det er derfor 

mer vanlig å bruke begreper som pro-
blemspilling framfor spilleavhengighet 
når det gjelder dataspill. Likevel, hvis vi 
godtar at dataspillavhengighet er et gyl-
dig begrep, antyder en kvantitativ stu-
die utført av forskningsorganisasjonen 

NOVA, at det i al-
dersgruppen 11-
17 år er omtrent 
0,9 % dataspill-
avhengige i Nor-
ge (Brunborg m. 
fl. 2013). For dis-
se personene og 
deres nærmeste 
medfører spillin-

gen problemer som kan gå utover helse- 
og livssituasjonen.

Pilotprosjektets bakgrunn 
Kompetansesenter rus – region øst 
(KoRus-Øst) er tildelt nasjonalt ansvar 
for fagområdet avhengighet knyttet til 
pengespill og problematisk spilleatferd 
på oppdrag fra Helsedirektoratet. En 
del av oppdraget innebærer å bistå med 
kompetanseoppbygging i kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres 
blant annet ved å tilby undervisning og 
hjelpemateriell relatert til fagområdet.  
Vårt mål er å øke kvaliteten i arbeidet 
med barn og unge som har et problema-
tisk forhold til dataspill.

Fagpersoner har i flere år etterlyst et 
praktisk hjelpemiddel for bruk i møtet 
med spillere og deres familier/pårøren-
de. Pilotprosjektet med tittelen Samtale
guide for identifisering av dataspillrela
terte problemer er utviklet for å legge til 
rette for et godt samarbeid rundt spilling 
og tilgrensende problemområder. 

Med utgangspunkt i et kartleggingsverk-

tøy utarbeidet av barnevernspedagog og 
gestaltterapeut Hélène Fellman, nedsat-
te KoRus-Øst en arbeidsgruppe høsten 
2013. Hensikten var å etablere en gruppe 
med faglig bredde når det gjelder utdan-
ning, arbeidssted og brukergruppe som 
kunne ferdigstille samtaleguiden. I den-
ne prosessen ble samtaleguiden testet i 
kontakt med barn og ungdom, og erfa-
ringene derfra ble brukt i revideringen av 
samtaleguiden. Nå som samtaleguiden 
er ferdig bearbeidet i arbeidsgruppen, 
tester vi den ut i en større skala og i tett 
samarbeid med fagpersoner som har 
interesse for og kunnskap om tematikk 
knyttet til problematisk dataspilling.  
 
Pilotprosjektets forløp
Pilotprosjektet omfatter en eksperiment-
gruppe og en referansegruppe, med ca. 
femten deltakere i hver gruppe. Eksperi-
mentgruppen skal bruke samtaleguiden i 
sitt arbeid med barn og unge, mens refe-
ransegruppen skal bruke den metodiske 
tilnærmingen de vanligvis bruker. Med 
denne utformingen ønsker vi å undersø-
ke terapeutisk arbeid knyttet til problem-
spilling på bakgrunn av hvilken meto-
dikk som brukes. 

Vi har invitert tidligere års studenter ved 
studiet Pengespillavhengighet og pro
blemskapende dataspilling (arrangert 
i regi av Høgskolen i Lillehammer og 
KoRus-Øst) til å delta i eksperimentgrup-
pen. Studenter tilhørende 2015-kullet på 
studiet ble invitert til å delta i referan-
segruppen. Begge gruppene vil få opp-
læring i bruk av samtaleguiden, men på 
ulike tidspunkt i prosjektforløpet. 
I slutten av februar fant pilotprosjektets 
første samling sted i Oslo. Over to dager 
ble eksperimentgruppen gitt opplæring 
i bruk av samtaleguiden. Fram til neste 

samling skal gruppen teste ut samtale-
guiden i kontakt med barn og unge som 
de møter gjennom sitt arbeid. På neste 
samling i mai vil både eksperiment- og 
kontrastgruppen være tilstede. Temaet 
vil da være deltakernes erfaringer med 
å jobbe med samtaleguiden, og å sam-
menligne terapeutisk arbeid med da-
taspillrelaterte problemer, både med 
(eksperimentgruppen) og uten (kon-
trastgruppen) samtaleguiden.

Resultatene fra pilotprosjektet vil utgjøre 
et viktig bidrag i ferdigstillelsen av sam-
taleguiden. Vi vil også vurdere å publi-
sere funn og erfaringer fra prosjektet via 
relevante vitenskapelige publiseringska-
naler. Vi håper og tror at vi innen et par 
utgivelser av Rusfag kan informere dere 
om at samtaleguiden er ferdig. 

Om forfatteren:
Stian Overå er faglig rådgiver ved Kompe
tansesenter rus – region øst. Han er nyut
dannet sosialantropolog ved Universitetet 
i Oslo. Han jobber primært med tematikk 
knyttet til data og pengespill og Ungda
ta. Blant Overås publikasjoner er doktor
gradsavhandlingen ”Kjønn – barndom 
– skoleliv: faglige og sosiale inkluderings 
og ekskluderingsprosesser i barneskolen” 
(2013). Studiens formål er å bidra med 
kunnskap om kjønnet atferd blant dagens 
skolebarn som kan betraktes i lys av tidli
gere studier.

I en studie som tar for seg det nettbaserte rolle-
spillet World of Warcraft, finner antropologen 
Bonnie Nardie at mange unge trer inn i spillver-
denen for å skape seg et fristed i en hverdag 
preget av mange krav
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