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Forord
Utgangspunktet for denne rapporten var et ønske om å dokumentere hva som foregår på
lavterskeltiltakene Marcus Thranes Hus og Dalsbergstien Hus. Lederen for
Rusmiddeletatens Seksjon skadereduksjon, Anlaug Lia, støttet ideen, det samme gjorde
Arne Schanche Andresen fra Kompetansesenteret. Forfatterne fikk kontorplass og
økonomisk støtte i 6 måneder på Kompetansesenteret.
Etter hvert har formålet blitt noe endret. Fokuset er blitt flyttet fra dokumentasjon til
beskrivelse. Dette innebærer at det empiriske grunnlaget for de analytiske valg som er
gjort underveis ikke er gjengitt i denne presentasjonen. De som ønsker å se nærmere på
grunnlaget for denne undersøkelsen henvises til “Del II” (Johansen og Myhre 2004). Der
er det redegjort nærmere for undersøkelsens opplegg og samt et utvalg av observasjoner
og samtaler knyttet til sentrale argumenter i Del I (som du holder i hånden).
Dalsbergstien Hus med leder Leni Gomes og Marcus Thranes Hus med leder Berit
Ramstad har begge vært involvert. Sistnevnte har også hatt arbeidsgiveransvar. Randi
Ervik ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS), har vært veileder. Også
andre personer i Rusmiddeletaten har vært behjelpelige, vi nevner spesielt Elin Berg som
har kommet med vesentlige bidrag i utformingen av den endelige versjonen.
Vi vil takke Per og Åse for kommentarer til “brukerperspektivet” underveis. Olav Hove,
Pål Repstad og Hedda Giertsen har også på forskjellige måter kommet med verdifulle
innspill. En generell takk sendes til en rekke personer som har bistått oss underveis, det
dreier seg først og fremst om beboere og ansatte på Husene. Vi vil takke spesielt for
måten ansatte har tatt oss i mot. Det har sikkert ikke alltid vært like greit å ha to tidligere
kolleger gående rundt i gangene. Enkeltpersoner i Rusmiddeletaten var der da vi trengte
dem. Beboerne har for det meste vært svært velvillige, vi har på ingen måte uttømt deres
vilje til å bidra i dette prosjektet. Takk også til kollegene på Kompetansesenteret.
Myhre (1970) er utdannet sosionom og Johansen (1967) er kriminolog. Begge har lang erfaring
fra Marcus Thranes Hus, henholdsvis som miljøterapeut og verneassistent. Leserne gjøres
oppmerksomme på at vi begge er svært positive til denne type tiltak, og at våre observasjoner og
synspunkter kan være farget av dette. Vår opplevelse er at det er et stort behov for denne type
tiltak. Vi er med andre ord ikke uten interesser eller forforståelse innen feltet. Hvorvidt våre
fordommer, i utvidet forstand, ble bekreftet eller avkreftet, lar vi være opp til leserne å vurdere.
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Kapittel 1:

Innledning

Formålet med denne rapporten er å beskrive de tjenester som tilbys ved de to
institusjonene Marcus Thranes Hus og Dalsbergstien Hus, og hvordan disse tjenestene
blir tilbudt og levert brukerne.
Prosjektet har tre elementer: Husene som tilbyr et sett tjenester, beboerne som bruker
tjenestene, og samspillet mellom dem. Hvert av elementene vil bli tematisert separat.
Men hovedvekten ligger på samspillet mellom beboere og ansatte. Det er også der den
empiriske innsatsen har ligget. Som en forsiktig videreføring av prosjektet har vi også
tatt mål av oss til å kommentere tilbudene og arbeidet ved husene i en sosialfaglig
sammenheng.
“Skadereduksjon” har vært et sentralt tema under hele prosessen. Dette er og har vært et
omdiskutert begrep i norsk narkotikapolitikk. Fra stortingsmelding nr. 34 1996-1997
har det blitt inkludert i de offisielle målsettingene med rusmiddelpolitikken. Det verserer
imidlertid flere forståelser av hva skadereduksjon er. Nedenfor følger en liten presisering.
Deretter tar vi opp noen foreløpige spørsmål omkring presentasjonsform og metode, før
vi tilbyr en konkret leserveiledning og enkelte ordvalg.
7

Hva er skadereduksjon?
Tradisjonelt har narkotikaproblemet blitt møtt med fokus på kontroll og rusfrihet.
Målsetningen i narkotikapolitikken har vært behandling og fullstendig avholdenhet.
Erfaring har vist at dette ofte ikke er et realistisk mål. De fleste rusmisbrukere har
vanskelig for å slutte å ruse seg. Noen klarer ikke, andre verken ønsker eller vil slutte
med rusmidler. Det kan være mange årsaker til dette. Selv også når ønsket og
motivasjonen er til stede, er rusfrihet vanskelig og i mange tilfeller et lite realistisk mål.
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Skadereduksjon er et relativt nytt begrep innen rusomsorgen. Skadereduksjonstenkningen oppstod i midten av 1980-tallet, først og fremst for å begrense utviklingen av det
man trodde skulle bli en hiv-epidemi blant injiserende rusmisbrukere (Ervik 1994,
Marlatt 1998, Helgesen 2001). Man innså at det var behov for nye tiltak i tillegg til de
eksisterende. Behovet ble ifølge Ervik (1994) forsterket av en økning i antall overdoser
med dødelig utfall, spesielt blant eldre rusmisbrukere. Dette gjaldt ikke minst i Norge,
som i flere år lå øverst på den europeiske statistikken for overdoser med dødelig utfall.
Marlatt (1998) beskriver skadereduksjon som et alternativ til sykdomsmodellen og den
moralistiske/kriminelle modellen som har vært brukt i forhold til rusbruk og
avhengighet. Sykdomsmodellen har fokusert på rusbruk som et genetisk/biologisk
anliggende hvor brukeren sees på som en syk person med behov for behandling, mens
den moralistiske modellen har sett på brukeren som en kriminell som skal straffes og/
eller avskrekkes. Innenfor skadereduksjonstenkningen har man derimot innsett at det
idealistiske rusfrie samfunn ikke eksisterer og heller ikke vil komme til å gjøre det. Det
vil alltid finnes mennesker som bruker rusmidler og som gjennom dette utviser
risikoatferd og dermed utsetter seg for skader. Det er nettopp konsekvensene og skadene
av rusbruk og den livssituasjonen brukerne etter hvert havner i, som er fokus for
skadereduksjonstenkningen. Selv om totalt avhold er det overordnede målet, sees tiltak
som reduserer skadene på som gradvis endring i riktig retning.
Skadereduksjon kjennetegnes av at helhetsperspektivet er det mest fremtredende. Fokus
flyttes fra rusfrihet til helse. Definisjonen av god helse er i følge Verdens Helseorganisasjon
“legemlig, sosial og mentalt velvære” (Berg 2002). Tanken innen skadereduserende arbeid
er at rusmisbrukere er opptatt av egen helse, de er ikke bare passive mottakere av hjelp,
men også rasjonelle aktører som vil forsøke å ivareta egen helse dersom det blir tilrettelagt
for dette. Brukerne ses på som eksperter på eget liv og livssituasjon. Ervik (1994: 9) skriver
at “i stedet for å fokusere på det hun ikke mestrer, velger man å arbeide ut fra en idé om at
også en aktiv stoffmisbruker både har ønsker og ressurser til atferdsendring”. Utdeling av
sprøyter og kondomer og veiledning i bruk av dette er tiltak som reduserer skader og
risikosituasjoner, og dermed er med på å fremme den enkeltes helse.
Ervik referer videre til Waldorfs definisjon av skadereduksjon:
8

“If it is not possible to cure drug users, one should at least try to minimise the harm that is
being done to them and the wider social environment. The drug taker is helped through a
difficult phase of life, whilst it is hoped, that in longer term addiction may be overcome, either
by treatment or natural recovery” (Ervik 1994: 9).

I følge norsk narkotikapolitikk er det primære målet fremdeles rusfrihet, men dette er et
langsiktig mål. Skadereduserende arbeidsmetoder innebærer at det settes hierarkiske
mål, flere delmål, også når det ikke foreligger ønske om å slutte (St meld 16: 1996-97).
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Dette er kortsiktige løsninger som reduserer skadene ved rusbruket, men ikke nødvendigvis har direkte innvirkning på selve misbruket. Derimot kan skadereduserende tiltak
på sikt bidra til motivasjon for behandling og rehabilitering. Som Ervik skriver: “I stedet
for å operere med ett stort mål, rusfrihet, kommer det inn et hierarki av mål, rangert fra
det å bli stoffri, gå over fra injiserende til oralt bruk av stoffer, reduksjon i stoffbruk og å
unngå å dele sprøyter og kanyler” (Ervik 1994: 9).
Dette betyr ikke nødvendigvis at man går bort fra rusfrihet som det ideelle mål, men
man aksepterer at endringen skjer gradvis via flere mindre målsetninger. Ønske om
endring og grad av motivasjon vil være individuelt og dette vil også kunne variere hos
den enkelte fra dag til dag. Motivasjonsgraden kan, i følge Ervik (1994), styrkes eller
minskes gjennom press eller mangel på sådan fra familie, venner og hjelpeapparatet.
En forutsetning for skadereduserende arbeid er lav terskel og god tilgjengelighet.
Tilgjengelighetsteorien (Hove 1992) tar utgangspunkt i at klienter må overvinne ulike
barrierer for å nyte godt av offentlige tiltak, noe som trolig fører til et underforbruk av
tjenester. Slike barrierer kan være egne følelsesmessige motforestillinger, åpningstider,
telefontid, ventetid, service og samhandlingsproblemer. Hvorvidt man når frem med sine
behov er avhengig av i hvilken grad man mestrer barrierene. Mye tyder på at det er de
mest ressurssvake som ikke får hjelp. I følge Hove er det de med lengst klientkarriere,
samboere uten barn, de fattigste, de med rusproblemer, de med mangelfullt nettverk og
de med dårligst levekår som er mest utsatt for tilgjengelighetsproblemer. Rusmisbrukere
kommer ofte inn under mange av disse kategoriene. Hoves undersøkelse er riktignok
gjort i forhold til sosialkontor, men lignende barrierer i forhold til tilgjengelighet og for
høy terskel finnes utvilsomt også i det øvrige hjelpeapparatet.
Lav terskel innebærer først og fremst at tilbudet har høy grad av tilgjengelighet og er
tilpasset brukernes behov. Hjelpen gis på brukernes premisser. Ideelt sett skal denne
hjelpen gis uten betingelser. Hjelpeapparatet oppsøker gjerne brukerne i stedet for
omvendt, som f.eks Aids-info bussen (sprøytebussen) gjorde i sin tid. Hvis det er
åpningstider, bør disse være tilpasset brukernes behov. Marlatt (1998) påpeker også
viktigheten av å “møte personen der vedkommende er”, ikke der man mener at
“vedkommende bør være”. Dette innebærer å innta en “anti-stigmatiserende” holdning
overfor brukerne. Fokus er på hvordan man kan redusere skadene, i forhold til helse,
hygiene, seksuell atferd, ernæring, familie eller økonomi. Et slikt fokus og en ikkedømmende holdning vil bidra til at man også kan nå de som vanligvis ikke er i kontakt
med hjelpeapparatet. Igjen kan Aids-info bussen brukes som et eksempel; ikke bare
tunge misbrukere fikk hjelp, men man nådde også “skjulte” rusmisbrukere, som
mennesker fra kroppsbyggermiljøet og andre uten synlig rusavhengighet.
Metoder for å arbeide skadereduserende har, i motsetning til de tradisjonelle
behandlingsmodellene, ofte blitt utviklet på “grasrotplan” i samarbeid med brukerne selv

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 1: Innledning

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

9

4/20/2005, 12:12 PM

9

og de som arbeider med disse i deres daglige miljø (Marlatt 1998). Dette forutsetter, i
følge Stimson (Ervik 1994) som er leder av Centre for Research on Drugs and Health
Behaviour i London, en endring av det tradisjonelle hjelper-klient forholdet. Klienten er
ikke lenger en passiv mottaker av hjelp gitt under betingelser og forhold bestemt av
profesjonelle. I stedet legges en mer likeverdig relasjon mellom bruker og ansatt til
grunn for samarbeid (Ervik 1994, Helgesen 2001). Dette kan tolkes som om alle
mennesker har like stor verdi og at deres synspunkter er av like stor betydning. Ohnstad
(1994) beskriver dette som at partene har like posisjoner i interaksjonsprosessen. Ved å
tilstrebe symmetriske relasjoner blir flere sider hos brukeren synlige for hjelperen, og
partene etablerer et subjekt-subjekt forhold i stedet for et subjekt-objekt forhold.
Under overskriften skadereduksjon ligger en rekke forskjellige typer tiltak. I denne
rapporten er det imidlertid bare en form for skadereduksjon som er under lupen. Hva
slags tiltak er Husene, som gjør dem til spesielt skadereduserende? Spørsmålet er
vanskeligere å svare på enn hva vi første hadde trodd. Husene var tidligere hospitser
underlagt hotelloven, på like fot med de private hospitsene som har dårlig rykte og får
svært dårlig omtale i media. Den dag i dag opererer Husene i samme “marked” som
private hospitser, men ingen ville likevel finne på å kalle hospitsene for
skadereduksjonstiltak. Husene har bestyrket bemanning i forhold til de private
hospitsene. Det er sosialfaglig personale til stede på dagtid, så vel som sykepleiefaglig
oppfølging. I tillegg har Husene mål om bedre standard på inventaret. Det viktigste er
likevel kanskje at personalet skal være til stede for beboerne, selv om de ikke viser tegn
til å ville slutte med rusbruken sin. Husene skal gi omsorg og trygghet, uten krav om
rusfrihet. Selv om det tilbys hjelp til å søke behandling, også for rusmisbruket, er Husene
ikke behandlingsinstitusjoner. På en måte ligger de mellom hospitser og
behandlingsinstitusjoner, i et ikke helt definert tomrom. Forhåpentligvis kan denne
rapporten være med på å definere dette rommet.

Leserveiledning
Kapittel 2 omhandler enkelte metodiske betraktninger og en redegjørelse for
arbeidsprosessen. I kapittel 3 gir vi en mer praktisk presentasjon av Husene. Kapittel 4 er
et forsøk på å analysere hva slags type “Hus” det her er snakk om. Det er flere
spenningsfelt mellom de tilbud Husene skal tilby beboerne.
10

Kapittel 5 handler om beboernes livssituasjon. Fysisk og psykisk er helsetilstanden så
dramatisk for beboergruppene at det er vanskelig å finne noe å sammenligne med i vår
del av verden. Vi forsøker også å løfte fram et sosialt helseperspektiv, med spesiell vekt
på det å være en stigmatisert person.
Kapittel 6 gir en beskrivelse av livet inne på Husene. I enkelte sammenhenger er observasjoner gjengitt som illustrasjon. De involverte partene blir omtalt som P1 (første
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person fra personalet som opptrer i situasjonen), P2 (andre person), osv. Tilsvarende
med beboerne; B1, B2 osv. En mer omfattende gjengivelse av observasjoner og samtaler
er publisert som egen rapport, “Skadereduksjon i praksis – Del II” (Johansen og Myhre
2005). Del II gir en utfyllende dokumentasjon av hverdagen på Husene, og danner
således grunnlaget for de analytiske grep vi har gjort i den foreliggende rapporten (Del
I). Rapportene kan leses hver for seg. Vi anbefaler likevel at “Del II” leses som et
supplement til denne.
Slik skal det også være mulig å etterprøve de forsøk på analyse vi presenterer i kapittel 7
og 8 hvor vi forsøker å knytte de trekk ved Husene vi har funnet mest fremtredende til
annen litteratur. Analysene bygger på egne erfaringer og observasjoner gjort under
feltarbeidet. Tilsynelatende var det ingen “funn” i de observasjonene vi gjorde.
Omgangen beboere og ansatte i mellom var preget av hverdagslighet. Dette “ikke-funnet”
har siden blitt vårt viktigste funn.

Enkelte ordvalg
Det er mange ord innen rusfeltet det er problematisk å bruke. Betegnelsen
“rusmisbruker” er av mange ansett som lite dekkende. I følge skadereduksjonsteori (se
over) er slike negative betegnelser stigmatiserende, og man bør fortrinnsvis benytte en
annen terminologi, for eksempel rusbruker. I denne rapporten bruker vi primært
betegnelsen beboer, men dersom det er snakk om brukerne som en hel gruppe, også de
som ikke bor på Husene, benytter vi betegnelsen rusmisbruker. Vi er av den oppfatning
av at de menneskene vi omtaler ikke bare bruker rusmidler, slik som folk flest, men at
deres forbruk er så høyt og medfører så mange konsekvenser av både fysisk, psykisk og
sosial art, at dette må anses som misbruk. Enkelte hevder også at all bruk av illegale
rusmidler er misbruk, nettopp fordi det er ulovlig, uten at vi nødvendigvis deler den
oppfatningen. Vi kunne også benyttet terminologier som rusmiddelbruker,
rusmiddelmisbruker, stoffbruker, stoffmisbruker eller narkoman, men mener at
rusmisbruker er den mest dekkende betegnelsen, og kanskje også den mest kjente, i vår
sammenheng.
Vi har også vært i tvil om hva vi skal kalle de stedene vi har studert. Formelt sett er det
institusjoner, og omtales noen ganger som det internt i Rusmiddeletaten. På mange
måter er det hospitser, som de formelt sett het fram til 1997. Men Husene er mer enn
bosteder, i og med at de gir tilbud om helse- og sosialfaglig oppfølging og hjelp. De kan
også kalles tiltak. Vi har valgt å omtale dem som Hus fordi institusjonsbegrepet gjerne
blir assosiert med mer lukkede steder, ofte med høyere terskel, for eksempel
behandlings-institusjoner, psykiatriske institusjoner og fengsel. Tiltak kan også være
misvisende fordi ordet tiltak også benyttes om hvilke tjenester som er iverksatt eller skal
iverksettes. Hus viser også til at dette er et bosted.
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Kapittel 2:

Metode
Prosjektet har hatt to ulike målsettinger; å beskrive virksomheten på Husene og
analysere samspillet mellom beboere og personal. Dette er spørsmål som ideelt sett burde
utforskes med forskjellige virkemidler. Vår metodiske tilnærming har bestått i det vi har
kalt “tilstedeværende observasjon”, med enkelte supplerende samtaler.
I ettertid er det lett å se at observasjonene står litt alene. De burde vært supplert med
samtaler og intervjuer i langt større grad enn det som er tilfelle. Når dette er sagt, hadde
vi også mange samtaler om spesifikke emner med personalet på de to Husene. Noen
oppstod spontant, andre ble avtalt på forhånd. Formen var løs og ledig, og vi var ofte lite
styrende i disse samtalene. Likeledes hadde vi mange samtaler med beboere. Noen
ganger var temaene forhåndsbestemt og vi stilte konkrete spørsmål i forhold til disse.
Langt oftere var det beboerne selv som satte dagsordenen. Hvorvidt disse samtalene kan
kalles “intervjuer” er diskutabelt. Vi burde uansett hatt flere slike samtaler, kanskje også
mer strukturerte intervjuer hvor vi fulgte en intervjuguide.
Som ansatte i Rusmiddeletaten hadde vi begge taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven og Lov om sosiale tjenester. I tillegg inngikk vi en avtale med ledelsene på de
respektive Husene om en særskilt taushetsplikt også overfor personalet og ledelser.
Denne gjaldt spesielt dersom vi skulle få kjennskap til opplysninger som kunne ha
konsekvenser for beboernes boforhold eller lignende, for eksempel brudd på husregler.
Hovedregelen for forskningsprosjekter, er at det skal innhentes fritt og informert
samtykke. I følge de forskningsetiske retningslinjer krever observasjon av individer og
grupper i offentlig sammenheng, for eksempel i egenskap av en offentlig stilling, sjelden
informert samtykke. Våre observasjoner er foretatt på offentlige institusjoner, og de
innebærer liten eller ingen risiko for belastning for de tilstedeværende. Vi har kun vært
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til stede i “uformelle settinger” der det gjerne er mange mennesker til stede på samme
tid, og deltok aldri i “formelle settinger”, møter eller samtaler av mer privat karakter.
Etter pålegg fra Datatilsynet samlet vi likevel inn samtykkeerklæringer fra beboerne.

Observasjonene
Etter kort tids forberedelser gikk vi ut i “felten”. Marcus Thrane var et kjent sted, mens
Dalsbergstien tross alt var mer ukjent for oss. Vi fordelte oss på hvert av Husene i en toukers periode, og byttet så arena for observasjoner. Underveis møttes vi for å diskutere
opplevelsene, både de konkrete observasjonene og hvordan det var å observere. Til og fra
har vi vært ute på Husene i ca åtte uker.
Hver enkelt observasjonsperiode på Husene varte vanligvis 2-4 timer. Vi fant etter hvert
ut at de kortere observasjonsperiodene var mest hensiktsmessige. Vi forsøkte å nullstille
oss slik at vi kunne foreta det Wadel (1991) kaller “naiv observasjon”. Dette innebærer
at man prøver å legge forhåndskunnskap til side for å beskrive det kjente som om det var
ukjent.
I løpet av hver enkelt observasjonsperiode skrev vi feltnotater, enten mens vi var på
stedet eller umiddelbart etterpå. Disse notatene ble skrevet for hånd i små notatbøker.
Hendelsene ble koblet til dato, arena (ganger, tv-stue, resepsjonsområde, kjøkken) og/
eller setting (måltid, romsjekk, aktiviteter etc.).
Feltnotatene ble gjerne lange og detaljerte. Vi var tidvis usikre på hva vi så etter. Det er
så mangt som kan kalles “samspill” og følgelig fikk vi mye “overskuddsinformasjon”.
Dette kunne være tilsynelatende ubetydelige hendelser, situasjoner uten aktivitet, passivt
samvær eller beskrivelse av klesdrakt, mimikk, kroppsspråk, tonefall og fysisk miljø.
Men som Frøystad sier:
“Det å beskrive forhold som ligger litt på siden av prosjektets problemstilling, kan ofte belyse
sosiale relasjoner selv når det tilsynelatende ikke skjer noe særlig” (Frøystad i Rugkåsa og
Trædal Thorsen 2003: 56).

14

I ettertid har vi sett at denne type observasjoner har gitt viktig informasjon for å danne et
helhetsbilde. Vårt fokus er, som tidligere nevnt, samspillet mellom beboere og personal
på de to tiltakene. Samspill vil si interaksjon i bred forstand, all oppførsel der en beboer
og en ansatt befinner seg i umiddelbar nærhet av hverandre. I praksis vil dette si at man
enten er i samme rom eller innen hørselsrekkevidde. Vi har regnet det som samspill selv
der man tilsynelatende ikke tar notis av hverandre.
Tilstedeværende observasjon innebærer at vi har vært til stede på tiltakene i ulike settinger
og til ulike tider av døgnet. Vi har ikke fungert som en del av personalgruppa, og har
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derfor ikke hatt arbeidsoppgaver på Husene. Vi har forsøkt å være så nøytrale som mulig,
ikke minst for å få med brukerperspektivet (beboernes oppfatning av Husene og hva som
skjer i samspillet med personalet). Vi har ikke vært med på formelle møter med samarbeidspartnere eller på annen måte deltatt i personlige samtaler mellom personalet og
beboere, men vi har vært med på måltider, sengetøyskift, romsjekk og sprøyteutdeling.
Det er hovedsakelig i det vi har kalt de “uformelle settingene” og i fellesarealene vi har
foretatt våre observasjoner. Vi har vært til stede under felles måltider, vært med på kino,
sittet i tv-stuene, på kjøkkenene og i resepsjonsområdene. Noen ganger har vi deltatt i
hverdagslige samtaler med beboer og/eller personalet, andre ganger har vi kun vært til
stede. Ofte har det vært beboere som har innledet til samtale med oss.
De “formelle settingene” kjenner vi bedre fra vår egen bakgrunn ved Husene, her
opplevde vi ikke behovet for å “se oss selv utenfra” som like sterkt. Dette er en mer
privat sfære som vi heller ikke ønsket å gå inn i. Dette kunne vært ønskelig som et
supplement til tilstedeværende observasjon i uformelle settinger, men da det ikke var et
absolutt behov valgte vi å spare beboerne for denne mulige belastningen. Mye av
arbeidet bestod i å se hvordan personalet og beboere møter hverandre i hverdagen, f.eks.
i resepsjonen, tv-stua, under måltider og ulike aktiviteter. Hva snakkes det om? Hvordan
responderer partene på hverandre? Hvilke holdninger har man til hverandre? Slike
spørsmål har vi hatt med oss i våre observasjonsperioder.
Vi har til enhver tid forsøkt å ha beboernes ve og vel i fokus. Alle samtaler foregikk på
frivillig basis, noe vi informerte både beboere og personalet om muntlig. Tidvis hadde vi
et behov for å spørre beboere og personalet om episoder vi hadde observert. Dette dreide
seg ofte om hvordan andre tolket samme hendelse og hvorvidt våre observasjoner kunne
generaliseres, f.eks. om dette var vanlig praksis og med en begrunnelse på det.
Vi forsøkte å unngå at vår tilstedeværelse på Husene skulle virke belastende. Vi er klar
over den oppmerksomhet rusfeltet i lengre tid har hatt, samt den belastning det er for
mange rusmisbrukere stadig å måtte være med på nye prosjekter og spørreundersøkelser.
Det kan være at noen i personalgruppen har følt seg “overvåket”, men vi har ikke fått
tilbakemeldinger på dette.
Under feltarbeidet har vi hele tiden forsøkt å være åpne og ha tett samarbeid med
beboere og personale på Husene. Før prosjektets oppstart ble det gitt informasjon til
begge parter. Prosjektbeskrivelsen ble lagt ut til gjennomlesning, og vi deltok på flere
personalmøter og seminarer hvor vi informerte om prosjektet og at vi kom til å ferdes på
Husene i en bestemt periode. Beboerne ble informert om prosjektet på husmøter,
referater fra disse, plakater og ved at vi snakket med beboere vi møtte underveis.
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Å forske på egen arbeidsplass
Det finnes i følge Repstad (1993: 347) lite litteratur om forskning i egen virksomhet.
Men det finnes noe. Wadel (1991) skriver som nevnt om “Feltarbeid i egen kultur”, men
kultur må her tolkes som storsamfunn og ikke egen virksomhet. Han poengterer blant
annet at man aldri bare oppleves som forsker, men også som medmenneske, kollega,
venn/fiende, usympatisk/sympatisk osv. Likeledes innehar både beboere og personal flere
komplementære roller. En beboer er ikke bare en rusmisbruker, vedkommende kan også
være et medmenneske, nabo, venn, tidligere arbeidstaker, arbeidsledig, pasient,
forbruker, ektemann, far, bror, svoger, sønn, onkel, bestefar (Wadel 1991:144). Repstad
(1987, 1993) er kanskje en av få forfattere som berører temaet, ikke bare indirekte, men
også direkte.
Repstad lister opp en rekke fordeler ved å forske på egen virksomhet. For det første
skriver han at engasjement og endringslyst forsterker hverandre og kan medføre et ønske
om å påvirke de som er høyere oppe i hierarkiet. Om dette ikke har vært oss bevisst fra
første stund, så har det vært et ønske om, både fra vår og oppdragsgivers side, å formidle
kunnskap om det arbeid som drives på lavterskel/skadereduksjons-tiltakene til ansatte i
rusmiddelomsorgen og andre som er interessert i emnet, deriblant pårørende og
studenter.
I følge Repstad (1993: 352-355) kan kjennskap til virksomhetens hverdag kan være
fordelaktig ved at man
- kan hverdagsspråket,
- kjenner tabubelagte emner,
- vet hva som opptar partene i uformelle situasjoner og i den private sfære,
- har kjennskap til den uformelle organisasjonen og dermed bedre kan se sammenhengen
mellom kontekst og uttalelser,
- får høre sladder og rykter,
- ikke virker demonstrativ selv om man ikke forteller om alle problemstillingene,
- kjenner historikk og kritiske hendelser,
- lettere gjennomskuer rosemaling av sannheten,
- kan bruke egne erfaringer for å få utfyllende svar,
- har faktiske kunnskaper eller vet hvor disse kan innhentes og dermed sparer tid.
16

Spesielt det å kunne hverdagsspråket har vært av stor betydning. Beboere og personale kan
sies å komme fra to “kulturer” (Wallin Weihe 1999, Goffman 1961) med ulike verdier,
holdninger, stereotypier, kleskoder, atferd og ikke minst språk. Wallin Weihe skriver:
“Ofte vil personer med ulik bakgrunn legge forskjellig meningsinnhold i ord. Ruskulturenes
terminologi må forstås ut fra en rekke variabler som kjønn, alder, geografi og type
rusmiddelerfaring. Vi snakker dermed ikke om én kultur, men om mange og sammensatte”
(Wallin Weihe 1999: 112).
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Gjennom vårt tidligere arbeid på Husene har vi kjennskap til den terminologi, “slang” og
sjargong, som brukes i rusmiljøet, noe som har gjort samtalene enklere. Likeledes har det
vært en fordel å kjenne til ustabil og utagerende atferd. Mange av beboerne kan være i
psykisk ubalanse, og erfaring gjør det lettere å håndtere det. Enkelte situasjoner kan for en
totalt utenforstående trolig oppfattes som mer skremmende enn hva som virkelig er tilfelle.
Videre har vi erfaring med det Wallin Weihe betegner som forsvarsmekanismer;
benekting, manipulasjon og eksternalisering av kontroll (Wallin Weihe 1999).
Eksternalisering av kontroll innebærer at brukeren inntar en slags “offerrolle”, og legger
skylden over på rusmiddelet, andre mennesker eller omgivelsene. Ved å være kjent med
beboernes “kultur” - om ikke fra innsiden så i hvert fall dens uttrykksformer - har vi
lettere kunnet se uttalelser i forhold til kontekst.
Forskning på egen virksomhet innebærer også flere begrensninger. Det er vanskelig å se
seg selv og sin virksomhet utenfra. Man er i vante omgivelser og så tett på begivenhetene
at det kan være vanskelig å se helheten. Samtidig vil man lett kunne overse små detaljer
fordi disse er så kjente og selvfølgelige. Dette har vi også sett i vårt materiale. Til å
begynne med noterte vi langt flere såkalt “negative” hendelser enn “positive”. Dette var
noe vi undret oss over, fordi vårt totale inntrykk var langt mer positive. Etter at vi ble
oppmerksomme på dette så vi at mye av årsaken trolig lå i at avvisninger ofte var mer
synlige enn imøtekommelser, fordi samtalene var mer høylytte og varte lengre.
Eksempelvis ble flere beboere sinte når de ikke fikk låne telefonen, og diskusjonen med
den ansatte ble tydelig for oss som observatører. Derimot var det nærmest ikke merkbart
når en ansatt samtykket til å låne ut telefonen eller hentet rent sengetøy. Henvendelsen
ble da gjerne bare besvart med “ja, et øyeblikk”, og i løpet av sekunder var hendelsen
over. Det var liksom ikke noe å skrive om.
Vi mener selv å ha funnet en slags gyllen middelvei i forhold til dette. Vi har forsøkt å
være nøytrale når vi har vært ute og observert det samspill som foregår på Husene. Vi har
prøvd å vurdere hendelsene med et kritisk blikk, men samtidig forsøkt å benytte vår
kunnskap og erfaring til å se hendelsene i kontekst. Mange av disse er gjengitt i Del II,
slik at hver enkelt kan gjøre sine fortolkninger (Johansen og Myhre 2004).
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Kapittel 3:

Presentasjon av Husene
I dette kapittelet vil vi kort beskrive de to Husene som er gjenstand for denne
undersøkelsen. Vi vil først og fremst legge vekt på hvordan Husene presenterer
tjenestene de tilbyr. I tillegg vil vi presentere mer uformelle trekk ved Husene.
Husene er i første rekke “hus”: steder å bo. For å komme inn og ut må de passere en
resepsjon, levere nøkkelen sin og ringe på. Utgangsdørene er til enhver tid låst og kan
kun åpnes av personalet. Når de ansatte i tillegg kan låse seg inn på de enkelte beboeres
rom til enhver tid, medfører dette både en viss kontroll og avhengighet av personalet og
minimalt med privatliv. Vanligvis låser personalet seg inn på rommene kun dersom de er
bekymret for en beboer eller de er på en av sine ukentlige rutinesjekker, men vissheten
om at de kan gjøre det er i seg selv en innskrenkelse av privatlivets fred. På den annen
side er det en trygghetsfaktor, som blant annet kan forhindre overdosedødsfall.
Det er henholdsvis 50 og 38 rom på Dalsbergstien og Marcus Thrane. De fleste beboerne
har sitt eget rom, men det finnes også noen dobbeltrom. Rommene er utstyrt med seng,
garderobeskap, kjøleskap og håndvask. De fleste av rommene har også bord, stoler og
bokhylle, eventuelt annet møblement. Det er ikke anledning til å ta med egne møbler.
Det er utlån av kjøkkenservice og annet kjøkkenutstyr, og Husene holder sengetøy og
håndklær. Beboerne må selv vaske og holde rommet i orden (Årsrapport Marcus Thranes
Hus 2002: 1, Årsrapport Dalsbergstien Hus 2001: 3,1).
Den fysiske standarden er nokså varierende. Om standarden er varierende, gjelder det
også tidsperspektivet på boforholdet. Husene består for det meste av “venteplasser”. Det
innebærer at rommene er ment som midlertidige botilbud. Gjennomsnittlig botid på
Dalsbergstien har vært mellom 6 og 9 måneder etter tusenårsskiftet. På Marcus Thrane
har gjennomsnittlig botid vært nærmere ett år. Enkelte har også bodd på Husene i årevis.
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Begge Husene opererer i tillegg med “akuttplasser” med botid inntil 3-14 dager.
Ordningen med akuttplasser ble opprettet som et tiltak mot at folk bor ute. Det var også
et tiltak som innebar et styrket fokus på helsesituasjonen til beboerne, hvilket også
medførte opprettelse av flere stillinger ved Husene. En fjerdedel av Husenes kapasitet er
satt av til akuttplasser. Dersom det blir ledige langtidsrom, såkalte “venteplasser”, foretar
personalet en helse- og sosialfaglig vudering i forhold til hvem av beboerne som
eventuelt skal prioriteres dit. Dette gjelder naturlig nok kun et mindretall av de som
kommer inn på akuttplass, slik at det er en god del utskiftninger på Husene. De som
ikke får innvilget langtidsplass blir forsøkt videreformidlet til andre tiltak. Mange av
beboerne sirkulerer mellom akuttplassene på de ulike lavterskeltiltakene, hospitser og
hybelhus.
I tillegg har både Dalsbergstien og Marcus Thrane et eget såkalt “vintertilbud”. Dette er
rom med flere senger. Dette er først og fremst et tilbud om et sted å sove, det er som
navnet tilsier også begrenset til vinterhalvåret.
Dalsbergstien oppgir at de hadde 158 beboere “innlagt” i 2002. I tillegg kom de som var på
vintertilbudet. Antallet beboere på akuttrommene er ikke oppgitt. Beleggsprosenten er ikke
oppgitt, men den var 93% i 2001. Marcus Thrane hadde 264 “klienter” i 2002, totalt. Her
var beleggsprosenten på 97. Beleggsprosenten kunne vært 100% hadde det ikke vært for
stor slitasje på rommene, noe som medfører at noen rom ofte er under oppussing.
Skal man presentere Marcus Thrane og Dalsbergstien er det likevel ikke nok å trekke
frem det “tekniske botilbudet”. Dette nevnes riktignok først i deres presentasjon av deres
egne tilbud, men det legges også stor vekt på forskjellige hjelpetiltak og omsorg. Her er
Marcus Thranes “Tilbud til brukerne”:
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“Vi vektlegger i hovedsak:
Et sted å bo
Omsorg
Sosialt fellesskap
Støtte/oppfølging
Deltagelse i samarbeidsmøter ved behov
Helseoppfølging
Sykepleiefaglig veiledning
Samtaler med personalet
Sosialfaglig råd og veiledning
Trygghet gjennom grensesetting”
(Marcus Thranes Hus 2002: 6.)
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Vi finner en lignende formulering fra Dalsbergstien:
“Dalsbergstien Hus er et gatenært lavterskel tiltak for bostedsløse rusmiddelmisbrukere Oslo
tilhørende. Huset skal gi et midlertidig botilbud som inneholder: omsorg, støtte, motivasjon,
oppfølging og hjelp til videreformidling når det er ønskelig.” (Dalsbergstien Hus 2001: 5).

Begge steder ser vi vekten på det rent tekniske botilbudet. Dette er utgangspunktet.
Deretter ramses det opp en rekke andre tiltak. Noen av disse har karakter av direkte
hjelp: Med “støtte/oppfølging” siktes det til at personalet følger med på den enkelte
beboer, og kan tilby samtaler og annen form for støtte, for eksempel minne beboerne på
avtaler og følge dem til disse. I tillegg kan man få sykepleierfaglig veiledning på Husene.
Personalet kan også sette i gang tiltak for å avhjelpe beboerens situasjon. Bak begrepet
“oppfølging” skjuler det seg en rekke forskjellige måter å støtte beboere på.
“Oppfølging” innebærer blant annet romsjekk hver uke og hjelp til å søke seg andre
steder der man kan få direkte hjelp for problemene sine. På helseområdet innebærer det
at personalet ringer lege dersom beboeren ikke klarer å komme seg til legevakt på
egenhånd. Enkelte ganger er det påkrevet med førstehjelp og tilkalling av ambulanse,
som ved overdoser der beboeren har sluttet å puste. Det hender også at beboernes
helsesituasjon er så dårlig at man – og/eller lege – vurderer at det er behov for
øyeblikkelig innleggelse. I 2002 registrerte Marcus Thrane 44 sykehusinnleggelser blant
beboerne (Marcus Thrane 2002: 8). I tillegg kommer den daglige sykepleiefaglige
oppfølgningen, hovedsakelig sårstell. En viktig oppfølgingsmåte er å ta initiativ til og
delta i samarbeidsmøter. I 2002 deltok personalet på Marcus Thrane i 180
samarbeidsmøter med bydelene (Marcus Thrane 2002: 9).
Et annet tiltak som nevnes er “sosialt fellesskap”. Dette er et tilbud til beboerne. Det
tilbudet som brukes mest er tv-stuene, eller “fellesrommene”. Begge Husene har et rom
som fungerer som stue. I stuene er det nesten alltid mennesker, som oftest ser på tv. Det
er også et felles spiserom for frokoster på Dalsbergstien, der det serveres frokost alle
dager. Lørdager serveres det også middag. Ved store høytider serveres det middag med
dessert og kaker. Marcus Thrane har også en tv-stue, med samme funksjon. I tillegg er
det kjøkkener i hver etasje, der det serveres lunsj en gang i uka. På kjøkkenet i første
etasje serveres det “kveldsmat” hver dag. Begge Husene har ulike aktiviteter for
beboerne, for eksempel matlagingsgruppe, malegruppe, kvinnegruppe, kinoturer,
bowling, fotballkamper og fisketurer. Om sommeren blir det arrangert grillfest, og en
gang i måneden er det beboermøte, med og uten ansatte til stede. En gang har det vært
forsøkt satt i gang “etikkgruppe”. Regelmessig kommer en prest på besøk.
I tillegg til sosialt fellesskap nevnes “trygghet gjennom grensesetting” særskilt på Marcus
Thrane. Hva det siktes til her, er en form for sikkerhet i forhold til personalets
opptreden. Beboerne skal kunne forutsi de ansattes oppførsel. Husreglene skal være
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kjent for alle, de skal håndheves likt for å sikre forutsigbarhet. Som vi senere skal
komme tilbake til, kan dette være vanskelig i praksis. Det er ikke spørsmål om trygghet
mot for eksempel vold og overgrep på Husene det siktes til i denne formuleringen.
I årsrapportene fra Dalsbergstien sies det de tilbyr hjelp til “videreformidling”. Dette
minner om at tilbudene er ment å være midlertidige. Så vel beboere på akuttplasser som
de med lengre avtaler blir minnet om at de må finne seg et annet sted å være, før eller
siden. To forhold som skiller Husene fra vanlige hospitser er at det er lagt opp til
fellesskap og oppfølging av den enkelte, og at man får tilbud om hjelp til å komme seg
inn i det mer etablerte hjelpeapparatet.
Husene presenterer også seg selv som “gatenære” og “lavterskel”. Vi så over hvordan
dette ble formulert på Dalsbergstien. Marcus Thrane erklærer at de “prøver hele tiden å
nå de mest utslitte og syke misbrukerne” (Marcus Thrane 2002: 7). På samme vis
prioriteres de beboerne som har sterkest behov for hjelp, til å flytte inn på “langtidsrom”.
Med unntak av lidelser som faller inn under psykiatrien, er elendighet ofte en
kvalifikasjon for å få plass på Husene. At tiltaket er “gatenært” betyr at folk skal kunne
flytte inn uten byråkratiske inntaksvurderinger. Enkelte restriksjoner er det likevel: Man
må være over 18 år, rusmisbruker og være sosialklient - primært ha tilhørighet til et
sosialkontor i Oslo. Å være gatenært betyr først og fremst at det ikke settes noen øvre
grense for elendighet. På mange måter innebærer dette at Husene er “siste stopp”, det
ytterste boligtiltaket. Det finnes ingen institusjoner som fanger opp de som ikke får plass
ved Dalsbergstien og Marcus Thrane. I praksis er det derfor også vanskelig å avvise de
tungt belastede pasientene som ikke får plass innen psykiatrien eller som ikke vil være
ved sykehusene.
Helsetilstanden er på alle måter svært dårlig for beboerne ved Husene. Kanskje er det
derfor ikke så overraskende at begge steder legger vekt på “omsorg” i sin presentasjon av
tilbudene deres? Det er ikke nok at man legger frem et omfattende tilbud til beboerne;
dette skal gjøres med omsorg. Nedenfor følger et avsnitt der man på Marcus Thrane
presiserer denne delen av tiltaket:
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“Vi prøver å ha en fordomsfri arena hvor vi møter den enkelte på deres ståsted. Vi stiller krav
til den enkelte i forhold til hva han kan mestre. Vi ser viktigheten av å stille krav for å gi
mennesker respekt. Alle mennesker har noen ressurser, noe vi jobber med å finne hos hver
enkelt. Vi tør tro på enkeltmenneske og tåler å ta feil. Det å klare å se mennesket tror vi bidrar
til økt funksjonsevne og større verdighet for den enkelte. Det å gi omsorg og ha tid til å lytte
vil også føre til større motivasjon for endring av livssituasjonen. Personalet har en målrettet
kontroll og tilsynsfunksjon for å gi trygghet til beboerne. Vi arbeider med å finne metoder som
gir klima og ønske om endring.” (Marcus Thranes Hus 2002: 6.)
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Dette er en kraftig erklæring om vilje til å vise medfølelse og omsorg. Lignende
erklæring finner vi også hos Dalsbergstien. “Omsorg”, “støtte” og “oppfølging” var ord
som ble brukt.
Begge Husene bruker begrepet “omsorg” i sine presentasjoner av seg selv. Slik vi ser det
består omsorg av to elementer: en handlingskomponent og en følelseskomponent. Vi
betrakter oppramsingen av tilbud som handlingskomponenten, og de siterte
erklæringene som ønske om å formidle disse tilbudene med en følelseskomponent.
Husene består imidlertid ikke bare av formål, mandater og tiltaksbeskrivelser. Tilbudene
formidles selvsagt av mennesker. Vi skal nå kort introdusere personalgruppene.

De ansatte
De ansatte kan deles inn i fire grupper: de som besitter “fagstillingene”,
verneassistentene, vaskepersonalet og ekstravaktene.
Fra 1997 ble det planlagt å opprette flere stillinger ved Husene, såkalte “fagstillinger”.
Først og fremst tok man sikte på å ansette sykepleiere. Treårig høyskole var et
minimumskrav, helst innen helse- og sosialfag. Det viste seg imidlertid vanskelig å
rekruttere sykepleiere. Etter hvert ble flere av disse stillingene gjort om til
miljøterapeuter, og senere ble det opprettet egne stasjoner for Feltpleien ved begge
Husene. (Administrativt utgjør Feltpleien en egen enhet, som i dag også ligger i Seksjon
skadereduksjon.) Det er 6 hele fagstillinger på Dalsbergstien. På Marcus Thrane er
fagstillingene fordelt på 2 avdelingssykepleiere og 4 miljøterapeuter (Dalsbergstien Hus
2002, Marcus Thranes Hus 2002). Som miljøterapeuter er det blant annet lærere,
sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere som innehar stillingene. I
fagstillingene er gjennomsnittsalderen noe høyere enn i personalet for øvrig. Det er en
overvekt av kvinner i disse stillingene. Det er ansatt 14 verneassistenter ved Husene.
Verneassistentene har ingen formell utdanning, men mange har videreutdanningskurs i
denne type arbeid. Her er det flest menn, og gjennomsnittsalderen er noe yngre enn for
de profesjonsansatte. Den gjennomsnittlige tiden verneassistenter har vært i stillingene
er høy, men her er det enkelte som trekker veldig opp. Det er til sammen 4 stillinger som
renholdere på Husene. Her er gjennomsnittsalderen høyere enn ellers blant de ansatte,
og stillingene er hovedsakelig besatt av menn. Det er store korps av ekstravakter ved
Husene. Her er utskiftningene større. Fra disse korpsene rekrutteres det også til
vikariater i de faste stillingene. I denne kategorien finnes også en del studenter. Det
gjelder så vel studenter innen samfunnsfag og humaniora, som sykepleie og sosialfag.
Her er også gjennomsnittsalderen noe lavere enn ellers. Det er med jevne mellomrom
også studenter som hospiterer ved Husene. I tillegg kommer en nestleder og en leder ved
hvert Hus (alle kvinner).
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Hverdagene på Husene bestemmes ikke entydig av skillene skissert over. Som det heter i
årsrapporten til Marcus Thrane (2002:2): “Alle ansatte har samme grunninstruks, med
særtillegg for fagstillinger” (se Del II for detaljer). I praksis er det også overlappende
arbeidsoppgaver. Som regel kan fagansatte tømme søppel eller sitte i resepsjonen, selv
om dette i utgangspunktet er verne-assistentenes oppgave. Tilsvarende kan
verneassistenter drive oppsøkende miljøarbeid, og blir oppfordret til dette.
Vaskepersonalene faller litt utenfor denne utvekslingen, men utgjør en viktig funksjon
utover det renholdsmessige, ved å være til stede i fellesområder der personalet ikke
befinner seg store deler av dagen. De ser mye av det som foregår på Husene, og utgjør en
tilstedeværelse som ellers tilfaller de andre ansatte.
Det hender at nyansatte begynner i arbeidet med forhåpninger om “redde” beboerne fra
ruslivet. Enkelte går i gang med sitt virke i noe som for de mer etablerte fremstår som et
litt naivt engasjement. Det går også an å være engasjert uten å ha rusfrihet som mål på
vegne av beboerne. De fleste ønsker å bidra med noe positivt overfor beboerne. At
rommene sjelden står ledige over tid, er en indikator på at de ansatte strekker seg langt
for å imøtekomme beboergruppas behov. Det er nemlig ikke selvsagt at alle i personalet
skal delta i klargjøring av rom.
Det er vanlig for folk som arbeider med mennesker i aktiv rus, at venner og familie spør
om det ikke er en hard form for arbeid. Det siktes da vanligvis til det å arbeide med en så
utsatt gruppe, og å ha så mye lidelse tett innpå livet. Det virker imidlertid som de fleste
ansatte synes dette er et forholdsvis uproblematisk. På en måte kan man si det er
grunnlag for bekymringene som blir vist på denne måten, beboerne lever tross alt uhyre
dramatiske liv. Men dette er ikke noe som nødvendigvis problematiseres i daglige
samværet. Etter hvert lærer de fleste seg å leve og omgås med mennesker i ekstreme
livssituasjoner på en avslappet måte. Det er, som vi senere skal se, lite lidelsesfokusering
i det daglige samværet.

Beboernes syn på Husene

24

Beboernes synspunkter er hovedsakelig hentet fra “Isit-undersøkelser”;
spørreundersøkelser om hvor fornøyde beboerne er med de ulike delene av Husenes
tilbud. Temaene er informasjon og organisering, innhold og individuell tilrettelegging,
samhandling, service og trivsel, men også egne erfaringer og observasjoner. “Isitundersøkelsene” foretas to ganger årlig.
Vi har i denne rapporten valgt å fokusere på samhandling mellom personal og beboere,
og det er interessant å se at det nettopp er i denne delen Husene scorer høyest i Isitundersøkelsene (Isit Rapport DH 2003 og Isit Rapport MTH 2003). Beboerne er stort sett
fornøyde med
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de ansattes engasjement (85%),
ansattes forståelse for hvordan man har det (75%),
måten man ble møtt på når man kom til institusjonen (90%),
institusjonenes samarbeid med sosialtjenesten (69%),
etasjeprimærkontaktordningen (68% - Marcus Thrane: 84%, Dalsbergstien: 52%).

Grunnen til at Dalsbergstien skårer såpass mye lavere enn Marcus Thrane når det gjelder
primærkontaktordningen, er trolig at denne har vært under omlegging og ikke er like
innarbeidet på Marcus Thrane. Det er vel rimelig å vente at beboerne vil bli mer
fornøyde med den nye ordningen som innebærer tettere kontakt og oppfølging? Generelt
uttrykker altså beboerne tilfredshet. Det samme inntrykket får man når beboerne uttaler
seg til aviser som en gang i mellom lager reportasjer fra Husene (Aftenposten 1998, Oslo
Nå 2004) Nedenfor følger noen sitater fra Isit-undersøkelsene:
• “Som nevnt, er personalet helt toppers. Man finner ikke noe annet sted med så ok og
forståelsesfull personale” (Isit Rapport MTH 2002).
• “Jeg trives godt, personalet følger med og det er bra. Renhold bra. Må ha videre plan
for å være her. Koseligste stedet jeg har vært på” (Isit Rapport DH 2002).
• “Jeg er så fornøyd med dette hospitset og personalet. Når jeg kommer med problemer
så er dem veldig behjelpelig. Håper å få bo videre her, siden jeg går på metadon og…skal
også inn på mario når den tid kommer, håper på forståelse” (Isit Rapport MTH 2003).
• “Et bra botilbud med oppfølging” (Isit Rapport MTH 2003).

Gjennomgangstonen er preget av påfallende fornøydhet. Hvis man vil bedømme om
dette er tilfelle, støter man på et kildeproblem. For eksempel sier ikke undersøkelsene
noe om hva beboerne forventer eller hva de ser som realistiske alternativer. Hvis
alternativet er å bo på gata, er det kanskje ikke så overraskende at beboerne er positive?
Mye tyder på at private hospitser er en vanlig referanseramme:
• “Blant byens tilbud hva “hospits” angår er dette etatens beste, dette takket være personalet”
(Isit Rapport MTH 2003).
• “Dette er det beste hospitset jeg har bodd på. Alle ansatte er så hyggelige og koselige og du
kan prate med dem om alt mulig. Det er det ikke på de andre som jeg har vært på. Så jeg har
bare positivt å si om denne plassen” (Isit Rapport MTH 2003).
• “Hjelpen jeg får for mitt rusproblem. Dette er et lavterskel hotell. Liker best å være i fred. Jeg
driver med selvmedisinering på grunn av manglende forståelse hos enkelte leger, som ikke
vet hva angst er…” (Isit Rapport MTH 2003).
• “De ansattes engasjement kommer helt an på hvem den ansatte er. Mange ansatte behandler
deg som en unge. Da blir også forholdet til ansatte deretter. Primærkontaktordningen
oppfatter jeg som bare noe tull. Dette er og blir et hospits for meg. Selv om det ligger under
rusmiddelomsorgen. Forskjellen er bare noen andre ord” (Isit Rapport DH 2003).
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Det er med andre ord heller ikke alle som opplever Husene som vesentlig annerledes enn
hospitsene. Ikke alle er like fornøyde:
§ Oppfølging av klient/beboer kunne vært noe bedre. Spesielt at de kan se bedre etter de som
bor her. Bortsett fra dette er det beste hospits jeg har bodd på. Terningkast 4+”
(Isit Rapport DH 2002).
§ “Under et opphold hadde jeg ikke saksbehandler på sosialkontoret, dette ble tatt vare
(hånd om) på av primærkontakten ved huset” (Isit Rapport MTH 2003).
§ “Bra beliggenhet i sentrum, men slutt å bry dere med romsjekk og snusing på rommet”
(Isit Rapport DH 2002).
§ “Dårlig samhold, mye tyverier. Kunne vært bedre oppfølging fra personalet angående
dagsform osv” (Isit Rapport DH 2002).
§ “Er uten viten om hva primærkontakt kan/eller er i stand til å utrette (være behjelpelig
med), ei heller hvor (på forskjellige områder) personalet må sette sine grenser”
(Isit Rapport MTH 2003).
§ “Det er mange som jobber i etaten som heller burde jobbe i AS Fjellinjen”
(Isit Rapport DH 2002).

Dette er kun enkelte utdrag som beskriver beboernes forhold til de ansatte.
Undersøkelsene viser at beboerne ikke er like fornøyde med for eksempel det sosiale
fellesskapet beboerne imellom, noe som trolig skyldes banking på dører, tyveri og
intriger i forhold til kjøp og salg av rusmidler. Noen er også misfornøyde med enkelte
husregler, besøksordning, informasjon om brannrutiner, egen innsats og restriksjoner/
hjelp i forhold til rusbruk.
Totalt sett viser undersøkelsene en høy grad av tilfredshet med Husene. Generelt er de
fornøyde med både det fysiske miljø og personalet. Kanskje skyldes dette at de er vant
med å bli møtt på en lite ivaretagende måte av andre i hjelpeapparatet og samfunnet for
øvrig. Kanskje skyldes det at de ikke stiller så store krav – de er vant med å leve under
kummerlige forhold. Kanskje skyldes den positive holdningen at de får lov til å ruse seg,
de trenger ikke nødvendigvis å forestille seg. Kanskje skyldes det at personalet faktisk
gjør en god jobb, at de er forståelsesfulle og engasjerte i utførelsen av arbeidet. Kanskje
skyldes det en kombinasjon, eller ingen av de nevnte forhold overhodet. Uansett tyder
det på at det er etterspørsel etter denne type tiltak.
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Kapittel 4:

Hva slags Hus?
Husene har som mål å tilby et sted å bo, et sted med en rekke hjelpemuligheter og
omsorg. Det skal være lav terskel og gatenære tiltak. De ansatte er delvis profesjonelle
hjelpere, med en i overveiende grad lite fordømmende innstilling til beboerne. Alt dette
lyder positivt. Men kan målsetninger og tiltak komme i konflikt med hverandre? Disse
spørsmålene skal diskuteres i dette kapittelet.

Å klare å la være å hjelpe
Kan man bestrebe seg på å nå de svakeste, de mest elendige, og samtidig insistere på å
hjelpe dem? En antydning om problemene knyttet til dette finner vi i den danske
teologen Lenau Henriksens omtale av “elendighetsetikk i sosialt arbeid”:
“I socialt arbejde på gadeplansniveau blant udstødte mennesker kan man gøre en meget
markant erfaring: de udstødte løber skrigende bort, når hjelperne kommer flyvende med deres
hjælpsomme og bedrevidende kærlighedsvinger bredt ud og parate til en omgang klam
pedagogisk omklamring” (Lenau Henriksen 1993: 7-8).

Vi vil istemme at den erfaring Lenau Henriksen henviser til, sannsynligvis er temmelig
utbredt blant hjelpearbeidere som forholder seg til mennesker på gata. Dette betyr at det
i praksis kan komme en konflikt mellom å tilby losji og annen hjelp. I teorien behøver
det ene ikke å innvirke på det andre, men erfaring tilsier at bare det å antyde en
hjelpende innstilling kan skremme bort de som skal hjelpes. Dette gjelder ikke bare den
erfaringen som er gjengitt over, men erfaringer begge forfatterne har gjort, som tilfellet
sikkert er med mange andre i dette feltet. Lenau Henriksen skriver med bakgrunn som
medlem i “Kirkens Korshær”, som tilsvarer Bymisjonen i Oslo. Og selv om Oslo
Bymisjon er kjent for å ikke være mest misjonerende, kan nok Lenau Henriksens
erfaringer være farget av brukernes mistenksomhet. Å ta i mot hjelp fra kristelige
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misjonsforeninger gir lett en mistanke om at det har andre hensikter. Prøver de å påføre
den hjelpetrengende en takknemlighetsgjeld, som brukes til å lokke dem med i deres
organisasjon eller til å overta deres livssyn? Det er vel ingen tvil om at det finnes slike
operatører blant hjelpetilbudene som omgir rusmisbrukere?
Vi skal ikke påstå at dette gjelder alle kristne hjelpeorganisasjoner. Det er fullt mulig å
hjelpe andre mennesker med det formålet å gi dem hjelp, verken mer eller mindre.
Samtidig er det slik at direkte eller indirekte instrumentell hjelp ikke er isolert til de
kristne hjelpeorganisasjonene. Noen vil hevde at hele narkotikapolitikkens fokus på
repressive tiltak og behandling gjenspeiler en form for moralisme. Å hjelpe
rusmisbrukere handler i Norge hovedsaklig om å “behandle” dem, og deres rusbruk. Vi
utenfor bestemmer således hva som er det beste livet for den som skal hjelpes. Det ville
være merkelig om ikke beboere på gatenære tiltak merket, eller i det minste mistenkte, at
den hjelpen de får, gis med den hensikt at de siden skal i behandling.
Det er da heller ikke meningen å antyde at beboerne på Dalsbergstien og Marcus Thrane
holder seg vekk fra hjelpetiltakene. Poenget er snarere at hjelpen kan bli så
fremtredende, at enkelte vegrer seg for å flytte inn eller bli boende. Slik skepsis overfor
hjelpetiltak fant vi også i enkelte av beboernes formuleringer fra Isit-undersøkelsene:
• “Forventer ikke hjelp til å løse mitt rusproblem eller familie/sosiale problemer. Bør i tilfelle
være individuelt for hver hva hver beboer har ønske om av hjelp og oppfølging…”
(Isit Rapport MTH 2003).
• “Trenger ikke forståelse i særlig grad” (Isit Rapport DH 2002).

Hvorvidt hjelpetilbudene skremmer trengende beboere vekk er ikke noe vi kan vurdere
med det foreliggende materialet, men det kan ha skjedd. Husene er til en hver tid fulle,
og beboerne er stort sett veldig fornøyde. Men er det enkelte av de mest trengende som
holder seg unna? Poenget er å vise at det er formuleringer i årsrapportene som tyder på
at hjelpeviljen kan bli sterk.
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Forholdet mellom det å hjelpe på beboernes premisser på den ene siden, og etter egne
forestillinger om det gode liv på den andre, er komplisert. Det kan man også finne
antydninger om i “virksomhetsideen” fra Dalsbergstien, hvor metaforen “åpen dør” er
sentral.
“Vi tilbyr rusavhengige mennesker et sted å bo. Dalsbergstien bygger på en ide om en åpen
dør, og stor tilgjengelighet mellom beboer og personal. Vi tror at det å bli sett og forstått er den
viktigste motivasjonsfaktor og en vesentlig faktor i opplevelsen av at livet gir mening”
(Dalsbergstien Hus 2002b).
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Den åpne døren etterfølges av begrepet “tilgjengelighet”. Det er åpent inn til personalet.
Beboerne skal ha rik tilgang til de ansatte. Tanken er altså at beboerne skal kunne
komme til personalet med sine behov. Hjelpen er med andre ord betingelsesløs.
Setningen om at det å bli sett og forstått både er “motiverende” og “gir livet mening”, er
imidlertid litt mer utydelige i denne sammenhengen. Dette kan forstås som at det er bra i
seg selv, at det å være tilgjengelig bidrar til at beboerne blir “sett”. Samtidig gir begrepet
“motivering” assosiasjoner til et annet liv. Det snakkes ofte om å være motivert til et
annet liv, et liv uten rus. Men det er ikke noe krav på Husene at man skal være eller
ønske å bli rusfri. Virksomhetsideen antyder at de vil gi hjelp uten betingelser. Samtidig
følger de opp med formuleringer som antyder at de også ønsker å hjelpe beboerne ut av
deres ruspregede tilværelse.
Den samme ambivalensen viser seg kanskje mer tydelig i Marcus Thranes formuleringer
av “tilbud til brukerne”. Der kommer “omsorg” som nummer to etter “et sted å bo”.
Omsorgspunktet forutsetter at beboerne er omsorgstrengende. Her ligger det således en
kime til det spenningsfeltet vi ante fra virksomhetsideen til Dalsbergstien. Dette blir
imidlertid enda klarere i tekstavsnittet under oppramsingen. Beboerne skal møtes på
deres “ståsted”, og man “stiller krav til den enkelte i forhold til hva han kan mestre”.
Deretter presenteres enkelte programerklæringer om menneskesyn. Etter hvert sies det
imidlertid at det å “se mennesket” kan bidra til endring i form av økt funksjonsevne og
større verdighet. Så sies det at omsorgen vil føre til økt motivasjon for endring. Til sist
sies det at man tilstreber et klima for endring. Det er vanskelig å lese dette annerledes enn
at det uttrykkes et ønske om endring.
Det omsorgsfulle er således både at man ser hver enkelt beboer, og at man legger
forholdene til rette for at vedkommende skal ønske endring. Her ligger det slik vi
vurderer det en indirekte føring på at beboerne skal ut av ruslivet. Men hva hvis
beboeren ikke ønsker å slutte å ruse seg? Er det ikke en fare for at ønsket om å endre
beboerens rusvaner kommer til å prege de ansattes omgang med beboerne, og at man
således støter fra seg de som trenger et sted å være, alternativt trenger de akutte
hjelpetiltakene som sårpleie og matservering? Det finnes mange historier om uteliggere
som ikke ønsker å bruke hjelpetiltak, rett og slett fordi de “ikke får være i fred”. Er det
ikke en fare for at behovet for å være til hjelp og å være motiverende, oppleves som mas
fra beboeren sin side? Klarer de ansatte å temme sitt behov for å være behjelpelige, når
de møter nedslitte mennesker?
Svarene på disse spørsmålene vil variere fra ansatt til ansatt og over tid. Det finnes
eksempler på at ansatte på Husene har støttet beboere i ikke å reise på
behandlingsinstitusjon. Det er et tydelig uttrykk for at man klarer å la være å sette
“endring” eller “helbredelse” i sentrum. Samtidig kan det hende at man som nyutdannet
hjelper blir litt overivrig og ambisiøs på vegne av beboerne. Vi har sett hvordan
endringsarbeidet trenger seg på, også i enkelte av Husenes egne formuleringer.
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Endringsarbeidet er knyttet til hjelpe- og omsorgstiltak. Sentrum for vår oppmerksomhet
er imidlertid ikke hjelpen i seg selv, men betingelsene for den og føringene den legger.
Noen ganger kan det være underliggende hensikter om endring bak tiltakene. Dette kan
være endring så vel i retning av bedre oppførsel rent generelt (“oppdragelse”), som i
retning av rusfrihet (“helbredelse”). Med en fellesbetegnelse kan vi kalle det
“terapeutiske” innslag i hjelpen.
Vi vil trekke frem tre felter der hjelpen kan stenge for målet om å være “gatenære
lavterskeltiltak”. Det første feltet er matserveringen. Det andre er målet om
videreformidling, og det tredje feltet er beboerkontraktene.
1) Som første eksempel på hvordan det “terapeutiske” kommer til uttrykk i de øvrige
hjelpetiltakene gjengir vi denne formuleringen fra Marcus Thrane:
“Vi ser at behovet for ernæring innen denne gruppen er stort. Vi serverer kveldsmat hver dag
og lunsj en dag i uka med variert innhold. (…) Vi bruker alle disse måltidene som en sosial
mestring, hvor vi dekker på bordet pent og innholdet på samtalene er til dels målrettet mot
hverdagslige hendelser.” (Marcus Thranes Hus 2002: 6, vår understreking.)

Akkurat hva de ansatte vil oppnå kommer ikke helt klart frem. Det er imidlertid tydelig
at de bruker et hjelpetiltak som regnes som helt nødvendig, til å forsøke å endre
beboernes atferd. Det kan virke som de har tenkt at beboerne skal oppdras, lære seg å
spise i samvær med andre, lære seg manerer. I tillegg skal man styre praten vekk fra
ruslivets erfaringer, slik man gjør i institusjoner der folk behandles for sitt rusmisbruk.
Poenget her er ikke at beboere protesterer. Snarere er det sannsynlig at de fleste synes det
er OK å slippe den vanlige praten om hvem som har “dop” og hvem som har gjort hvilke
“stunt” i det siste. Saken er at et tiltak som regnes som nødhjelp, kobles til
atferdsmodifikasjon. Dette kan i seg selv være med på å holde beboere unna, kanskje
spesielt de som sliter mest? I tillegg til de mer eller mindre terapeutiske innslagene som
nevnes i sitatet, kan det nevnes at det ikke var tillatt å ta med seg maten på rommet sitt.
Nødhjelpen hadde altså et element av atferdskontroll og oppdragelse.
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2) Tvetydigheten mellom hjelp og gatenærhet kommer tydelig frem i spørsmålet om
“videreformidling”. Dette er imidlertid ikke et tema Husene kan vurdere på egenhånd.
Det ligger i Husenes mandat at de skal være midlertidige tiltak.
De fleste skrives også ut uten at de er “ferdigbehandlet”. Noen steder omtales avsluttede
boforhold hvor beboeren flytter til en annen institusjon som “ferdigbehandlet” (Marcus
Thranes Hus 2002: 9). Her erklæres det også at de har “som mål å videreføre alle
klientene til andre tiltak”. Problemet, i denne sammenhengen, er at en god del av
beboerne gjerne vil bo et sted som Dalsbergstien og Marcus Thrane. Når de overføres til
et annet sted, er dette enkelte ganger mot deres vilje, men botiden deres er utløpt. De
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blir presset til å finne seg et annet bosted. Ikke sjelden kommer de også tilbake etter en
stund (etter å ha falt ut fra tiltaket med litt høyere terskel). Spørsmålet her er om ikke
kravet om videreformidling i seg selv løfter tiltakene fra lav terskel til noe som er litt
høyere terskel.
3) Husene er pålagt å lage “rammeavtaler” med “klientene”, en standardavtale som er
utarbeidet for hele Rusmiddeletaten. Rammeavtalen undertegnes av beboeren og en
representant for institusjonen, og inneholder ansvar for begge parter. “Klienten” (navnet
sier en del om hva man tenker om personen), forplikter seg blant annet til å delta aktivt i
“omsorgsopplegget”, og å være aktiv i utarbeidelse av “beboeravtalen”. I tillegg skal de
samtykke med institusjonens regler og at opplysninger om vedkommende kan utveksles
mellom “samarbeidspartnere”.
Ingen steder er føringene for å presse beboerne inn i behandlingsapparatet så sterke som
her. På Marcus Thrane var det i 2002 “bare” 10 beboere som har undertegnet en slik
avtale (Marcus Thranes Hus 2002: 9). Dette kan tyde på at personalene opplever det som
litt i strid med deres øvrige virke som lavterskelinstitusjon å operere med dem. Det
forhindrer likevel ikke at vi også her kan identifisere en spenning mellom viljen til å gi
hjelp på beboernes premisser, og viljen til å “få dem på bedre tanker”.
Vi har nå sett tre eksempler på at ønsket om å forandre beboerne trenger seg på. Noen
ganger er dette en hjelp som handler om å få beboerne til å oppføre seg annerledes, endre
oppførsel eller forandre livsstil. Noen ganger legger institusjonene sånne føringer på
hjelpen at beboerne presses inn i et spor der “helbredelse” eller “oppdragelse” ser ut til å
være hensikten. Reglene med matserveringen ser ut til å ha oppdragende hensikter, mens
videreformidlingen, og enda sterkere grad rammeavtalene, peker mot helbredelse.
Dette er i de fleste tilfeller velmente tiltak og sikkert ofte ønsket endring også fra
beboernes side, men ikke desto mindre viktig å få frem når vi skal klargjøre hva slags
Hus Dalsbergstien og Marcus Thrane er.

Hvor lav terskel?
Begrepet “lavterskel” kan diskuteres. Tiltaket “Nattergalen” som Oslo Bymisjon driver, er
rettet mot mennesker “uten boevne” og med “dobbeltdiagnoser”. Dette er kanskje det
stedet som er nærmest å være “uten terskel”. Sammenlignet med dette tiltaket er det
klart at Dalsbergstien og Marcus Thrane har høyere terskel. Det er også klart at Husene
til en viss grad definerer høyden på terskelen selv. Det er således rimelig å betrakte
spørsmålet om terskel som noe foranderlig. At et tiltak er “lavterskel” betyr ikke
nødvendigvis “ingen terskel”. Vi kan tillate litt terskel uten at man mister retten til å
kalle seg “lavterskel”.
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Målsettingen for Husene er blant annet å nå frem til dem som trenger det mest. Hvis
denne målsettingen skal veie tyngst, er det klart at terskelen må være så lav som mulig.
De må ligne mest mulig på tekniske botilbud med parate hjelpetiltak når beboerne
trenger det. Blir føringene mot behandling og atferdsmodifikasjon for sterke, blir Husene
mer å regne som behandlingsinstitusjoner. Når det er sagt, vil vi også påpeke at det ikke
nødvendigvis er noen konflikt mellom lavterskel og endring. En av formuleringene
brukt om Husene er at de skal bidra med et “klima for endring”. Hvis hjelpetilbudene
avventes til beboerne tar initiativ til å bruke dem, og de ansatte klarer å omgås dem uten
å forutsette at de ønsker endring, kan begge hensyn kanskje sies å være ivaretatt.
I praksis fremtrer imidlertid Husene som en litt udefinert kombinasjon av botilbud og
behandlingsinstitusjon. Hjelpetiltakene ligger der i håp og forventning om å bli brukt,
med til dels sterke føringer om å rekruttere inn i behandlingssektoren, men Husene
presenteres i første rekke som botilbud, et oppholdssted. Vi mener at denne
tvetydigheten gjenspeiler helt grunnleggende dilemmaer som preger alle aspekter ved
Husene, også for personalet selv. Mange av de erfaringer vi har gjort på Husene kan
forstås i lys av denne tvetydigheten.

Fra kontroll til omsorg
Det andre spenningsfeltet vi mener å finne mellom Husets målsetninger og tiltakenes
utforming, har vi kalt “mellom kontroll og omsorg”. Vi hevder at en del kontrolltiltak
som føres i driften av Husene, kan komme i konflikt med det å vise omsorg for beboerne.
Dette spenningsfeltet viser seg med særlig tydelighet i Husenes historie.
“Dalsbergstien Hospits” var frem til 1984 et ordinært hospits. I 1984 ble Dalsbergstien
Hospits med kommunal drift opprettet, drevet av “Rehabiliteringskontoret” i Oslo
Kommune. Driften fortsatte som tidligere, med unntak av at det ikke lenger ble servert
mat. Bemanningen ble økt. Hospitset skulle være et midlertidig oppholdssted for klienter
som distriktssosialkontorene, sosialtjenesten og sosial vakttjeneste ønsket å gi et botilbud i
vanlig leilighet. Sosialkontorene hadde ansvaret for å følge opp boligsøknadene. 20 plasser
var satt av til asylsøkere/kvoteflyktninger, 20 plasser til barnefamilier/par og 10 plasser til
personer fra andre klientgrupper (f.eks. psykiatri eller rus) (Dalsbergstien Hus 2001). I
denne perioden hadde Huset nesten utelukkende oppbevaringsfunksjoner.
32

“Marcus Thranes Hospits” ble opprettet i 1987, som tiltak for sosialklienter med lette
“alkoholbelastninger”. Tilbudet skulle være “et teknisk botilbud”, underlagt
administrasjonen i bydel Sagene/Torshov. På Marcus Thrane kom imidlertid
beboergruppa tidlig til å domineres av rusmisbrukere, spesielt injiserende
stoffmisbrukere (Marcus Thranes Hus 2002).
Juridisk sett var driften på både Dalsbergstien og Marcus Thrane regulert av
“Hotelloven”.
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I 1997 ble både Marcus Thranes Hospits og Dalsbergstien Hospits underlagt
Rusmiddeletaten i Oslo Kommune, og tilbudene ble endret til kun å gjelde bostedsløse
rusmiddelmisbrukere tilhørende Oslo. Termen “Hospits” ble begge steder erstattet med
“Hus” i 1998. I løpet av 1998/99 ble, i samarbeid med bydelen og sosialsentre, klienter
som ikke tilhørte denne kategorien skrevet ut fra Dalsbergstien, og omplassert i andre
botilbud. Siden den gang har antall plasser blitt gradvis redusert, mens bemanning og
“faglig kompetanse” har økt.
Tiltakene var fra 2000 underlagt Forvaltningsloven. I 2002 ble Marcus Thrane og
Dalsbergstien underlagt Lov om sosiale tjenester. Endringene har medført flere
rettigheter og bedre klagemuligheter for beboerne. Fylkesmannen skal føre tilsyn slik at
Husene drives i samsvar med Lov om sosiale tjenester og forskrifter til loven. I 2003 ble
Husene administrativt underlagt den nyopprettede “Seksjon for skadereduksjon” i
Rusmiddeletaten.
Historiene om Dalsbergstien og Marcus Thrane er i mange sammenhenger helt parallelle.
De startet som oppbevaringsplasser eller “tekniske botilbud” i en tid da herbergsystemet
var under avvikling. Etter hvert kom gatebildets narkomane til å bebo Husene i mer
dominerende grad. I 1997 ble tiltakene mer eller mindre offisielt “søskenforetak”, som
de to eneste kommunale tiltakene på “hospitsmarkedet”. Allerede før tiltakene ble
omdøpt til Hus, hadde det pågått en omfattende styrking og omdefinering av tiltakene.
Først og fremst satte man i gang oppgradering av de materielle sidene ved tiltakene.
Dernest ble personalsiden styrket. Først med flere stillinger, senere med såkalte
“profesjonsstillinger”, dvs. sykepleierstillinger og sosialfaglige stillinger (miljøarbeidere/
terapeuter).
Den utvikling som har funnet sted, kan begrepsfestes på flere måter. På en måte kan det
betraktes som en utvikling fra et teknisk botilbud til en “hjelpeinstitusjon”. Hospitsene
har fungert som en siste oppsamlingsplass for mennesker uten bosted. Slik er det fortsatt
med private hospitser i hovedstaden. Det er velkjent fra pressen at den fysiske
standarden på disse stedene er dårlige, at beboerne lever under kritikkverdige vilkår på
mange måter, selv om dette selvsagt også kan overdrives. Det er den samme kommunen
som tillater denne praksisen, som har rustet opp de kommunale tiltakene. På mange
måter virker det rimelig å sammenligne de private hospitsene i dag, med Dalsbergstien
og Marcus Thrane på 80-tallet.
Å kalle de private hospitsene for tekniske botilbud er også litt misvisende. De har
vedlikehold og rengjøring, noen steder kan man låne telefon og vaskeri. Og ikke minst er
det noen som passer på. Det å passe på, handler både om å hindre uvedkommende
adgang, og å sørge for at husregler blir overholdt. Som vi straks skal komme tilbake til,
er det å håndheve husregler fortsatt en viktig del av det interne liv på Husene. Poenget i
denne sammenhengen, er at kontrollen med beboerne tok en forholdsmessig mye større
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plass i hverdagene på hospitser enn Husene. Det er/var færre ansatte, og deres funksjon
var i mye større grad å kontrollere beboerne. På en måte kan vi derfor betegne
utviklingen som en bevegelse fra kontroll til hjelp.
Dette betyr imidlertid ikke at kontrollelementet er blitt borte. Det har blitt mindre
dominerende, men ikke forsvunnet. Fortsatt skal kriteriene for inntak opprettholdes, og
fortsatt skal husreglene overholdes. Når vi snakker om at Husene har beveget seg fra
kontroll til omsorg, er det således ikke meningen å si at Husene tidligere kun var
kontrollinstitusjoner mens de i dag er utelukkende omsorgsinstitusjoner. Alle gatenære
tiltak har sannsynligvis et element av begge deler. Poenget er at vekten har skiftet fra en
altoverveiende dominans av kontroll, til en sterk vektlegging av omsorg.
Spørsmålet som reiser seg er hvorvidt den kontrollvirksomheten som med nødvendighet
inngår i virksomheten på Dalsbergstien og Marcus Thrane i dag kommer i konflikt med
hjelpeaktivitetene og omsorgselementet. For å bedømme dette nærmere må vi redegjøre
litt mer konkret for den kontrollaktiviteten som følger med driften av Husene.

Kontroll med beboerne
Vi vil skille mellom to former for regler på Husene: inntaksreglene og husreglene.
Inntaksreglene handler om hvem som får lov å komme inn som beboer, husreglene
handler om hva som er tillatt inne på Husene, der den ytterste sanksjonsformen er
“utskrivelse”.
Inntaksreglene er entydige på begge Husene: Søkeren må være over 18 år, ha et
rusproblem, være sosialklient, og “Oslo-tilhørende”. I tillegg kan man nekte
vedkommende inntak hvis han eller hun står på “vedtakslista”. Dette er en liste over
mennesker som er utestengt med henvisning til de øvrige husreglene. Vanligvis handler
dette om tidligere beboere som har vært voldelige eller kommet med trusler.
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Alle disse kriteriene innebærer begrensninger i hvem som får lov å bo på Husene.
Samtidig må man kunne hevde at noen av kriteriene, for eksempel at man må ha et
rusproblem, er motsatte av det de fleste andre omsorgsinstitusjoner krever. Som regel er
kravet rusfrihet. På Dalsbergstien og Marcus Thrane er kravet at man ruser seg. Det er
for eksempel heller ikke nok å ruse seg på cannabisprodukter. Å innta stoffene oralt eller
gjennom nesen kan også regnes for å ha et “for lite” rusproblem. På akuttplassene
forekommer det at det er beboere som ikke er “tunge” rusmisbrukere, men det er
primært de injiserende, hardt belastede rusmisbrukerne som prioriteres til venteplassene
(lengre opphold). Begrunnelsen er at Husene er ment å være for de mest vanskeligstilte,
de som ruser seg mest, og at man ønsker å beskytte de som ikke har et alvorlig
rusproblem. Miljøet og tilgjengeligheten av narkotiske stoffer på Husene, gjør at det blir
lettere å eksperimentere med andre stoffer. I et tilfelle lurte en beboer på om hun måtte
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begynne med heroin for å få fortsette å bo på Marcus Thrane. Hun var “bare
speedfreaker”, det vil si at hun kun brukte amfetamin, ikke heroin. Her finner vi et
hovedelement i det som kalles å være lav terskel. Det ligger også innbakt en slik
gatenærhet i en temmelig fleksibel holdning til spørsmålet om garanti fra sosialkontoret.
Ved inntak kan man bo i inntil tre dager før man har fått en slik bekreftelse. Dette er for
øvrig også en kontakt de ansatte er veldig behjelpelige med å opprette og formalisere.
Husreglene står i beboerkontrakten som nyinnflyttede undertegner i forbindelse med
“inntakssamtalen”. Her gjengir vi en oversikt over noen av de viktigste.
-

Det er ikke lov med våpen på Husene. Dette kan medføre utskrivelse.
Vold, trusler om vold, hærverk og tyverier medfører øyeblikkelig utskrivelse.
Matservering: Det er ikke tillatt å ta med maten fra stua/kjøkkenet.
Beboere har ikke adgang til å ta med personlig møbler.
Det er ikke tillatt å ha med mer klær enn det er plass til i skuffer og skap.
Det er romsjekk hver uke. Dersom rommet ikke holdes i orden, kan man miste rommet.
Ting som mistenkes for å være tyvegods kan ikke tas med inn på Husene.
Personalet “vil be” beboere som sover eller dupper om å forlate stuen.
Rusmidler er ikke tillatt i fellesarealer.
Besøkstiden er fra 1700 til 2200. Beboerne må hente sitt eget besøk, ansatte formidler ingen
beskjeder til beboere vedrørende besøk. Alle besøkende skal registreres. (Unntak er rusfrie
familiemedlemmer og hjelpeinstanser.) Beboer er pliktig til å følge besøket ut igjen.
“Besøksnekt” ilegges den som ikke overholder besøkstiden. Dersom besøket ikke er ute en
time etter besøkstiden regnes dette som ulovlig overnatting, som igjen medfører
øyeblikkelig utskriving.

I tillegg kommer en del “uskrevne regler” og regler forbundet med sprøyteutdelingen.
Poenget er at de ansatte på Husene skal håndheve et omfattende sett med regler. Enkelte
av dem medfører sanksjoner overfor beboerne dersom de brytes og beboerne kan miste
hjemmet sitt ved alvorlige regelbrudd. Det skjer stadig. Ved å håndheve reglene, kommer
man i en kontrollørrolle overfor beboerne. Kan man tenke seg at dette kommer i veien
for det å vise omsorg?
Vi vil foreløpig bare antyde et bekreftende svar på dette. Omsorg er som vi har nevnt noe
som innebærer et element av hjelp, og et element av følsomhet for den andre. Denne
følsomheten er blant annet avgjørende for at man skal gjøre de riktige tingene, det den
trengende trenger. Det kan være et problem å vite hva dette er. Det fordrer en viss grad
av fortrolighet. Å vite hva beboerne på Husene virkelig vil, kan være problematisk. Dette
er ofte mennesker som har mye institusjonserfaring, fra fengsler, barneverninstitusjoner
og lignende. Slike erfaringer kan medføre en skepsis overfor institusjonspersonalet, også
på Husene.
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Dette poenget er tydelig illustrert i filmen “Store gutter gråter ikke”. Filmen handler om
“Stifinnern” som er et behandlingsopplegg for rusmisbrukere i samarbeid mellom det
som den gang het Oslo Kretsfengsel, og Tyrilistiftelsen. Et av mottoene for dette
opplegget var “Ærlighet”. Mottoene var hengt opp som små skilt i stuen. Fangene/
elevene måtte være ærlig om rusing. Samtidig mistet de plassen på “Stifinnern” om de
fortalte at de hadde ruset seg. På et tidspunkt var det da også en av guttene i filmen som
laget et kryss over skiltet. For kinopublikumet var det åpenbart at det ble et urimelig
krav for guttene i filmen, at de skulle være ærlige om eventuell egen rusing, når det ville
få så store konsekvenser for dem. Samtidig var betjentene/lærerne avhengig av denne
ærligheten, for å komme i fortrolighet med fangene/elevene. Dette var tross alt et
terapeutisk behandlingsopplegg.
Om man leser Hansens beskrivelse av hvordan man forholder seg til fangevoktere, er det
kanskje lettere å forstå dette dilemmaet. Hansen hevder at fanger, som alle undertrykte
grupper alltid har gjort, har forholdt seg instrumentelt til sine herskere. Det er
fangevokterne som utøver makten over fangene. Å forvente noe annet enn instrumentell
tilpasning av fangene, er i så måte svært naivt. Det taler snarere til fangenes fortjeneste at
de klarer å innbille fangevokterne at de spiller på lag med dem (Hansen 2003). Dette er
en erfaring som representerer et ytterpunkt av det beboerne på Husene har fra før. I noen
grad gjelder det samme i alle institusjoner, og dette vil i varierende grad prege deres
forhold til personalene på Husene.
På samme måte er det for eksempel om beboerne skulle vært ærlige om den volden som
finner sted forskjellige steder innenfor Husenes fire vegger. De ville miste plassen sin, på
samme måte som fangene mistet plassen på “Stifinnern”. Denne sammenligningen er
imidlertid litt urettferdig, siden verken Marcus Thrane eller Dalsbergstien er
behandlingsinstitusjoner eller fengsler. Det å oppnå beboerens fortrolighet er ikke et mål
på tilsvarende måte, og kontrollen er ikke sammenlignbar. Samtidig er det som vi har
sett et mål å komme såpass inn på beboeren at man kan vite hva vedkommende trenger
og ønsker. Ofte vil beboeren være helt åpen på disse spørsmålene. Men det kan også være
beboere som er skeptiske til personalene og som ikke bruker de ansattes tilstedeværelse.
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig måtte komme litt mer “under huden” på
beboere enn det de selv legger opp til. Dette varierer også med i hvor stor grad man
ønsker å “helbrede” eller “oppdra” vedkommende.
36

Vårt enkle poeng er at kontrollregimet kan stå i veien for å komme inn på beboerne.
Både fordi det minner om andre institusjoner beboerne har erfaringer fra tidligere, og
fordi selve kontrollaktiviteten konstituerer en relasjon mellom beboeren og den enkelte
ansatte, hvor omsorg ikke blir en naturlig del.
Vi vil foreløpig ikke gå videre inn i dette temaet. Formålet har vært å identifisere et
spenningsforhold mellom kontroll og omsorg. Vi har lagt vekt på hvordan kontrollen
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kan komme i veien for omsorgen, men forholdet kan også virke motsatt. Det er ikke
utenkelig at det å vise omsorg kan føre til at man lar være å håndheve regler og drive
kontrollvirksomhet.
Å håndheve regler kan isoleres som kontrollvirksomhet og settes opp mot
omsorgsvirksomheten på den andre siden. For rene analyseformål er dette akseptabelt. I
virkeligheten griper disse sfærene over i hverandre. Videre er det slik at
regelhåndhevingen i seg selv skaper et rom mellom beboere og ansatte der det åpner seg
former for omsorg som ellers ikke ville vært mulige. Kanskje kan man også finne tilfeller
av motsatte sammenhenger, der det å vise omsorg innebærer en bedre regelhåndheving
og kontroll med beboerne på Husene.

Husene i skjæringspunktet mellom kontroll og omsorg
Å operere i skjæringspunktet mellom kontroll og omsorg er ikke unikt for lavterskel
botilbud i Oslo kommune. I følge Midré (1995) er dette et fellestrekk ved alle
hjelpetiltak i en velferdsstat. Han hevder at alle hjelpetilbudene gis under forutsetning av
at mottageren oppfyller visse kriterier. Det finnes regler som avgrenser hvem som
fortjener hjelpen, og hvem som faller utenfor. Han kaller dem derfor
“avgrensningsinstitusjoner”.
Avgrensningselementet har i følge Midré fulgt alle offentlige hjelpetiltak siden Magnus
Lagabøters landslov fra 1200-tallet. Her ble det skilt mellom de som hadde rett til å betle/
tigge, som ikke kunne klare seg selv ved arbeid (var syke), og de som ble regnet som
arbeidsføre, og ikke hadde denne retten. Midré viser i en grundig gjennomgang av
sosialhistorien, hvordan avgrensningsproblematikken har fulgt med hele veien. Han
karakteriserer således alle velferdsstatens institusjoner i forhold til å skille det som på
begynnelsen av 1800-tallet ble kalt “verdige” og “uverdige” trengende. Dette elementet
er universelt for alle institusjoner som har forvaltet hjelp som ikke skulle tilflyte alle
(Midré 1995: 9).
For å få penger på sosialkontoret kreves for eksempel at man ikke har arbeidsinntekt
over en viss størrelse. Og for å få behandling for stoffmisbruk, kreves det at man
avholder seg bruk av illegale stoffer. Disse vilkårene har enten den hensikten å skille de
som trenger hjelpen fra de som ikke gjør det (sosialstønad), eller å skille de som er
motivert fra de som ikke er det (rusbehandling). Vilkårene kan også ofte ha den hensikt
å “tvinge” mottagerne av hjelpen inn i en på forhånd definert bedre livssituasjon.
Vilkårene setter krav til brukerne, som enten kan få dem til å “ta seg sammen” eller
tvinge dem in i et annet livsløp. Dette blir også kommentert av Midré:
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“I tillegg til at de deler fattige inn i ulike grupper, har avgrensningsordningene også
adferdskontrollerende formål eller konsekvenser. Disse er ofte knyttet til selve
kategoriseringen. Når for eksempel de arbeidsføre fattige i middelaldrerens Norge ikke fikk
rett til å tigge, kunne de teoretisk “velge” å bli fredløse eller søke tjeneste. Selve delingen
mellom rette og urette kan virke sterkt atferdsendrende. I selve kategoriseringen ligger det
dermed et betydelig potensial for sosial kontroll, enten dette er tilsiktet eller ikke.” (Midré
1995: 12-13.)

Her ser vi også at avgrensningen kan ha et atferdsmodifiserende element. Det å
kontrollere for inngangskriteriene på Dalsbergstien og Marcus Thrane kan således også
gli over i det andre spenningsfeltet vi har skissert, mellom lavterskel og hjelp. Heller ikke
dette er unikt for Husene. Franzsen har med all ønskelig tydelighet demonstrert
relevansen av dette i utformingen av metadonbehandling (Franzsen 2001).
Samtidig er det nok rimelig å si at kontrollelementet har blitt mindre dominerende i det
daglige samværet mellom beboere og ansatte. Symbolikken fra herbergenes tid er likevel
ikke fullstendig visket ut. Dette viser seg kanskje aller best hvis man tar et besøk på
Husene for første gang, og legger merke til arkitekturen.

Første møter med Husene
Arkitektonisk sett er resepsjonene på Marcus Thrane og Dalsbergstien kontrollposter.
Plasseringen av resepsjonene ved inngangspartiene viser deres opprinnelige funksjon.
Dalsbergstien Hus er en rosa bygård i fire etasjer bygget rundt 1900. Inn fra
Dalsbergstien går en åpen portal gjennom huset. Et par meter inn i denne portalen
henger en gitterport. Til høyre, nokså høyt opp på veggen, er et lite vindu og en
ringeknapp. Der må man ringe på hvis man vil inn. Innenfor vinduet finner vi
resepsjonen. Det er også en calling, for de situasjonene der den som sitter i resepsjonen
ikke kjenner igjen vedkommende som ringer på. Resepsjonisten trykker på en knapp, og
porten åpner seg. Går man inn i foajeen kommer man til skranken, der en ca. en meter
høy vindusrute viser inn til resepsjonen innenfor. I ruta er den en luke som åpnes og
lukkes med en knapp på innsiden. Gjennom vinduet ser man hva som foregår under
vinduet, gjennom et stort sladrespeil. Det finnes også et callingapparat til de enkelte
rommene.
38

Arkitektonisk sett er det både likheter og forskjeller med Marcus Thranes Hus, som også
er en rosa bygård i tre etasjer bygget ca 1900. Inngangsdøren er opp en liten trapp hvor
man ringer på callingen. Denne kan benyttes som porttelefon dersom personalet ikke
ønsker å åpne døra. Samtidig er man synlig fra resepsjonen gjennom glassruten i døra.
En knapp åpner døra. Et halvannen meter bredt (50 cm høyt) vindu viser inn til
resepsjonen. I vinduet er en luke som kan åpnes med en knapp på innsiden. På
resepsjonsdisken står callingapparatet som har kontakt med alle beboerrommene. Luka
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er som regel åpen. Til høyre for luka er døra inn til resten av huset. En annen knapp
åpner denne døra fra resepsjonen. Går man til venstre, passerer man døra inn til
resepsjonen. Denne er som oftest åpen. Noen ganger er det likevel slått ned en “lem”
foran denne døren. Fra resepsjonen kan man se den innerste døra via et speil som er satt
opp ved ytterdøra og alt som foregår langs den ene husveggen, via et stort sladrespeil
utenfor vinduet.
Arkitektonisk sett er kontrollen det mest tydelige. Plasseringen av resepsjonistene er
strategisk for å kontrollere hvem som kommer og går. På Marcus Thrane skal man sluses
gjennom to dører. To forskjellige speil gir resepsjonisten mulighet til å overvåke alle
kroker av foajeen, samt utsiden av den ene fasadeveggen. På Dalsbergstien skal man også
gjennom en gjenkjennelsestest, men man slipper med å bli sluset gjennom en enkelt dør.
Kontrollen er dessuten mindre effektiv, det er mindre resepsjonisten kan se gjennom det
lille vinduet ut mot porten. Om kontrollen er mindre total, gir gitterporten sitt tydelige
signal om at grensen mellom innsiden og utsiden voktes strengt.
Begge Husene har en bakgård. Det er en mindre portal også på Marcus Thrane, stengt
med en litt mer nøytral stålport enn på Dalsbergstien. Går man gjennom denne, kommer
man ut i en ganske stor, avlang asfaltert bakgård. Et gjerde skiller denne bakgården fra
tilstøtende arealer i nabogårdene. For å komme inn i bygningene må man i tillegg forsere
en av to ytterdører, eller komme seg inn et av vinduene. Dørene er låst, og selv om
mange beboere med letthet kan åpne slike dører, forekommer dette så godt som aldri.
Derimot hender det at noen kommer seg inn gjennom vinduene. Alle vinduene i første
etasje er utstyrt med vinduslåser, som hindrer dem å kunne åpnes nok til at en person
kan komme inn. Over disse vinduene er det også en smal rute uten vinduslås. Det skal
uvanlig akrobatiske evner til for å klatre inn den veien, men det har forekommet. Marcus
Thrane er således mer eller mindre hermetisk lukket, foruten slusen foran resepsjonen.
Bakgården er gjerdet inn, og dørene låst.
Går man gjennom portalen på Dalsbergstien kommer man inn i en liten innelukket
bakgård. Over veggen er det satt opp et høyt nettinggjerde på 3 meter, med piggtråd
øverst. Helt inn til huset ser man likevel en glippe, tydelig preget av gjentatte passasjer.
Er man først innenfor her, er det fri passasje inn i huset, alle dører er åpne. Også på
Dalsbergstien er vinduene ut mot gaten i første etasje utstyrt med vinduslåser, men disse
er altså mindre avgjørende enn på Marcus Thrane.
Og personalene gjør sitt ytterste for å pynte opp i bakgårdene i vår- og sommerhalvåret.
Da settes det ut havemøbler og blomster, og det arrangeres grilling og andre typer
måltider. Det kan likevel ikke skygge for det faktum at de holder uvedkommende ute.
Personalene på Dalsbergstien og Marcus Thrane identifiserer seg ikke med den vekt på
kontroll som arkitekturen på Husene manifesterer. De hevder at arkitekturen står i
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direkte motsetning til de tjenester og den hjelp som tilbys på innsiden. På mange måter
er vi enige i dette. Antakeligvis vil de følgende kapitler begrunne dette synet. Vi vil
imidlertid dvele litt ved de fysiske omgivelser hvor omsorgen formidles.
For det første vil vi hevde at arkitekturen preger samspillet mellom beboere og ansatte.
For det andre gjenspeiler spenningen mellom personalets selvoppfattelse og den
arkitektoniske utformingen det spenningsforholdet vi har kalt mellom kontroll og
omsorg. For det tredje viser arkitekturen hvordan man i tidligere tider har lagt sterk vekt
på kontroll, og at elementer av dette fortsatt er til stede.

Symbolsk kontroll
Ved å foreta et fiktivt første besøk på Husene har vi kanskje klart å formidle noen av de
inntrykk besøkende får, og som kanskje også er med på å forme hverdagen for beboere
og ansatte uten at de tenker over det. Men beboere og ansatte tenker sannsynligvis lite
over at de henholdsvis bor og arbeider i mer eller mindre lukkede institusjoner i
hverdagen. Arkitekturens innvirkning foregår først og fremst på et symbolsk nivå.
Symboler virker uten at mottageren nødvendigvis er seg bevisst på at vedkommende er
under påvirkning. Vi skal ikke påstå at beboere og ansatte på Marcus Thrane og
Dalsbergstien plages uten å være klar over det. Men det ville være naivt å se bort fra
arkitekturens betydning i å forme relasjonene deres. De fysiske omgivelsers innvirkning
på samspillet mellom beboere og ansatte er helt tydelig i de til dels svært lukkede
Husene og måten beboere slippes inn. Det er bare en vei inn på Husene, og på denne
veien blir man identifisert av personalet. Det å bryte seg inn/ut andre veier fører til at
man mister plassen sin på grunn av brudd på husreglene. I det daglige blir ikke dette
forstått som direkte kontroll.
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På den annen side er det lagt mye arbeid i at fellesrommene skal virke innbydende.
Mange ressurser brukes på duker, oppussing, planter og møbler. Men mye av hverdagen
er preget av kontrollelementet i det sosiale arbeidet. Vi har lagt merke til at ansatte
unngår å stille seg i situasjoner der kontrollelementet blir fremtredende, og unnviker den
delen av arbeidet som innebærer det å sette grenser for beboere. Dette vil vi komme
tilbake til senere, men det antyder også at kontrollaspektet ved jobben oppleves som
uvelkommen og forstyrrende for noen - kanskje mange - av de ansatte.
Noen tilsvarende unnvikelsesstrategier for beboerne har vi ikke identifisert. Det kan ha
sammenheng med at beboergruppa er vant med langt strengere regimer fra andre
institusjoner, i andre deler av hjelpeapparatet. Kanskje oppleves ikke det lille som er av
kontroll på Husene som ubehagelig for så mange. Vi skal huske på at den strenge
kontrollen i dørene også beskytter de som er inne på Husene. Det er beskyttelse mot
andre i miljøet som er “ute etter dem”, og gir en viss fred fra det hektiske livet på gata
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(også besøk). Men uavhengig av fordelene med kontrollelementene på Husene, bor de i
lukkede institusjoner, uten nøkler til sin egen inngangsport. Og selv om dette kan synes
som lite sammenlignet med andre hjelpeinstitusjoner, så er det en uvanlig mangel på
autonomi for voksne mennesker i dagens Norge.

Personalets skjønnsrom
De fysiske rammene er i liten grad bestemt av dagens ledelser og deres ansatte. I den
grad det er endring på dette feltet, vil vi hevde det er en utvikling mot mindre kontroll.
Det var for eksempel to porter på Dalsbergstien inntil 1999. Den ytterste er nå mer eller
mindre fjernet, den brukes i hvert fall ikke. Dørene i bakgården på Marcus Thrane er
åpne store deler av sommeren. Det er likevel en kontrast mellom det fysiske uttrykk
Husene gir på den ene siden, og måten de presenterer seg selv, hvordan personalet tenker
om sine egne arbeids-oppgaver og funksjon.
Denne kontrasten representerer ikke bare et forhold mellom bygningsmassen og de
sosiale hjelpetiltakene. Kontrasten er også tilstede i samspillet mellom beboere og
ansatte. Vi har påpekt arbeidets iboende kontrollelement, med særlig henvisning til
reglene for hvem som får plass på Husene. Internt på Husene er spørsmål om
opprettholdelse av husreglene sentralt i det daglige samværet. Men utelukkende å se på
regler som kontroll, vil innebære at man mister et helt grunnleggende element ved
samspillet av syne: regelfortolkelsene.
Ansatte ved Husene forvalter rettigheter ment for “borgere”, altså vanlige mennesker (de
som kvalifiserer til denne type hjelp). Lipsky (1980) bruker fellesbetegnelsen
“gatebyråkrater” om mennesker i denne posisjonen. Hans eksempler er hovedsakelig
sosialkonsulenter og lærere, men poenget hans er universelt og han snakker for
eksempel også om politiets rolle som gatebyråkrater. En gatebyråkrat er i følge Lipsky en
offentlig tjenestemann som jobber i direkte kontakt med borgere, og som forvalter et
grunnleggende skjønn i forbindelse med deres arbeid. Lipsky karakteriserer
gatebyråkraters arbeid ved å ha et betydelig skjønnsrom i forhold til hvordan, hvor mye
og med hvilken kvalitet, godene de tilbyr, skal tilgodeses brukerne av deres tjenester
(Lipsky 1980). Reglene lukker ikke bare handlingsalternativer for gatebyråkratene, de
åpner også et “skjønnsrom”.
41

Det er alltid en med myndighet som definerer en hendelse til å passe en regel. Når en
beboer stadig senker “panna i bordplata”, er det da å duppe, eventuelt å sove?
Vedkommende reiser seg opp igjen hver gang han/hun kjenner bordplata mot pannen.
Vedkommende vil selv hevde at han eller hun er våken, men øynene er lukket, og det er
vanskelig å få svar hvis man henvender seg. Er dette noe som faller inn under forbudet
mot dupping og soving på tv-stuene? Poenget er helt allment, selv om det i mange
tilfeller er lite spillerom for usikkerhet i forhold til om en situasjon passer en regel. En
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beboer tok kvelertak på en ansatt. Ingen fant noen grunn til å diskutere om dette var
“vold mot personalet”. Men selv om det faktum at personalet i enhver regelhåndhevelse
må tolke en situasjon, for å koble den til en regel kan være vanskelig å få øye på, er det
ikke desto mindre slik det er. Ansatte på Husene er gatebyråkrater i Lipskys terminologi,
og forvalter et skjønnsrom.

Regelorientering og individorientering
Når vi ser på måten de ansatte har forvaltet dette skjønnsrommet, avtegner det seg
interessante forskjeller. Vi mener å kunne skille mellom en “regelorientering” og en
“individorientering” i forhold til regler og skjønn. Begrepsbruken vår skiller seg litt fra
Solheim og Øvrelid, men poenget er nært beslektet med deres (Solheim og Øvrelid
2001). På Husene snakker man ofte om at beboerne må behandles “individuelt”. Mange
beboere klarer ikke uten mye anstrengelser og mange oppfordringer å holde gulvene frie
for skrot. Andre holder en uklanderlig orden med brettekanter i klesskapene. Hvor store
krav skal man stille til beboernes romorden? I stedet for å operere med en absolutt
minstestandard, ser personalene nå an den enkelte beboer for å avgjøre om man
“godkjenner” ordenen på rommene. Skjønnet viser seg her ved at standarden for hva
som er akseptabelt tilpasses den enkelte beboer.
Å behandle beboerne individuelt er et brudd med tidligere tiders praksis. På slutten 90tallet ble nyansatte fortsatt opplært til å vektlegge enhet personalet i mellom. Slik
enhetlighet handlet om to ting: For det første at ikke noen i personalet skulle kunne
gjøre seg mer populære i beboergruppa ved å være “snillere” enn andre. For det andre at
beboerne ikke skulle føle seg forfordelt eller at de ble behandlet etter “trynefaktor”.
Denne filosofien har vi kalt “regelorientering”, siden fokuset ble satt på å at reglene
skulle overholdes.

42

Regelorientering viste seg særlig i forhold til forbudet mot å sove/duppe på
fellesområdene, for eksempel i tv-stuene. Dette har vært en av de reglene det er
vanskeligst å håndheve. For beboerne er det å “duppe” ofte en del av hverdagen, den
delen av hverdagen som er mest trivelig. Av en eller annen grunn har også beboerne
akseptert denne regelen (på egne beboermøter). Likevel synes viljen til å følge regelen til
tider helt fraværende når det gjelder en selv. Det har således kommet til mange
konfrontasjoner, når personalet har bedt beboere om enten å sette seg og eller “gå på
rommet”. Her er det selvsagt mulig å overse beboernes søvnige atferd. Dette kan
imidlertid føre til at andre som forsøker å opprettholde regelen får høre at “den og den
lot meg sove her”. Da blir man “den slemme”, og omgangen med beboerne blir litt
vanskeligere. I tillegg kan det lett føre til favorisering av enkelte beboere.
Regelorienteringen inneholder et sterkere element av kontroll med beboerne enn
“individorienteringen”. Husene i dag preges av at ansatte i forskjellig grad opererer etter
regelorientering og individorientering. Vi kan således si at spenningsfeltet mellom de
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fysiske rammer preget av kontroll og institusjonenes egen vekt på omsorg, gjenfinnes i
forskjellige måter å forholde seg til beboerne. På den ene siden utgjør arkitekturen en
form for treghet, først og fremst for de ansatte. På den andre siden representerer
arkitekturen en måte å behandle beboerne på som er i ferd med å fortrenges av en
sterkere omsorgsorientering.

Lav terskel mellom aksept, kontroll og omsorg
Dette kapittelet begynte med en presentasjon av Husene, basert på årsrapporter og
lignende. Dernest presenterte vi de ansatte, og beboernes syn på det å bo på Husene.
Over har vi forsøkt å identifisere hva slags tiltak Husene representerer. Her kom vi fram
til at Marcus Thrane og Dalsbergstien opererer innen to forskjellige men beslektede
spenningsfelt: Det er for det første et spenningsfelt mellom det å drive med lav terskel og
det å yte hjelp. Dette viser seg i dilemmaet mellom aksept av rusatferd og bidrag til
endring. Husene skal både være tekniske botilbud og omsorgsinstitusjoner. De skal være
gatenære tiltak, men også en vei inn til et bedre liv, enten i andre tiltak med høyere
terskel eller rene behandlingsinstitusjoner. For det andre er det et spenningsfelt mellom
kontrollen forbundet med driften og inntak på Husene, og omsorgen på den annen side.
Husene er laget for å gi et teknisk botilbud. I tillegg byr de på muligheter for helse- og
sosialfaglig hjelp. Opprettholdelsen av botilbudet alene innebærer lite annet fra
institusjonens side enn å vedlikeholde bruksarealene. Forholdet til beboerne vil i dette
perspektivet være relativt mye mer preget av kontrolloppgaver. Husene har også
målsettinger om å hjelpe, både akutt helsehjelp i forhold til skader beboerne påfører seg i
forbindelse med sin livsførsel, og hjelp på lengre sikt. Vi har kalt dette for omsorg. Vi
finner spor av spenningsforholdet mellom kontroll og omsorg i Husenes presentasjoner
av seg selv. Dette spenningsforholdet er imidlertid mer tydelig når man ser på den
arkitektoniske utformingen av Husene. Selv om Husene rent fysisk er oppgradert til en
akseptabel standard, forhindrer dette ikke at det materielle ved Husene taler sitt tydelige
språk om kontroll. Kontrollelementene dempes ved høy standard og pynting, men dette
kan ikke fjerne de fysiske rammer arbeidet ved Husene foregår under.
Vi har ikke ønsket å antyde at dette er uttrykk for en skjult hensikt om å kontrollere
beboerne. Snarere er det meningen å sette tilbudene som gis ved Husene i en bredere
kontekst.
Det er heller ikke slik at kontroll står i direkte motsetning til omsorg. Kontrollen med
hvem som kommer og går, ligger for eksempel til grunn for oppfølging av beboere som
er syke. Hvis en beboer ikke er sett i løpet av dagen, blir vedkommende kontaktet om
kvelden. Dette hadde ikke vært mulig på samme måte uten inn/utslusing. Kontrollen
med hvem som kommer inn innebærer også en beskyttelse mot omverdenen.
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Vi mener også å kunne se trekk ved utviklingen av måten å behandle beboerne på, som
gjenspeiler dette spenningsfeltet. Regelorienteringen representerer en måte å forholde
seg til beboere som vektlegger likhet og tilbakeholdelse av ressurser. Individuell
oppfølging er en måte å behandle beboere som vektlegger omsorg og fordeling av
ressurser etter spesifikke vurderinger.
Å sette opp et spenningsfelt mellom kontroll og omsorg, skal forstås idealtypisk. Selv om
lukkingen av Husene har fellestrekk med for eksempel fengsler, er det langt i fra
meningen å antyde at Husene er fengsler. Snarere er kontrollen et element i hverdagen
man ikke kommer utenom, noe som er symbolisert ved enkelte av innretningene.
Arbeidet og samværet mellom beboere og ansatte på Husene preges således av
spenningsfeltet mellom kontroll og omsorg. Dette er ikke spesielt for botilbud med lav
terskel. Vi har antydet noen generelle fellestrekk ved velferdsstatens institusjoner, av
Midré poengtert med betegnelsen “avgrensningsinstitusjoner”. Hvis Midré har rett, vil
alle organisasjoner ha et kontrollelement. Samtidig kan man på grunnlag av Basbergs
(1999) studie fra Bredtveit kvinnefengsel hevde at alle institusjoner har et visst
omsorgselement. Selv om fanger i fengsel selv neppe vil legge særlig vekt på
omsorgselementet, viser hennes studie at det selv innen slike institusjoner, der kontroll
og sikkerhet gjennomsyrer alt samvær, kan finnes omsorgsfulle handlinger. I andre
organisasjoner, som for eksempel behandlingssektoren for rusmisbrukere, særlig
kollektivene, vil “brøken” mellom kontroll og omsorg være helt omvendt. Finstad har
fanget dette godt i studien og begrepet “Den betalte familie” (Finstad 1990). Her har
omsorgen tatt en dominerende plass, men uten å fortrenge kontrollelementet fullstendig.
Spørsmålet synes således ikke å være hvorvidt lavterskeltilbud opererer i spenningsfeltet
mellom kontroll og omsorg, men hvor i dette spenningsfeltet Husene befinner seg.

44

Skadereduksjon
Skadereduksjon
i praksis
i praksis
– Kapittel
– Kapittel
5: Beboernes
4: Hva slags
livssituasjon
hus

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

44

4/20/2005, 12:12 PM

Kapittel 5:

Beboernes livssituasjon
Dette skal ikke først og fremst handle om beboernes bakgrunn eller løpebane fram til
rusbruken tok overhånd. Her skal vi prøve å si noe om hva slags livssituasjon beboerne
befinner seg i mens de bor på Dalsbergstien og Marcus Thrane. Denne presentasjonen vil
først og fremst fokusere på helse. Helse er imidlertid et omfattende begrep, som ikke bare
rommer menneskers fysiske tilstand. Verdens helseorganisasjon opererer med en
definisjon som inkluderer så vel psykiske som sosiale sider. Således blir beboergruppas
oppvekstvilkår indirekte trukket inn i en totalvurdering av deres helsesituasjon. Det er
således en elendighetsbeskrivelse. Det skal likevel ikke skygge helt for beboernes gleder,
håp og drømmer, deres sans for humor, varme og generelt hyggelige nærvær.
Feltpleien er et “gatenært lavterskel helsetilbud for rusmiddelbrukere” som ble opprettet
i 1999, og årsrapportene deres gir det mest utfyllende bildet av beboernes fysiske
helsetilstand. Det såkalte “ernæringsprosjektet” (Sæland mfl. 2002) er også en viktig
kilde. Utvalget er ikke helt i samsvar med beboergruppene på Husene, sannsynligvis er
utvalget bedre fungerende, men likevel ikke mer forskjellig enn at det gir et godt bilde.

Fysisk helse
Det mest vanlige problemet er abcesser. Noen har ingen, andre har hatt over hundre.
Dette kan gi infeksjoner, kanskje kroniske sådanne. Lungebetennelse,
bukspyttkjertelbetennelse, ørebetennelse, streptokokkinfeksjoner i huden, rosen og
andre infeksjonssykdommer er forholdsvis vanlige i miljøet. Brukere som har “brukt
opp” årene sine setter ofte “skuddene” i lysken. Dette kan føre til lymfebetennelser.
Blodpropper er relativt hyppig forekommende, spesielt blant kvinner. Det har
forekommet amputasjoner, lammelser og dødsfall forbundet med blodpropp. To tredeler
av de undersøkte i “ernæringsprosjektet” hadde verdier som tilsa akutt infeksjon
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(Sæland mfl. 2002: 30). Feltpleien møter til tider pasienter med kronisk epilepsi. I
brukerundersøkelsen på Feltpleien svarte 8% at de hadde epilepsi (Strømsmo 2002).
Når det gjelder Hiv/Aids har vi en meget lav smitteprosent blant injiserende rusbrukere,
sammenlignet med andre land, for eksempel Sverige. Men det er flere kjent smittede
personer som bruker Feltpleien. Det er til enhver tid flere smittede beboere på både
Marcus Thrane og Dalsbergstien. Hepatitt A og B er svært utbredt. Det er likevel Hepatitt
C som er det største helseproblemet for beboerne. Forskjellige studier anslår mellom 70
og 80% utbredelse. Av disse igjen antas det at ¾ vil utvikle skrumplever eller leverkreft
(Egeland 2003, Sæland mfl. 2002, Strømsmo 2002).
Abstinens er selvfølgelig den mest presserende plagen for mennesker med rusproblemer.
Heroinabstinenser er grundig beskrevet av Stewart (1990). Abstinensene medfører gjerne
kvalme, nysing, diaré, smerter i muskler, hodepine og slapphet. Mange beboere beskriver
det som influensalignende symptomer, bare sterkere. Hvilke symptomer som oppstår og
grad av disse er individuelt, og er også avhengig av hvor lenge man har brukt stoffene.
Noen takler abstinensene relativt bra, mens andre blir svært dårlige. Foruten de fysiske
smertene, sier mange at de blir urolige, engstelige, deprimerte og får angst. Det store
flertall av heroinbrukerne, bruker også ulike medikamenter, legalt eller illegalt.
Pilleabstinenser kommer senere og varer lenger enn heroinabstinens. Pilleabstinens kan
gi angst, søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, smerter i muskler, hodepine, uro,
hukommelsessvikt, nedstemthet, svette, kvalme, nedsatt appetitt, overømfintlighet for
lyd og lys, dobbeltsyn, krampeanfall, paranoia, forvirring og hallusinasjoner (Feltpleien
2002:9). Av respondentene i ernæringsprosjektet svarer 87% at de mener “stoffmisbruket
styrer livet” (Sæland mfl. 2002: 22).
Det er høy dødelighet blant gatefolket. Overdoser var hyppigste dødsårsak blant unge
mennesker mellom 18 og 35 år i 2001, men disse tallene har falt betraktelig siden og er
varierende. Nedsatt allmenntilstand er en mulig forklaring på de høye tallene. Nedsatt
toleranse i forbindelse med “sprekker” eller løslatelse fra fengsel eller andre institusjoner,
er en annen faktor som er fremhevet de siste par årene, blant annet i et annet
ernæringsprosjekt (Bryn Rehabiliteringssenter 2000) og i en internasjonal rapport om
overdoser (Reinås og Waal 2002).
46

Feltpleien kan også fortelle om mer ubestemte “smertetilstander” i hode, muskler og
skjelett. Beboerne forteller ofte om ulike smerter og spenninger i kroppen. Skabb, flatlus
og hodelus er tilbakevendende problemer. Feltpleien anslår at ca 80% av pasientene
deres har dårlig tannhelse: Pyrrhea, tannverk og manglende tenner.
Feltpleien nevner ikke en plage som “dropp-hånd” (eller fot), noe som jevnlig observeres
på Husene. I ernæringsprosjektet ble respondentene testet for blant annet magesår. Mye
tyder på dette er nokså utbredt (Sæland mfl. 2002). Det forekommer også beboere med
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til dels svært alvorlige tilfeller av diabetes (5% i utvalget til Strømsmo (2002)), mange
med behov for måling av blodsukker og medisinering.
Enkelte beboere er helt eller delvis avhengig av krykker eller rullestol, midlertidig eller
permanent. Man har sett tilfeller av både lammelser og amputasjon. I tillegg opplever
man forskjellige tilstander som astma, psoriasis, utlagt tarm, inkontinens, utslett og kløe.
Hvorvidt slike tilstander kan sies å være overrepresentert blant beboerne, er det selvsagt
umulig å svare på. Dette illustrerer under alle omstedigheter variasjonsbredden i
sykdoms- og plage-bildet til beboerne.
Ernæringsprosjektet tok for seg spørsmålet om underernæring. At kostholdet ikke
dekker deres “antatte behov for energi og næringsstoffer” ble bekreftet, det samme
gjelder antagelsen om at de har “dårlig ernæringsstatus”, “særlig hvis forhold som
næringsinntak, BMI [“Body Mass Index”] og vitaminstatus tas i betraktning” (Sæland
mfl. 2002: 60).
Beboere på Marcus Thrane og Dalsbergstien er stadig på sykehus. Flere har brannsår som
krever omfattende hudtransplantasjoner (etter å ha sovnet inntil ovner, bål eller
lignende). Noen har vært i trafikkulykker og brukket bein forskjellige steder på kroppen.
Andre har bare falt, eller hoppet fra store høyder. Man kan ofte se folk som har tydelige
tegn på fysisk vold. Mange beboere har arr etter knivstikk. Det har også forekommet
svært alvorlig vold på Husene. I et tilfelle ble gjerningsmannen dømt for drapsforsøk.
Marcus Thrane rapporterer at de hadde 44 sykehusinnleggelser blant beboerne i 2002
(Marcus Thranes Hus 2002: 8).

Psykisk helse
Det er en alminnelig observasjon at gruppen som helhet har en dårligere mental helse
enn gjennomsnittet av befolkningen. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over
dette spørsmålet for beboergruppa.
Kielland og hans medarbeidere konkluderte med at det var ca. 4000 personer i Norge
som trengte psykiatrisk oppfølging utover det behandlingsapparatet kunne tilby, som
kunne klassifiseres som lidende av dobbeldiagnose (Statens Helsetilsyn 2000). Av disse
var den største gruppen de såkalt “sårbare pasientene”, ca. 2300. Sårbare pasienter er de
som lider av “schizofreni og lignende”, “bipolar psykose”, “alvorlige depresjoner”,
“Alvorlige angstlidelser”, “alvorlige spiseforstyrrelser” og “alvorlige ikke utagerende
personlighetsforstyrrelser”. Arbeidsgruppen fant også over 1300 såkalt “utagerende”.
Her finner vi personer med “dyssosiale og emosjonelt ustabile
personlighetsforstyrrelser”. I tillegg mente de å finne belegg for at en gruppe av
mennesker med “kognitiv svikt” (“lett psykisk utviklingshemming”) på ca. 350 (Statens
Helsetilsyn 2000: 43-45).
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Mange beboere ved Dalsbergstien og Marcus Thrane er i åpenbart behov for akutt
psykologisk og psykiatrisk oppfølging. Dette gjelder tilfeller av så vel
forfølgelsesforestillinger, ofte knyttet til langvarig amfetaminbruk, som mer psykotiske
tilstander. Mange sliter med depresjoner, og ikke minst angst. Flere sier at de sliter med
selvmordstanker, enkelte har også forsøkt å ta sitt eget liv.
Feltpleien og Ernæringsprosjektet gjengir bilder som samstemmer med dette. Holt
(2002) presenterer en undersøkelse av den mentale tilstanden for de i denne gruppen
som har vokst opp i andre verdensdeler. Bildet her er muligvis enda dårligere, og andelen
med krigserfaringer synes påfallende.

Sosial helse
“Sosial helse” er et begrep hentet fra WHOs helsedefinisjon. Det er et begrep som peker
på de relasjonelle forhold som en del av en persons velvære. Alle mennesker er
avhengige av mennesker og institusjoner rundt seg. Disse relasjoner utgjør en neglisjert
del av menneskers helse, så også beboergruppene på Dalsbergstien og Marcus Thranes.
Det finnes ingen systematisk undersøkelse av denne delen av helsebegrepet, heller ikke
for gruppen som er i fokus her. Vi ønsker med dette avsnittet å sette den sosiale helse på
dagsorden. Det skal vi gjøre med et avsnitt om henholdsvis oppvekstvilkår, forholdet til
barn, vennskap, måten man skaffer penger, utdanning, yrkestilknytning, utsatthet for
vold og tyverier, krigserfaringer og vanskeligheter forbundet med kulturforskjeller. I
tillegg har vi tematisert det å leve med et stigma.
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Beboerne skiller seg ut fra den øvrige befolkning ved deres generelt dårlige
oppvekstvilkår. Dette åpenbarer seg for de fleste som arbeider daglig med beboergruppen
over tid, men det finnes ingen systematisk undersøkelse som underbygger denne
påstanden. Man kan likevel finne drypp av dokumentasjon i ernæringsprosjektet
(Sæland mfl. 2002). Overalt hvor dette tematiseres, er det det samme som går igjen. I en
avhandling om Thereses Hus (Lundberg og Thoresen 1993) gjengis en rekke typiske
beboerhistorier. Fortellingene til Hart (2001) repeterer det samme mønsteret.
Vanskelighetene med å omtale oppvekstvilkår er også illustrert av Finstad (1990) i
hennes studie fra Selbukollektivet. Som mange andre kollektiver ble dette opprettet i
optimisme om hva man kan gjøre for unge mennesker der rusingen synes å være
problemet. Det ble imidlertid etter hvert klart at rusingen kanskje var det minste
problemet ungdommene hadde. For mange av dem var rusingen en del av løsningen,
ikke problemet. Finstad gjengir et utvalg av ungdommenes fortellinger. Det er historier
preget av misbruk. Vanskjøtsel, omsorgssvikt, seksuelt misbruk, vold og for mye ansvar
for tidlig. Ikke minst er det historier om foreldrenes rusbruk.
De fleste av kvinnene over 30 år i beboergruppene er mødre fratatt omsorgsretten. De
færreste har kontakt med barna mens de er små, men flere har noe kontakt med sine
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voksne barn. Dette er en stor belastning, som delvis nøytraliseres med heroin og piller.
Mennene er ofte også fedre, men dette ser ikke ut til å prege deres hverdag på samme
måte, selv om det selvsagt finnes unntak. Flere av de litt eldre beboerne har kontakt med
sine voksne barn.
Internt i miljøet er det vanskelige vilkår for vennskap. I en studie av “narkomiljøet” av
Johansen (2002) ble det stadig kommentert at det ikke er “tillit” blant medlemmene i
gruppen, av de som selv deltar i miljøet. Det er uvanlig å se stabile relasjoner mellom
folk i beboergruppene, men det finnes enkelte kjærestepar og ektefolk som har holdt
sammen over tid. Det hender også at søsken kan holde sammen. Men oftest preges
tosomhetsallianser av gjensidige beskyldninger om “bøffing”, tyverier og unnaluring. Det
er i det hele tatt sjelden slike allianser varer over tid (Johansen 2002a). Det er mange
som føler seg ensomme og overlatt til seg selv.
Rustad Thorsen finner at 48% av de narkodømte mottok sosialstønad, 15,5% mottok
arbeidsledighetstrygd og 21,7% var uføretrygdet (2004: 18). Alle beboerne på Husene er
sosialklienter. De fleste beboerne “livnærer seg” også med vinningskriminalitet og
prostitusjon. I tillegg er stoffsalg en vanlig inntektskilde. De fleste har flere kilder til
inntekt. Undersøkelsen av “bussens” brukere tar ikke opp tigging som egen
inntektskilde. Det er en forholdsvis stor gruppe av beboerne som livnærer seg på denne
måten. Kanskje så mange som 5-10% av den samlede beboermassen ved Marcus Thrane
og Dalsbergstien. Uansett om beboerne skaffer seg penger til stoff ved kriminalitet,
prostitusjon eller tigging, vil vi fremheve at dette for alle er et hektisk slit.
I følge klientkartleggingen 2002 kan det se ut som 2,7 % av klientene på landsbasis ikke
hadde fullført grunnskole, mens 24,5 % hadde grunnskole som høyeste fullførte
utdanning. 13,7% hadde fullført videregående skole/gymnas/yrkesskole, 13,2% hadde
fullført yrkesskole og 9% hadde fullført høyere utdanning (Klientkartlegging 2002).
Brukerundersøkelsen hos Feltpleien viser at 17% av pasientene ikke hadde fullført
grunnskole, 54% hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 16% hadde tatt
videregående skole, 27% faglig yrkesutdanning og 3% høyere utdanning (høyskole/
universitet) (Strømsmo 2002). Rustad Thorsen finner at det er 25% av de som er dømt
for narkotikalovbrudd som har videregående utdanning eller høyere, mot nesten 50% i
befolkningen som helhet (Rustad Thorsen 2004). Alle disse undersøkelsene inkluderer
en bredt sammensatt gruppe. Flere av klientene har egen leilighet, og i Strømsmos
undersøkelse har mange alkohol som mest brukte rusmiddel. Antagelig gir disse
undersøkelsene et bedre bilde enn tilfellet er for beboerne på Husene.
Det finnes ingen tilsvarende oppmerksomhet rundt gatefolks yrkestilknytning. En grunn
til det er sannsynligvis at det ligger i begrepet “gatefolk” at man er uten arbeid. Det er
også erfaringen med beboerne. Svært få er i arbeid, og om de er det er det snakk om svart
arbeid. Vi kjenner til historier om folk som har gått på “dagsen” i perioder, men dette er
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helt unntaksvis. Rustad Thorsen finner at en viss andel av de “narkodømte” har
yrkestilknytning, men dette er som nevnt et bedre fungerende utvalg. Det skal i denne
sammenhengen ikke underslås at mange av beboerne har til dels lang erfaring fra
arbeidslivet, selv om dette ligger tilbake i tid.
Statistisk Sentralbyrå foretar jevnlig undersøkelser av befolkningens utsatthet for
kriminalitet generelt og vold spesielt. De siste 20 årene har gjennomsnittlig 5,0-5,5% av
befolkningen rapportert utsatthet for vold årlig (Stene 2003). Tallene i
levekårsundersøkelsene er ikke store nok til å si noe bestemt om levekår for folk som
sitter i fengsel eller er homofile. Det er derfor laget egne levekårsundersøkelser for disse
(Skardhamar 2002 og Hegna, Kristiansen og Moseng 1999). Noen tilsvarende
undersøkelse finnes ikke for mennesker i avhengighet av illegale rusmidler. Gatefolk
lever i et miljø der vold er en mer hverdaglig hendelse enn de fleste andre miljøer. Vold
er ikke uvanlig internt i miljøet, både i forbindelse med gjeld og gjengjeldelse for
“bøffing”. Mange beboere opplever også vold fra mennesker utenfor deres eget miljø.
Kvinnene som prostituerer seg er nok de som er mest utsatt. Vi har blant annet sett
tilfeller av kvinner som er blitt satt fyr på, banket opp med jernstenger, kastet på sjøen
vinterstid, og mye mer. Dette kommer i tillegg til voldtekter og de mest vanvittige former
for overgrep. Flere av kvinnene har fortalt om horrible overfall og voldtekter med ulike
gjenstander, som skrutrekker, vinopptrekker og kniv. Gatefolket er uønsket i mange
kjøpesentre og forretninger. Ryktene forteller at private vektere kan være temmelig
brutale, og at de tar seg mye til rette. Hvor stort omfanget av dette er, er det selvfølgelig
vanskelig å si noe om. Tilsvarende gjelder, om enn kanskje i mindre grad for offentlige
tjenestemenn. Finstad (2000) hevder det er lite såkalt politivold i Oslo i dag. Det kan
godt være det er blitt mindre enn det var. Det er likevel mye som tyder på at beboerne på
Marcus Thrane og Dalsbergstien regelmessig blir utsatt for overdreven trakassering og
brutalitet fra politietaten.
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For mennesker som ikke eier stort, kan tyverier virke som et lite problem. Ikke desto
mindre er dette en hyppig bekymring for beboere ved Marcus Thrane og Dalsbergstien.
For det første er det tyverier på rommene. Det er stadig beboere som mister eller blir
frastjålet nøkkelen til rommet sitt. Beboernes viktigste eiendeler er penger og stoff, med
mobiltelefonen på en klar tredjeplass. Det er et tragisk faktum at man ikke kan være
trygg på å beholde dette dersom man går i overdose (sovner), med andre fra miljøet i
nærheten. Dette kalles kamerattyverier, men forekommer selvsagt ikke hver gang man
går i overdose eller sovner. (Se også Johansen 2002a.)
Andelen folk på gata med mørk hud er markant økende. Det skyldes at folk med
immigrantbakgrunn etter hvert er i ferd med å prege miljøet. Dette er mennesker med
andre typer av historier enn tidligere, for eksempel er det mange som har krigserfaringer
(Holt 2002). I Holts undersøkelse er det nesten 25% av innvandrerne som oppgir at de
har kommet til Norge som flyktninger (Holt 2002: 9). Det betyr sannsynligvis at de også
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er plaget med dramatiske erfaringer. Det er forholdsvis lave utslag på spørsmålene om de
har opplevd “dramatisk flukt, krigserfaringer, “vært vitne til grusomme hendelser”,
“fengsling” eller “tortur” (mellom 1 og 9%). Her er det imidlertid bare tre av ti som har
svart. Når utvalget i utgangspunktet er lite, gjør det disse tallene temmelig tilfeldige.
Erfaringene fra Husene er at mange såkalte ikke-vestlige innvandrere har svært
dramatiske historier. Vi vil for øvrig legge til at man kan ha mer eller mindre
invalidiserende krigserfaringer selv om man ikke er “innvandrer”.
I tillegg er det et fellestrekk for mange ikke-vestlige innvandrere at det er langt til familie
og slikt nettverk. Mange har også problemer med å forstå språket og å gjøre seg forstått.
Dette kan i utgangspunktet skape problemer for møter med Norge som helhet, og hjelpe/behandlingsapparatet i særdeleshet. Men det som ofte kalles kulturforskjeller gjør seg
også gjeldende. Berg har for eksempel avdekket veldig forskjellige reaksjoner på den
vestlige (psykologiske) måten å løse rusproblemer (Berg 2003). Mange beboere holder
misbruket sitt skjult for familien, og skammer seg over tilstanden sin. Dette gjelder
spesielt blant muslimer. I følge islam er alle rusmidler forbudt. Bruk av rusmidler er
tabubelagt og kan føre til utstøtelse fra familien. På mange måter er også ikke-vestlige
innvandrere dobbelt stigmatisert i samfunnet generelt.

Stigma
Å være “narkoman” er gjenstand for moralsk fordømmelse. Det er i Goffmans (1995)
forstand et “stigma”. Uansett om man er kjent for omverdenen som rusmisbruker eller
ikke, er man klar over at man blir betraktet som et menneske med en feil, en mangel, en
tilkortkommenhet. Man er ikke som de andre. Rusmisbruk er også et atferdsavvik, en
“karakterdefekt” (Hove 2001), noe som ikke gjør saken lettere å leve med for den
enkelte.
Å leve med et stigma er også i betydelig grad å leve med selvforakt. I Goffmans
terminologi kan man si at skaper et misforhold mellom reell identitet og virtuell
identitet. Den reelle identitet er de egenskaper den med et stigma legger vekt på hos seg
selv, mens den virtuelle identitet er de egenskaper omverdenen vektlegger (Goffman
1995). En rusmisbruker tenker sjelden på seg selv som akkurat dette. Det er noe som
kommer tydelig frem ved alle anledninger, der man sterkt fremhever hvor forskjellige de
enkelte er som ferdes i miljøet. “Det eneste vi har felles er at vi ruser oss”, er det vanlig å
si. Mange tenker nok på seg selv i helt andre termer enn som rusmisbruker. Når
misforholdet mellom reell og virtuell identitet inneholder en nedvurdering av den
enkelte fra vedkommendes eget ståsted, kommer man lett til å leve med selvforakt. (Som
vi har sett over, er det mange som har andre stigma i tillegg til det å være rusmisbruker.)
Selvforakt viser seg på mange måter. Mange forsøker for eksempel å holde sin identitet
som “narkoman” skjult for omverdenen så lenge som mulig. En annen indikasjon kan
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ansatte i rusomsorgen oppleve på gaten. Å møte beboere på gaten er noen ganger
ubehagelig, og det er en stående instruks at ansatte i Rusmiddeletaten ikke skal ta
initiativ til gjenkjennelse, før beboerne selv gjør det (grunnet taushetsplikten). Noen
beboere kommer gjerne bort for å slå av en prat, kanskje også gi en klem. Det kan
imidlertid være vanskelig å få blikkontakt med beboere uansett om man vil det eller
ikke. Noen beboere unngår konsekvent øyekontakt med menneskene rundt seg. Å ikke
se folk i øynene er en måte å unngå å se andre menneskers forakt eller nedlatenheten i at
de synes synd på vedkommende.
Samtidig er det nok ingen tvil om at mange har “akseptert” definisjonen, og “innsett” at
det er rusmisbruker de er. Enkelte “tiggere” i Oslo sentrum har for eksempel gjort dette
til en levevei. De oppsøker forakten og nedlatenheten, og skaffer seg almisser i denne
rollen. Enkelte gjør seg mer stakkarslige enn det de er. For disse er det likevel mulig å
opprettholde en avstand til misforholdet mellom reell og virtuell identitet. Langt flere
enn de som gjør det til levevei, har sluttet å tenke på seg selv som noe annet enn
rusmisbrukere. Etter mange år i aktiv rus, mister man også fotfeste i den andre verden,
der man tidligere hentet sin identitet. Det er for eksempel et stort problem for voksne
rusmisbrukere at de ikke har noe annet nettverk etter avrusing, fengsel og/eller
behandlingsopphold. Da blir veien tilbake kort. Tungland og Smith-Solbakken har også
vist hvordan den kompetansen man erverver seg i rusmiljøene ikke er brukbar i den
“nyktre” økonomien (1996). At omverdenen oppfatter en person som rusmisbruker, og
vektlegger denne egenskapen ved vedkommende, kan således bli en selvoppfyllende
profeti. Den stigmatiserte blir etter hvert låst i et liv der andre identiteter er vanskelige å
opprettholde. Dette er en egenskap ved stigmatisering som er vektlagt av blant annet
Becker (1963).

Gleder og sorger i ruslivet
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Det er kanskje overflødig å nevne, men å begynne med heroin oppleves som fantastisk av
de fleste beboerne. Det sies at det er som å bli forelska, “bare 10 000 ganger sterkere”, at
alt man opplever blir snilt og hyggelig. “Betong blir til plysj”, osv. Stewart gir en detaljert
fremstilling av denne prosessen (1987). Det snakkes ikke om å begynne å bruke
sentralstimulerende midler på samme måten, men det er utvilsomt en stor glede
forbundet med inntaket. De som tar det er for eksempel oppstemte og glade, og det kan
umulig være bare negativt. Selv etter at man har brukt opp euforien i heroinet kan man
føle sterk nytelse av det.
I tillegg er det mye sosialitet i miljøet. Noe skjer hele tiden, og det er en stadig strøm av
mennesker (Svensson 1996). I startfasen kan heroinet kunne fungere som afrodisiak. Sex
skal visstnok være en mye bedre opplevelse med herion for noen (Stewart 1987). Det
samme gjelder for amfetamin (en “knullsil” hos Svensson 1996). Det å være “narkoman”
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på dette nivået er således ikke nødvendigvis et gledeløst liv. I ernæringsprosjektet svarte
over halvparten at de hadde gleder i hverdagen (56%), og tre fjerdedeler hadde
fremtidshåp (77%) (Sæland mfl. 2002:24). Mange beboere fremhever også friheten i
denne livsformen. Som kjent er ingen så fri, som den som intet har å miste. I dette livet
slipper man også lettere unna ansvar for andre enn seg selv. Mange overlater til andre, for
eksempel velvillige hjelpere, å rydde opp i sine problemer.
Når det er sagt, er det ikke til å underslå at elendigheten til beboerne er til å ta og føle på
for ansatte på Marcus Thranes Hus og Dalsbergstien Hus. Kan hende er denne uttalelsen
fra en ansatt i Feltpleien dekkende: “De har helse som man må til den tredje verden for å
finne” (Aftenposten 2004a).

53

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 5: Beboernes livssituasjon

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

53

4/20/2005, 12:12 PM

54

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 6: Inne på husene

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

54

4/20/2005, 12:12 PM

Kapittel 6:

Inne på husene
I dette kapittelet presenterer vi de forskjellige arenaene og institusjonelle tiltakene på
husene. Fremstillingen er basert på observasjonene vi samlet under vår “tilstedeværende
observasjon” og egne erfaringer som ansatte. Vi har av plasshensyn ikke tatt inn mer enn
et lite utvalg gjengivelser i denne teksten. Men et utvalg av disse er publisert Del II.
Vi har valgt å følge Skatvedt analytiske skille mellom “formelle” og “uformelle settinger”
(Skatvedt 2001). Det betyr at samspillet mellom beboere betraktes ut fra skillet mellom
de institusjonelle tiltak som hjelp og rutiner, og de mer tilfeldige møter og øvrige sosiale
omgang.
De formelle møtene bærer preg av å være mer høytidelige og korrekte i sin samværsform
enn de uformelle, uten at de av den grunn blir stive og unaturlige. Både arena og agenda
er forhåndsbestemt, i større eller mindre grad. Både beboere og personalet er kjent med
tid, sted og hensikt. De formelle møtene er en del av personalets fastlagte
arbeidsoppgaver. Alle beboere og de fleste blant personalet vil aktivt delta i en eller flere
slike sammenhenger.
Noen formelle settinger er tilsynelatende uten direkte sosialfaglig innhold. Et eksempel
på dette er måltidene hvor ernæring er det viktigste. Mange i personalet mener likevel at
det ligger sosialfaglige tanker bak selv de små rutineoppgavene, ingenting skal være
tilfeldig. Gjennom grensesetting, samtaler og oppfølging skal skadene ved rusmisbruket
reduseres og beboerne forhåpentligvis få et bedre liv. Andre i personalet er mer opptatt av
den medmenneskelige siden enn det faglige innholdet. Dette behøver ikke være
motsatser til hverandre, hva som vektlegges varierer. Hvordan beboerne oppfatter de
bakenforliggende hensikter er et annet spørsmål. Mye tyder på at det som av personalet
anses på som faglig ofte ikke blir oppfattet slik at beboerne.
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Uformelle møter er ikke-planlagte møter mellom beboer og personal. De oppstår
naturlig, hvor som helst og når som helst. Møtenes tilfeldige karakter gjør at partene i
utgangspunktet ikke har noen hensikt med samtalen, men dette kan selvsagt endres
underveis. Ofte oppstår slike møter i tv-stuene, gangene, kjøkkenene eller i området
rundt resepsjonene. Tonen er gjerne lett og uanstrengt, men det forekommer også heftige
diskusjoner og følelsesmessige utbrudd. Det snakkes både om “ vær og vind”, samt mer
dypereliggende temaer. Begge parter synes å være mer rett frem i sin opptreden og er
kanskje mer avslappet enn i de mer formelle møtene.
Analytisk sett er det mange tvilstilfeller når det gjelder hva som kan karakteriseres som
formelt og uformelt. Personalet tilstreber gjerne en uformell tone også i de formelle
settingene. Mange uhøytidelige samtaler kan oppstå spontant, f.eks. når personalet har
låst seg inn under romsjekk. Arenaen og hensikten gjør at vi likevel har valgt å
klassifisere dette som formelle møter. På den annen side skal personalet også i uformelle
settinger sørge for at husregler overholdes. Alle situasjoner kan således bli formelle på et
blunk, dersom beboerne bryter en husregel. Her kan man kanskje også finne spire til
konflikt mellom beboere og ansatte, siden ansatte ofte tilstreber en uformell tone. Hvis
beboerne foretar regelbrudd (røyker i resepsjonen, sover i tv-stua etc.), så endrer de
situasjonens karakter, og tvinger personalet til å bryte ut av den uformelle idyllen. Det
blir samtidig en påminnelse om at relasjonen ikke er likeverdig likevel, og plutselig står
personalet og beskytter husreglene. Det blir en formell inngripen.

Formelle settinger
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De formelle settingene kan deles inn i tre underkategorier: sosialfaglige, kontrollpregede
og service/omsorgspregede. De fem første avsnittene: inntakssamtale,
klientkartleggingsskjema, samarbeidsmøter, primærkontaktrollen og sykepleiefaglig
oppfølging, er de viktigste formelle helse- og sosialfaglige tilbudene som Husene tilbyr.
Dette er settinger hvor beboer og personalet kan bli kjent og utveksle informasjon.
Sammen kan partene kartlegge behov og lage målsettinger som det skal arbeides mot i
fellesskap. Rekkefølgen i disse kapitlene er satt opp slik beboerne vanligvis møter dem.
De to neste avsnittene, avkryssingsliste/kveldssjekk og advarsler/utskriving er preget av
den kontrollfunksjonen som de ansatte på Husene har. Deretter følger en glidende
overgang fra kontroll til service. Kapitlene som omhandler romsjekk og sengetøyskift
viser hvordan personalet kontrollerer rommenes hygieniske standard, men dette er også
en servicefunksjon hvor man får snakket med beboerne og hvor de kan få hjelp til sine
behov. De neste fire avsnittene viser en form for service og omsorg som utøves på
Husene. Sprøyteutdeling, måltider, Husmøter og aktiviteter er iverksatt for å ivareta
beboerne på en best mulig måte. Husmøtene skiller seg her ut ved at dette er en arena
som krever aktiv deltagelse fra beboerne. Avslutningsvis forsøker vi å oppsummere de
formelle settingene.
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Inntakssamtale
Når en beboer flytter inn på et av Husene, skal vedkommende ha en inntakssamtale snarest
mulig. Denne samtalen skal helst tas umiddelbart etter ankomst, men noen ganger blir den
utsatt pga. personalmangel eller hektisk aktivitet på Huset. Andre ganger blir samtalen
utsatt fordi vedkommende har en avtale, “må ut”, “forsvinner” på Huset, er for rusa eller
sliten. Det forekommer at beboere sovner momentant etter at de har fått tildelt rom.
Inntakssamtalen kan tas av alle i personalet. Samtalen har to hensikter: Å informere om
Huset og å kartlegge beboerens behov. Den informative delen består i å fortelle om hva
Huset kan tilby av tjenester, som for eksempel matservering, sprøyteutdeling, Feltpleie
og annen helse- og sosialfaglig oppfølging. Det skal informeres om brannrutiner,
husregler og konsekvenser av brudd på disse. Personalet skal videre gi en omvisning på
Huset slik at beboer blir kjent med Husets fasiliteter.

Klientkartleggingsskjema
Husene er pålagt av Rusmiddeletaten å benytte et nasjonalt kartleggingsskjema. Dette
skjemaet er utviklet av Bergensklinikkene, som arbeider med behandling av rusmisbruk.
Skjemaet benyttes av de fleste av landets institusjoner for rusmisbrukere, både innenfor
behandling og annet. Kartleggingsskjemaet er knyttet opp til et eget dataprogram,
“Rusdata”. Dette skjemaet fylles ut av en ansatt sammen med beboeren. Dette gjøres
gjerne i flere etapper, siden alle spørsmålene ikke egner seg i starten av boforholdet eller
forholdet til beboeren. Skjemaet er svært problemorientert.

Samarbeidsmøter
Den mest formelle arena hvor beboer og ansatt møtes er på møter med samarbeidspartnere.
Dette er den mest institusjonspregede delen av det å være beboer eller ansatt på Dalsbergstien eller Marcus Thrane. Det avholdes møter blant annet med sosialtjenesten (sosialkontor), men også avrusingsinstitusjoner, behandlingsinstitusjoner, lege, tannlege, barnevernstjeneste, ansvarsgrupper sammensatt av representanter fra ulike etater eller andre.
Hensikten med møtene varierer. Noen ganger er det viktigste å etablere en kontakt, å bli
kjent med samarbeidspartner. Dette er spesielt viktig i forhold til sosialtjenesten som står i
en særskilt stilling da de har det økonomiske ansvaret for beboeren, både i forhold til
Huset og annet. Likevel har vanligvis møtet en mer spesifikk hensikt. Ofte dreier det seg
om hvilke tanker og ønsker beboeren har for fremtiden i forhold til bolig, økonomi, helse
og rus. Mange samarbeidsmøter avholdes fordi beboer selv vil ta opp konkrete temaer. De
vanligste ønskene er hjelp til å søke tannbehandling, trygd, kommunal bolig, avrusing og
opphold i behandlingsinstitusjon. Andre ganger er det Huset eller en samarbeidspartner
som innkaller til møte for å diskutere konkrete saker med beboer. Dette kan være fordi de
er bekymret for beboeren, ofte i forhold til helse, atferd eller rusmønster.
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I noen tilfeller kan det være praktiske årsaker til at beboer ønsker følge til møter, som for
eksempel vissheten om gratis transport. Husene har ikke egen bil som kan benyttes til
slike formål. I utgangspunktet er det meningen at det benyttes offentlig transport. Dette
ikke bare av økonomiske årsaker, men personalene kan også anse dette som en mulighet
til å bli kjent og til å ta del i samfunnets hverdag (“sosial læring”). Av tidsmessige årsaker
benyttes likevel ofte taxi som fremkomstmiddel. Det er vanligvis primær-/etasjekontakt
som deltar i møter sammen med beboer.
Mange beboere ønsker følge til lege, tannlege og sykehus. Det kan skyldes at de av
forskjellige årsaker er engstelige for konsultasjonen og har behov for støtte. Mange har
dårlig erfaring med helsevesenet og har opplevd å få dårlig behandling fordi de er
rusmisbrukere. Også i forhold til sosialkontorene og hjelpeapparatet for øvrig er det
mange som føler at de får dårlig service og blir mistenkeliggjort. Dette er grundig
dokumentert og beskrevet (se blant annet Høigård og Guttormsen 1975, Ambjørnsen
1987, Hove 1992, Solheim 1995, Rønning 1998, Hart 2001 og Frantzsen 2001). Det kan
dreie seg om alt fra manglende tilgjengelighet, manglende vilje til å imøtekomme
klientens behov og ønsker til direkte uvitenhet og nedlatenhet. En beboer fortalte at
saksbehandleren hadde sagt at han var “en lat, møkkete narkoman som fikk se til å slutte
og skaffe seg en jobb”. Vi kunne ha kommet med mange slike eksempler. Hensikten er
ikke å henge ut noen i hjelpeapparatet, men å vise behovet for informasjon og god
kommunikasjon partene i mellom.
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I mange tilfeller får personalet en form for meklingsrolle under møter. Noen beboere
klarer ikke å få fremlagt sine behov slik de selv ønsker, andre har vanskeligheter med å
kommunisere og samarbeide med hjelpeapparatet. Mange føler, som tidligere nevnt, at
de ikke blir hørt og forstått, og at hjelpeapparatet motarbeider dem. Flere beboere har
sagt at de har “dårlig kjemi” med ansatte i hjelpeapparatet. Dette gjelder spesielt i
forhold til saksbehandler på sosialkontoret, som kan ha andre ønsker for klienten enn
det vedkommende selv har. Årsakene til dette kan være mange, og urimelighet kan
forekomme hos begge parter. Mye kan bunne i at partene ikke kjenner hverandre og
dermed misforstår hverandre. Personalet ved Husene kjenner beboerne og kan bidra
med nødvendige beskjeder og korrigerende opplysninger. Personalet ser beboerne daglig,
i ulik form og med varierende rusnivå. De har gjerne snakket med beboeren på forhånd,
og vet dermed hva vedkommende ønsker å få ut av møtet. Dermed kan de være
behjelpelig dersom beboer er svært ruset eller har vanskeligheter med å få formidlet sine
ønsker. Personalet har dessuten kjennskap til hvordan systemet fungerer og hvilke
opplysninger som trengs i de ulike situasjoner. De kan også se saksbehandlers side av
saken og bidra til å dempe konflikter. På grunnlag av en opparbeidet relasjon kan
personalet sette grenser og roe ned en aggressiv beboer uten at det oppfattes
irettesettende på samme måte som om sosialkonsulenten hadde gjort det. Kanskje kan de
hjelpe beboeren til å innse at for å få noe, må vedkommende også gi noe. Dermed bedres
kommunikasjonen og enkelte misforståelser kan bli unngått.
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Personalets viktigste jobb er å se til at beboerens interesser blir ivaretatt, at behov blir
imøtekommet og får den hjelp vedkommende har krav på. Mange beboere har fortalt at
de blir møtt på en helt annen måte når de har med seg en fra personalet enn når de alene
oppsøker sosialkontor og helsevesen. De nevner blant annet at de får mer tid, at de blir
hørt og snakket til på en annen måte og at behandlingen er mindre nedlatende. Flere har
også sagt at de ikke ville ha fått gjennomslag for sine ønsker uten bistand fra personalet.
Mye tyder på at også hjelpeapparatet “tar seg sammen”, opptrer mer respektfullt og yter
bedre hjelp når samarbeidspartnere er tilstede. Mange beboere er godt kjent med sine
rettigheter, men føler seg likevel sikrere når de har med seg en som kjenner systemet og
som kan støtte opp om deres sak. Som tidligere nevnt, kan dette også fungere motsatt.
Noen beboere demper gemyttene når de har med seg en fra personalet. Det kan også bli
vanskeligere å manipulere i for sterk grad uten å bli korrigert. Personalets tilstedeværelse
endrer slett ikke alltid dette. Det har da også forekommet episoder hvor personalet har
forlatt møter fordi beboer hele tiden har kommet med forvridde historier og løgner.
En annen viktig funksjon av samarbeidsmøter er at partene blir bedre kjent. Kanskje de
kan få ny kunnskap og dermed mindre fordommer overfor hverandre. Enkelte
samarbeidspartnere har liten eller ingen kjennskap til sine klienters rusmønstre. Ruser
beboeren seg i det hele tatt? Eventuelt på hva og hvor ofte? Flere har uttrykt
overraskelse over at det er akseptert å ruse seg inne på Husene. Det er heller ikke alle
beboere som har like god “boevne”, og enkelte samarbeidspartnere har reagert sterkt på
det de har sett. Som utenforstående kan de risikere å få et blikk inn i en ukjent verden,
en verden de kanskje har hatt ønske om å bli skånet fra. Selv om de er kjent med
beboerens historie og livssituasjon kan det være en påkjenning å se søppel, henslengte
sprøyter, blodige klær og sengetøy, samt kjenne den stramme, søte, tidvis kvalmende
lukten som ofte er på rommene.
Betyr det at personalet kjenner beboerne bedre enn de fleste andre i hjelpeapparatet at de
også opptrer som beboernes “advokater”? At de for enhver pris vil tale beboernes sak og ta
deres parti i konfliktsituasjoner? Eller er deres tilstedeværelse kun en forsikring for at
beboerne får den bistand de faktisk har krav på? Som tidligere nevnt er ikke beboerens og
sosialkontorets interesser alltid sammenfallende. En ansatt fortalte et eksempel på dette:
Et sosialkontor hadde lenge arbeidet iherdig med å få en beboer inn på behandlingsinstitusjon,
noe som omsider lyktes. Overfor personalet ga beboeren over lengre tid uttrykk for sin
frustrasjon, han var ikke motivert for et behandlingsopplegg. Det eneste han ønsket var å få sin
egen leilighet, og på sikt selv trappe ned sitt forbruk. Han fortalte at han nærmest hadde følt
seg presset til et behandlingsopplegg. Han ønsket ikke å skuffe familie eller sosialkonsulent,
men det var også eneste grunn til at han vurderte behandling. Han ville ikke slutte å ruse seg, i
hvert fall ikke på det tidspunktet, og sa at han kun ville bli noen dager på en eventuell
behandlingsinstitusjoner. Personalet hadde lange samtaler med ham i denne perioden. De
forsøkte, uten hell, å motivere ham til å ta imot tilbudet. Under samarbeidsmøtet støttet de
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ham i valget om å frasi seg behandlingsplassen selv om flere i personalet også hadde ønsket at
han skulle ta imot plassen. Sosialkonsulenten var ikke særlig tilfreds med valget, trolig heller
ikke den støtte beboeren fikk av personalet.

Dette er et godt eksempel på hvordan det er å jobbe på et lavterskeltiltak. Personalet
opplever stadig dilemmaer av denne typen. De skal akseptere rusbruken, men samtidig
motivere for endring for å redusere skadene. I slike situasjoner kan det være vanskelig
for personalet å vurdere hva som skal veie tyngst; beboerens ønsker, sosialkonsulentens
ønsker eller det den ansatte selv mener er det rette for beboeren. Personalet kan være
uenige i de valg en beboer tar, de kan forsøke å veilede, støtte og motivere ham, men
likevel er det beboeren selv som til slutt må ta det avgjørende valget. Dette kan til tider
være til stor frustrasjon for personalgruppa, spesielt når de selv anser valget som uheldig
for beboeren. I eksempelet over aksepteres det valg som blir gjort. Retten til
selvbestemmelse er svært viktig, og brukermedvirkning (Rønning 1998) er med tiden
blitt sentral tenkning også innen norsk helse- og sosialtjeneste. Å tvinge et menneske til
noe han eller hun ikke ønsker å gjøre er ikke bare et dårlig utgangspunkt for endring,
men strider også imot teorier om skadereduksjon.

Primærkontaktordningen
Det er et felles ansvar i personalgruppene å ivareta beboerne. Men det er primærkontakten
som er ansvarlig for at beboerens behov blir møtt og fulgt opp og som kanskje også er
nærmest det man vil kunne kalle en primærrelasjon. Primærkontakten skal ha oversikt
over beboerens situasjon, fysisk, psykisk og sosialt, samt ha kjennskap til beboerens behov
for bistand. Hvorvidt beboeren ønsker å benytte seg av primærkontakten er frivillig, men
han eller hun skal vite at det er noen som kan bistå ved behov.
Primærkontakten skal være et bindeledd mellom beboeren og hjelpeapparatet. Dette
dreier seg oftest om sosialkontor, men det kan også være Feltpleie, lege, tannlege,
sykehus, psykolog, barnevernstjeneste, avrusings– og behandlingsinstitusjoner,
boligkontor, omsorgs- og rehabliteringsinstitusjoner, trygdekontor, ligningskontor,
advokat, politi og andre. Dersom beboer ønsker det og har behov for det kan
primærkontakt være med på møter.
60

Primærkontakten har et særskilt ansvar for å være i jevnlig kontakt med beboeren slik at man
vet hvordan vedkommende har det. Hvor hyppig denne kontakten skal være er vel så mye
opp til beboer som primærkontakt. Enkelte beboere ønsker lite kontakt med primærkontakt
og det øvrige personalet, eller de kan ha lite behov for hjelp. Men primærkontakten er likevel
ansvarlig for å ha en oversikt over endringer i atferd, helse og hvor vedkommende befinner
seg i en eventuell behandlingsprosess (Dalsbergstien Hus 2003b). Primærkontakten er
beboeren behjelpelig med å nå de mål vedkommende selv ønsker. Noen ganger ønsker
primærkontakten mer for beboeren enn det han eller hun selv er klar for:
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Han er ålreit (henviser til personalet), men du merker jo at han er fersk. (Latter). Han vil jo så
veldig gjerne at jeg skal i behandling da! (Mer latter). Han mener det godt, vil bare hjelpe meg.
Han er helt OK, han. Men han er jo ung da, litt naiv! (Ler, det glimter i øynene, blir så alvorlig
igjen). Men jeg sier fra hvis det blir for mye pes, det orker jeg ikke. Har møtt så mange
behandlere, så mange som vil noe for meg. Blir så greit å skylde på dem hvis noe går galt. Må
jo ville det sjøl, ikke sant. Hvis du gjør det for andre så funker det ikke, så blir du sparka ut og
så blir det et nytt nederlag. Jeg veit at tilbudet er der, personalet og sånn. Sier heller ifra hvis
det er noe jeg trenger hjelp til.

I følge denne beboerens uttalelser samsvarer ikke beboerens egne målsettinger med
primærkontaktens. Mange primærkontakter har opplevd at de selv ønsker større endring
enn hva beboeren selv er motivert for, men de gir som oftest ikke uttrykk for det. Likevel
forekommer det at primærkontakt av ren velvilje og iver overtaler beboer til å søke
behandling uten at dette er noe vedkommende er klar for. Dette er et brudd på
skadereduksjonstenkningen hvor beboerens egne ønsker og behov er utgangspunkt for
all hjelp som gis. Balansegangen mellom å respektere den enkeltes ønske om fortsatt å
ruse seg og å arbeide målrettet med motivering for endring er ofte hårfin og vanskelig.
Tilgjengelighet er av stor betydning innen lavterskeltiltak, og primærkontakt skal så
langt det er mulig være tilgjengelig for beboer når samtale eller annen hjelp ønskes. Med
dette menes at beboeren kan ta kontakt når behovet er tilstede, uten først å måtte ha en
timeavtale. I praksis fungerer dette ofte slik at beboeren spør etter primærkontakt i
resepsjonen eller tar tak i vedkommende der de måtte møtes.
Relasjonsoppbyggingen kan ta tid, gjerne måneder, kanskje år. Mange av beboerne har
opplevde mange brutte relasjoner og har ofte ingen kontakt med andre utenfor
rusmiljøet. Dermed kan primærkontakten bli en viktig person i vedkommendes liv, en
person som gjennom omsorg og grensesetting kan hjelpe beboeren til å se muligheter i
stedet for problemer. Dette kan dreie seg om nettopp det å være tilgjengelig, å ha tid og
bry seg om, vise empati. Ofte handler det om å være tilstede, å kunne stå i situasjonen
sammen med beboeren, å kunne lytte og ikke minst tåle å høre hva som blir sagt. Det
dreier seg om å, som det så ofte blir skrevet om i bøker innen sosialt arbeid, å kunne se
enkeltmennesket, se hele personen i akkurat den situasjonen vedkommende befinner seg
i (Shulman 1992).
61

Sykepleiefaglig oppfølging
Feltpleien er stasjonert både på Dalsbergstien og Marcus Thrane. Feltpleien benyttes av
både beboere på Husene og rusmisbrukere med annet bosted. Beboerne som ofte har en
kompleks helseproblematikk har store vansker med å benytte seg av det offentlige
helsetilbudet.
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Det forekommer ofte at legebesøk og ambulanse tilkalles i forbindelse med sykdom.
Beboeren selv har ofte vansker med å se alvoret i situasjonen, prioriterer å skaffe seg
penger og/eller dop eller nekter å la seg innlegge i frykt for abstinens. Det er personalets
bekymring for beboerens helsesituasjon som avgjør om ambulanse skal tilkalles. Det
forekommer at dette gjøres mot beboerens vilje. Å overprøve en beboers ønsker er
strengt tatt et overgrep og brudd på vedkommendes tillit. Noen ganger er dette likevel
nødvendig da personalet ikke tør å ha ansvar for alvorlig syke beboeres liv og helse. Som
regel er beboerne i ettertid glad for at noen tok fra dem ansvaret, og flere har i ettertid
takket for at personalet gjorde det likevel.
Dialogen mellom Husene og helsevesenet er blitt mye bedre den senere tid. Langt flere
beboere fullfører behandlingen ved sykehusene nå enn tidligere. Mange legger på seg
under et langvarig sykehusopphold og blir friskere enn de har vært på lenge. Enkelte får
også innvilget metadon på somatisk grunnlag under oppholdet.
Foruten Feltpleien har Marcus Thrane også en avdelingssykepleier som arbeider inne på
Huset. Hun går i vanlig turnus og tar del i miljøarbeidet på lik linje med de andre i
personalet. Avdelingssykepleierens hovedansvar er å kartlegge og følge opp den enkelte
beboers helse. Nye beboere har en samtale med sykepleier kort tid etter innflytting for å
få klarlagt sykdom, skade og eventuelle behov for hjelp. Beboere som har bodd på Huset
over tid, kontakter ofte sykepleier ved behov, men sykepleier driver også oppsøkende
virksomhet. Dette gjelder for eksempel når sykdom er kjent, eller andre i personalet
oppdager at en beboer trenger tilsyn (enten ut fra egne observasjoner eller ved at beboer
selv forteller det). Mye av dagen går med på å vente på at beboere skal ta kontakt eller
møte opp til en avtale. Sykepleier er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring i førstehjelp
for hele personalgruppen, noe som er spesielt viktig i forhold til den generelle
beredskapen mot overdoser.

Avkryssingsliste/kveldssjekk

62

Husene har lister over alle rom og hvem som bor på det enkelte rom. Disse listene har
også dato som er koblet opp mot navn og romnummer. Hver dato har igjen tre rubrikker,
en for dag, en for kveld og en for natt, hvor hvert vaktlag skal krysse av for om de har
sett vedkommende. Det er dessuten egne koder som skal skrives inn i rubrikkene
dersom en beboer er på sykehus, avrusing, til soning, ute eller har ringt og gitt beskjed
om at han eller hun blir borte noen dager. Dette skal i tillegg noteres mer utfyllende i
kardex. Hvis personalet ikke har sett en beboer eller snakket med vedkommende i løpet
av et døgn og det ikke er gitt beskjed om fravær, skal de låse seg inn på beboerens rom
dersom vedkommende ikke svarer på callingen.
Hensikten med avkryssingslisten er altså hovedsakelig å se til at alle beboere klarer seg,
at ingen blir liggende syke eller døde på rommet. Urovekkende historier fra media har
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vist at beboere har blitt liggende døde i inntil to uker på private hospits uten at noen har
registrert det. Dette vil neppe kunne skje på Dalsbergstien og Marcus Thrane. Beboere og
personale har ofte relativt nære relasjoner. Likevel fungerer avkryssingslisten som en
garanti, slik at alle til enhver tid kan finne ut når beboeren sist var sett.
Avkryssingslisten har også en annen funksjon. Dersom en beboer har vært borte i mer enn
tre døgn (ett døgn på akuttplassene), kan Huset eller sosialkontoret velge å si opp
boforholdet med umiddelbar virkning, dvs. skrive ut beboeren. Listene kan dermed brukes
til å se hvem som benytter rommet og hvem som kanskje ikke har behov for tilbudet.

Advarsler/utskriving
Tidvis forekommer det at personalet må gi advarsler eller i verste fall skrive ut beboere
for brudd på husregler. Hvilken sanksjon som benyttes avhenger av bruddets
alvorlighetsgrad og hvorvidt dette også har forekommet tidligere. Dette handler som
oftest om brudd på besøksregler, ulovlig overnatting, tyveri, hærverk, trusler eller vold.
Husene har som hovedregel at personalet skal ha vært til stede under hendelsen, de skal
selv ha sett eller hørt det som betegnes som et brudd på husreglene. Det er med andre
ord ikke nok at en eller flere beboere informerer personalet om en hendelse. Mange
beboere opplever dette som urettferdig, og i mange tilfeller er dette berettiget. Et
eksempel kan være at en beboer stjeler fra en annen. Vedkommende tar hevn ved å slå til
den som har tatt hans eiendeler. Når personalet kommer til, ser de kun at en beboer slår
en annen. De kjenner ikke forhistorien, og dermed kan det være at den personen som i
utgangspunktet startet opptrinnet går fri, mens “offeret” får represalier. Slike hendelser
er ikke uvanlige, og personalet er klar over at konsekvensene ikke alltid rammer rette
person. I mangel av bedre alternativer er likevel dette gjeldende praksis.
Et lavterskel/skadereduserende tiltak skal være et sted hvor også de “tyngste”, mest
belastede av rusmisbrukerne, de med størst problemer som ikke klarer å innrette seg andre
steder, skal føle seg trygge og velkomne. Personalet er nødt til å ha en viss kontroll, og kan
dermed ikke legge til grunn mer eller mindre tilfeldige uttalelser for en utskrivning.
Ved mindre alvorlige brudd på husreglene gis det som oftest muntlige advarsler, men
dersom hendelsen gjentar seg eller det er snakk om mer alvorlige regelbrudd blir det i
tillegg til samtale gitt skriftlig advarsel. Personalet har utviklet en høy toleranse for
utagerende atferd. Trolig langt mer enn hva som anses akseptabelt i mange andre
institusjoner og samfunnet for øvrig. Tidvis er kanskje toleransen også for høy. På den
annen side er beboerne vant til å uttrykke seg røffere enn den gjennomsnittlige
samfunnsborger, uten at det nødvendigvis ligger så mye i det. Personalet blir etter hvert
flinke til å tolke hva som er alvor og hva som er “tomme trusler” og vanlig sjargong i
miljøet. De ønsker å unngå unødige utskrivelser så langt det lar seg gjøre. Samtidig må
de ivareta andre beboere og ansatte slik at Husene er trygge.
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Noen ganger har beboeren fått gjentatte skriftlige advarsler for tilsvarende oppførsel eller
den oppståtte hendelsen er av så alvorlig karakter at personalet mener at det er
nødvendig med utskrivelse. Det vil si at beboeren mer eller mindre umiddelbart må flytte
fra Huset. Som oftest dreier dette seg om alvorlige trusler eller vold mot enten andre
beboere eller personalet. Det kan også være at vedkommende er til fare for seg selv eller
andre pga. dårlig psykisk helse eller langvarig uhygienisk romstandard, eller skjødesløs
sprøytebruk (kaster sprøyter i fellesarealer hvor andre kan stikke seg). Ved mindre
alvorlige, men gjentatte, advarsler for brudd på husreglene må beboeren flytte fra Huset
innen en viss tid. Det kan være alt fra neste dag til innen en måned. Dersom det gjelder
alvorlige trusler eller voldsepisoder, må beboeren flytte samme dag. Personalet og
ledelsen forsøker da å snakke med vedkommende og å finne et nytt bosted. I ekstreme
tilfeller, hvor beboer antas å være så uberegnelig at han eller hun er til fare for seg selv
eller andre, tilkalles politiet for assistanse, eventuelt for innleggelse i psykiatrien. De
fleste utskrivinger foregår likevel uten dramatikk. De fleste som flytter fra Husene flytter
etter eget ønske. Årsakene til utskriving kan være mange. En del beboere “forsvinner”.
Dersom beskjed ikke er gitt eller Husene ikke klarer å oppspore vedkommende blir
resultatet utskriving, vanligvis etter tre dagers fravær.
Langt oftere forekommer utskrivning som et resultat av en avtale mellom beboeren og
personalet, gjerne også sosialkontor. En del beboere flytter til hybelhus,
omsorgsinstitusjoner, avrusing- og behandlingsinstitusjoner. Andre overføres til soning
eller flytter til leilighet, privat, kommunal eller botreningsleiligheter. De fleste av
beboerne på akuttplassene må flytte til et annet tiltak når botiden er utgått. Unntaket er
hvis det er ledige vente-/langtidsplasser på Huset. Personalet er behjelpelige med å finne
alternative plasser, men utskrivelsen kan likevel føles vond og lite hensiktsmessig – både
for den det gjelder og personalet. De fleste som er på akuttplass ønsker å bli boende.

Romsjekk
Husene har ukentlige romsjekker. Personalet går gjennom alle rommene for å se hvordan
de ser ut. Rommet skal ikke være overfylt, sengetøy lagt på, gulvene vasket, sprøyter og
annet utstyr skal ikke ligge og slenge, og det skal generelt være noenlunde rent og ryddig.
Dersom rommet ikke har godkjent standard, kommer personalet tilbake til en avtalt tid.
64

Det gjøres ofte individuelle avtaler med beboerne, og det stilles ulike krav til romorden,
avhengig av fungeringsevne. Enkelte beboere har vokst opp i miljøer hvor de ikke har
vært vant til normal hygienisk standard, kanskje er de oppvokst med foreldre som selv
var rusmisbrukere. Andre har bodd mye ute, for eksempel i containere, og er ikke vant
til hva som anses som normal orden og renslighet. En beboer fortalte at han ikke visste
hvordan man skulle vaske gulv og måtte vises hvordan man vrir opp kluten. Mange av
de ting folk flest ser på som en selvfølge trenger flere av beboerne hjelp og veiledning til.
Andre har i utgangspunktet ikke problemer med å rydde og vaske, men gjør det ikke
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fordi de prioriterer å bruke tid på å skaffe penger og rusmidler. I ruset tilstand forsvinner
kanskje lyst og evne til å holde rommet i orden. For atter andre er det en fornærmelse å
bli utsatt for denne formen for kontroll. Flere har hatt egne leiligheter og enkelte har en
plettfri standard som er få forunt, også i vanlige norske hjem. Det har forekommet at
beboere med eksepsjonell god romorden har blitt unntatt romsjekk. I minst ett tilfelle
har en beboer sagt at hun likevel ønsket romsjekk fordi det var så hyggelig når
personalet stakk innom på besøk. Beboerne har vanligvis stor aksept for at det inngås
individuelle avtaler.
Romsjekken er ment som et bidrag til botrening. Dersom en beboer ikke vet hvordan
han eller hun skal holde orden på rommet, vil personalet, hovedsakelig
primærkontakten, forsøke å lære vedkommende dette. Det kan også være at beboeren
ikke klarer dette på grunn av sykdom og dårlig fungeringsevne, og også da vil personalet
hjelpe vedkommende til situasjonen bedrer seg. Det sies at det er viktig at dette gjøres
sammen med og ikke for beboeren, og at de mål som settes er realistiske i forhold til hva
beboeren kan forventes å klare. Dermed kan det kreves av én beboer at rommet nærmest
er i prikkfri stand, mens en annen får godkjent etter kun å ha ryddet litt. Hensikten er at
vedkommende på sikt skal lære seg å mestre disse oppgavene, øke sin boevne og dermed
bli mer selvhjulpen, noe som igjen kan gi økt selvfølelse. Sist, men ikke minst, er det
viktig å opprettholde en viss standard og hygiene på rommene slik at det ikke oppstår
epidemier av sykdom og skadedyr.
Romsjekk kan sies å være en formell aktivitet ved Husene. Personalet har her både en
kontroll- og hjelpefunksjon. De skal kontrollere beboernes boevne, noe som kan gi
konsekvenser dersom det ikke blir fulgt opp og godkjent. De skal også bidra med
veiledning og praktisk hjelp overfor de som har behov for det. Det er også en annen side
av romsjekken som er minst like viktig. Den mer uformelle delen går ut på å møte
beboerne i deres eget miljø og ha tid til å snakke med dem. Mange gode samtaler har
oppstått under romsjekker, viktige opplysninger har kommet frem og avtaler blitt gjort.
Romsjekken har mange ulike funksjoner som er viktige deler av det miljøarbeid som
gjøres på Husene. Selv om beboere ofte gruer seg til romsjekk og den jobb de må gjøre i
forkant av denne, er det mye som tyder på at de også setter pris på ordningen. Mange har
sagt at de ikke hadde klart å holde orden uten denne formen for kontroll. Enda flere har
fortalt at de setter pris på å få besøk og at de gjennom romsjekken har fått en hyggelig
samtale med personalet. Sist, men ikke minst, kan det se ut som mange beboere klarer å
holde bedre orden og uttrykker at de trives med det.

Sengetøyskift
Husene har egne avtaler om vask og levering av sengetøy og håndklær. Enkelte beboere
foretrekker likevel å ha sitt eget sengetøy, noe som selvsagt er akseptert.
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På Marcus Thrane er det sengetøyskift hver fjortende dag. På Dalsbergstien skjer dette
ukentlig. Personalet går da rundt til rommene med rene håndklær og sengetøy. Det er
meningen at beboerne selv skal ta av det skitne sengetøyet, men dersom de ikke er på
rommet, gjør personalet det for dem. En av de ansatte tar av det skitne sengetøyet og
legger det i sekker som sendes vaskeriet, mens en annen legger inn rent. Beboerne må
selv legge på det rene sengetøyet.
Å ta av skittent sengetøy er ofte en risikosituasjon fordi mange beboere har mye liggende
i sengen, deriblant sprøyter. Sengetøy og håndklær er ofte flekkete, og blodsøl er mer en
regel enn unntak. Selv om sengen ser ren og velstelt ut, kan det likevel ligge en
sprøytespiss der. Disse er ofte vanskelige å se, noe som gjør at det er lett å stikke seg.
Sengetøy tas derfor av med ytterst varsomhet. Dersom det ligger mange ting sengen, det
være seg klær, smykker, verktøy, utstyr eller andre gjenstander, unnlater personalet helst
å ta av sengetøyet. Noen legger likevel inn rent sengetøy, mens andre oppfordrer
beboerne til å hente nytt når de har tatt av det gamle.
Enkelte i personalet synes at det burde stilles mer krav til beboerne. Ved å overta
beboernes gjøremål fratar man den enkelte muligheten til å ta ansvar. I stedet for å hjelpe
beboeren til økt mestring bidrar personalet da til å opprettholde lav selvfølelse og en
generell dårlig fungeringsevne (lært hjelpeløshet). En av de ansatte uttrykte dette slik:
Ting har konsekvenser. Man må selv ta ansvar. Jeg synes beboerne skulle ansvarliggjøres mer,
f.eks. i forhold til matservering og sengetøyskift. Beboerne skal selv ta av sengetøyet, men
dersom de ikke har gjort det gjør personalet jobben. Jeg mener dette er feil, at man gjør
beboerne en bjørnetjeneste ved å hjelpe dem. Jeg ville heller ikke gjort rent hjemme hvis jeg
hadde Hushjelp. Ved å frata folk ansvar lærer man ikke å klare seg selv. I utgangspunktet må
det bli beboerens ansvar, men personalet, f.eks. primærkontakt, kan gå inn og snakke med
vedkommende, eventuelt hjelpe til dersom det er absolutt nødvendig.

Flere beboere har behov for eller ønske om å skifte sengetøy og håndklær oftere enn det
foretas sengetøyskift, enkelte ønsker nesten daglige skift. Noen er svært renslige,
nærmest overrenslige, andre har behov for å skifte på grunn av blodsøl eller væskende
abcesser (verkebyller). De kan da henvende seg til personalet, som oftest i resepsjonen.
66

Akkurat som romsjekk, er sengetøyskift mer enn bare en kontrollfunksjon. Sengetøyskift
innebærer også en anledning til å hjelpe beboere som trenger hjelp til sådant. Det gir
også en god mulighet til å møte beboerne i deres egne omgivelser og til å slå av en prat.

Sprøyteutdeling
Utdeling av sprøyter og annet utstyr er et relativt nytt tiltak på Husene. Tidligere måtte
beboerne hente utstyr på Aids-informasjonsbussen (Sprøytebussen) eller kjøpe det de
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trengte på apoteket. Nå deles dette ut gratis både Dalsbergstien Hus, Marcus Thranes
Hus, Ila Hybelhus og den nyopprettede Feltpleiestasjonen i Tollbugata (T3).
På Dalsbergstien kan beboerne hente sprøyter hver dag mellom klokken 16.00 og 18.00.
Dalsbergstien har innredet et eget rom ved siden av tv-stua til dette formålet. Rommet
benyttes også i møtesammenheng ved behov. På Marcus Thrane kan beboerne hente sprøyter
hele døgnet. Dette er mulig fordi utdelingen foregår i resepsjonen, som alltid er bemannet.
Beboerne kan hver dag hente inntil 10 pumper, kanyler (sprøytespisser) og alkotip
(servietter innsatt med desinfeksjonsvæske). Hvis de har med seg retur, en puck med
minimum 20 spisser, kan de få inntil 30 nye pumper og kanyler. Hensikten er at flest
mulig skal levere inn brukte kanyler slik at man unngår forsøpling, sprøytestikk og
smittefare. Pumper finnes i to størrelser og kanyler i flere tykkelser og lengder. Mange
beboere foretrekker å få utdelt ulike typer, slik at de kan variere hvor og hvordan de
injiserer (muskulært eller intramuskulært).

Måltider
Måltidenes formål er primært ernæring, sunn kost, under verdige forhold. Men det
sosiale er også av stor betydning. Det er ønskelig å skape samhørighet beboerne imellom
og mellom personal og beboere. Tanken er også at man gjennom felles måltider kan
kommunisere om hverdagslige ting, men det er opp til hver enkelt hvorvidt han eller
hun ønsker å være sosial eller kun å innta sitt måltid i fred og ro. Det settes ingen krav
om annet enn normal folkeskikk og håndhygiene. Vi skal i det følgende se nærmere på
rutinene rundt matserveringen og personalets rolle i denne sammenheng.
Dalsbergstien serverer frokost alle dager mellom kl.10.00 og 11.30. Dette er det personalet
som står for, men på søndager deltar gjerne beboerne selv med oppdekning og rydding
under frokosten. Noen ganger kommer det flere beboere som ønsker å bidra med noe,
andre ganger en eller ingen. Marcus Thrane har kveldsmat alle dager mellom kl.16.30 og
17.30. Også her er det personalet som står for servering. Begge steder må beboerne rydde
opp det de selv har brukt av tallerkener, glass og bestikk, noe som stort sett følges opp.
Personalet er nøye med tiden på de daglige måltidene, noe som sikrer forutsigbarhet.
De daglige måltidene er relativt enkle, og består av ferdig oppskåret brød og diverse
pålegg i porsjonspakninger (gulost, brunost, smøreost, syltetøy, kaviar, nugatti,
leverpostei, makrell i tomat, majones og smør), samt melk og juice (eple og appelsin).
Dalsbergstien har gjort litt mer ut av det daglige måltidet, mens Marcus Thrane i tillegg
til fellesmåltidene serverer lunsj i hver etasje en gang i uken. Dette har vært tradisjon i
flere år, og er noe både personalet og beboere ønsker å holde på selv om det nå gis daglig
matservering. Det er på disse dager kun beboere i den aktuelle etasjen som får delta. Her
dekkes det opp langt finere enn ved kveldsmaten. Det benyttes kun glass og porselen,
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pålegg er mer varierende, dandert og pyntet som på et koldtbord. Noen ganger serveres
det også varm mat. Personalet gjør seg flid med jobben, noe beboerne setter stor pris på.
Begge parter er til stede under lunsjene, som er ment å vare en time. Fleksibiliteten når
det gjelder tid er større under disse lunsjene enn ved de andre måltidene. Hyggelig
samvær er vel så viktig som selve måltidet, og dermed trekkes tiden gjerne ut.
Begge Husene har ofte også en form for lørdagskos. Dette kan være alt fra popcorn og
vafler til mer eller mindre avanserte varmretter, gjerne hjemmelaget Husmannskost.
Under høytider serveres det som oftest varm mat eller koldtbord, samt kaker, godteri,
frukt, brus, saft, kaffe og te. Hensikten med de mer eksklusive måltidene er å markere
høytidsdager slik at man sammen kan skape samhold, stemning og gode opplevelser.
Alle måltider inntas i fellesskap, på Dalsbergstien på kjøkkenet eller i tv-stua og på
Marcus Thrane i tv-stua, med unntak av etasjelunsjene som avholdes på kjøkkenene.
Hensikten med måltidene er i hovedsak ernæring, men et annet viktig aspekt er det
sosiale. Dette er viktig for å oppnå et godt miljø på Husene, men det er også viktig i et
videre perspektiv da det kan være en arena for sosial læring. Med dette menes vanlig
skikk og bruk. Dette kan være ferdigheter som er kjent for folk flest, men som ikke
nødvendigvis er det for en som har vært mange år på kjøret. Hygiene er en viktig del av
dette, og både personalet og beboere forsøker å påse at alle vasker hendene før de setter
seg ved bordet, spesielt dersom de er veldig skitne.
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Det hender at personalene bruker måltidene til å være pedagogiske i forhold til “alminnelighet”.
Tanken er at beboerne skal lære eller minnes på hvordan man ter seg ved matbordet, og
snakker om “vanlige” ting. Mange beboere har både direkte og indirekte sagt at det er godt med
en “frisone”, et sted hvor de kan snakke om noe annet enn dop. Gjentatte ganger har vi hørt
beboere si at de er lei av å snakke om de samme tingene og at de ønsker å diskutere andre ting
enn dop, brekk og penger. Mange hyggelige samtaler og heftige diskusjoner oppstår under
måltidene, og både personalet og beboere lærer hverandre å kjenne i en uhøytidelig setting.
Noen ganger er personalet “rollemodeller”, men som oftest lærer beboerne av hverandre. Det er
gjerne beboere som irettesetter andre beboere dersom det forekommer “dopprat”, dupping
(soving), søling eller overdreven “grafsing”. Å sette grenser er en del av personalets oppgaver,
og dette skjer hovedsakelig i situasjoner hvor en beboer forsøker å oppnå et gode, noe vi
kommer tilbake til. Under måltidene er likevel dette bare en liten del i en større sammenheng.
Det viktigste er selve ernæringstilskuddet og det sosiale samværet mellom beboere og ansatte.

Husmøter
Månedlig avholdes det Husmøter på Marcus Thrane, noe mer sporadisk på Dalsbergstien.
Husmøtene er møter hvor alle beboere og personalet kan delta. Vanligvis er det enkel
servering, i form av kaffe og kaker. Som oftest er de fleste av de ansatte som er på jobb
den dagen med på husmøtene, helst med en fra ledelsen tilstede.
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Møtene har en relativt fast struktur hvor man skal be om ordet, men tonen kan likevel
oppfattes som lett og ledig. Diskusjonene kan bli heftige, samtidig som latteren gjerne
sitter løst. Ikke alle beboere er vant med denne type møter, men det virker ikke som om
noen er redde for å ta ordet eller å si sin mening. Snarere tvert i mot. Noen ganger blir
møtene rimelig kaotiske fordi mange snakker i munnen på hverandre.
Personalet informerer under husmøtene om saker som er aktuelle eller som kan være av
interesse for beboerne. Det kan være saker som gjelder Huset spesielt, aktiviteter eller
annet av interesse, for eksempel informasjon fra Rusmiddeletaten eller andre
organisasjoner. Både beboere og personale kan på forhånd skrive ned temaer som de
ønsker å ta opp på husmøtet, men de kan også ta opp saker spontant. Spesifikke episoder
og enkeltpersoner skal ikke tas opp på møtene, i hvert fall ikke navngis. Det er ikke
ønskelig å “henge ut” noen. I stedet forsøker man i fellesskap å finne løsninger på det
som måtte være av problemer. Temaer som stjeling, manglende hygiene, vold og dårlig
miljø er gjengangere på møtene. Dette tas opp jevnlig, men det er vanskelig å få gjort noe
med disse tingene. Det er ønskelig at Husene skal være “fredet” i den forstand at det ikke
skal forekomme vold og tyveri inne på Husene. Dette er hjemmet til beboerne, og alle
ønsker at det skal være et trygt sted å være for både beboere og personale. Mange
respekterer dette, kanskje er det også bare noen få som ødelegger for de andre.
Ris og ros kan gis begge veier, og det blir ofte heftige diskusjoner underveis. Spesielle
ønsker fra beboerne, for eksempel om aktiviteter, diskuteres først med de
tilstedeværende på Husmøtet. Flere aktiviteter har også blitt satt i gang etter at beboerne
har kommet med spesifikke ønsker, og det har blitt gjort innkjøp av blant annet gitar og
bordtennisbord.
Husmøtene er en arena hvor beboere og personalet kan utveksle informasjon, tanker og
ideer og hvor alle skal tas på alvor. Men det er ikke alltid like stort oppmøte. Uansett er
husmøtene et forum hvor beboerne gis anledning til å delta aktivt i diskusjoner, og
dermed påvirke de beslutninger som tas. Dette kan være av stor betydning da de fleste av
beslutningene som tas, av personalet eller på høyere hold, vil ha innvirkning på
beboerne, enten direkte eller indirekte. Gjennom husmøtene blir personalet kjent med
beboernes synspunkter, og kan formidle disse videre til rette instans, dersom det er
behov for dette.
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Aktiviteter
Begge Husene har ulike aktiviteter for beboerne. På Dalsbergstien er torsdag fast
aktivitetsdag, mens på Marcus Thrane er tidspunkt for aktivitetene mer tilfeldig valgt.
Tidligere hadde de også her faste aktivitetsdager hver 14.dag. Hvilke aktiviteter de to
Husene tilbyr avspeiles gjerne av hvilke ansatte som er på jobb, ettersom enkelte i
personalgruppen mer kreative enn andre. Noen har også erfaring med ulike aktiviteter
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fra tidligere arbeidsplasser eller gjennom egne hobbyer. Andre mangler både interesse og
ferdigheter på dette området, kanskje de synes det er vanskelig å tilrettelegge og
“undervise” andre, spesielt i større grupper. Også beboergruppens sammensetning har
innvirkning på hvilke aktiviteter som er aktuelle å tilby. Mange beboere er svært kreative
og kunstneriske. Flere er musikalske, og det er gjerne venteliste for å få låne gitar.
Enkelte beboere har også deltatt i “Kaleidoskop”, kunstutstillingen som skal synliggjøre
mennesket bak rusmisbrukeren.
På Dalsbergstien har det tidligere vært en “kvinnegruppe”, men den syntes å være
nedlagt under vår prosjektperiode. De aktiviteter som tilbys noenlunde regelmessig på
Husene i dag er utlån av gitar, videokveld, matlaging, bowling, tegning/maling og kino.
Foruten disse mer eller mindre regelmessige aktivitetene, har Husene også tradisjon på
enkelte sommeraktiviteter. Begge steder har hvert år grillfest i bakgården. Her inviteres
samarbeidspartnere, venner og familie av beboerne til grilling sammen med beboere og
personal ved Husene. Bordene pyntes med duker og blomster og det henges opp
ballonger og girlandere. Et band leies inn slik at det er levende musikk. Noen ganger
opptrer også enkelte beboere. Det serveres ulik grillmat, salat, kaker, saft, brus og kaffe.
Et år ble det på det ene Huset innleid en kokk til å grille en hel gris i bakgården.
Dalsbergstien har også tradisjon på å ta med beboerne til Tusenfryd en gang hver
sommer, og Marcus Thrane drar på minst en kombinert bade- og fisketur sammen med
beboerne.
Det er i det hele tatt stor variasjon i de aktiviteter som blir tilbudt. Oppmøtet er også
svært varierende. Ofte lager personalet plakater og liste for påmelding til de enkelte
aktiviteter, spesielt når det er snakk om utflukter utenfor Husene. Mange beboere skriver
seg på disse listene, men når avreisen nærmer seg, er antallet sterkt redusert. Dette er
velkjent for personalet. De gir beboerne gjentatte påminnelser i god tid før avreise, men
mange faller fra på grunn av sykdom, abstinens og behov for å skaffe seg en
“friskmelding”. Vanskeligheten med å planlegge og å gjøre avtaler er en del av
rusmisbrukernes – og de som jobber med dem – sin hverdag.
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Aktiviteter som holdes hver uke har gjerne større oppmøte enn de mer sporadiske, noe
som trolig skyldes at beboerne er innstilt på at det vil skje noe denne ukedagen. Det
forekommer også at aktiviteter må avlyses pga. sykdom blant personalet eller manglende
oppmøte blant beboere. Selv om det er få beboere som møter opp, er policyen at andres
fravær ikke skal gå utover disse. Det har blant annet forekommet at personalet har dratt
på kino med kun én beboer, selv om det i utgangspunktet var svært mange påmeldte.
Dette blir gjerne særdeles hyggelig og sosialt. Flere beboere har da også sagt at de ikke
ønsker å dra på felles utflukter, enten fordi de føler seg institusjonalisert, eller fordi de
synes de andre “er så rusa” eller “er så søplete og møkkete at det er flaut å gå sammen
med dem”. Det forekommer da også at én fra personalet, gjerne primærkontakten, og én
beboer tar seg en tur ut alene, for eksempel på kafé.
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Vi har i dette kapittelet beskrevet de såkalte formelle settinger. Settingene er henholdsvis
inntakssamtaler, klientkartlegging, samarbeidsmøter, primærkontaktrollen,
sykepleiefaglig oppfølging, kveldssjekk, advarsler/utskriving, romsjekk, sengetøyskift,
sprøyteutdeling, måltider, Husmøter og aktiviteter. Dette er settinger som kan beskrives
som en del av Husenes faste tilbud. Flere av disse er nedfelt i institusjonenes
virksomhetsidé og en del av personalets arbeidsinstruks. Noen av settingene er også
obligatoriske for beboerne. I det følgende skal vi ta for oss de uformelle settingene,
sortert etter de forskjellige rommene og arenaene på husene.

Uformelle settinger
I denne delen skal vi ta for oss det vi har kalt “uformelle settinger”. De er uformelle i den
forstand at de i utgangspunktet ikke omfattes av tiltakenes “tilbud”. Dette er det sosiale
(tom-) rommet mellom og rundt de sosialfaglige tiltakene. I sin mangel på å være knyttet
til erklærte formål ved Husene, er det vanskelig å klassifisere denne formen for samvær.
Fremstillingen følger forskjellige arenaer på Husene. Som hovedinndeling har vi tatt for
oss resepsjonene og resepsjonsområdene, tv-stuene, gangene, kjøkkenene, bakgårdene
og beboernes rom.

Resepsjonen
Vi kan identifisere forskjellige måter å nærme seg resepsjonen. Man kan henvende seg
“på døra”, i foajeen, gjennom lukene, og gjennom callinganlegget. På Marcus Thrane er
det i tillegg mye som foregår ved “lemmen”.
Vi skal i det følgende presentere samspillet rundt disse møtepunktene. De har det til
felles at de kretser om personalets kjerneområde. Inne i resepsjonen møtes personalet i
vaktskifter, der står telefonene, arkivene, datamaskinene, kopimaskiner og annet
kontorutstyr. Det er der man skal møtes hvis brannalarmen går, der er callingen til de
forskjellige rommene, og ikke minst er det der man filtrerer de som skal utenfra og inn.
Det kan med andre ord være temmelig hektisk dersom mange henvendelser kommer
samtidig. Andre ganger kan det være helt stille, for eksempel om natten. Selv om mange
beboere kommer og går i løpet av en natt, kan det også gå timer uten henvendelser i
resepsjonen.
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Møter i døra
Det er sjelden møter i døra innebærer mer enn en gjenkjennelse fra personalets side,
raskt fulgt av et trykk på “buzzeren”. Det hender likevel at man stopper opp, og svarer
med calling ut til den som ringer på. Noen ganger er det en ny beboer, eller en nyansatt
ekstravakt, som ikke har hilst på resepsjonisten tidligere. Andre ganger er det venner
eller “kolleger” av beboerne som vil ha tak i en bestemt beboer. På dagtid kan det
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komme folk som vil til “Feltpleien”. Ellers er det stor variasjonsbredde i formene for
henvendelser på dørene. Det kan være nær sagt hvem som helst med hvilken som helst
henvendelse, alt fra spørsmål om hva klokken er, til politiet som kommer med
ransakingsordre. Noen ganger kommer lokale næringsdrivende innom med
overskytende etter dagens omsetning (konditorivarer eller lignende), og det hender at
naboer kommer med klær de ikke vil ha lenger.
Vanligere er det at det kommer en mann og ringer på midt på natten. Han spør etter en
av Husets kvinnelige beboere, og personalet gjør oppmerksom på sin taushetsplikt. “Men
hun gikk akkurat inn”, sier vedkommende. I slike møter opptrer personalet bestemt.
Som utenforstående kan man bli møtt på en mer avvisende måte, uansett om man er
kjøper av tjenester på strøket eller “kollega” i miljøet. Hvis det derimot viser seg at
vedkommende på døren er i familie med en beboer, blir vedkommende tatt i mot med
større imøtekommenhet. Beboeren blir ringt opp i callingen, beskjeder blir tatt i mot, og
vedkommende imøtekommes på en mer inviterende måte. Personalet har taushetsplikt
også overfor familie, og beboerne må underskrive en erklæring på opphevelse av denne
taushetsplikten dersom de ønsker at personalet skal formidle kontakt med familie,
eventuelt andre. Dersom dette ikke er gjort, har personalet strengt tatt ikke lov til å
formidle beskjeder, men det foretas gjerne skjønnsmessige vurderinger i hvert enkelt
tilfelle
Politiet ringer ofte på. Det hender de spør om å se beboerlista. På det spørsmålet har
imidlertid personalet taushetsplikt. Politiet mener jobben deres blir unødvendig
vanskelig å utføre hvis de ikke kan holde seg orientert om hvem som til enhver tid bor
på de forskjellige hospitsene (beboerne melder ikke flytting til folkeregisteret, de står
som “uten fast bopel”). Dette er således en kilde til konflikt med politietaten.
Vanligvis møtes ikke beboere i døra, de slippes rett inn. Hvis de har mye å bære på
hender det at personalet går ut og hjelper dem med å holde døra eller kanskje hjelper
med bæringen. Det hender også at beboerne tuller med de ansatte, som når beboerne
banker på ruta rett inn til personalet om natten. Da hender det at personalet skvetter til.
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Vi finner således også en form for “lekenhet” i døra, men døra er først og fremst en
kontaktflate mot husenes omverden. Resepsjonen er det sentrale punkt for Husenes
tjenester og øvrige hjelpetilbud, og i så måte står luka i en særstilling.

I luka
Mye samvær mellom beboere og ansatte foregår gjennom lukene. Når man skal ut, skal
man helst levere fra seg nøkkelen til rommet sitt. I forbindelse med levering av nøkler er
det en viss kontakt mellom beboere og ansatte. Ofte blir nøklene bare slengt på disken.
Som regel ledsages overrekkelsen av et “hei” eller “takk” fra personalet. Kan hende er det
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andre som står i luka akkurat når en beboer skal levere nøkkelen, vedkommende legger
den da bare ved siden av vedkommende som står der, uten å gjøre mine til å kontakte
personalet, og vice-versa.
Det hender også at man utveksler par setninger. Det kan være små “ubetydelige”
samtaler, snakk om været eller spørsmål om hvorvidt en annen beboer har gått ut eller
om det har kommet post, særlig aktuelt hvis vedkommende venter utbetaling av stønad/
trygd. Noen ganger slenger beboerne bare en kommentar i forbifarten. “Skal bare i
kiosken” er vanlig, som oftest som forklaring på hvorfor man ikke leverer nøkkel. Man
hilser sjelden når beboerne kommer inn etter slike korte turer ute, men nesten alltid når
de har vært ute lenge og når de kommer for å hente nøkkelen. Hvis man ønsker å få
hjelp eller en tjeneste er det i de fleste tilfeller mest formålstjenlig å henvende seg i luka.
For å låne telefonen må man spørre personalet.
Kaffe eller kakao koster 1 - 3 kroner. Det er ikke dyrt, men mye for folk som har lite.
Personalet er vanligvis konsekvente på å ikke gi kreditt (men man kan kjøpe bonger med
flere klipp). Når man flytter inn får man en kopp gratis, gjerne i forbindelse med
inntakssamtalen. I slike tilfeller, hvor den nye beboeren kommer uten at rommet er klart,
kan det kanskje vanke flere kopper. Utdeling av goder som kaffe og bruk av telefon
foregår som oftest i henhold til husreglene Her er det i liten grad rom for “å slå av for
kjente” eller vurdering av individuelle behov. Dette er erfaringsmessig ikke noe
konfliktområde på Husene. Det er en slags unntakssituasjon når nye beboere kommer
for første gang. Da er personalet litt mer hjelpsomt og imøtekommende.

Foajeen
Foajeen er i mye større grad et fellesareale på Dalsbergstien enn på Marcus Thrane hvor
eneste forbindelse til foajeen er gjennom luka. Det er sjelden samvær mellom beboere og
ansatte i foajeen på Marcus Thrane. Det hender ansatte følger beboere ut eller inn, eller
at man møtes mens man er på vei hver sin retning, men det er sjelden ansatte “henger” i
luka eller sitter i sofaseksjonen. Det er også sjelden det er beboere som sitter i denne
seksjonen. Det hender det er noen som bruker disse fasilitetene mens de venter på andre
beboere, eller mens de venter på å bli hentet av familie eller andre kjente (kanskje taxi).
Det hender også at familie sitter der og venter på beboere. Dette kan være en
tålmodighetstest, og noen ganger serverer personalet kaffe eller hva de måtte ønske
gjennom luka til ventende familier. Men foajeen er i praksis ikke noe felles møteplass for
beboere og ansatte på Marcus Thrane.
Det er det derimot på Dalsbergstien. Selv om beboere ikke behøver å passere gjennom
foajeen må de innom for å levere/hente nøkkel, dersom de har en henvendelse om
rommet eller det er noe de trenger hjelp til. I foajeen er det som beskrevet en luke inn til
resepsjonen, og dessuten går det en dør inn samme sted. Personale som er på vei ut vil
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nødvendigvis støte på beboere som er i foajeen fra før. Det hender også at ansatte står i
foajeen og tar seg en pause fra det indre livet i bakregionene.
Det hendte vi fikk en slags caféfornemmelse da vi satt i foajeen. Personalet som befant
seg der hadde en løssluppenhet over seg, de hadde en form for pause fra det øvrige
arbeidet.
Foajeen på Dalsbergstien er typisk et område for korte møter som kanskje utvikler seg til
lengre samtaler. Det er et sted der man tilfeldigvis er, et sted man befinner seg i andre
hensikter enn det de eventuelle samtalene kan føre til. Men dette var samtidig et område
som var vanskelig å fange inn med våre observasjoner (se Del II).

Callingen
En viktig arena hvor beboere og ansatte møtes er callingen. Alle rom har et
callingapparat, med en knapp. Trykker man på den, ringer man til resepsjonen. Det er
alltid noen til å svare, eller i nærheten. Fra resepsjonen kan man ringe opp på rommene,
og da oppnår man umiddelbart kontakt. Beboeren behøver ikke trykke knappen for at
linjen skal opprettes. Man kan snakke fra der man til en hver tid befinner seg i rommet,
eller rett utenfor.
Personalet bruker først og fremst callingen til å gi beskjeder. Av praktiske henvendelser
dreier de fleste seg om vasking. Det hender beboere caller ned og spør om den og den
sitter i tv-stua. Da pleier personalet å si de får gå ned og se etter selv. Sannsynligvis for å
slippe å gjøre det for alle andre også. Callingen brukes ofte for å minne beboerne på at de
skal skynde seg.
Noen ganger får personalet spørsmål om hvorvidt de kan calle tilbake, for eksempel ti
minutter senere. Ofte ber beboerne om dette fordi de skal sette seg et skudd, og tenker at
det kan bli en overdose. Når det er servering av kaker, eller presten kommer, eller det er
felles aktiviteter på Huset, kan man sende ut en “fellescall”. Det som sies i apparatet da,
kan høres i alle rom med calling.
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Lemmen
På Marcus Thrane kan beboerne gå inn i resepsjonen. Som tidligere nevnt er det satt opp
en lem foran døra inn til resepsjonen på Marcus Thrane. Denne kan “slås ned” når det er
lite trafikk av personale ut og inn (ellers blir det upraktisk å slå den opp og ned hver
gang man skal passere). Etter hvert har selve lemmen fått en litt annen betydning enn
opprinnelig tenkt. Nå fungerer den som skranke for salg av kaffe/suppe/kakao/
cappuccino.
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Det meste av samspillet ved lemmen handler om kjøp/salg av varme drikker, og samtaler
med beboere som trekkes mot resepsjonen for å få en beskjed eller for å gjøre en avtale.
Lemmen markerer også grensen ut mot fellesarealet, gangene alle passerer på vei inn og
ut av Huset. Fra en av kontorstolene i resepsjonen kan man følge ganske godt med på
hva som skjer nedover i gangene, og skulle det være bråk i tv-stua kan dette høres. Man
kan se rett inn på kjøkkenet.

Tv-stuene
Tv-stuene på Dalsbergstien og Marcus Thrane har litt forskjellige funksjon, arkitekturen
legger forskjellige føringer på samværet som finner sted. På Marcus er tv-stua lokalisert i
resepsjonens umiddelbare nærhet, mens den er mer avsondret fra resepsjonen på
Dalsbergstien. Vi vil hevde at tv-stuenes viktigste funksjon er at det ikke skal skje noe
der. Sånn sett er det en arena for “mingling”, og ut av dette kommer det sporadiske
sammentreff som kan være direkte hjelpende eller formelt sett “tomme”. Det kan være
samvær uten verbal kommunikasjon. Og det kan være lett samtale og friksjonsfri
omgang, på en måte hvor personalet og beboerne glir over i hverandre. Andre ganger
kan beboere og ansatte ignorere hverandre, eller beboerne kan ytre ønske om at
personalet ikke skal være til stede.
Tv-stuene er i ulik grad beboernes territorium. Flere ansatte på Dalsbergstien ga uttrykk
for at de ikke følte seg “hjemme” der. Riktignok er det ofte personale til stede. Men for
oss så det ut som de holdt seg mest for seg selv, og de ble ikke alltid ønsket velkommen.
Vi som observatører ble heller ikke tatt inn i fellesskapet. Siden vi metodisk sett (“i
verste fall”) ble identifisert med personalet, kan dette tyde på at personalet får samme
behandling. Vi opplevde ganske sterkt at tv-stua på Dalsbergstien var beboernes område.
Dette henger helt sikkert sammen med beliggenheten, avsondret fra resepsjonsområdet
som tv-stua på Dalsbergstien er. Når personalet i tillegg har foajeen foran resepsjonen, og
bakgården, til å ta pauser, har heller ikke personalet like mange naturlige gjøremål i tvstuene. Lite bruk gir lite innflytelse, og dette ligger nok bak den fremmedfølelsen vi
merket oss hos personalet på Dalsbergstien i forhold til tv-stua. Vi har også merket oss at
personalet til dels er uenig denne bedømmelsen.
Tv-stua på Marcus Thrane var i større grad et fellesrom. På den ene siden så vi mange
tegn på at beboerne hadde en slags førsterett. Samtidig er det personalet som styrer
Husreglene, det kan også være arena for støttende samtaler. Det synes ikke som om
personalet og beboerne er i noen form for utakt med hensyn til tv-stua. Snarere tvert i
mot. Det mest slående med tv-stua er den friksjonsløse samværsformen. Det er en
påfallende lekenhet og letthet i måten beboere og ansatte omgås.
Til tider er det dog konfliktfylt i tv-stuene. Andre ganger kan partene holde seg for seg
selv. Tv-stua på Marcus Thrane fungerer som en mingleareale der man treffes uten
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bestemte hensikter. Denne funksjonen ser i større grad ut til å fylles i foajeen og i
gangene på Dalsbergstien. Til dels gjelder dette også bakgården. Møtene i ganger, på
kjøkkenene på Marcus Thrane, i bakgården på Dalsbergstien, er slik vi oppfatter det,
preget av lite dramatikk. Det hilses, men ikke overdrevent. Det er det uanstrengte og
“vanlige” som preger helhetsinntrykket.

Møter på kjøkken
Dalsbergstien har et kjøkken på deling for alle beboerne. Kjøkkenet er avlåst når det ikke
er i bruk. Man kan be om å få det låst opp, men det skjer sjelden mer enn 1 – 2 ganger
pr. vakt, og man kan ikke bruke kjøkkenet om natten. På Marcus Thrane er det et
kjøkken i hver etasje. Personalet er mest på kjøkkenet i første etasje, siden det ligger en
meter fra, tvers overfor døra til resepsjonen. Noen ganger tar man med seg beboere inn
dit for å snakke med dem i fred. Andre ganger blir personalet bare sittende, mens
beboere kommer inn for å kaste søppel, lage mat eller bare fordi de svinser rundt eller
lurer på noe. Da kan den ene samtalen gli over i den andre. Kjøkkenet i andre og tredje
etasje er mer sporadisk besøkt, både av beboere og ansatte. Beboere som lager mat går
ofte ned i første etasje. Kjøkkenene oppover i etasjene er også dårligere utstyrt med
gryter og servise. Det er slike ting som forsvinner, så man har gitt opp å holde disse
kjøkkenene ordentlig med gryter og annet kjøkkenutstyr.

Møter i gangen
Beboere oppholder seg ofte i gangene. Det er ca 15 rom i hver etasje på Husene, og det er
mye trafikk og banking på dører i gangene. Det er også mange som holder seg på
rommene sine når de er inne. Men alle må gjennom gangene på vei inn og ut av Husene.
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Personalene har sine baser i resepsjonene. Det hender likevel de har ærender forskjellige
steder på Husene. Vaskepersonalene ferdes mye i gangene. Det gjør også håndverkere og
ansatte med særskilt ansvar for å vedlikeholde den tekniske utrustningen.
Miljøarbeiderne, spesielt primærkontaktene og sykepleierne, bedriver mye oppsøkende
virksomhet. Ofte tar de kontakt med beboerne på rommene. I tillegg rykker personalet
ut når de blir tilkalt. Det kan være beboere som trenger hjelp eller ber om å få besøk.
Noen ganger kommer det naboklager som personalet må ordne opp i, det kan for
eksempel være på grunn av bråk (musikk eller krangling). En gang i døgnet skal alle
beboere ses eller høres. Hvis det er en person som ikke er sett i løpet av dagen, og som
ikke svarer på callingen, går man opp og banker på, for eventuelt å låse seg inn dersom
det fortsatt ikke er svar. Personalet skal også gå “runder”, for å sjekke at alt er rolig på
Husene. På Dalsbergstien inkluderer dette å ta med seg søppel som er lagt ut i gangene.
På Marcus Thrane tar hvert vaktlag en egen søppelrunde (det er søppelbøtter utplassert
på kjøkkenet i hver etasje).
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Det kan med andre ord være mange grunner til at beboere og personale oppholder seg i
gangene på Husene, det hender også at en dør inn til en beboer er åpen. Noen ganger
møtes beboere og personale, enkelte ganger utarter det også til lengre samtaler. Som
regel nøyer man seg med et nikk og et “hei”.

Bakgårdene
Den neste arena vil vi trekke fram er bakgårdene. Bakgården på Marcus Thrane er lukket
det meste av året. Men om sommeren settes det ut stoler og bord. Det er også et
badmintonnett. Dørene er da åpne inn til Huset fra bakgården. Det hender ofte at
beboere setter seg ut og soler seg, en sjelden gang er det flere som setter seg ut sammen.
Personalet bruker også bakgården til å ta pauser. Etter personalmøter er det ikke uvanlig
å sitte sammen i bakgården. Det hender også man setter seg ut for å snakke om noe hvis
man har behov for dette. Da kan det være at beboere og ansatte treffes i bakgården. Vårt
inntrykk er at det vanligvis blir ganske ertete eller spøkefulle samtaler ved slike
anledninger.
På Dalsbergstien er det også satt fram komfortable stoler og bord. Bakgården her er åpen
hele året. Det er også et møtested på en helt annen måte enn tilfellet er på Marcus
Thrane. På Dalsbergstien er bakgården mer eller mindre en forlengelse av gangene, som
er omtalt over. Forskjellen er at det ofte er personalet der som står og røyker. Det blir et
tilfeldig treffpunkt i større grad enn gangene for øvrig. Det hilses som vanlig. Av og til
blir man stående og snakke sammen, om løst eller fast. Noen ganger er det bare tøysing,
andre ganger er det mer alvorlige temaer som bringes på bane. Hvis det er en beboer
personalet ikke har sett på en stund, kan sjansen gripes til å forhøre seg om romorden,
avtaler med det øvrige hjelpeapparatet, eller bare følge opp tråden fra sist man snakket
sammen.
Bakgårdene er på samme måte som gangene steder der de tilfeldige samtalene oppstår.
Det blir en omgangsform preget av vennskapelig tøysing, når de impliserte parter velger
å “se” hverandre utover de grunnleggende hilsenene.

Beboernes rom
Det hender at ansatte blir sittende på en av beboernes rom. Som oftest er det en
foranledning av at beboeren har bedt om en tjeneste: hente sengetøy, lyspære, se på noe
som er ødelagt, romsjekk, hva som helst. Andre ganger kan det være fordi døra sto åpen
og noen fra personalet tilfeldigvis passerte, og at man begynte å prate, og etter hvert ble
bedt inn. Noen ganger kommer personalet med den hensikt å prate med beboeren, dette
gjelder spesielt for primærkontaktene, eller de i ledelsen i forbindelse med en spesiell
sak. Men uansett grunn, hender det rett som det er at beboere og ansatte sitter sammen
på et rom og snakker sammen uten å ha noe bestemt tema.
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Noen ganger blir samtalene private, andre ganger kan man snakke om politikk eller annet
som står i avisene. En mann snakket ofte om familien sin, og viste bilder. Han fortalte også
villig om sin vanvittige livshistorie, og var svært opptatt av internasjonal politikk. Han
kunne subbe rundt på Huset og mumle, men hvis tv-en sto på BBC, var han fullt
konsentrert og skjerpet i blikket. Andre beboere kjenner flere av de ansatte fra så mange år
tilbake at det er mange felles hendelser man kan dele og minnes. Da blir for eksempel
utskrivelser og lignende hendelser naturlige emner, og gjenoppfrisking av hva som er
skjedd med de andre som var der på den tiden (her må beboerne informere personalet,
siden personalet har taushetsplikt om det meste de vet). Noen kjenner hverandre kanskje
fra før, i en annen setting (fra barndom/ungdom), og snakker om dette.
Deler av samtalene kan lett gli over i beboernes planer for å bli rusfri, men behøver ikke
preges av dette. Samtaler med primærkontakter kan ha mer karakter av å snakke ut om
livssituasjonen til vedkommende beboer og planer fremover.
Som oftest er det de ansatte som bryter opp. Noen ganger kan det også være litt
vanskelig å havne i slike samtaler, på grunn av vanskene med å komme ut igjen.
Beboerne finner på stadig nye ting å snakke om og gjør det tilsynelatende umulig å
slippe fra. Enkelte er grenseløse i forhold til å utlevere seg selv, og ofte gjentar de sine
historier igjen og igjen.
Samtaler på beboernes rom handler for det meste om livssituasjonen til beboeren. Det
blir fort intimt og privat i disse samtalene. Dette er da også hver enkelt beboers
“bakrom”, rent fysisk. Når man slipper inn her, er det både symbolsk sett og verbalt sett
sammenfall med beboerens privatsfære.
Personalet har nøkler til alle rommene og går ikke inn på rommene uten at
vedkommende er tilstede. Et unntak er hvis man ikke har sett vedkommende i løpet av
dagen, og det heller ikke svares på callingen. Tilsvarende gjelder romsjekk og
sengetøyskift. Da går personalet små turer inn på rommene, gjør det de skal og går igjen.
De går alltid to og to. Det vises således en form for respekt for beboernes privatsfærer. På
den annen side virker enkelte ansatte veldig raske på å låse seg inn på beboernes rom
under romsjekk og sengetøyskift.
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Arenaene på huset
Andre del av dette kapittelet har handlet om uformelle settinger. Formålet har vært å
presentere hver av settingene, og gi et innblikk i hva som foregår på de forskjellige
arenaene. En måte å se dette på, er ved å undersøke hvem som “eier” rommene.
I resepsjonene er det formelt sett personalet som “regjerer”. Det oppleves trolig også som
fremmed grunn for beboerne. Døra/lemmen på Marcus Thrane kan ikke forstås som en
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absolutt grense for beboerne. Foajeen på Dalsbergstien er et samlingspunkt for beboere
og personale, men resepsjonen er nesten helt lukket for beboerne. Det forekommer en
sjelden gang at beboere slipper inn i disse rommene, ved inntakssamtaler når alternative
rom er brukt opp. Når dette skjer, ser det likevel ikke ut til at det gjøres noe nummer ut
av det. Det er ikke forbundet med noen form for dramatikk at en beboer kommer inn
“backstage”.
Vi kan ikke ta stilling til om det er bra eller dårlig at resepsjonsområdet er mer eller
mindre lukket for beboerne. I utgangspunktet kunne man tenke seg at en åpen resepsjon
representerer en åpenhet for beboerne fra personalets side, mens en lukket resepsjonen
representerer det motsatte. På den annen side kan det tenkes at et lukket bakrom gir et
frirom for personalet som kan komme beboerne til gode. Det siste er i hvert fall hevdet
av en person som har arbeidet på begge Husene.
Tv-stuene fungerer litt forskjellig på Husene. Begge steder kan det være både god og
dårlig stemning mellom beboere og ansatte. Men for det meste virker omgangsformen
lett og friksjonsfri. Tv-stuene fungerer som minglearealer, der det kan oppstå mange
forskjellige former for samtaler og samvær. Det er imidlertid klare indikasjoner på at
beboerne ser på dette som hovedsakelig sitt territorium, særlig på Dalsbergstien.
Enkelte ganger har beboere og ansatte samtaler på beboernes rom. Disse samtalene
handler som oftest om livssituasjonen til beboeren. Det kan være vanskelig å komme fra
slike samtaler, og samtalenes private karakter markerer kanskje også at beboerne
oppfatter rommene som sine egne arenaer.

“Lettbent” tone
I våre utenfra- og innenfra betraktninger er det først og fremst det vi har kalt den
“lettbente tonen” som har slått oss. Vi mente allerede i utgangspunktet at det var en god
stemning mellom beboere og ansatte, og har funnet støtte for dette i observasjonene.
Observasjonene har likevel nyansert bildet en del. Vi har også blitt konfrontert med det
ovennevnte faktum at hendelsene så mindre trivelige ut på papir enn “live”. Vi har derfor
sett oss tvunget til å presisere hva som ligger i den gode stemningen. Vi har kalt det den
“lettbente tonen”, og har hovedsaklig knyttet det til to begreper: “uanstrengthet” og
“lekenhet”.
Det er mange eksempler på lekenhet (se Del II). Først og fremst handlet det om at
beboere og personale delte mye latter. Vi har også nevnt hendelser der den ene eller den
andre part vrir samtalen i en humoristisk retning. Her hadde vi et problem med å
gjengivelse. Hendelser som ble opplevd som morsomme der og da, kunne fremstå helt
annerledes når den var skrevet ned. Det ligger også mer i denne humoren enn bare
“vitsing”. Det er derfor vi har kalt det “lekenhet”.
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Lekenhet var noe vi først og fremst opplevde i tv-stuene og ved måltider. Men det var
noe vi også kunne finne overalt ellers. Vi har sett eksempler på personale som tuller med
beboere som ikke husker hvilken dag det er (har vasket rommet feil dag) og med
dupping (når hodet langsomt nærmer seg bordplata). Dette har vært godhjerta tulling. Vi
har ikke opplevd at tøysing med beboerne har vært (ment) nedlatende, på deres
bekostning, men vi kan ikke avskrive muligheten for at det likevel er blitt oppfattet slik.
Nedenfor vises en hendelse som viser hvordan den lettbente tonen kan utarte seg i form
av lekenhet:
B kommer inn, setter seg borte ved døra og spiser en brødskive. Spør om ikke P skal spise
også. P sier han har spist. Det er andre gang temaet kommer opp. “Jeg skulle tatt deg for to
ting, men så ble det bare en”, sier B. Det skal du være glad for sier P, for jeg var veldig sulten
og da blir jeg sur. Kanskje spurte B om han hadde lov, for P sier til slutt at det er lettere å få
tilgivelse enn tillatelse.

Hva er det som foregår? Sitter de og hakker på hverandre? Nei, dette er et eksempel på
lekenheten. B åpner med en liksom-anklage: som om P ikke hadde lov til å spise av
maten. Det er noe B ganske sikkert gir blaffen i uansett, det skorter ikke på mengden. I
stedet for å forsvare seg, spiller P med, og gjør det til et spørsmål om Bs fordel at han da
eventuelt tok seg til rette på den måten. P og B forstår hverandre, men de mener det
motsatte av det de sier. B leker at han er ute etter P, mens P leker at han skal ta igjen. Det
vitner om trygghet dem i mellom.
Den omtalte lekenheten kan forstås som uttrykk for fortrolighet. B innleder for eksempel
med å antyde at han skal “ta”, som han selv sier, P for to ting. Han forestiller at han er
aggressiv, og dette ville blitt tolket aggressivt, om ikke P hadde kjent B fra før, og visst at
han ikke mente det slik. De har en historie sammen, og bygget opp en relasjon som
begge er noenlunde trygg på. Derfor kan B “pirke borti” P, vel vitende om at P vil forstå,
noe han kanskje ikke ville gjort, hadde de ikke hatt den historien sammen som de har.
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“Å pirke borti” betyr da at man spiller et spill der man tilsynelatende er aggressiv
(alternativt nedlatende eller klagende), men der relasjonen impliserer at man ikke mener
det man sier. Det å “pirke” på hverandre retter oppmerksomheten mot den relasjonen
man har, og setter fokus på denne. Konteksten løftes fram. Å pirke blir på denne måten
en måte å bekrefte og å søke bekreftelse på relasjonen.
Som vi så var P villig til å bekrefte Bs utspill. “Det skal du være glad for”. Han svarer med
å være like aggressiv tilbake. På sett og vis “pirker” han på samme måte (som to gutter
som lekeslåss når de møtes). Han svarer med den samme dobbeltheten i det å
tilsynelatende være negativ mot B, og forutsetter dermed at B skjønner at han ikke
mener det. P svarer med samme språk, og med å si det samme.
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Når vi kaller dette lekenhet, henger det også sammen med at partene later som de gjør
noe annet enn det de gjør, altså å leke. De spiller roller som ikke er deres. Kan man si de
er på like fot? Er det øyeblikk av symmetri? Den omtalte lekenheten kan forstås som
uttrykk for fortrolighet. Å pirke blir på denne måten en måte å bekrefte og å søke
bekreftelse på relasjonen.
I dette perspektivet blir den humoristiske omgangsformen en bekreftelse på relasjonen
mellom personalet og beboeren. Selvsagt er det forskjeller, til dels store forskjeller
mellom relasjonene som oppstår på husene. Noen relasjoner er gode, andre er dårlige.
Det kan være sterke relasjoner og svake relasjoner. Noen beboere har relasjoner til
mange i personalet, mens andre ikke har noen. Og omvendt. Alt i alt synes det likevel å
herske en lekenhet i omgangen mellom beboere og personale, som særlig viser seg ved
måltidene og i tv-stuene.

Anspent lekenhet?
Man kan spørre hva som skjuler seg bak denne lekenheten. Den viser seg ofte i humor.
Og humor kan som kjent være en strategi for å dempe et spenningsforhold. Freud mente
i sin tid dette, og hans bok har blitt stående som en klassiker i humorlitteraturen (Freud
1994). På samme måte har man i antropologien begrepet “joking relationships”.
“Vitserelasjoner” oppstår gjerne der to parter har et litt anstrengt forhold til hverandre
(Radcliffe-Brown 1971). Tanken er den at noe som er litt ubehagelig, men som man blir
konfrontert med hele tiden, best kan nøytraliseres med humor. Humor blir en måte å
leve med noe uavklart og vanskelig.
Hvor finner vi spenningsforholdet mellom beboere og ansatte? Som vi allerede har
antydet er det atskillig potensial for slike spenninger mellom de som bor og de som
arbeider på Husene. Vi vil peke på fem mulige spenningsforhold som kan prege forholdet
mellom beboere og ansatte.
1. Vi presenterte to spenningsfelt i presentasjonen av Husene. For det første pekte vi på
forholdet mellom det å skulle være et lavterskeltilbud og det å skulle formidle hjelp.
Husene legger vekt på å etablere “et klima for endring”, dette skal likevel være basert
på beboernes ønske og initiativ. I den grad personalet har eller mistenkes for å ha
skjulte agendaer kan dette føre til et visst spenningsforhold mellom beboere og
ansatte.
2. For det andre pekte vi på et beslektet spenningsforhold mellom kontroll og omsorg.
Det å vise omsorg kan komme i konflikt med å håndheve husregler og opprettholde en
slags orden på husene. Dette viser seg i det vi har kalt forskjellige måter å benytte
“skjønnsrommet” som “gatebyråkrater”: Man kan enten innta en “regelorientert”
holdning, eller en “individorientert” holdning. En for sterk vekt på regler, kan skape
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en stemning av konkurranse mellom beboere og ansatte. Dette er i seg selv en form for
spenning. En sterk vekt på den enkeltes ønsker og behov, kan bli “terapeutisk”, noe
som også kan skape et spenningsforhold mellom beboere og ansatte.
3. I tillegg vil vi nevne at det i utgangspunktet er en skjevhet ved at den ene part er
mottagere av hjelp, mens den annen part er givere av hjelp. Det er i seg selv en overog underordningsplassering. Nå er de fleste beboerne sikkert vant til en slik
underordning, og personalet gjør lite ut av sin overordning i dette henseende. Faktisk
prøver personalet å underspille sin hjelper- og kontrollørrolle. Det ser ut til å være en
vesentlig del av personalets strategi å tone ned den sosialfaglige delen av deres virke.
De ansatte forsøker ofte å fremstå som likeverdige parter overfor beboere (og dermed
dementere det inntrykket beboere kan ha fra før, at de er håpløse eller “annerledes”).
Personalene unngår tidvis å si fra når beboere bryter husregler, og personalet kan
holde seg unna steder der de vet husregler brytes (vold/dupping). Det kan hende at
det til tider uavklarte forholdet mellom beboere og ansatte som “symmetrisk” eller
“asymmetrisk”, likeverdig eller ubalansert, er noe som kan skape spenninger.
4. Man kan også tenke seg at forholdet mellom kontrollører og kontrollerte lett blir
spenningsfylt i seg selv. Riktignok er det ikke mye som eventuelt slås ned på av
personalet. Det er ikke så strenge grenser for hva beboerne kan tillate seg. Men de
fleste beboerne har mye erfaringer med institusjoner der kontrollen er mye strengere,
og det ville ikke være forbausende om assosiasjonene fra fengsler, psykiatrien,
barnehjem og lignende, ble overført til personalene på Husene.
5. Det samme kan da sies om forholdet til ressurser og privilegier. Personalet deler ut
ressurser som mat, rom og helsepleie, privilegier som velvilje ved brudd på husregler,
og kanskje gunst i andre konflikter. Vårt inntrykk er at personalet i liten grad
forskjellbehandler beboere ut fra “trynefaktor”, men beboere kan forsøke å skaffe seg
slik gunst uavhengig om de får det eller ikke. Når den ene part står som distributør av
ressurser og privilegier, mens den annen part er mottager, kan dette kan bidra til å
skape enkelte spenninger forholdet dem i mellom.
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Uavhengig av om vi er i stand til å forklare hva slags spenninger den humoristiske og
lekne omgangsformen skulle gjenspeile, er det fortsatt mulig det ligger spenninger latent
i samværet mellom beboere og ansatte. Vi har lansert fem mulige spenningsforhold, som
også kan virke sammen. Det ville ikke være utenkelig om disse spenningene eventuelt
viste seg i en humoristisk omgangsform.
Det er imidlertid også noe som taler for at dette ikke er tilfelle. Det andre elementet i det
vi har kalt den “lettbente tonen”, den uanstrengte samværsformen, antyder at forholdet
mellom beboere og ansatte er lite preget av spenninger. Som vi senere skal komme
tilbake til, kan personalet ha et helt bevisst forhold til å ikke snakke med beboerne om
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dramatiske forhold ved deres livssituasjon. Men det er vel tvilsomt om spenningene
eventuelt kunne “trylles vekk” ved utelukkende å ikke snakke om dem? Det er flere av
våre observasjoner som har ledet oss til karakteristikken “uanstrengt samværsform”. Vi
skal oppsummere dem i tre punkter: stemningen på arenaene, røyking og hilsener.

Stemningen på arenaene
Det hender at beboere og ansatte røyker sammen. Mange gode samtaler finner sted ved
slike anledninger. Det kan være samtaler om helt alminnelige ting det snakkes om på
vanlige arbeidsplasser, og det kan være samtaler om “relevante” forhold for den enkelte
beboer. Forskjellene mellom beboere og ansatte hviskes på en måte litt ut når man
røyker sammen. Det samme kan være tilfelle når man ser på tv eller drikker kaffe
sammen. Det oppstår symmetriske relasjoner i øyeblikket. Mange gode samtaler har sitt
utspring i at en beboer eller i personalet spør om “fyr”.
En regel på husene sier at de ansatte ikke skal “bomme bort” røyk. Begrunnelsen for
denne regelen er at det skal forhindre at noen av de ansatte blir mer populære enn andre.
Dessuten kan det lett føre til et ganske slitsomt mas, siden alle beboerne røyker og er i
mer eller mindre konstant underskudd av tobakk. Etter våre erfaringer er dette også en
regel som respekteres, det er svært sjelden beboere spør om slikt.
Samtidig er dette en regel som understreker skillet mellom beboere og ansatte. Hver gang
man får en forespørsel om tobakk, og sier nei, markeres også statusforskjellen mellom
partene. For røykere er kjent for å dele, selv med fremmede. Vårt poeng er ikke at
personalet skal late som de er beboere. Poenget er at det å røyke sammen er med på å
knytte beboere og ansatte sammen i en situasjon der den ene part er “klient” eller
“beboer”, mens den andre er i en hjelpefunksjon, og at denne regelen setter en grense for
forbrødringen (forsøstringen). Det er derfor interessant å legge merke til hvordan
personalene omgår denne regelen. Dette kan forstås som en måte å slippe å markere
avstand.
En måte å omgå regelen om ikke å bomme bort, er å gjøre det likevel. Dette skjer etter
våre erfaringer i meget begrenset grad. Skjer det, er det mellom parter som kjenner
hverandre svært godt, og der den ansatte vet at dette ikke blir brukt mot vedkommende
eller kolleger senere. Det er langt mer vanlig å etterlate seg halve sigaretter i askebegeret
uten å “stumpe” dem. Å gi fra seg en sigarett man har brukt selv, kan kanskje oppfattes
som uhygienisk og lite snilt. For mange av beboerne er dette likevel en verdifull
håndsrekning, men dette varierer. Mange beboere går på “sneipejakt” i askebegre, i
søppelkasser og på fortau. En beboer klaget over regnværet fordi det var “dårlig
sneipeføre”. En annen ble fornærmet over å bli tipset om en sigarett som lå trappen. Men
å etterlate en sigarett kan ikke oppfattes som noen fornærmelse da den ikke blir tilbudt
noen. Det er opp til den enkelte om han eller hun vil ta denne eller la den ligge.

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 6: Inne på husene

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

83

4/20/2005, 12:12 PM

83

En annen måte å omgå regelen er å låne bort sigaretter. Vi snakket med en som gjorde
dette. Hun ga alle en sjanse og fulgte nøye med på hvem som leverte tilbake. De som
ikke gjorde det, fikk ikke låne mer.
Å omgå regelen om ikke å bomme bort tobakk, kan tolkes som måter å si “du er som
meg”. Røyking er i seg selv noe man har felles. Røykere har ellers i samfunnet et
uformelt fellesskap der fremmede kan få sigaretter av hverandre. Det er ikke uvanlig at
totalt ukjente mennesker kommer med slike forespørsler til andre røykere. Å gi røyk til
beboere kan således tolkes som en inkludering i et fellesskap basert på en egenskap som
ikke er nedverdigende for beboeren. Å gi røyk kan være en måte å si “du er som meg”.
Det er grenser for hvor langt denne tolkningen kan brukes. Å gi en halv sigarett ville
kanskje ikke alltid fungert like positivt i røykerfellesskapet. Vi tolker imidlertid det å
røyke sammen som eksempel på hvordan beboere og ansatte omgås uten å adressere
hverandre som henholdsvis hjelpere og hjelpetrengende, snarere som helt alminnelige
mennesker. Dette er uttrykk for det vi har kalt uanstrengthet. Måtene man omgår regelen
om ikke å “bomme” understreker dette poenget.
Vi ble slått av den utstrakte hilsingen som foregikk på Husene, og bestemte oss for å
undersøke denne litt nærmere. Vi fant en slags “hilsekultur” som ble gjennomført
temmelig konsekvent. Beboere og ansatte hilser på hverandre første gang de ses hver
dag. Dette gjaldt for de fleste ansatte, og viste en bemerkelsesverdig stabilitet. Andre
gang man ses samme dag kan hilsenen begrenses til et gjenkjennende nikk. Etter dette
kan man overse hverandre.
Hilsener er en måte å vise at den annen part blir sett. Kanskje er det slik at det for det
meste er personalene som tar initiativ til slik hilsing? Det er ikke noe vi har sett spesielt
etter og vi kan ikke belegge en slik påstand. I tilfelle er det slik at personalet signaliserer
at hver enkelt blir lagt merke til.
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Her kunne man tenkt seg en kime til “klientifisering”. Overdreven hilsing ville kanskje
kunne tolkes som kunstig, og “terapeutisk”. (For eksempel blir det å henvende seg til
beboerne ved navns nevnelse bevisst gjort av enkelte, noe som også er blitt påpekt av
beboerne.) I stedet finner vi en omgangsform som til forveksling ligner vanlige
arbeidsplasser. Det hilses, men overdrives ikke. Hilsetradisjonene fungerer således som
små markeringer av alminnelighet. At dette er “alminnelig” antydes i at dette også er
måten beboerne omgås hverandre, noe som kommer fram i flere av hendelsene knyttet
til måltider (Del II).
Vi mener mønsteret i hilsninger, det delte eierskapet av fellesarealer og fellesskapet
omkring røyking underbygger vår karakteristikk av samværet som preget av
“uanstrengthet”. Beboere og ansatte kan omgås med å gjøre helt alminnelige ting som å
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se på tv, drikke kaffe, lese avisen og lignende, og uten å snakke med hverandre i det hele
tatt. Dette er i seg selv med på å avdramatisere beboernes livssituasjon og redusere
eventuelle spenningsforhold mellom beboere og ansatte.
Det ser ikke ut til at personalet innvaderer beboerne med “gode hensikter” og
velmenende trøst. Beboerne oppfører seg i forholdsvis liten grad overfor personalet som
de kun skulle være kilder til privilegier, ressurser eller gunst. Samtidig er det store
variasjoner i forholdet mellom beboere og ansatte. Når vi hevder at den lekne
omgangsformen er preget av en form for uanstrengthet, skal dette tolkes som en generell
beskrivelse. Det er utvilsomt mange unntak.
Vi kan spekulere i grunnene til den lite anspente omgangsformen. Kanskje er det for mye
dramatikk i hverdagene til at det er mulig å ta alt sammen inn over seg? Hva skal man
for eksempel gjøre med det at de fleste av jentene selger sex hver dag? Det blir ikke
bedre av at man trekker det fram og snakker om det. Eller hva med at beboerne sitter og
stikker seg i timevis for å finne årer å injisere i? På en måte blir det dramatiske i store
mengder udramatisk. Men uansett grunn, vi har observert en samværsform hvor man
kan omgås uten å snakke sammen og uten at beboernes elendige livssituasjon
dramatiseres.
På grunnlag av dette mener vi at det er lite sannsynlig at den lekne og humoristiske
omgangsformen skulle gjenspeile et spesielt anstrengt forhold mellom beboere og
ansatte. Samspillet virker ikke kunstig, men uanstrengt og naturlig. Det er nettopp
denne humoren og uanstrengtheten som ligger i vårt begrep “den lettbente tonen”.

Varme, kjærlighet, berøringer
Da vi satte i gang med vårt lille feltarbeid, hadde begge en forventning om at det var en
spesielt god stemning mellom beboere og ansatte. Det har vi for så vidt også fått
bekreftet. Men det mangler noe vi kanskje kan kalle “varme” i vårt begrep om den
“lettbente tonen”.
På en måte er det lett å være ansatt på Husene. Beboerne er vant til å føle seg dårlig
behandlet, og det skal å lite vennlighet til før de blir synlig glade. Dette er en gruppe
mennesker som er møtt med lite forståelse, det være seg fra Politiet, sosialkontoret eller
andre. Det er naturligvis forskjeller, men møtene med sosialkontorene er ofte fylt med
konflikter, vanligvis om penger. Miljøet rundt Skippergata i Oslo på mange måter et
“statsløst samfunn” (Johansen 2002b). Politiet er nesten utelukkende kilde til bekymring.
Forfatterne har også opplevd at politiet har opptrådt både respektløst og tilsynelatende
unødig brutalt overfor beboere på Huset. I tillegg er mange, kanskje de fleste, beboerne
vant til å skjule misbruket sitt. De blir nektet å komme inn på restauranter, blir kastet ut av
busser og kjøpesentre. Det å være “narkoman” er forbundet med stigma.
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I denne konteksten er det ikke så mye som skal til for å spre glede. Helt alminnelig
vennlighet eller høflighet er ofte nok til at (særlig nye) beboere lyser opp. Personalet kan
ofte observeres med en tilsynelatende oppriktig interesse og glede ved å møte beboere.
Dette varierer selvfølgelig med de forskjellige beboerne, de ansatte kan også ha
varierende humør og dagsform. Det er også forskjeller de ansatte i mellom. Men de
ansatte møter ofte beboere med en form for “varme”. Dette viser seg i en form for glede
og interesse som virker ekte, og ikke minst i hvordan personalet bryr seg mer enn det
som kanskje kunne kreves og forventes. Enkelte i personalgruppene er også fysiske
overfor beboerne. Tar på dem og klemmer dem. Dette kan også være gjensidig. Vi har
aldri opplevd at beboere har trukket seg unna ved berøringer fra personalet. Fysisk
kontakt forutsetter da gjerne at det er bygget en relasjon, og at de ansatte er varsomme
slik at de ikke tråkker over grenser. En beboer har antydet at det virket kunstig, men
disse berøringene kan nok bety mye for enkelte beboere som føler seg “spedalske” på
gata. Berøringene er tydelige tegn på at man er normal og ikke “ekkel”. På den annen
side går personalet ofte rundt med hansker, ved sengetøyskift og tømming av søppel, og
vasker hender mellom to og ti ganger om dagen. Det står “Desiskum” ved vasken i
resepsjonene.
Det vi her kaller “varme” minner om det Skatvedt kaller “kjærlighetsbærende
samhandlingssituasjoner”. Det som først og fremst kjennetegner disse situasjonene er
“emosjonelt ladet” og “personlige”. Like viktig er det at man gjør noe man ikke er
forventet å gjøre, noe “mer” (Skatvedt 2001). På Husene tilbys tjenester som tilbys:
Husvære, sengetøyskift, mat og salg av kaffe, bare for å nevne noe. Når personalet går
utover disse tjenestene eller tilbyr former for ekstraservice eller andre former for
imøtekommelse, er dette noe som merkes av beboerne. I “varme” ligger noe av det
Skatvedt kalte å være personlig. Samtidig er det et vesentlig element av det å gjøre mer
enn det som kunne vært krevd, eller forventet. Skatvedt trekker blant annet fram en
episode der en i personalet spør en ny klient om han vil låne penger til å kjøpe en is. Et
annet sted spør en i personalet om en klient vil være med ut og ta en “morrarøyk”.
Andre episoder inneholder både personlige elementer og dette “mer”, som når en i
personalet viser at vedkommende bryr i seg i en situasjon der dette ikke hadde vært
nødvendig (Skatvedt 2001).
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Vårt inntrykk er at personalene på Dalsbergstien og Marcus Thrane både “gir av seg selv”
og bryr seg mer enn det som strengt tatt kan kreves. Som sagt kan man ofte se en slags
oppriktighet og glede ved å møte beboerne, og dertil interesse for hvordan det går med
den enkelte.
Våre observasjoner og erfaringer kan oppsummeres i en særlig fremtredende konklusjon:
beboere og ansatte omgås med en særlig lettbent tone. Dette viser seg i en form for
uanstrengthet, humor og varme i samværet mellom partene, i så vel formelle som
uformelle settinger.
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Kapittel 7:

Samspill på Husene
Til nå har vi tatt for Husene og hva slags tiltak de representerer og beboernes
livssituasjon. I forrige kapittel gikk vi gjennom de forskjellige tilbudene Husene gir samt
de uformelle arenaene der beboere og ansatte møtes. Som vi skal se har møtearenaene
stor betydning for Husenes virksomhet, også utenom de formelle settingene. Det er to
temaer som er gjennomgripende i foregående kapittel, den humørfylte og lette
samværsformen, og spørsmålet om hvem som kan sies å ha eiendomsrett til de
forskjellige arenaene.
I dette kapittelet vil vi først undersøke om tjenestene på husene kan kalles omsorg. Vi
foreslår at det er tilfelle. Men det er likevel tydelig at husene opererer i spenningsfeltet
mellom “aksept og endring” samt “omsorg og kontroll”. Det kommer blant annet fram i
de avvisninger personalet gjør overfor beboernes henvendelser, og i beboernes til tider
“utakknemlige” oppførsel. Etter hvert skal vi ta for oss hva det vil si å skape et “klima for
endring”. Her kommer skillet mellom formelle og uformelle settinger til å stå sentralt.
Til slutt vil vi se litt nærmere på omgangsformen en gang til, og se denne i lys av
Skatvedts (2001) “beboerteori”. Den “lettbente tonen” finner vi som oftest i de uformelle
settingene, og i Husenes fellesområder. Vi mener denne omgangsformen sier mye om hva
det vil si å drive lavterskel botilbud for hjemløse rusmisbrukere. Samtidig er mye av det
mest erklært sosialfaglige arbeidet knyttet til de formelle settingene. Det er således mulig
å foreslå at disse settingene funksjonelt sett utfyller hverandre.

Omsorg
Omsorg er et vidt begrep. Den engelske oversettelsen er care, som igjen er avledet av det
latinske caritas som betyr nestekjærlighet eller barmhjertighet (Eide og Eide 2000).
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Norske synonymer til ordet er beskyttelse, ettersyn, forsorg, forsyn, forvaring, interesse,
omhu, omtanke, oppsyn, pass, pleie, stell, tilsyn, varetekt, aktsomhet, forsiktighet og
varsomhet. Alle ordene peker på deler av omsorgsbegrepets innhold og kan være med på
å beskrive det arbeid som utføres på institusjonene. Wærness peker imidlertid på noe
vesentlig, når hun påpeker at “den som gir omsorg, viser bekymring, følelser,
hengivenhet og omtanke overfor den som får omsorg” (Wærness sitert i Basberg 1999:
23).
I det daglige vektlegges interesse for den enkelte, omtanke samt stell og pleie ved behov.
På den annen side kan også beskyttelse og tilsyn sies å være sentralt. Dette er kanskje
ikke noe beboere og personalet tenker over i hverdagen, men selv om dette er en form
for kontroll så er det også en del av omsorgsbegrepet. Taushetsplikt og stengte dører er
med på å beskytte beboerne fra utenforstående de ikke ønsker å ha kontakt med. Tilsyn
ved sykdom eller dersom en person ikke har vist seg i løpet av 24 timer sikrer at beboere
ikke blir liggende syke uten å få hjelp.
Omsorg forutsetter, som mange forfattere også påpeker, en relasjon mellom to eller flere
mennesker (Basberg 1999, Eide og Eide 2000, Wallin Weihe 1997 m.fl.). Wærness skiller
mellom tre typer omsorgsrelasjoner; symmetriske, underordnings- og
avhengighetsrelasjoner.
Vi har valgt å konsentrere oss om den form for omsorg som knyttes til en
avhengighetsrelasjon. Det virker rimelig å omtale det som finnes av omsorg på Husene
som “omsorgsarbeid”. Denne type omsorg utføres i lønnet tjeneste; på institusjoner.
Dette innebærer at omsorgen får en helt spesiell dimensjon, litt forskjellig fra hva vi
vanligvis forbinder med begrepet slik det brukes i hverdagen. Først og fremst gjelder det
at omsorgen er begrenset av institusjonelle begrensninger. Dette kommer særlig godt
frem i Basbergs studie, som handler om omsorg i fengsel. I et fengsel står “sikkerhet”
alltid i fokus, og omsorgen må hele tiden ytes i et regime der kontroll og overvåking har
første prioritet.
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“På den ene siden står et krav om nærhet, det spesifikke og situasjonsbestemte, hensynet til
den enkelte og hva han eller hun har behov for akkurat nå. På den andre siden står kravet om
effektivitet, lik behandling, objektivitet i vurderinger av situasjoner, og anvendelse av
universelle prinsipper.” (Basberg 1999: 22.)

Dette er betraktninger som sammenfaller med de som er fremført som spenningsfelt i
presentasjonen av Husene (kapittel 3). Omsorg ytes på Husene i den grad dette ikke
kommer i konflikt med det å være tiltak med lav terskel, eller det kommer i konflikt med
opprettholdelse av husorden. Innefor disse (institusjonelle) rammene utvikler det seg
måter å gi omsorg på, som er bedre og riktigere enn andre. Det er her Wærness finner det
hun kaller “Omsorgsrasjonalitet”. For å vise omsorg på en mest mulig fruktbar måte må
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man opptre mest mulig “fleksibelt” og “sette hensynet til den andre foran det planlagte
og effektive”. Omsorgsarbeideren må være både “følende og bevisst”(Basberg 1999: 96).
Man kan imidlertid stille spørsmålstegn ved om det er riktig å klassifisere forholdet
mellom beboere og ansatte som preget av “avhengighet”, slik vi gjør. Mange beboere
både klarer og ønsker å utføre praktiske gjøremål og har ikke behov for hjelp fra
personalet. Når vi klassifiserer relasjonene slik, er det for det første fordi dette er
mennesker uten fast bopel, som således er avhengige av Husene for å ha tak over hodet.
For det andre benytter nærmest samtlige av beboerne seg av et eller flere av Husenes
øvrige hjelpetilbud. Selv om de ikke ønsker hjelp i form av samtaler, råd, veiledning,
følge til møter, sårstell eller annen praktisk bistand, benytter de fleste seg av tilbudet om
sprøyteutlevering og/eller matservering. Beboerne er likevel ikke avhengige av de ansatte
på samme måte som for eksempel mennesker som er innlagt i forskjellige
helseinstitusjoner. Begrepet omsorgsrasjonalitet er utviklet med bakgrunn i
helseomsorgen, og Basberg diskuterer hvorvidt det er relevant å snakke om
omsorgsrasjonalitet i fengsler når fangenes avhengighet er av en helt annen karakter enn
de i helsevesenet. Pasienter er blitt avhengige, sier hun, og peker på at fangenes
avhengighet er påført, de er gjort avhengige (Basberg 1999: 97). Det er mange
interessante paralleller mellom Basbergs drøftelse av omsorg i fengsler og de erfaringer vi
mener å ha gjort på Husene. Hun skiller også mellom kontrolloppgaver og
omsorgsoppgaver, slik vi gjorde i presentasjonen av Husene. Forholdene i fengsler setter
selvfølgelig de institusjonelle rammene på spissen, og kan på ingen måte sammenlignes
med relasjonene mellom beboere og ansatte på Husene. Kontrolloppgavene i fengsel
setter en helt annen ramme om omsorgsarbeidet. Det er kanskje også misvisende å si at
beboerne er gjort avhengige. Det er frivillig å bo der de bor. Tar vi deres livssituasjon
(kapittel 4) i betraktning kan frivilligheten selvsagt problematiseres. Alternativet er for
mange å bo “under broene” (noe enkelte faktisk velger). Vi har tidligere diskutert
inntakskriteriene, men det ville likevel vært meningsløst å hevde at beboerne er “fanget”
på Husene.
Hvorfor omtaler vi da dette som et avhengighetsforhold? Om beboerne ønsker å gjøre
seg nytte av Husenes tilbud er de uansett prisgitt personalet. Så selv om terminologien er
litt forvirrende, er det her relasjonen mellom beboere og ansatte på Husene passer inn i
Wærness’ skjema. Det er også meget treffende å omtale ansattes fremferd som
“omsorgsarbeid”.
Basberg reserverer seg mot Wærness’ bruk av begrepet omsorgsrasjonalitet. Dette ble
vanskelig å fange i møtet med faktisk utøvelse i anstalten hun gjorde sine observasjoner
(Bredtveit fengsel). Det viste seg også at det var betydelige forskjeller i hvordan
betjentene omtalte sine roller og funksjoner, og hvordan de praktiserte dem. Basberg
ønsker derfor å bruke begrepet “omsorgsfulle handlinger”. Slike handlinger kan gjerne
referere til en omsorgsrasjonalitet, men behøver det ikke.
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Å sette fokus på handlinger gir også mening for oss. Så vidt vi kan se tar Basberg også i
bruk et vesentlig skille hos Wærness, når hun operasjonaliserer omsorgsarbeidet. Hun
antyder at dette både har en praktisk dimensjon og en følelsesdimensjon. Det er en
problematisk egenskap ved omsorgsbegrepet at det både brukes til å referere til konkrete
gjøremål, for eksempel å arbeide på sykehjem eller i barnehage, og til beskrive hvordan
dette arbeidet gjøres med det rette “følsomme” sinnelaget. I det følgende vil vi skille
mellom omsorgens handlingskomponent, og omsorgens følelseskomponent. Basberg
hevder at det er mulig å utføre pleieoppgaver, for eksempel i forbindelse med nyinnsattes
abstinens, uten følsomhet for fangen. På motsatt vis er det mye omsorg som springer ut
av det daglige samværet, “alvorlige samtaler, fleip, betjentenes ytelser av hjelp og
tjenester til fangene, som å ringe, formidle beskjeder, hente og bringe ting” (Basberg
1999: 97), uten å være koblet til institusjonaliserte oppgaver.
I det følgende vil vi se på omsorgsarbeidet som gjøres på Husene. Vi vil konsentrere oss
om de handlinger vi har sett eksempler på i det foregående kapittelet, og se dem i lys av
det Basberg kalte omsorgens praktiske dimensjon (handlingskomponenten) og
omsorgens følelsesmessige dimensjon.
Vi har sortert våre observasjoner på Husene i formelle og uformelle settinger. De formelle
settingene refererer til deler av Husenes tilbud som utgjør en erklært del av deres
virksomhet. Uformelle settinger er av naturlige grunner ikke knyttet til
institusjonaliserte praksiser, vi har plassert dem i forhold til de enkelte rommene. Vi vil
forsøke å analysere de forskjellige praksiser og andre funn i forhold til “omsorg” slik vi
har begrepsfestet det.

Omsorg i de formelle settingene
Vi har som tidligere nevnt ikke gjort systematiske observasjoner i de formelle settingene.
For eksempel har vi ingen andre erfaringer fra inntakssamtaler enn de vi har gjort selv
som ansatte og de samtalene vi har gjort med andre i personalgruppene. Disse settingene
er obligatoriske, de er altså ikke et tilbud.
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Inntakssamtalene er preget av høyt servicenivå. Beboeren blir som regel budt på kaffe
eller annen varm drikke. Dette ved siden av at man presenterer Husenes fasiliteter og de
tiltak som er etablert for å komme beboernes behov i møte. Vårt inntrykk er at dette
kommer som en gledelig overraskelse på mange beboere. Inntakssamtalene er således for
det første en arena der Husenes plassering i spenningsfeltet mellom kontroll og omsorg
kommer tydelig fram. For det andre er dette en setting hvor de konkrete
handlingskomponentene presenteres på en troverdig måte, i og med at man tar seg tid til
å bli kjent med den enkelte beboer, og ikke minst byr vedkommende på en liten “gave”.
Det siste er for oss ikke uvesentlig, siden dette kan forstås som et velkomstrituale. Det
gir handlingselementet en følelsesdimensjon. Selv om inntakssamtalen i seg selv ikke er

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 7: Samspill på husene

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

90

4/20/2005, 12:12 PM

et omsorgsbærende tiltak, formidler den omsorg indirekte gjennom løfter om tiltak på en
følelsesmessig troverdig måte.
Etasje-/primærkontakt ordningen innebærer at beboerne skal ha en fast kontaktperson i
personalet. Dette skal bedre kontakten med den enkelte, og sikre at den enkelte ikke
“forsvinner i mengden”. Ordningen med primærkontakter er et tiltak etablert med tanke
på beboernes beste. Relasjoner er av stor betydning i arbeid med mennesker. Man antar
at det er gunstig for en beboer å ha en spesiell person å forholde seg til. Hvis ønskelig
kan denne kontakten også føre til andre hjelpetiltak gjennom for eksempel
samarbeidsmøter. Primærkontakten er som regel godt kjent med beboerens ønsker og
behov, hvilket gir et særskilt grunnlag for å ivareta vedkommende.
Samarbeidsmøter kan være til stor hjelp for beboerne. Møtene kan bidra til å forbedre
forholdet til de øvrige hjelpeinstansene og føre til faktiske inngrep i livene deres, hvis
ønskelig. Det er rimelig å betrakte møtene som et omsorgstiltak etter de kriteriene vi har
redegjort for. Samarbeidsmøter kan således regnes som en handlingskomponent som
tilfredsstiller kravet til omsorg. I tillegg har vi et entydig inntrykk av at disse møtene
arrangeres i henhold til beboernes ønsker, og at personalet taler deres sak på en måte
beboerne finner akseptabel og til deres tilfredsstillelse. Her har vi imidlertid ikke gjort
systematiske forsøk på å få bekreftet eller avkreftet denne påstanden. Vi vil likevel antyde
en konklusjon om at samarbeidsmøtene også gjenspeiler en fintfølende varhet for
beboernes interesser, at det dermed også tilfredsstiller følelseskravet til omsorg.
Å arrangere samarbeidsmøter kan også ha den effekt at beboeren og primærkontakten
utvikler en lagfølelse. De kan komme i en slags allianse overfor det øvrige
hjelpeapparatet. For dem vil da skillet mellom beboer og ansatt (for en tid) skyves i
bakgrunnen, til fordel for skillet mellom dem og de andre hjelpeinstansene.
Det sykepleiefaglige arbeidet er først og fremst preget av sårstell, men som
gjennomgangen av den somatiske helsetilstanden antyder, er det stor variasjonsbredde i
deres gjøremål. At det helsefaglige tilbudet utgjør en del av omsorgen ved Husene er
opplagt. I tillegg er det en følelseskomponent i måten dette formidles som kan være litt
vanskelig å få øye på ved første øyekast. Dette handler først og fremst om at hjelpen i
veldig stor grad er lagt opp til beboernes tempo. Dette kan være til stor frustrasjon for
personalet, siden det sjelden “passer” for mennesker i beboernes livssituasjon å prioritere
helsen sin. Arbeidsdagene til det helsefaglige personalet er i stor grad preget av venting.
Vi har også tidligere sett eksempler på at beboere heller ikke ønsker å ta i mot
livsnødvendig hjelp. Det er frivillig å ligge på sykehus og de er i sin fulle rett til å avstå.
Det samme gjelder stell av sår for å hindre infeksjoner som truer med for eksempel å
tvinge frem amputasjoner. Selv om personalet ikke unnlater å gjøre oppmerksom på
alvoret i situasjonen, ser det også ut til at de klarer å respektere beboernes autonomi. Vi
tolker dette som et uttrykk for en omsorgsmessig følelseskomponent.
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Kveldssjekken, den daglige kontrollen med beboerne som ikke har vært registrert i løpet
av dagen, har et klart omsorgselement. Å høre med folk hvordan det står til hvis de ikke
har vært sett, er et tiltak som klart imøtekommer beboernes behov. Hvordan dette gjøres
er selvfølgelig et annet spørsmål. Vi har imidlertid inntrykk av at personalet fremstår
som reelt bekymret i disse situasjonene.
Også utskrivelser kan paradoksalt nok betraktes som omsorg. Vi har blant annet valgt å
se på omsorg som en egenskap ved handlinger. Disse har da et praktisk element som å
avslutte boforholdet, med et ytterligere tillegg av en liten utestengelse. Men selv om dette
er en ugunstig situasjon for beboeren på kort sikt, hender det at utskrivelser foretas av
hensyn til beboerens beste. Et eksempel er beboere som er i ferd med å fullstendig miste
grepet i tilværelsen sin. Dette viser seg i intens rusing, dårlig hygiene og enda mindre
vekt på egen fremtreden enn ellers. Typisk klarer ikke beboere på “skråplanet” å holde
orden på rommet sitt. Å miste plassen sin kan da være en vekker for å få vedkommende
til å ta tak i livet sitt igjen. Vi har selv vært vitne til flere slike utskrivelser, med vellykket
resultat. Samtidig er det også mange andre tilfeller der det er vanskelig å vurdere om
utskrivelsen har hatt den ønskede effekt. Er det da omsorg? Vi mener at utskrivelser kan
være basert på en velment følsomhet overfor beboeren og dennes beste. Dette
tilfredsstiller det følelsesmessige omsorgselementet. Hvorvidt konsekvensene er gunstige
for beboeren er faktisk ikke avgjørende for om det kan kalles omsorg.
Utskrivelser i forbindelse med dårlig romorden kan altså betegnes som omsorgsfulle
handlinger, men også andre utskrivelser kan være basert på hensynet til beboerens beste.
Det gjelder kanskje særlig unge, tilsynelatende velfungerende beboere, som ikke er helt
sosialisert inn i det tunge rusmiljøet. Noen av beboerne er i en slags
eksperimenteringsfase når de gjelder rusmidler eller ikke tungt belastede, injiserende
misbrukere. Videreføring til mer skjermede tiltak, kan sees på som en form for omsorg,
et forsøk på å beskytte de som fortsatt er i begynnelsen av sin ruskarriere. I praksis er
dette problematisk da det finnes få tiltak for de med “mindre rusproblemer”. Mange
sirkulerer derfor mellom de ulike Husene, noe som vanskelig kan sees som omsorg. For
de fleste mennesker er det faktisk ikke bra å bo verken på hospitser eller “Hus”, ei heller
for unge mennesker som mister bosted og i tillegg eksperimenterer med rusmidler.
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I likhet med det som er fremført om utskrivelser, kan man si at den ukentlige
romsjekken er et omsorgstiltak. Samtidig demonstreres her spenningsfeltet mellom
kontroll og omsorg på en særdeles tydelig måte. Det er ikke sikkert det passer for
beboerne å ha rommet nyvasket til en bestemt tid fastsatt av personalet. Mange av de
ansatte kommenterer dessuten at kravet til romorden langt overstiger deres egne
standarder. Romsjekken kan nok oppleves som et uønsket mas fra Husenes side.
Samtidig er det et tiltak som tvinger mange beboere til å holde en orden på rommene
sine som de ellers ikke ville klart, og som mange også uttrykker takknemlighet for å få
hjelp til.
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Romsjekk er under alle omstendigheter en kontrollvirksomhet. At den kan ha ønskede
konsekvenser for de som er utsatt for kontrollen, endrer ikke på dette faktum. Det er et
tiltak som er har en delt hensikt, vedlikehold av Husene og beboernes eget beste. I tillegg
kommer spørsmålet om hvordan dette tiltaket formidles. Romsjekken er kanskje det
møtepunktet mellom beboere og ansatte som er mest preget av god omgangstone. Selv
om personalet her til tider mer eller mindre trenger seg inn på beboernes private område,
ser det ikke ut til å føre til nevneverdig irritasjon. Enkelte av beboerne, ofte de som har
rommene med dårligst orden, uttrykker faktisk at de har behov for “et spark bak”. En
feilkilde her kan være at de som opplever romsjekk som krenkende eventuelt sørger for å
holde seg ute av rommet når personalet kommer. Vårt inntrykk er likevel at dette er
positive møter. Kanskje opplever beboerne at de blir tatt på alvor i denne settingen? Slike
spørsmål har vi ikke kunnet gå inn på i denne undersøkelsen.
Romsjekk er dessuten den arenaen der individuelle hensyn i størst grad kommer til syne
i behandlingen av beboerne. Standarden for akseptabel romorden gjenspeiles altså i den
enkeltes fungeringsevne. Her ligger det også et element av omsorgsmessig følsomhet slik
vi definerte dette innledningsvis.
Skift av sengetøy er et møtepunkt som i stor grad har de samme egenskapene som
romsjekk, men i mindre grad. Her møtes beboere og personale på den enkeltes rom. Her er
det imidlertid mer vanlig at beboeren er ute mens personalet går runden sin. Det er med
andre ord ikke like mange møter. I diskusjonene om sengetøyskift som foregår mellom
ansatte, kommer det også frem et dilemma i spørsmålet om hva som er god omsorg. Noen
mener at det å ta sengetøyet av for beboere som ikke er tilstede, er å “sy puter under
armene på dem”. Andre synes at dette er mer praktisk, noe som dessuten tvinger dem til å
legge på det rene sengetøyet. Dette vil kanskje alltid være et dilemma? Gjøre noen en
konkret tjeneste, eller la være for deres eget beste? Begge deler kan defineres som omsorg.
Måltidene er tiltak med helt klare omsorgsmessige kvaliteter. Underernæring er en
relevant problemstilling for mange av beboerne. De mer eller mindre skjulte terapeutiske
hensiktene kan også defineres som omsorg. Å lære beboerne bordmanerer kan selvsagt
betraktes som å være et tiltak til deres eget beste. Det mest påfallende ved måltidene er
igjen den positive tonen mellom beboere og ansatte og mellom beboerne seg i mellom.
Enkelte i personalet har også uttrykt sterk tilfredshet med settingen rundt måltider, ved
at det gir en fin kontakt med beboerne. Det er altså ikke bare til beboernes glede at man
serverer mat på Husene. Personalet opplever dette også som et positivt innslag i
arbeidsdagen. Vi kan nok si at maten som oftest serveres med en slags omtanke for
beboerne. Det symboliseres ganske sterk i det ekstra-arbeidet vi ofte syntes å legge merke
til i pådekkingen. Samtidig var dette anledninger som var til gjensidig glede.
De samme betraktningene kan også gjøres gjeldende for de aktivitetene vi har vært med
på ved Husene. Å ta med beboere på kino eller bowling kan imidlertid ikke kalles
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omsorg på samme måte. Dette er noe man har satt i gang uten at det er et bestemt behov
blant beboerne. Det er rett og slett for å gjøre noe hyggelig for beboerne. Om det også
fører til at beboere og ansatte kan få en bedre omgang seg i mellom er det sikkert en
effekt som ønskes velkommen. Men dette er altså ikke tiltak med en hjelpefunksjon.
Samtidig er det ganske klart at det ligger mye omtanke i måten personalene tilrettelegger
de forskjellige aktivitetene. Det gis stort spillerom for å melde seg på, personalet lytter til
hvilke aktiviteter som er ønsket, osv. Det legges i det hele tatt stor vekt på at det skal
være så hyggelig som mulig. Å handle “godteri” for fellesskapet er ikke nødvendig, men
det gjøres likevel.
Husmøter er også et tiltak satt i gang på Husene, som ikke er direkte omsorgsfulle.
Husmøtene utgjør møtepunkter der beboerne kan melde sine egne saker, og ledelsen på
Husene kan formidle beskjeder til beboerne. Ordstyreren må utvise en streng møteorden,
samtidig som dette gjøres på en ivaretagende måte overfor enkelte spesielt sårbare
beboere.
Vi har i dette avsnittet forsøkt å oppsummere omsorgselementene i de formelle
settingene. Vi har funnet at de fleste av tiltakene både kan sies å tilfredsstille
handlingskravet til omsorgsbegrepet, slik vi har valgt å bruke det, og dessuten at dette
formidles med “bekymring, følelser, hengivenhet og omtanke overfor den som får
omsorg” (jfr Wærness i Basberg1999), det vi har kalt følelseskomponenten. Det er
imidlertid litt vanskelig å bedømme følelseskomponenten, siden vi har så spredte
observasjoner på formelle settinger. En mer systematisk studie av omsorgen ved Husene
vil kunne utdype dette.

Omsorg i uformelle settinger
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Vårt metodiske opplegg har egnet seg best for observasjoner i det vi har kalt de uformelle
settingene. Vi har beveget oss nokså ubesværet i fellesarealene på Husene. Som tidligere
nevnt er det ikke et vanntett skille mellom formelle og uformelle settinger. Både Marcus
Thrane og Dalsbergstien presenterer for eksempel seg selv som “tilgjengelige”. Når en
beboer kommer og vil låne telefonen eller kjøpe en kopp kaffe, kan dette således
betraktes som en del av de institusjonelle tilbudene. Samtidig foregår dette i en strøm av
små hendelser på Husenes fellesområder og rundt resepsjonene, som i liten grad
tematiseres hver for seg som “faglige møter”. Det betyr selvsagt ikke at det som foregår
er tilfeldig, men dette er ikke direkte målrettet arbeid med beboerne.
I resepsjonen observerte vi først og fremst en rekke praktiske møter. Det kunne være
hektisk aktivitet hvor mange ønsket personalets oppmerksomhet samtidig, mens andre
perioder var roligere og beboere og ansatte kunne holde lengre samtaler. Noen ganger er
møtene preget av glimt i øyet. Andre ganger er noen utålmodige og kanskje masete. I
resepsjonen ytes hjelp, og beboerne respekterer personalets område.
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Møtene i tv-stuene er preget av friksjonsfritt samvær. Det er en omgang preget av letthet,
der man kan omgås uten innblanding. Til tider foregår dette muntert og uanstrengt,
mens andre ganger føler personalet seg utenfor. Her har vi opplevd at situasjonene kan
forandres, og stemningen kan ødelegges, ved regelbrudd. Da blir det situasjoner der
personalet må gjøre seg til forvaltere av husregler, som bestemmer over beboerne. At
situasjonene kan “snus” på denne måten, er en indikasjon på at samværet ellers er preget
av at man opererer på en slags “like fot”. Det kan tolkes som at statusforskjellene mellom
beboere og ansatte spiller liten rolle i tv-stuene.
Tv-stuene fungerer som “mingleareale”, og et sted der tilfeldige møter oppstår. Disse kan
være både hyggelige og enkelte ganger sosialfaglig fruktbare. Til en viss grad kan det
samme sies om foajeen på Dalsbergstien. Hvorvidt dette er hensikten eller ikke, er
vanskelig å si sikkert. Vi vil uansett hevde at disse områdene fungerer på denne måten.
Det samme kan til en viss grad sies om møtene på kjøkkenene. Når man er på et
kjøkken er det imidlertid ofte for å gjøre noe praktisk, for eksempel å lage mat. Da er
samværet mindre fokusert enn ellers.
Folk som møtes i gangene er som oftest på vei til et annet sted. Det hender man blir
stående å prate, men som oftest nøyer man seg med et lite “hei”. Det samme gjelder i
bakgårdene.
Møter på beboernes rom forekommer som regel ved romsjekk og sengetøyskift, men det
hender som nevnt også at ansatte blir sittende på beboernes rom og prate om uformelle
temaer. Da er det helt klart at personalet er “på besøk”.
Er dette omsorg? Etter de kriteriene vi la opp, gir det selv at det vi har kalt uformelle
settinger ikke kvalifiserer som omsorg etter handlingsdimensjonen. Selv om det å for
eksempel låne ut telefonen er en handling, som også kan være ment som hjelp for
beboerne, er dette en del av det mer eller mindre ustrukturerte hjelpearbeidet rundt
resepsjonene som vi har definert som en uformell setting. Det er klart at i en annen
sammenheng kunne denne inndelingen vært gjort annerledes. Det vi får illustrert her er
at det er glidende forskjeller mellom formelle og uformelle settinger. Samtidig ville det
være direkte misvisende å hevde at de uformelle settingene er preget av en
omsorgsmessig handlingskomponent.
Samtidig vil vi hevde at samværet mellom beboere og ansatte på de forskjellige arenaene
er preget av en tydelig “følelsesmessig omsorgskomponent”. Når vi kaller dette en
“følelsesmessig omsorgskomponent” skal ikke det tolkes dit hen at ansatte er
følelsesmessig involvert i den enkelte beboerne. Dette kan nok også forekomme, særlig
blant ansatte som ikke har vært lenge i “bransjen”. Vi vil gjenta at den følelsesmessige
komponenten handler om “bekymring, følelser, hengivenhet og omtanke”. Å kalle dette
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en “følelseskomponent” har sin bakgrunn i terminologien til Wærness og Basberg. Det er
heller ikke slik at denne følelseskomponenten er vedtatt av personalene eller ledelsene.
Det er en holdning til beboerne som har vokst fram, og som viser seg særlig sterkt i det
vi har kalt individorienteringen og dennes fortrengning av regelorientering.

Regelrytteri?
Det er vår påstand at individorienteringen og omsorgselementet er mer dominerende i
dag enn det var for eksempel for fem år siden. Det ville likevel være helt misvisende å
hevde at regelorienteringen er erstattet av individorientering.
Vi har risikert å gi en fremstilling av samspillet mellom beboere og ansatte, som om det
er harmoni uten konflikter. Det er ikke meningen. Vi har tidligere hevdet at samspillet
på Husene finner sted i skjæringspunktet mellom kontroll og omsorg. Med det mener vi
begge deler, ikke enten eller. Til nå har vi argumentert for at det kan kalles omsorg det
som tilbys innenfor Husenes vegger. Men det er også klare spor av kontroll.
I forbindelse med regelorientering vil vi gjerne henlede oppmerksomheten mot det vi
har kalt “utakknemlighet” og “avvisninger”. Dette er oppførsel som oppfattes negativt av
henholdsvis personalet og beboerne i det daglige samværet. På et mer analytisk plan kan
vi la dette representere personalets makt og beboernes manipulasjon. Først skal vi ta for
oss avvisninger og utakknemlighet, to fenomener som også er tett sammenvevd.

Avvisninger
Det hender at beboerne ber om tjenester personalet ikke gir, for eksempel å “bomme en
røyk”. Da er svaret (nesten) helt konsekvent nei. Men dette vet beboerne, og slike
forespørsler kommer derfor sjelden. Som oftest gjelder forespørslene tjenester som
erklært tilbys, for eksempel å kjøpe varm drikke. På Husene er det etablerte praksiser for
hva man gjør og ikke gjør. Noe av dette er avklart i Husreglene slik de er presentert i
inntakssamtalene. Andre regler eksisterer bare gjennom kutymer og praksis.
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Noen ganger gjelder forespørsler tilpasninger av tjenester til beboernes individuelle
behov. Alle henvendelser gir rom for skjønnsmessige avgjørelser. Personalet er således å
regne som “gatebyråkrater”. Lipsky karakteriserte som vi så (kapittel 3) gatebyråkraters
arbeid ved et betydelig skjønnsrom i forhold til hvordan, hvor mye og med hvilken
kvalitet godene de tilbyr skal tilgodeses brukerne av deres tjenester.
På slutten av 90-tallet var det en sterkere tradisjon for at reglene skulle tolkes bokstavlig.
Dette kalte vi tidligere for en form for “regelorientering”. I dag er det større åpning for at
individuelle hensyn skal telle, vi kalte det en sterkere form for “individorientering”.
Denne orienteringen viser seg særlig i den sterke vekten på omsorg vi akkurat har
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omtalt. Hvorvidt personalets orientering er rettet mot regler eller individer, er således et
spørsmål om hvordan de bruker skjønnsrommet.
Det vil være en misforståelse å tolke det vi har kalt regelorientering dit hen at man ikke
bruker skjønn, mens man innen individorientering bruker skjønn. Poenget er at man
bruker skjønn også når man anvender en regel. Det er alltid et menneske som tolker en
situasjon slik at den kobles til en regel; at en regel får anvendelse. Situasjonen blir ikke
vesentlig annerledes av at dette mennesket vurderer at regelen ikke får anvendelse.
Det er dog en vesentlig forskjell i det at individorientering forutsetter at man tar større
ansvar for ens egen avgjørelse. Åpningen for individuelle vurderinger bidrar til at
skjønnsmessige avgjørelser kan bli vanskeligere for personalet enn ellers.
Skjønnsrommet er vanskelig nok å forholde seg til uten den sterkere vekten på
individuelle hensyn. Personalet får ofte henvendelser som ikke lar seg plassere i forhold
til husregler og etablert praksis. Andre ganger er den ansatte kanskje i tvil om hva
praksis er. Det er et uoversiktlig sett med regler, og særlig nyansatte kan ha problemer
med å orientere seg.
Politiet har ikke adgang på Husene, men det finnes en rekke unntaksbestemmelser. Et
eksempel er “ferske spor”, men hva som kvalifiserer for å være ferske spor kan være en
skjønnsvurdering, både fra politiets og personalets side. Strengt tatt skal personalet
heller ikke formidle kontakt mellom politi og beboer når det gjelder overlevering av
papirer, men de fleste gjør det likevel da de anser at det er til beboernes beste (det er da
heller ingen beboere som har klaget). Hvilke beboerne som får lov til å ringe og hvor
ofte, praktiseres også ulikt. Noen lar beboere ringe familie, mens andre ikke gjør det. Og
hva med kjærester som også ruser seg, skal disse regnes som familie? Hvordan personalet
forholder seg til beboere som har behov for kompresser, bandasjer og lignende er også
varierende. Det er i utgangspunktet kun sykepleiere som skal dele ut slike ting, men hva
gjør man når en beboer har akutt behov for hjelp, og det ikke er noen sykepleier på
jobb? Noen gir beboeren det vedkommende spør etter, andre avviser forespørselen og
henviser til legevakta dersom det er krise. Også når det gjelder besøksordningen er
praksisen forskjellig. Ingen skal slippe inn på Husene før besøkstiden, selv om det bare
dreier seg om fem minutter før tiden. De fleste håndhever dette strengt, men enkelte er
ikke fullt så nøye med å følge klokka til punkt og prikke. På Marcus Thrane har foajeen i
perioder vært brukt som venterom, selv om det egentlig bare er beboere og rusfri familie
som har lov til å oppholde seg her. De fleste av de ansatte forsøker å unngå at folk samler
seg i foajeen, men tidvis er dette likevel vanskelig. Forklaringene beboerne kommer med
for at det skal gjøres unntak er mange. “Skal bare vente fem minutter” og “Det er så kaldt
ute, det snør…” er de mest vanlige unnskyldningene. Personalet vil da også gjerne være
fleksible, og det kan være vanskelig å be besøkende å vente ute i tjue kuldegrader –
spesielt dersom vedkommende er en gammel kjenning. Når det gjelder tidligere beboere
som kommer på besøk er det dessuten vanskelig å være avvisende i forhold til å svare på
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om en bestemt person er inne, calle opp på rommet eller å legge igjen beskjed. Tidligere
beboere og andre nære venner vet selvsagt at den de ønsker å få tak i bor på Huset, ofte
vet de også romnummer. Det er da vanskelig å henvise til taushetsplikten og si at man
ikke kan formidle kontakt. Her gjøres det stadig unntak, noe som kan gjøre situasjonene
lite forutsigbare både for beboere, personal og besøkende. Samtidig blir skjønnsrommet
brukt mer, i retning av individorientering.
Eksemplene på at rommet for skjønn kan være forvirrende er mange. Hvilke kriterier
gjelder for om hvorvidt man skal gjøre unntak? Man kjenner jo heller ikke beboerne så
godt når man ikke har vært lenge på Huset. Samtidig får man aldri helt oversikt over alle
situasjoner som kan oppstå. Det er med andre ord grunnlag for usikkerhet om hva som
er riktig å gjøre i svært mange situasjoner.
Usikkerhet om praksis og tvil forbundet med skjønnsrommet kan føre til at personalet
avviser henvendelser i luka. Er man i tvil er det som kjent enklest å si nei, - det gjelder
også på Husene. Gjentatte forsøk på å få ting kan oppleves som mas, og kan dessuten
være temmelig slitsomt, og dermed tære på viljen til å si ja. Tilsvarende gjelder for
direkte manipulering. Ikke sjelden får personalet høre at den og den har sagt “det er
greit”, gjerne med henvisning til en i ledelsen. Noen ganger fører slike forsøk fram,
spesielt gjelder dette dersom den ansatte har et godt forhold til den aktuelle beboeren.
Men prøver denne beboeren å utnytte relasjonen, vil det være ødeleggende for forholdet
mellom de to. Om beboeren også bruker det å få et gode av en ansatt, til å tvinge seg til
goder av andre i personalet, er dette en belastning for vedkommende som må si nei.
Personalet er til tider ganske avvisende til henvendelser fra beboerne. Dette kan være
forståelig når man tenker på de forhold som er trukket fram over. Dette er selvfølgelig
også avhengig av den enkelte ansattes dagsform og humør, og ikke minst vedkommendes
innstilling til beboerne. Noen avviser mer enn det strengt tatt er grunnlag for, andre for
lite.
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Vårt hovedinntrykk er at personalene hovedsakelig er velmenende og positivt innstilt til
henvendelser. Men personalet kan også være “vanskeligere” å ha med å gjøre i noen
sammenhenger enn i andre. Det er selvfølgelig også forskjell på de forskjellige
personene. Når vi påpeker fenomenet avvisninger gjelder dette således en avvisende
innstilling til beboernes forespørsler. Noen ganger kan resultatet likevel bli at
forespørselen innvilges. Som her, hvor beboeren må presentere svært personlige
opplysninger for å få låne telefonen:
- Kan jeg ringe sosialkontoret herfra?.
- Det kommer an på hva det gjelder. Normalt låner vi ikke ut telefonen til sosialkontor, men
hvis du trenger å snakke med ruskonsulenten din, hvis det er behandlingsorientert, så er det
noe vi kan diskutere, svarer P1.
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- Det gjelder et brev jeg har fått om tvang. Jeg kan komme på tvang pga. dårlig helse… Jeg har
vært mye på sykehus. B1 ser på oss som om han venter at vi skal bekrefte dette, og vi bekrefter
at han har vært mye på sykehus tidligere.
- Ja, du kom jo derfra når du kom hit også. Du har jo noen stygge sår. Har du fulgt opp dette
hos Feltpleien?
- Ja, det har jeg.
- Bra. Du har kanskje fått et brev (om tvang) som du kunne ta med ned så kunne vi se på det
sammen?
- Jeg vil ta imot den plassen på tvang. Jeg trenger bare å ringe “Egil”, ruskonsulenten min, for å
bekrefte det. Da kan jeg ringe for deg. “Egil”? Ja, han jobber på X sosialkontor han.
Det bekreftes av B1, P1 ringer og B1 får snakke med sin ruskonsulent.

Det ville være feil av oss å hevde at P1 er unødvendig streng i denne situasjonen. B1 får
tross alt lånt telefonen til slutt, og vi vet ikke hva disse personene har av relasjon fra
tidligere. Det kan hende at B1 har forsøkt å låne telefonen uten grunn ved en annen
anledning, og at P1 derfor er ekstra varsom. På den annen side er det noe med de
spørsmålene som stilles, som får det til å virke som en vurdering av B1s moralske
verdighet. Hvorfor er det for eksempel relevant å spørre om B1 har fulgt opp sårene sine
på Feltpleien? Det virker på oss som et eksempel på en avvisende innstilling fra
personalet. Vi gjorde følgende notater rett etter at vi hadde opplevd denne episoden:
I situasjonen opplevde vi dette som en god samtale. P1 tok B1 på alvor, behandlet han på en
seriøs måte og tok seg tid til å snakke med ham. I skrivende stund lurer vi mer på hvorvidt
disse spørsmålene er krenkende. Hvorfor må man ha en lang samtale, hvorfor må man utlevere
seg selv ved å svare på relativt personlige spørsmål, for å få lov til å ta en telefon? Og hvorfor
var det mer naturlig for B1 å henvende seg til oss enn personalet?

Det er som sagt vanskelig å bedømme en enkelt situasjon som dette, men den kan stå
som eksempel på at personalet rett som det er oppfører seg mistenksomme og avvisende
overfor henvendelser fra beboerne. Ofte kan man få henvendelser presentert som om det
er livet om å gjøre, det haster i vært fall veldig, og det kommer lange utgreiinger om hvor
fort alt må gå. Så er man kanskje behjelpelig, men opplever at beboeren gir blaffen
likevel. Slikt kan få en ansatt til å bli tilbakeholden med å hjelpe neste gang.
Skjønn handler både om hvordan de som er i en situasjon tolker den og om hvilke regler
man da gjør gjeldende. I slike situasjoner som dette vises tydelig det skjønnsrommet de
ansatte forvalter. Vi mener at det er måten man bruker dette skjønnsrommet som
definerer personalets “regelorientering” eller “individorientering”. Vi har ikke forsøkt å
avdekke i hvor stor grad avgjørelser preges av den eller den andre orienteringen. Det
ville ført med seg helt uoverstigelige metodeproblemer. Det er heller ikke slik at alle
avvisninger er uttrykk for regelorientering.
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Det kan være mange grunner til at personalet avviser beboeres henvendelser i
resepsjonen. Vi har nevnt tidligere møter mellom dem, som kan ha vært ubehagelig for
en eller begge parter. I tillegg kan det være høy stressfaktor, når mange ting skjer
samtidig. Samtidig hender det at ansatte har dårlige dager og/eller gjør ting de senere
angrer på. Vi har også fokusert på usikkerheten om husregler og det skjønnsrommet som
er overlatt til den som sitter, kanskje alene, i resepsjonen.
I enkelte tilfeller kan personalet være “for firkantet”, men det kan vi ikke påvise med
henvisning til bestemte hendelser, - skjønnsbetraktningene vil alltid være diskutable. Få
ansatte vil likevel protestere på at de med jevne mellomrom har vært for lite “fleksible”
eller tatt nok hensyn til den enkelte beboeren ved forskjellige henvendelser. Med
begrepet regelorientering sikter vi til en tendens hos personalet til å begrunne avgjørelser
overfor beboerne med at avgjørelser skal være like. Dette innebærer med nødvendighet
at man legger relativt stor vekt på reglene, og lar dem bestemme avgjørelser i betydelig
grad. Men dette skal først og fremst forstås for personalene som helhet. Det ville være
meningsløst i denne sammenhengen å overføre disse begrepene på enkelthendelser.

Utakknemlighet og manipulering
Vi kalte forrige underkapittel for “avvisninger”. Det ville være grovt villedende å påstå at
det bare er personalet som kan oppføre seg urimelig. Det samme gjelder beboerne.
Foreløpig skal vi konsentrere oss om det vi har kalt utakknemlighet. Nedenfor følger en
hendelse vi har bedømt slik:
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I tv-stua sitter B, med solbriller
- Det er bedre her enn der jeg bodde før.
- Hvordan da, hva er det som er bedre?
- Det er bedre utvalg i mat. Flere sorter. Oftere skinke, og egg. Han fortsetter.
- Dere må få gjort noe med badet, det er ikke bra. Det var ikke vaska heller, da jeg flytta inn.
- Var det ikke? P er skeptisk.
- Nei, jeg går med slippers selv om det er mitt eget bad, ikke sant.
- Kan du ikke bare vaske det?
- Det er skikkelig dårlig stand, det er ikke nok å vaske det. Dessuten er det ikke riktig, når det
ikke var vasket da jeg fikk det.
- Du skal være glad du har bad i det hele tatt. Dessuten kan du vel dra over med en kost?
- Hvorfor skal jeg det, det er ikke rettferdig!
- Var det redd opp da du fikk rommet?
- Det lå noe sengetøy der, men jeg måtte legge på selv. Det var ikke redd opp. Jeg fikk rommet
sånn raskt. De spurte om jeg ville ha det rommet, og så sa jeg bare ja.
- Da var det kanskje ikke klart da? Det pleier ikke å være sånn.
- Nei, jeg veit det ikke pleier å være sånn.
- Men dere må få gjort noe med det badet altså.
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Da vi gikk sammen med P fra tv-stua etter denne episoden, ble ikke Bs kommentarer
omtalt. Det virker som det er en viss resignasjon overfor denne type tilbakemeldinger fra
beboerne. Kanskje hadde B rett i at det skulle vært redd opp og vasket på badet? Om det
har skjedd i hans tilfelle, er det det eneste tilfellet vi kjenner til. Både rydding og vask
følges opp meget strengt, og utgjør en vesentlig del av personalets arbeidsdag. Men her
har altså B fått et av de mest attraktive rommene på Huset, men tillater seg likevel å klage
på standarden. Det er venteliste blant de andre beboerne for å få dette rommet, derfor
forbauset det oss at han hadde fått det i det hele tatt. Likevel var det ikke bra nok, og han
syntes heller ikke det var riktig at han selv skulle vaske gulvet. Det var viktigere at det
ikke var rettferdig enn at det ikke var rent.
Dette er vel det man kaller “barnslig” utakknemlighet. Argumentet ligner på det barn
ofte fremfører, som at “de andre har fått vasket badet, da vil jeg ha det også”, med en sur
og trassig mine. Vi merket oss også at forskjellen på Husene ble målt i antall
påleggssorter.
Nå er ikke denne formen for utakknemlighet særlig utbredt. De fleste beboerne er meget
fornøyd med å bo på både Dalsbergstien og Marcus Thrane. Men det hender at beboerne
viser lite takknemlighet for det som gjøres for dem. Dette gjelder helt uavhengig av hvor
mye som gjøres. Ofte gjør personalet langt mer enn det som kan kreves, men enkelte
beboere er fortsatt misfornøyde. En beboer hadde fått langt mer oppfølging og støtte enn
de fleste andre beboerne, kanskje noensinne. Han hadde fått kontakt med
substitusjonsbehandling igjen, opprettet kontakt med sosialkontoret igjen, og lå an til å
få leilighet. Han kunne likevel rett som det var påstå følgende: “det er ingen som gjør
noe for meg!”.
Men dette er ett ytterpunkt innen det vi kaller utakknemlighet. Når for eksempel
beboere caller ned i resepsjonen og spør hva klokken er, er det ikke uvanlig at de
glemmer å si takk, når forespørselen er besvart. Også under måltidene uttrykker beboere
daglig sin misnøye. I stedet for å sett pris på at det er innført matservering, klager mange
over at det er kjedelig pålegg eller at er tomt for yoghurt. Enkelte blir nærmest aggressive
og kommer med uttalelser om at “personalet må skjerpe seg med innkjøpene”. Dette
utgjør et annet ytterpunkt av utakknemlighet. Slike episoder er for så vidt
bagatellmessige, men fyller ut bildet av måter beboere responderer på personalets
serviceinnstilling og tjenesteyting.
Utakknemlighet og avvisninger kan i visse tilfeller være responser på hverandre.
Forholdet mellom avvisninger og utakknemlighet er i seg selv en del av samspillet
mellom beboere og ansatte. Når beboerne er utakknemlige, kan det godt henge sammen
med at personalet har avvist henvendelsene deres. Og motsatt kan personalets
avvisninger begrunnes i utakknemlighet blant beboerne. Det er lett å forestille seg at det
kan oppstå onde sirkler mellom enkeltbeboere og enkelte ansatte i denne
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sammenhengen. Det er imidlertid flere forhold som kan skape en slik disharmoni
mellom beboere og ansatte.

Manipulering
De ansatte snakker sjelden om “manipulering”. Dette er en analytisk kategori vi bruker
for å fange de tilfeller der beboere forsøker å skaffe seg goder de i utgangspunktet ikke
har rett til, ved å fordreie sannheten. Å “manipulere” betyr i følge Sørhaug (1996) å
“bevege hånden”. Vi snakker altså om situasjoner der beboerne beveger hånden til
personalet. Å manipulere er en form for lureri. Det er gradsforskjeller mellom det å lure
og det å manipulere personalet.
Wallin Weihe (1999) nevner følgende elementer i praktisk manipulering: det må være en
målkonflikt mellom den som utøver og utsettes manipulering, manipulatoren må være
bevisst hva vedkommende gjør, det må være et element av bedrageri, samt at den andre
faktisk blir lurt. Dette er etter vår oppfatning en god beskrivelse. Vi vil fremheve fem
måter personalene kan manipuleres.
1) gjennom å lyve om egen tilstand.
2) gjennom å lyve om egne hensikter.
3) gjennom å lyve om tillatelser og løfter gitt av andre i personalet.
4) som litt mer svevende kategori har vi tatt med en form for “smisking”, for å gi
personalet et godt bilde av seg på bekostning av andre beboere.
5) til sist har vi tatt med noe vi har kalt å “påtvinge personalet definisjoner av
situasjonen favorabel for den enkelte beboer”.
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Det skal sies at personalgruppene har et rimelig avslappet forhold til det å “bli lurt”. Det
sies ofte i personalgruppene at det å bli lurt er noe som følger med jobben, “man blir
betalt for å bli lurt”. Det er således ikke noe man nødvendigvis tar personlig. Et poeng
for oss er imidlertid at man kan bli psykisk sliten av dette over tid. Noen beboere er lite
manipulerende, andre er det nesten hele tiden. Enkelte oppfører seg som om de ikke kan
noe annet. Andre kan ha lagt seg til en slik væremåte på et senere tidspunkt. Det er
uansett enkelte mennesker i beboergruppene som er så manipulerende i sin væremåte, at
det nesten kan betegnes som et “modus operandi”, det styrende prinsipp for deres atferd,
noe som skjer helt automatisk og som ikke uten videre kan skrus av.
Manipulasjon i alle sine former er med på å forsure forholdet mellom beboere og ansatte.
Avvisninger og utakknemlighet kan sammen sette i gang onde og uheldige sirkler. Det
samme gjelder for manipulasjon.
Det er minst fem måter man kan være manipulerende. Felles for disse fremgangsmåtene
er at de er forsøk på å “bevege hånden” på personalet. Dette innebærer at man forsøker å
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manøvrere den enkelte ansatte til å gjøre noe vedkommende ellers ikke ville gjort, og
som man kanskje ikke skulle gjort. Det er en måte å bruke de ansatte på. I praksis
innebærer dette et brudd på de mellommenneskelige ritualene som Goffman legger så
stor vekt på, og som han hevder holder mellommenneskelig samvær gående i hverdagen.
I mange tilfeller er ikke den ansatte klar over at vedkommende blir lurt/manipulert. Og
skulle det bli åpenbart, er det vår erfaring at beboerne smiler det bort, og tilbyr
sekundære anerkjennelser i tråd med reglene for gjenopprettelse av “hendelser”.
Samtidig skal man kanskje ikke undervurdere betydningen av å bli gjort til gjenstand for
slike fremstøt over tid. Manipulasjon rommer et brudd på de daglige ritualer, så om det
kompenseres med gjenopprettende ritualer, kan det godt hende det blir sittende rester av
ubehag fra slike opptrinn. Vi skal også ta med i denne betraktningen, at personalet i
stadig stigende grad, legger vekt på individuell vurdering når spørsmål relatert til
Husregler melder seg. De ser i stigende grad på seg selv i en omsorgsrolle. I en slik
sammenheng er det vel rimelig å anta at rituelle krenkelser får en sterkere verdi?
Det samme kan til en viss grad sies om utakknemlighet. Igjen blir dette spesielt når
personalet har en selvforståelse som omsorgsarbeidere. Man “gir av seg selv” mens man
møter krenkelser. Det er godt mulig at kilden til mye “utbrenthet” ligger gjemt akkurat her.
Motsatt vil man kunne hevde at de ansattes avvisninger, spesielt i den grad de er
“urimelige”, eller oppfattes slik, kan ha den samme virkningen overfor beboerne. Slike
avvisninger kan forstås både som avslag på en henvendelse og som en rituell markering
av at man er et mindreverdig menneske. Her er vi imidlertid inne på spørsmål om
stigmatisering. Til forskjell fra de ansatte er beboerne trolig gjenstand for en kontinuerlig
strøm av slike rituelle krenkelser. Det er et tema vi skal ta opp igjen nedenfor. Først vil vi
rette oppmerksomheten mot manipulasjonens betydning i en litt større sammenheng.

Et nedenfraperspektiv på manipulering
I følge Wallin Weihe (1999) har sosialklienter med rusproblemer ofte en negativ
innstilling til det å snakke med saksbehandlere. Han gjengir det han mener er en typisk
holdning blant denne klientgruppen: “Oppbyggelige samtaler med folka på sossen har
jeg aldri likt. Det er sånne pliktløp du må gjennom for å få de penga du har krav på”
(Wallin Weihe 1999:107). Dette er en oppsummering som rimer ganske godt med mange
beboeres innstilling til sosialkontorene, slik vi har opplevd dem på Husene. Implisitt her
ligger det en instrumentell holdning til sosialkuratoren. Dette viser seg for eksempel i at
man prøver å skaffe seg penger og goder de kanskje ikke har krav på. Hvor mange
ganger er det for eksempel sannsynlig at man blir ranet rett etter man har mottatt
utbetaling fra sosialkontoret? Det finnes tilleggsgoder man kan få, for eksempel
“nødhjelp”, hvis man vrir litt på sannheten, eller finner på litt ekstra. Det ville være naivt
å tro at slikt ikke forekommer.
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For å få de godene klientene ønsker, hender det de sier det de tror at saksbehandleren ønsker
å høre. Saksbehandlerne er utdannet til å hjelpe mennesker, og har som premiss at den beste
hjelpen er at de slutter å ruse seg. Det er kanskje ikke så forbausende i denne sammenhengen
at sosialklienter med rusproblemer ofte gir inntrykk av at de har konkrete planer om å slutte,
at de er motivert for å søke behandling, osv. Dette selv om de reelt sett kanskje ikke er så
motivert som de gir inntrykk av. De fleste som har vært på kjøret en del år ønsker på en eller
annen måte å komme seg ut av den formen for livsførsel, og kan kanskje fremkalle en indre
motivasjon i det konkrete møtet med en saksbehandler. Samtalene har lett for å få preg av
skyggespill, der begge vet hva motparten skal si. “Begge parter tror på det, og begge parter
forsøker å avlevere et overbevisende spill” (Wallin Weihe 1999:107).
Wallin Weihe har bedt sosialarbeidere si hva de mener karakteriserer samtaler med
rusmisbrukere. De svarte følgende: manipulering, aggressivitet, selvmedlidenhet, svindel,
hjelpeløshet og stakkarslighet (1999). Alle negative betegnelser. Dette er kanskje ikke så
forbausende?
Grunnen til at vi trekker frem rusmisbrukende sosialklienters møter med
sosialkontorene, er å påpeke at beboernes manipulering av personalet ikke er begrenset
til forholdet til de ansatte på Husene. Det er altså andre mer grunnleggende faktorer som
ligger bak denne måten å omgås sine omgivelser (selv om det lett kan overdrives hvor
utbredt denne omgangsformen er).
Manipulering kjennetegnes av at beboeren forsøker å skaffe seg et privilegium.
Personalet besitter et gode, for eksempel tilgang til telefon. Beboeren har ikke dette
godet. Personalet forvalter det. Personalet har makt. Vi er ikke i tvil om at det finnes
manipulerende mennesker med mye makt, men disse vil pr. definisjon oppføre seg
manipulerende overfor mennesker som besitter ressurser de selv ikke rår over.
Manipulering har således en retning, hierarkisk sett oppover. Dette gjelder spesielt i
forbindelse med mennesker som har veldig lite, som beboergruppene på Dalsbergstien
og Marcus Thrane. Manipulering kan også betraktes som et svar på manglende makt.
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At manipulering kan være et resultat av fattigdom, er et poeng som er fraværende hos
Wallin Weihe (1999). Riktignok skriver han at man må forstå hvilken sammenheng
manipuleringen forekommer i. Han nevner også at det kan bli en del av personens
personlighet, måte å være på. Vi har også erfaringer med beboere som har gjort en
manipulerende væremåte til sin dominerende oppførsel overfor sine omgivelser. Men i
motsetning til Wallin Weihe mener vi manipulering i denne gruppen gjenspeiler en
livssituasjon, og ikke først og fremst personlige egenskaper.
Konflikter som dette kan således betraktes som et møtepunkt mellom to helt forskjellige
“verdener”. Det vil alltid være en fare for at de som forvalter den gode moral, slik denne
forstås i samfunnet, fordømmer de som bærer andre former for moral.

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 7: Samspill på husene

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

104

4/20/2005, 12:12 PM

Det er vårt inntrykk at personalene på Husene har høy terskel for manipulerende
oppførsel fra beboerne. Vi har tidligere antydet at dette kan tære på den enkelte ansatte
over tid, spesielt dersom dette ikke tematiseres eksplisitt. Dette krever kanskje at man
setter det rette navn på fenomenet, manipulering, og at man setter denne oppførselen i
en større sammenheng: at man lager en “passe tykk” beskrivelse (Sørhaug 1996).

Samspill mellom aksept, kontroll og omsorg
Når den verden beboerne kommer fra, møter Husenes verden, kan det oppstå
spenninger. Som vi akkurat har sett, kan manipulering representere en mer utbredt måte
å oppføre seg overfor sine medmennesker blant “gatefolk” enn ellers. Manipulering
representerer en form for instrumentell tilnærming for mennesker med lite tilgang til
ressurser. I en nykteristverden blir slik oppførsel ofte mottatt som respektløshet. Det er å
bruke et annet menneske som middel, og det kan oppleves som krenkende når man
oppdager/opplever det.
På samme måte kan utakknemlighet, og kanskje til en viss grad regelbrudd på Husene,
oppleves av personalet. Og avvisninger kan kanskje oppleves som krenkende av
beboerne. De befinner seg i en livssituasjon hvor slike krenkelser er en daglig foreteelse,
og vil derfor trolig kunne tolke mellommenneskelig samvær i denne konteksten.
Enkelte ansatte kan også vise nedlatende holdninger til beboerne. Dette er vanskelig å
dokumentere, vi mener heller ikke at dette er særlig utbredt, men det forekommer. I det
følgende skal vi imidlertid ta for oss hva slags holdning til beboerne som ligger i den
“lettbente tonen”.
Vi oppsummerte den lettbente tonen i forhold til to elementer. For det første en lekenhet
mellom beboere og ansatte, og for det andre en tilsvarende uanstrengthet. Lekenhet viste
seg i en spøkefull omgangsform, hvor man også kunne spille forskjellige roller overfor
hverandre. Uanstrengtheten viste seg ved lette hilsener, og for eksempel at man kan
omgås uten å snakke sammen. Den lettbente tonen er en form for alminnelighet i
samværet de forskjellige menneskene på Husene har seg i mellom. Denne
alminneligheten kan være ladet med kommunikasjon. Når den forventede responsen hos
andre mennesker, som ikke er i det samme miljøet som beboerne selv, er små signaler om
at man er mindreverdig, blir fraværet av slike signaler veldig tydelige. Vi har ikke spurt
beboerne om dette, og heller ikke systematisk undersøkt hvorvidt, og eventuelt i hvilken
grad, dette er tilfelle. Vi vil påstå at alminneligheten som preger samværet mellom
beboere og ansatte, fungerer som en rituell inkludering i det nyktre fellesskapet.
Alminneligheten kommer i kontrast til de små rituelle signalene i hverdagen, men også i
kontrast til signalene som ligger i å være pasient, klient og hjelpetrengende overfor
sosial- og helseapparatet.
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Vi har tidligere sett hvordan Husene presenterer seg selv med vekt på omsorg. Vi har
påpekt at det uansett vil være et kontrollelement i driften av Husene, og at man
nødvendigvis må operere i et spenningsfelt mellom disse elementene. Observasjonene
har også underbygget vår påstand om at det er omsorgselementet som dominerer i
samværet og i Husenes profil. Her er det imidlertid to mulige kilder til “støy” for den
rituelle inkluderingen i det nyktre fellesskapet.
For det første: Når personalet definerer en situasjon slik at de må henvise til husregler,
bryter de med det underliggende budskapet at man er likeverdige parter. Dette er
sannsynligvis grunnen til at personalene til tider unngår å oppsøke situasjoner der de må
være regelhåndhevere, og ellers også kan være tilbakeholdende med å anvende dem (for
eksempel når det gjelder “dupping” i tv-stuene).
For det andre: Husene tilbyr som vi har sett omsorg i mange forskjellige former.
Matservering, sårbehandling, oppfølging i forhold til andre steder å bo, samarbeidsmøter
med andre hjelpeinstanser, bare for å nevne noen tiltak. Hvis personalet legger for stor
vekt på å hjelpe beboerne, uten at det er deres initiativ, kan det oppfattes som et brudd
med likeverdigheten. Å være en som vet hva som er best for et annet menneske, er å
sette seg selv i en suveren posisjon i forhold til dette mennesket. Implisitt sier man også
at det andre mennesket er underordnet.
Hvis man i personalene legger vekt på å være alminnelig og på den måten ønsker
beboerne velkomne som vanlige mennesker, kan det å være for ivrig med å hjelpe og det
å bruke husreglene, komme i veien. Det kan således være vanskelig å finne den riktige
balansegangen mellom hjelp og kontroll, samt likeverd og endring.
Vi har valgt å fremheve den lettbente tonen. Det er både fordi det er det som var det mest
slående i våre møter med Husene, men også fordi dette kanskje er det som peker seg ut
som mest karakteristisk for det å drive skadereduksjon.

Skatvedts beboerteori
Kan det være slik at alminneligheten i den lettbente tonen er det som særmerker Husene
som lavterskel- og skadereduksjonstiltak?
106

Vi skal ta for oss dette spørsmålet ved å sammenligne med en studie av samspillet mellom
beboere og ansatte ved en behandlingsinstitusjon. Skatvedts studie (2001) er allerede nevnt
flere ganger. Utgangspunktet hennes er å undersøke hva ved behandlingsrelasjoner som
“virker” (2001: 4). For å svare på dette tar hun tak i “beboernes fortellinger” og setter dem
sammen til en “beboerteori”. Beboerteorien består av tre sammenvevde elementer. Det
første kaller hun “stemplingselementet”: “beboerteorien sier at folk som blir oppfattet og
behandlet som alminnelige edru folk av viktige andre, vil komme til å oppfatte seg selv
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som alminnelige edru mennesker” (2001:4). Det er med andre ord en motsatt
stemplingsprosess. Det er også tydelig at denne omvendte stemplingsprosessen er knyttet
til det daglige samværet med andre mennesker, særlig de ansatte. Det er også dette som er
det andre elementet, “situasjons- og selvelementet”. Det tredje elementet i beboerteorien er
“kjærlighetselementet”. “Det er i følge beboerteorien knyttet nødvendige betingelser til
samværet for at det skal foregå en positiv stempling, slik at gode tegn skal “slå inn” og
virke. Det er ikke tilstrekkelig at beboerne føler seg respektfullt behandlet. De mener det
må være noe annet i tillegg, og tillegget kan sees som kjærlighetselementet” (2001: 5-6).
Vi ser her at Skatvedt opererer med en forståelse av samspill og endring der ritualer spiller
en helt sentral rolle. Dette er et perspektiv vi deler. Men det er også andre som har forfulgt
dette perspektivet i studier av tiltak for rusmisbrukere (Åslid 2001, Thomassen 2001).
“Kjærlighet” er det mest sentrale begrepet i Skatvedts studie. Forfatteren tar først for seg
tre “kjærlighetsløse samhandlingssituasjoner”, og deretter tre “kjærlighetsbærende
samhandlingssituasjoner”. Vi kan ikke føre en like grundig analyse som Skatvedt fører i
felten. Men vi kan sammenligne noen av våre observasjoner med hennes begreper.

Kjærlighetsløse samhandlingssituasjoner
De kjærlighetsløse samhandlingssituasjonene er for det første der “forventet
kommunikasjon ikke finner sted”, for det andre “de fjerne samhandlingssituasjonene” og
for det tredje “de nedlatende samhandlingssituasjonene” (Skatvedt 2001: 58).
Å ikke bli hilst på når man møtes i gangene er et eksempel på forventet kommunikasjon
som uteblir, som fremheves av beboerne Skatvedt snakket med. Den manglende
hilsningen fører til at beboerne føler seg usynlige og ubetydelige. Det blir et kraftig tegn
på at man ikke er verdt noe, på mange måter nesten et “degraderingsrituale” (2001: 63).
Vi mener å ha lagt merke til at de ansatte på Husene nesten konsekvent hilser eller gjør
gjenkjennende gester til beboere når de møter dem. Det gjelder så vel i resepsjonen hvor
hilsenene mer eller mindre er en følge av den øvrige samhandlingen, i ganger og på
kjøkkener. Kutymen ser ut til å være at man hilser første gang man møtes hver dag.
Dette er også noe vi har sett etter helt systematisk. Omfanget av slike hilsener har etter
vårt syn vist seg i samtaler om hvorvidt man til en hver tid husker på hvem man tidligere
har hilst på samme dag. Alle vi har snakket med om dette, har uttrykt et høyt
refleksjonsnivå på dette spørsmålet. Det er sannsynlig at det er mange unntak fra denne
regelen, av forskjellige grunner. Enkelte beboere og ansatte kan for eksempel ha dårlige
perioder med hverandre, og da kan man tenke seg at de overser hverandre en viss tid.
Fjerne samhandlingssituasjoner er et begrep som refererer til kommunikasjon der
personalet ikke er “ordentlig til stede”. Her skiller Skatvedt mellom personale som

Skadereduksjon i praksis – Kapittel 7: Samspill på husene

Skadereduksj-rapp-709022.pmd

107

4/20/2005, 12:12 PM

107

forstiller seg på den ene siden, og unnfallenhet på den andre siden. Forstillelse handler
om å late som man er mer engasjert enn man i realiteten er. Personalet later for eksempel
som de hører etter, men beboerne merker at de bare “spiller”. Unnfallenhet handler om å
ikke gripe inn selv om man merker at det er noe galt, for eksempel at beboerne opptrer
rusa. Rituelt blir dette å signalisere likegyldighet. Det sentrale her er hvorvidt personalet
er “autentisk” (2001: 99).
Vi vil ta for oss spørsmålet om å være autentisk senere. Dette poenget hos Skatvedt
referer imidlertid til “formelle” situasjoner. Her har vi få egne observasjoner. Vårt
inntrykk basert på usystematiske erfaringer og inntrykk er at ansatte på Husene som alle
andre steder, kan være mer eller mindre mentalt og følelsesmessig tilstede. Det heter seg
at beboerne skal kunne komme til personalet med sine problemer når som helst på
døgnet. Hvor imøtekommende den enkelte ansatte er selvsagt varierende, både ansatte i
mellom og i forhold til dagsform.
Nedlatende samhandlingssituasjoner peker på de ansattes engasjerte men også
(forhåpentligvis ubevisst) degraderende oppførsel. Skatvedt snakker her om
“degradering i omsorgens drakt”. Eksemplene hun trekker frem er velmente nok. Først
er det en som sier: “Jammen, åssen går det med deg da?” Senere er det en ansatt som
spør “står du her og steiker pannekaker helt aleine, du da? Så flink du er!” (2001: 70).
Budskapet blir at beboeren er en man ikke kan ha særlige forventninger til (2001: 99).

108

Det er ikke uvanlig at enkelte ansatte bruker kallenavn/kjælenavn som “jenta mi”,
“gutten min”, “lille perle”, “gullet mitt” og “vennen min”. Noen i personalet referer også
til beboerne som “barna våre” og “ungene våre” eller de referer til seg selv som “mor”
eller “far”, ofte med en spøkefull undertone. Dette er sannsynligvis gjort i beste mening,
og kanskje er det ment som et uttrykk for at man bryr seg, en form for omsorg (foreldre
er jo glad i barna sine). Like fullt kan det oppfattes nedlatende. Beboerne er tross alt ikke
barn, men voksne mennesker. Et annet eksempel er den hyppige bruken av navn. Mange
av de ansatte bruker beboernes navn oftere enn hva som ellers er vanlig. Hvorvidt dette
er bevisst eller ikke, vites ei. Men det er en kjennsgjerning at mange helse-og
sosialfaglige utdanninger gjør studentene oppmerksomme på at bruk av navn kan være
viktig for at en person skal føle seg sett, betydningsfull og som noe mer enn en av mange
pasienter/klienter. Kanskje personalet ikke tenker over at de ofte bruker beboernes navn,
eller kanskje synes de at det bare er en hyggelig gest? Noen beboere setter sikkert pris på
det, men som en beboer sa: “Det gir deg følelsen av å være på institusjon”. Med andre
ord kan hyppig bruk av navn og ikke minst kallenavn understreke at personal og
beboere ikke er likeverdige.
Eksempelet til Skatvedt er illustrerende for et av spenningsfeltene som ble introdusert
tidligere. For mange beboere ligger det en krenkelse i for eksempel gjennomføring av
romsjekk, eller at det forutsettes at man ikke kan klare seg selv på andre måter. Husene
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er tilrettelagt for å yte hjelp - dette setter beboeren i en klient/pasientsituasjon. Av og til
er dette en forutsetning som ikke slår til. Det er fort gjort å undervurdere beboere, selv
for den mest velmenende miljøterapeut eller verneassistent.
Det er opplagt at det finnes “kjærlighetsløse samhandlingssituasjoner” på Husene. Noe
annet ville vært oppsiktsvekkende. Vi mener imidlertid at dette ikke er et sentralt trekk i
samværet mellom beboere og ansatte. En samhandlingssituasjon som ikke synes å passe
noen av Skatvedts kategorier, er de “urimelige avvisningene”. Disse har vi om ikke sett
eksempler på, så i alle fall sannsynliggjort i en viss utstrekning. For å si noe mer om
utbredelsen av og hvor preget samspillet er av kjærlighetsløse samhandlingssituasjoner,
måtte man imidlertid snakket mer utførlig med beboerne.

Kjærlighetsbærende samhandlingssituasjoner
Skatvedt bruker de kjærlighetsløse samhandlingssituasjonene til å danne kontrast til de
kjærlighetsbærende samhandlingssituasjonene. Det er også grunner til at vi trekker dem
fram her. Dessuten skaper denne kontrasten et mer nyansert bilde.
De kjærlighetsbærende samhandlingssituasjonene kan også deles i tre underkategorier:
“Emosjonelt ladete situasjoner”, “personlige situasjoner” og til sist “hverdagslighet”.
Med emosjonelt ladete situasjoner sikter Skatvedt til hendelser der kommunikasjonen
bryter med de formelle temaene, og beboeren opplever et ekte engasjement og et
følelsesmessig nærvær fra personalet. Som tegn på slik tilstedeværelse er at personalet
gjør noe “mer” enn det de hadde behøvd. Eksempelet som brukes er en ansatt som
kommer bort til en beboer mens de er på kjøkkenet og egentlig holder på med en lunsj.
Den ansatte tar beboeren til side og forteller at hun var bekymret da vedkommende var
borte fra Huset på en “sprekk”. Et annet eksempel er en fra personalet som tok på en av
beboerne mens vedkommende hadde det dårlig. Det kan også handle om å vise tillit.
Felles er at det i kommunikasjonen finnes et følelsesmessig uttrykk. Det er dessverre
ingen helt sikre tegn på slik “ekte følsomhet”, men et tegn er at den ansatte gjorde mer
enn det hun hadde behøvd. Ellers er det elementer som blikk og andre nonverbale
signaler, som kan formidle slik følelsemessig intensitet. Disse små øyeblikkene blir
imidlertid fremhevet av beboerne hos Skatvedt som spesielt viktige og motiverende
(2001:86-93).
Skatvedt baserer sin presentasjon på enkeltepisoder. I Del II gjengis mange slike, men
inneholder ikke beboernes vurderinger som kunne bekreftet om noen av dem var
emosjonelt ladet på denne måten. Enkelte hendelser viser mer eller mindre klart
hvordan ansatte bryr seg og imøtekommer behov og interesser hos beboerne, uten at
disse er fremmet av beboerne selv. Vi observerte mange slike episoder, spesielt i
forbindelse med romsjekk og måltider. Poenget til Skatvedt er også at man endrer
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settingen, - situasjonen forandres litt når man for eksempel tar noen til side, i eksempelet
fra lunsjen over. Vi kan tenke oss slike situasjoner, men de vil pr definisjon ikke være
direkte tilgjengelige for våre typer av observasjoner. Mange slike situasjoner vil være
knyttet til formelle settinger. Vi kan tenke oss at ansatte går utover spørsmålene under
en inntakssamtale, at de har personlige kommentarer i forbindelse med
primærkontaktarbeidet, og at disse har en følelsesmessig ladning, slik Skatvedt beskriver.
Personlige situasjoner er slike hvor beboere og eller personale snakker om private ting,
utenom de formelle temaer som hører til i institusjonens virksomhet. Det blir en markør
for at man er et vanlig menneske, et sånt menneske man kan fortelle vanlige ting som betyr
noe i livet. Det er en del av den vanlige mellommenneskelige kontakten, og fravær av slike
samtaler kan være med på å definere relasjonene som institusjonelle og kunstige. Mye
samhandling, kanskje det aller meste, er preget av institusjonens dagsorden og krav til
(endringsrettet) progresjon. Utover dette blir personlige møter, der man også kan bytte
roller og utveksle gjensidighet, kjærlighetsbærende i Skatvedts terminologi (2001: 93-98).
Forholdet mellom formelle og uformelle settinger er sentralt for Skatvedt. Samværet
mellom “stab” og “beboere” er i mye større grad preget av de formelle settingene. Dette
er som nevnt et sted med atferdsendring som erklært målsetting. Dette skal oppnås
gjennom gruppesamtaler, terapi og andre terapeutiske opplegg. Det å fravike disse
settingene blir et forholdsmessig mye sterkere symbol der, enn på Husene. Likevel er det
mange paralleller. Selv om de formelle settingene på Husene preger samværet i mindre
grad, forventes det heller ikke personlig tilstedeværelse. I den grad verneassistenter og
miljøarbeidere prater om hva-som-helst, er dette mer enn det som kan kreves av dem, og
det som kan forlanges. Vi har sett enkelte eksempler på at denne typer samtaler også kan
være personlige. Men også for personlige situasjoner gjelder det at de ikke har vært
umiddelbart tilgjengelige for vårt metodiske opplegg. Det er tvilsomt om Skatvedt
forutsetter at det daglige samvær skal preges av mange slike personlige situasjoner.
Poenget synes å være at de fungerer som invitasjoner tilbake til en nykteristverden, når
de først inntreffer. Sånn sett virker det rimelig for oss å anta at slike personlige
situasjoner har samme funksjon på Husene som på behandlingsinstitusjonen der
Skatvedt gjorde sine studier.

110

Hverdagslighet er et tema som overlapper med de to foregående temaene. En av de
ansatte blir rost for å snakke om helt vanlige ting, og at hun “tøyser og ler”. Dette gjør at
beboerne føler seg behandlet som normale mennesker. I en annen situasjon er det en
ansatt som stadig spør om beboerne vil være med ut og røyke. Det blir et tegn på at deres
selskap er ønsket, ikke bare en nødvendig del av arbeidsdagen. Tilstedeværelsen fremstår
som autentisk og ikke som plikt. Personalet gjør mer enn de er forventet. Et tilsvarende
eksempel finner vi i en ansatt som gikk til butikken med en annen ny beboer en fin
sommerdag. Han spurte om han ville låne penger til en is. Etterpå ble de stående å “se på
damene” sammen mens de spiste isene sine (2001:98-103).
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Selve begrepet hverdagslighet synes å gjennomtrenge Husene i langt større grad enn det vi
kan anta er tilfelle på Skatvedts behandlingsinstitusjon. Som tidligere nevnt er de formelle
settingene relativt mye mindre dominerende på Husene. Det er det daglige ikketerapeutiske, ikke-endrende vanlige samværet som er gjennomgående. En gjennomgang av
de uformelle settingene utløste en opplevelse av “vanlighet” for oss. Nettopp tøys og tull,
samtaler om nyheter og andre tv-programmer, og andre aktuelle saker, har fått oss til å
karakterisere samværet som preget av en “lettbent tone”. Den lettbente tonen inneholdt to
elementer: en spøkefull omgangsform, og det vi kalte uanstrengthet. Skatvedt synes
imidlertid å dramatisere dette med “hverdagslighet” på en annen måte. Det ser ut til at
denne type hverdagslighet ikke kan tas for gitt i hennes behandlingsinstitusjon. For
Skatvedt er dette eksempler på at man gjør noe mer enn det som kan forventes eller kreves.
På Husene derimot er nettopp denne hverdagsligheten noe av det mest påfallende i de
mange tilfeldige møter som oppstår mellom personal og beboere i løpet av en vanlig dag.
På en måte innebærer dette at Husene i større grad er inviterende til nykteristverden
overfor beboerne. Når det er vanligheten som regjerer, betyr dette at beboerne i en viss,
kanskje stor grad, opplever hverdagslige ritualer som bryter kontinuiteten av de
degraderende seremoniene som utgjør grunnlaget for stigmatiseringen.
Samtidig blir opplevelsen av at det gjøres noe “mer” mindre tydelig. Dette får kanskje
også en annen betydning på Husene. At ansatte på Husene gjør mer enn det som kan
kreves av dem, er temmelig åpenbart. Det er for eksempel ingen som kan kreve å få satt
opp et samarbeidsmøte med andre hjelpeinstanser. Aktivitetene på Husene er ofte initiert
av ansatte, og hviler på deres velvilje. Det samme gjelder når primærkontaktene tar med
beboere på kafé. I kapittel 6 i Del II er det flere eksempler, for eksempel under
overskriften “kjøkkener” der det gjengis utdrag fra måltider. Noen ganger dekkes det på
særdeles pent og delikat, og man tilbereder mye mer enn ellers. Eksemplene på å gjøre
noe “mer” for Skatvedt handler i større grad om å bryte med den formelle settingen, å
gjøre noe uventet personlig, som kanskje også er følelsesmessig ladet.

Kjærlighet og omsorg
Vi er av den oppfatning at Skatvedts analyse av kjærlighetsbærende samhandlingssituasjoner kan brukes til å fremheve sentrale trekk ved Husene og måten de fungerer
overfor beboerne. Bruken av begrepet “kjærlighet” er imidlertid problematisk. Måten
dette brukes på, forblir fremmed for oss, spesielt fordi det gir så mange og sterke
assosiasjoner til privatsfæren. Her ligger det for så vidt ingen kritikk av Skatvedt, hun
argumenterer godt for sitt begrepsvalg. Det er også basert på uttalelser fra beboerne på
institusjonen hun studerte, det er således empirisk fundert. I tillegg er det koblet til en
grundig gjennomgang av Goffmans og andres analyseverktøy. Det er også vanskelig å se
hvilke begreper hun ellers skulle valgt. For oss har det vært kunstig, og temaet her er
først og fremst omsorg, ikke kjærlighet.
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Vi skilte mellom omsorgens praktiske og følelsemessige komponent. Den praktiske
komponenten ligger i de institusjonaliserte tiltakene på Husene. Vi har også hevdet at
disse tiltakene formidles med en følelseskomponent. Riktignok har vi funnet kilder til
konflikter og “knute på tråden” mellom beboere og ansatte. Men utakknemlighet,
urimelige avvisninger og manipulering, virker mer som støy i en ellers lettbent
omgangsform. Er den kjærligheten som Skatvedt snakker om, det samme som den
følelsesmessige omsorg som Basberg omtaler? Spørsmålet får aktualitet gjennom Finstads
likhetstegn mellom omsorg og kjærlighet (Finstad 1990: 65).
Wærness’ følelseskomponent synes å bestå i at den som yter en tjeneste gjør dette med
“bekymring, følelser, hengivenhet og omtanke”. Skatvedt har en litt annen innfallsvinkel.
Det som kjennetegner hennes kjærlighetsbærende samhandlingssituasjoner synes å være
at man er personlig, at man foretar seg noe mer enn det som kan kreves eller at det er
tegn på autentisk følelsesmessig tilstedeværelse. Dette er alt sammen knyttet til det hun
kaller “annenordens ritualer”. Dette er ritualer hvor partene ikke bare gjør “de riktige
tingene”, men også gjør det “autentisk” og med “umiddelbarhet”. Situasjonene blir
preget av “intensitet”. Ritualene gjennomføres med spontanitet og/i følelsesmessige
reaksjoner (Skatvedt 2001:104-109).
Vi ser at innfallsvinklene er forskjellige. Det er likevel interessante likheter. Wærness
bruker tre navn på empatiske følelser, sammen med ordet “følelser”. Skatvedt ser ut til å
være mer opptatt av hvordan disse følelsene formidles og hva som skal til for at de
oppfattes som “ekte”. Dette er i seg selv et interessant prosjekt, siden ethvert vellykket
forsøk på å avdekke det autentiske, vil utvide mulighetene for å misbruke det, og
dermed undergrave “ekteheten”. Det autentiske er på mange måter avhengig av at det
ikke settes ord på.
Når Finstad setter likhetstegn mellom omsorg og kjærlighet, er det nok riktig å forstå det
konkret i forhold til hvordan de “voksne” i Selbukollektivet oppfører seg som foreldre
overfor ungdommene. Det er ikke et universelt poeng hun fremfører. Likeledes er det
ikke helt treffende å sette likhetstegn mellom det Skatvedt kaller kjærlighet og det
Wærness kaller omsorg. Men det stemmer godt med Wærness omsorgsbegrep at
kjærlighet i Skatvedts fremstilling er løsrevet fra den øvrige handling.
112

Spørsmålet om de kjærlighetsbærende samhandlingssituasjonene tar utgangspunkt i
spørsmålet om hva som “virker” i relasjoner mellom behandlere og pasienter. Verken
Marcus Thrane eller Dalsbergstien er eller skal være behandlingsinstitusjoner. Skatvedts
poeng handler ikke om selve behandlingen (de “formelle settingene”). Poenget er heller
at de uformelle kontaktene og relasjonene som oppstår rundt de formelle settingene kan
virke støttende på den øvrige behandlingen, og faktisk kan være avgjørende for at denne
skal bære frukter. På samme måte mener vi at den omsorgen som vises utenom de
formelle hjelpetiltakene på Husene er vel så viktige for beboerne. Videre kan de være
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avgjørende for å få beboerne til å ta i mot de mer formelle hjelpetilbudene og bidra til et
“klima for endring”.
Det er mye som tyder på at det Skatvedt kaller kjærlighetsbærende situasjoner er mer
vanlige på Husene enn der Skatvedt gjorde sin studie. Samtidig er det ikke like mange
formelle situasjoner å vise dette i. Den lettbente tonen kan lett tas for gitt av beboerne.
Den fremstår da ikke som imøtekommelse med samme kraft, som når den kontrasteres
av en større andel formelle settinger der rollene og forventningene om hvordan man skal
oppføre seg er klarere. Det er i bruddet med forventningene mange av tegnene på det
autentiske blir synlig. Og denne kontrasten er mindre tydelig på Husene, det er færre og
mindre formelle settinger å bryte med.

Klima for endring
Hvorvidt den omsorgen som ligger utenfor det formelle er “autentisk”, er selvsagt ikke
mulig å avdekke med vårt metodiske opplegg. Det er heller ikke noe Skatvedt kan si at
hun har gjort, men hun har forsøkt å sette navn på hva som skal til for at en situasjon
oppfattes som ekte, og har også kommet fram til at det er flere situasjoner som oppleves
slik av beboerne.
For å komme tilbake til det som kanskje er mest avgjørende for at Husene skal utgjøre
klimaer for endring, vil vi peke på utgangspunktet til Skatvedt. Beboerteorien hennes
handler om å “motvirke stigma”. Hvor vanskelig dette er, illustreres av følgende
beretning:
“Noen stab er mer blant oss, sammen med oss (dvs. i uformelle settinger, vår anm.). Da føler jeg
meg normal og at jeg kan tro at jeg kan være sammen med normale, edru folk der ute som en
vanlig mann. Andre driver og terapeutiserer hele tida, da er det alltid noe gærnt som skal
analyseres, og jeg blir pasient” (Skatvedt 2001: 104, anmerkning i original).

Det er en hårfin balanse. Man skal hjelpe, men ikke for mye, da signaliserer man at den
andre er hjelpetrengende, hjelpeløs, og mindreverdig på en eller annen måte. Hvis dette
samsvarer med beboerens selvbilde fra før, blir dette kanskje mindre dramatisk, og
oppleves mindre krenkende. I dette tilfellet vil kanskje det å ikke snakke med en beboer
som hjelpetrengende et brudd, og kanskje som et løft. Dersom beboeren opplever seg
som velfungerende, kan det å bli “terapeutisert” gjentatte ganger, oppleves som en
fornærmelse.
Stigmatisering virker gjennom en kontinuerlig strøm av ritualer der den underliggende
beskjeden fra andre mennesker er at man har en moralsk defekt, eller er mindreverdig på
andre måter. Kanskje oppleves ritualene, for eksempel manglende hilsener,
problemorienterte spørsmål fra omgivelsene, bekymrede blikk, åpne fordømmelser, som
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krenkelser i begynnelsen. Man blir kanskje fornærmet, særlig fordi vanlige prosedyrer
for å redde situasjonen ikke utløses. Etter hvert begynner man å tro på beskjeden
omverden gir. Man skifter syn på seg selv, man utvikler en “ødelagt identitet” (Goffman
1995).
Å motvirke stigma er en langsommelig prosess. Det er ikke nok å speile en beboer på en
likeverdig måte en gang, en gang i blant, heller ikke det meste av tiden. Stigmatiserte
mennesker er svært sensitive for de underliggende budskap i de mellommenneskelige
samvær og ritualer. Hvert brudd med kontinuiteten av likeverdighet blir protokollført
med langt større tyngde enn det motsatte. Om det bærer sitatet over sitt tydelige
vitnesbyrd.
Her er vi således tilbake i spenningsfeltet mellom det å hjelpe og det å drive
lavterskeltiltak. Vi la vekt på hvordan det å hjelpe kan skremme trengende mennesker
vekk fra de tiltak som er utformet for å hjelpe dem. En vesentlig grunn til at disse
unngår tiltrengte hjelpetiltak kan være at de føler seg rituelt krenket i møtene med
hjelperne. Det som imidlertid er viktigere i denne sammenhengen, er at overdreven hjelp
også kan komme i veien for å skape et klima for endring. Dette er som vi husker også en
av målsetningene på Husene.
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Å skape et klima for endring innebærer at personalet vinner beboernes fortrolighet. Men
dette er noe som krever at Husene klarer å avverge en vanlig reaksjonsmåte blant
beboerne. Vi har tidligere sett hvordan beboerne kan preges av en instrumentell
innstilling til omverdenen. Det er sannsynligvis dette som er bakgrunnen for den
utbredte erfaringen med manipulasjon som rapporteres av mennesker som driver med
sosialt arbeid, og som er behandlet over. Det er således en overhengende fare for at
beboerne vil si det de tror de ansatte ønsker å høre. Dette er en erfaring de fleste ansatte
vil kjenne seg igjen i. Hansen (2002) har også beskrevet dette fra “innsiden”, i dobbel
forstand. Han forteller hvordan fanger i fengsel systematisk tilpasser seg forventninger
om hva slags oppførsel som blir mest begunstiget. Dette er ikke et isolert fenomen sier
Hansen. Slik har undertrykte og fattige mennesker alltid oppført seg overfor sine herrer
(Hansen 2002). Dette er sannsynligvis en viktig observasjon, men spørsmålet er om den
er gyldig for lavterskeltiltak? Vi skal huske at beboernes miljø og omgivelser domineres
av helt andre typer tiltak enn det Husene representerer. Det er ikke gitt på Husene at de
forventes å ønske behandling eller rusfrihet. Det er heller ikke erklærte sanksjoner
forbundet med slik manglende motivasjon. Men hvordan skal, spesielt de nye, beboerne
vite dette?
Informasjon om dette blir formidlet i inntakssamtalene. Mange nye blir overrasket på
dette punktet. Mange har imidlertid blandede erfaringer med hjelpeinstanser. Måten man
blir møtt av de ansatte har således avgjørende betydning. Ikke bare gjelder dette det
seremonielle rundt ankomst første gang (gratis kaffe/kakao el.l.), og en spesielt
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imøtekommende væremåte. Spørsmålet er om dette inntrykket opprettholdes i de
daglige møter i ganger, på kjøkkener, i tv-stuene og ikke minst rundt resepsjonene.
Men dette er et sårbart fellesskap. Vi mener den lettbente tonen gjenspeiler en
ivaretagende holdning blant personalene. I tillegg uttrykker den en likeverdighet i
omgangsformen som fungerer som alminnelige “ansiktsbevarende” ritualer. Ritualene
fungerer som kontrast til andre institusjoner og menneskers fordømmelse og
stigmatisering. Fellesskapet rundt disse ritualene kan lett veltes om kull av to motsatte
typer hendelser. For det første at man er nedlatende, som for eksempel i urimelige
avvisninger, eller kanskje bare manglende interesse. For det andre om man innvaderer
beboeren med hjelp. Begge deler fungerer rituelt som degraderinger.
Vårt umiddelbare inntrykk av det vi kalte en lettbent tone, er således kanskje
beskrivende for at det hersker en effektiv imøtekommelse av beboerne på Husene.
Samspillet er preget av hverdagslighet, vennlighet, humor og uanstrengthet. I vår
tolkning er dette en samværsform mellom beboere og ansatte som motvirker
stigmatiseringsprosessen, etter samme mønster som Skatvedt har skissert.
Den lettbente tonen gjenspeiler i så fall at Husene på mange måter har funnet en måte å
balansere i spenningsfeltene mellom å være hjelpeinstitusjoner og lavterskel, og mellom
det å drive kontroll og omsorg, som også gir plass for de langsiktige målsettinger i
rusomsorgen.
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Kapittel 8:

Omsorg på
nest nederste trinn
Vi har i de foregående kapitlene beskrevet hva slags tiltak Dalsbergstien og Marcus
Thrane er og det arbeid som utføres på disse Husene. Vi har sett på samspillet mellom
beboere og ansatte, samt diskutert hva som karakteriserer tiltakene og eksisterende
dilemmaer. Begreper som lettbent tone, omsorg, hjelp og kontroll har vært sentrale.
Innledningsvis tok vi for oss begrepene “skadereduksjon” og “lavterskel”.
Skadereduksjonsteori og tilgjenglighetsteori ble diskutert. Sammenfaller den praksis vi
har sett på institusjonene med de teoretiske modellene? Er Dalsbergstien og Marcus
Thrane skadereduksjonstiltak og lavterskeltiltak?

Er Husene lavterskeltiltak som driver skadereduksjon?
For å ta det siste først, lav terskel er et av kriteriene for skadereduksjonstenkningen. Lav terskel
innebærer høy grad av tilgjengelighet og få barrierer for å få hjelp. Dalsbergstien og Marcus
Thrane er begge sentralt beliggende i forhold til Oslo sentrum og “Plata”. Inntak forekommer til
alle døgnets tider, inntaksprosedyren er relativt ubyråkratisk. Den enkelte kan selv henvende
seg på døra for å få rom, noe som vedkommende får så sant det er ledig plass. Garanti fra
sosialkontoret kan ordnes i ettertid, eventuelt med bistand fra personalet. Husene er døgnåpne,
både i forhold til inntak og telefonhenvendelser. Det er sjelden eller aldri ventetid for å få svar
på hvorvidt det er ledig plass. Det settes ikke krav om rusfrihet, verken ved inntak eller inne på
Husene. Det er døgnbemanning på Husene, og det kreves ikke forhåndsavtale med personalene.
Det ytes praktisk og til dels emosjonell hjelp til alle tider på døgnet, og det er sjelden beboere
må vente lenge på bistand. Det tas tak i situasjoner og aktuelle behov når de måtte oppstå. Dette
viser en høy grad av tilgjengelighet og en lav terskel.
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Lav terskel betyr imidlertid ikke “ingen terskel”. For det første må vedkommende være
innenfor målgruppen, hvilket er definert som at han/hun må være rusmisbruker, over 18
år, uten bolig, helst ha et sosialkontor i Oslo og ikke ha en “tung” psykisk lidelse. De to
sistnevnte kriteriene er ikke absolutte. Det forekommer stadig at det bor folk på Husene
som er fra andre kommuner, men dersom disse ikke har særskilte grunner for å bli
boende eller at de ikke får dekning fra sosialkontor blir botiden gjerne kortvarig. Hva
som er tung psykiatri er også et definisjonsspørsmål, og mye tyder på at det stadig er
flere beboere som sliter med alvorlige psykiske problemer.
Det er heller ikke slik at et opphold på Husene er fullstendig uten krav til beboerne.
Beboere som har trygd, forplikter seg til å betale en egenandel for opphold på
institusjonene, så sant de ikke har en særavtale som gjør at sosialkontoret også dekker
denne. Videre må alle beboere undertegne en kontrakt hvor de forplikter seg til å
overholde husreglene, deriblant å holde orden på rommet. Brudd på disse reglene kan,
og vil ofte, føre til utskrivelse. Det settes også et visst krav til hygiene og atferd i
fellesarealer, for eksempel ved måltider, men disse er ikke absolutte og vurderes
individuelt ut fra den konkrete situasjonen. Kravene for inntak og opphold ved
institusjonene er likevel så små og tilgjengeligheten så høy, at institusjonene må kunne
klassifiseres som lavterskeltiltak.
Primært er Husene bosteder, og det settes ikke krav til beboerne om at de må benytte seg
av hjelpetiltak og aktiviteter. Likevel kan nok enkelte føle at det fra personalenes side er
et underliggende ønske om atferdsendring og videreformidling til andre institusjoner
eller bosteder. Dette kan også være tilfelle, bevisst eller ubevisst. For mange i personalet
kan det være et dilemma mellom aksept av rusmisbruk og å skulle motivere for endring
av livssituasjon.
Dette bringer oss over på vårt andre spørsmål. Vi har fastslått at Husene er
lavterskeltiltak, men kan de også sies å være skadereduksjonstiltak. Oppfyller de de
teoretiske kravene for skadereduksjonstenkning?
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Husene har altså lav terskel og er relativt ubyråkratiske. Det eksisterer en “open door
policy”, både til direkte inntak fra gata og inne på Husene. Vi har sett at personalet stort
sett er tilgjengelige når beboerne måtte ønske det, og det er ikke nødvendig å gjøre en
avtale på forhånd for å få hjelp. Dette tydeliggjøres ved den ene institusjonen hvor døren
inn til resepsjonen nærmest alltid er åpen.
Beboerne får servert mat hver dag og de som ønsker det får utlevert sprøyter, alcotip,
pucker, sprøytebokser, kondomer og glidemiddel. Håndklær og sengetøy skiftes minst
hver fjortende dag, og leveres ellers ut ved behov. Det er også tilgang til vaskeri. Husene
tilbyr også sårstell, helse- og sosialfaglig bistand og veiledning (for eksempel samtaler,
følge til møter, utfylling av søknader og hjelp til å ta telefoner), samt ulike aktiviteter.
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Ernæring og sprøyteutdeling er, foruten metadonbehandling, kanskje de mest velkjente
skadereduserende tiltakene.
Likevel er det mellommenneskelige aspektet og hvordan disse tjenestene utøves vel så
viktige. Det er i noen sammenhenger varme og omsorg i det hverdagslige samværet
mellom personale og beboere som særpreger disse Husene. Selv om det snakkes mye om
rus, rusmidler og ønske om avrusning og rehabilitering, foregår dette som regel på
brukernes premisser. Personalet informerer om hva de kan bistå med, men det er sjelden
at de snakker om rusfrihet dersom beboer ikke selv tar initiativ til dette. Derimot gir
personalet råd og uttrykker sin bekymring dersom de ser endring i atferd og helse,
spesielt dersom en beboer er selvdestruktiv og ikke innser dette selv. Eksempler på dette
kan være samtaler i forhold til å redusere rusbruk, informere om faren ved
blandingsmisbruk eller gi veiledning i injiseringsteknikker og alternative inntaksmåter.
Samværet preges av høy toleranse både til rusbruk og atferd, som tidvis også kan være
svært utagerende. I de uformelle settingene fokuseres det ikke på rus, men på de
mellommenneskelige og hverdagslige hendelser.
Det er nettopp gjennom det hverdagslige samværet partene blir kjent. De ansatte “gir av
seg selv”, men mange hevder at de samtidig er bevisst sin opptreden og har en plan også
med de tilsynelatende ubetydelige samtalene, som for eksempel å oppnå en relasjon.
Denne type bevissthet er ofte det som betegnes som faglighet; ikke noe av det man gjør
skal være ubevisst eller uten hensikt. Men det kan også sees som manipulering av
beboerne for å oppnå endring i atferd. På den annen side kan relasjoner som i
utgangspunktet ikke er symmetriske, bli tilnærmet likeverdige i slike situasjoner. Partene
beveger seg vekk fra de tradisjonelle rollene som hjelper og klient, giver og mottaker.
Mange av de ansatte har uttalt at de forsøker å behandle beboerne på lik linje med andre
mennesker i samfunnet, de forsøker å ikke se på dem som en homogen gruppe. Likeverd
og det å fokusere på ressurser framfor rus og det en mestrer er i tråd med
skadereduksjonstenkningen. Denne type samvær kan også motvirke stigmatisering.
På dette grunnlaget synes det å være klart at Husene også tilfredsstiller kravene for å
kunne betegnes som skadereduksjonstiltak. De har lav terskel, er tilgjengelige, yter hjelp
på en ikke-fordømmende måte og de fokuserer på konsekvensene av rusbruket,
problemene som har oppstått som følge av bruk av rusmidler, i stedet for selve
rusbruken. Likevel er ønsket om rusfrihet tydelig som et overordnet mål. Det er viktig,
trolig også givende for begge parter, at skadene reduseres, men få er likevel gladere enn
de ansatte, når en tidligere beboer stikker innom for å hilse på – helt rusfri. Slike
solskinnshistorier er en oppmuntring i hverdagen. Kanskje var det de små hverdagslige
tingene som gjorde at vedkommende klarte å bevege seg fra “delmål” til “hovedmål”?
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Faglighet i arbeidet på skadereduksjonstiltak med lav terskel
Til slutt vil vi adressere spørsmålet om faglighet i arbeidet på Husene. Her vil vi ikke forholde
oss til den type faglighet som ligger i fagstillingene. Selv om den sosialfaglige og helsefaglige
oppfølgingen er helt avgjørende for at Husene er som de er, så utgjør de ingen spesifikk
“lavterskel faglighet”. Det faller således utenfor det som er tema i denne sammenhengen.
I en viss forstand gir det mening å skissere en arbeidsdeling mellom de ansatte som
arbeider direkte med beboerne, og de som holder Husene “i gang” med vedlikehold og
håndhevelse av husorden. Arbeidsdeling viser seg også i en svak tendens til at de som er
primær/etasjekontakter er mer individorientert i bruk av skjønn på Husene. Motsatt kan
det virke som de som har arbeidet mer konsentrert rundt resepsjonene og med vedlikehold
fører en sterkere regelorientering. Dette speiles også i det faktum at sykepleier og
miljøterapeuter i større grad befinner seg inne på beboernes rom og har sin arbeidsdag på
deres territorier, mens “resepsjonistene” har hovedansvaret for fellesarealer. Vi vil
understreke at dette ikke skal forstås som en direkte beskrivelse av arbeidet som foregår på
Husene, her er det nok også forskjeller mellom Dalsbergstien og Marcus Thrane.
I Husenes vekt på omsorg gjenspeiles også spenningsfeltet mellom hjelp og lavterskel.
Skal man dempe hjelpeintensiteten for å være attraktiv for de mest trengende? Klarer de
ansatte å la være å hjelpe beboerne ut fra egne forestillinger om det gode liv? Vi har
brukt Husenes egne formuleringer til å sette navn på denne balansegangen: “klima for
endring”. Vi har argumentert for at den “lettbente tonen” er et uttrykk for at Husene har
klart å finne en akseptabel balanse i disse spenningsfeltene.
Hvis det er slik at fagstillingene har medført en dreining mot mer omsorg, kan dette også
innebære at forholdet mellom lavterskel og hjelp er blitt forskjøvet mot mer hjelp.
Resultatet kan altså ha blitt mer omsorg og mindre lavterskel. Hva vil det si å være
“faglig” i dette spenningsfeltet?
1. Det er nok en fordel å ikke ha en altfor fordømmende holdning til beboernes livsførsel. Ikke
bare vil det gjøre det vanskelig å bidra til et “klima for endring”. Fordømmelser kan skinne
igjennom i det daglige samværet. Det vil dessuten skaffe vedkommende en unødvendig
vanskelig arbeidssituasjon. Poenget er også at endring skal være beboernes initiativ.
120

2. Vi vil fokusere på skillet mellom regelorientering og individorientering. Selv om disse
begrepene ikke brukes på Husene, vil det være et generelt poeng at mennesker i sosialt
arbeid bør ha et reflektert forhold til egen bruk av skjønn. Det har ikke vært et tema i
denne rapporten, men diskuteres kontinuerlig blant de ansatte på Husene.
3. På bakgrunn av Skatvedts begreper vil vi hevde at det ligger en viss faglighet i det å
være “hverdagslig”. Skatvedt brukte begrepet å være “autentisk”. Viktig her var det å
vise interesse, naturlige reaksjoner og å gjøre mer enn det som kunne kreves.
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Går vi nærmere inn på disse tre formene for faglighet, finner vi enda flere gjensidig
motsetningsfylte krav. Man kan spørre hva slags faglighet som ligger i det første punktet.
Vi mener dette er viktig å påpeke, siden de fleste som er utdannet innen sosialt arbeid er
vant til å forholde seg til andre mennesker på en endringsrettet måte. Det er for mange
ansatte en stor overgang å komme til et lavterskel tiltak. Dette gjelder spesielt dersom de
tidligere har arbeidet innenfor andre områder i helse- og sosialsektoren som er mer
endringsorientert, for eksempel på en behandlingsinstitusjon eller på et sosialkontor. På
mange måter er det den ikke-fordømmende holdningen som definerer det spesifikt
faglige ved lavterskel tiltak. Det kan være en stor utfordring å skulle la være å arbeide
endringsrettet og å akseptere den enkeltes ønske om å ruse seg selv om det fører til
skader. Det er mulig skadereduksjonstiltak som Dalsbergstien Hus og Marcus Thranes
Hus må operere i en mer omsorgstung variant av forholdet mellom regelorientering og
individorientering.
Når det gjelder punkt to har vi imidlertid sett at dette gjenspeiler et helt generelt
dilemma i sosialt arbeid. Spenningene oppstår først og fremst i forhold til punkt tre. Hvis
man hele tiden skal være bevisst hvordan man oppfører seg, hvordan kan man da ivareta
kravet om å være autentisk
Helt generelt kan vi si at Husene rommer to typer oppførsel overfor beboerne. Viktigs
skal den ikke-fordømmende velkomsten i fellesskapet være. Men av og til kan man også
arbeide endringsrettet. Dette skal helst være på beboerens initiativ. Av og til kan det være
vanskelig å vite om beboeren ønsker at personalene skal ta slike initiativ, eller når det vil
være positivt for beboeren. Hvis vedkommende ikke er mottakelig, risikerer man å støte
beboeren fra seg.
På en måte er det her den spesielle fagligheten på lavterskel skadereduksjonstiltak ligger.
En annen måte å si det på, kunne være at det er grenser for faglighet. Å sikre autensitet
og hverdagslighet i forholdet til beboerne er på mange måter noe som ikke kan læres.
Det kan knyttes til “personlig egnethet”, men det er ikke poenget her. Poenget er at jo
mer man lærer om hvordan man skal oppføre seg “riktig” overfor beboerne, jo mer
beregnende og instrumentell blir man i møtene med dem. Dette kan merkes på mange
måter. Det kan for eksempel merkes av beboerne, gjennom de daglige ritualer, der
autensiteten mangler. Dette undergraver i så fall det klima for endring som ellers
etterstrebes. Selve begrepet “klima for endring” inneholder et element av beregning, som
ender opp i et paradoks: Man skal ikke kreve endring, bare lage et klima for det, for på
sikt å oppnå endring. Man skal være beregnende ikke-beregnende.
Med utgangspunkt i spenningsfeltene kontroll–omsorg og hjelp–aksept har vi identifisert
tre elementer i en spesifikk lavterskel faglighet. Disse står til dels i et innbyrdes
motsetningsforhold, og danner grunnlaget for et gjennomgripende paradoks på slike
institusjoner. Men dette er samtidig grunnen til at vi har valgt å tematisere arbeidet på
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Husene som spenningsfelter. Ved å snakke om spenningsfelter vises det til at konkrete
løsninger på paradokser mangler, men spenningsfelter identifiserer dilemmaer man kan
forholde seg til. Det faglige blir da å ha et bevisst forhold til disse, både spenningsfeltene
og paradoksene.
Med utgangspunkt i forholdet mellom autensitet og faglighet, kan det med en viss rett
hevdes at jo mer man kan, jo mindre kan man det spesifikt faglige på lavterskel
institusjoner. Å bli for faglig, kan bli dårligere faglig sett, enn om man er mindre faglig.
Hva er det da å være faglig? Rent skjematisk kan dette tegnes opp som en fortsettelse av
den antydete arbeidsdelingen mellom verneassistenter og fagstillinger. De “faglige” er
primær/etasjekontakter, de er på beboernes rom, og er mer individorienterte i bruk av
skjønn. Verneassistentene holder Husene i orden, er mer regelorienterte og har ansvaret
for fellesarealene.
Et klima for endring er beregnende ikke-beregning. Dette paradokset løses til dels
gjennom arbeidsdelingen skissert over. Den lettbente tonen kjennetegner samspillet i
fellesarealene. Selv om denne ikke er begrenset til verneassistentenes omgang med
beboerne, oppstår denne i deres ansvarsområde. Og det er den lettbente tonen som
skaper grunnlaget for at de “faglige” kan komme inn på beboerne, og “komme rundt”
beboernes skepsis mot hjelpere og endringsrettede institusjoner.
En konsekvens av dette perspektivet er at det vil være et mål i seg selv å til enhver tid ha
en personalgruppe som ikke bare består av sosial-og helsefaglig personell, men også
enkelte som ikke representerer noen som helst faglighet. En viss grad av personlig
egnethet vil alltid være påkrevet, men det kan være en fordel om enkelte av de ansatte
studerer ved siden av, driver med kunstnerisk utfoldelse på deltid eller har andre
tilknytninger til det vi har kalt nykteristtilværelsen. Dermed vil man både kunne ivareta
det faglige og det ikke-faglige i samhandlingssituasjonene, samtidig som Husene blir
beriket med et mangfold av personligheter. Sist, men ikke minst, er det viktig at de
ansatte er oppmerksomme på tegn på utbrenthet og at dette tas på alvor. Verken de
ansatte eller beboerne på Husene er tjent med et personale som ikke lenger har noe å gi.
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Kapittel 9:

Avslutning
Forhåpentligvis har denne rapporten fremmet forståelse av virksomhetene på
Dalsbergstien Hus og Marcus Thranes hus spesielt, og lavterskel skadereduksjonstiltak
generelt.

Hva ligger i begrepet “klima for endring”?
Husene bebos av mennesker som ruser seg hver dag, intensivt. De bryter loven hele tiden
i kraft i av sin rusing. De fleste vil være enige om at endring i deres rusmønster ville være
til det beste, ved siden av at lovbrudd i seg selv er uønsket. Men Husene er ikke
behandlingsinstitusjoner. Endring er ikke et mål for beboerne under deres opphold. Det
er det andre institusjoner som skal ta seg av. Sånn sett er husene rene botilbud. Husene
ligger under seksjon for skadereduksjon i Rusmiddeletaten, og skal således blant annet
bidra til å lindre de skadene som følger med rusbruken.
På den annen side finner man en tvetydig holdning til endring på Husene. For det første
kan det være vanskelig å forholde seg til mennesker i så stor nød som beboerne på
Husene, uten å forsøke å hjelpe dem. For det andre er det mange av de ansatte som er
utdannet hjelpearbeidere. Det ligger i deres profesjonelle trening å fokusere på løsninger
og arbeide endringsrettet. For det tredje er mange av aktivitetene på Husene innrettet på
endring. Samarbeidsmøter og ikke minst formidling til andre institusjoner, er de mest
tydelige eksemplene. Personalene, og særlig primærkontaktene, forsøker å holde tett
kontakt med de enkelte beboerne, og gjør oppmerksom på den hjelpen de kan tilby. For
det fjerde tilbyr Husene omfattende hjelpetilbud innen helse, sosialfag og øvrig personlig
oppfølging. Det er matservering en gang i døgnet ved begge Husene, det deles ut
brukerutstyr, og personalet følger opp romorden. Hver beboer har en fast kontaktperson
blant de ansatte.
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Vi hevder at målsetningene kan komme i konflikt med hverandre, og her ligger kimen til
spenningsfeltene de ansatte og beboerne på Husene må forholde seg til.
1) Det er en utbredt erfaring at mange som hadde hatt særlig god bruk for det, ikke
nyttiggjør seg hjelp, som for eksempel botilbud, dersom det er forbundet med
forventninger om endring. For mye hjelpetilbud kan derfor skremme de mest
trengende vekk. Selv om det er et poeng å hjelpe dem som faktisk kommer inn under
tiltaket, kan det å hjelpe dem for mye støte de mest slitne vekk.
2) Beboerne er vant til å fremstille seg som mer motiverte for endring enn det de egentlig
er, for eksempel fra andre institusjoner. “Institusjonell tilpasning” kan således utløse
“hjelpebehovet” eller reelt sett uønskede tiltak fra de ansatte, og videre en gjensidig
forsterkende misforståelse omkring beboerens egentlige behov og fremtidsplaner.
Utgangspunktet er at hjelp til beboerne, både skadereduserende tiltak og hjelp til
rusfrihet, skal foregå på beboernes premisser og initiativ. Dette forutsetter at beboeren
kan være ærlig om sine egne behov og ønsker. I denne sammenhengen kan for mye
hjelp være et hinder. For mye hjelpetilbud kan signalisere en endringsorientert
virksomhet, som utløser “institusjonell uærlighet”.
Det er ikke slik at Husene SKAL endre beboerne og deres livsførsel, men de KAN, og til
tider VIL de. De skal legge forholdene til rette for endring av livsførsel, men det skal ikke
kreves. Hvordan klarer man på Husene å tilpasse seg spenningsfeltene? Klarer de å lage
et tilbud som verken blir “behandling light” på den ene siden, eller ren oppbevaring på
den andre siden?

Personalets perspektiv
De ansatte skal forestå en rekke ytelser på Husene. Noen av disse er av mer teknisk art,
som å dele ut nøkler og åpne dører, finne såpe/lyspærer og sette fram/rydde måltider. En
viktig del av arbeidet går også med til å hente sengetøy, servere kaffe/te og å dele ut
sprøyter og annet brukerutstyr.

124

I tillegg kommer en del kontrolloppgaver. I forlengelsen av samværet med beboerne
under måltider og andre fellesarealer kommer de ansatte til å bevitne overtredelser av
husreglene. I tillegg er det enkelte kontrolloppgaver forbundet med romorden.
Personalet kan også forstås som omsorgspersoner. Det å gi sprøyter, mat, forbinde sår og
være oppmerksomme på hver enkelt beboer og hvordan vedkommende har det, kan sies
å være omsorgsoppgaver. Personalet og beboere snakker med hverandre, ikke bare om
praktiske ting som post og husorden, men om hverdagslige og til dels private ting. I
tillegg har mange ansatte jevnlig kontakt med forskjellige beboere, særlig
primærkontakter (og lignende), og deltar aktivt deres forhold til forskjellige deler av
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hjelpeapparatet (for øvrig). Med utgangspunkt i et skille mellom en handlings
følelsesaspekt på den ene siden og dens praktiske element på den andre, kan vi si at mye
av det personalet gjør i arbeidstiden tilfredsstiller kravet til å kalles omsorg. Mange
ansatte oppfatter seg som omsorgsarbeidere, i Husenes presentasjon av seg selv legges
det vekt på at de skal yte omsorg.
Husene preges blant annet av et spenningsforhold mellom omsorg og kontroll. Men det
er ikke vår påstand at kontroll og omsorg står entydig i motsetning til hverandre. Ofte
finner man eksempel på omsorgfulle handlinger som så å si snylter på kontrollen. Det
kan være tilfeller der personalet unnlater å slå ned på handlinger som bryter med
husreglene, eller at man gir beboerne ting/tjenester de ellers ikke hadde krav på.
Dessuten har vi tilfeller der den ansatte gjør mer ut av arbeidsoppgaven enn
vedkommende hadde behøvd.
Den såkalte “lettbente tone” antyder at de tjenester personalene tilbyr mottas på en
respektfull og akseptabel måte. Det hender likevel at det oppstår “knuter på tråden”. Vi
har tematisert dette som “utakknemlighet og manipulering”. Begge deler kan slite på
personalet, og forsure forholdet til beboerne generelt eller i forhold til enkelte beboere.
Hvordan oppleves forholdet til beboerne for personalet? Dette er selvsagt et spørsmål
med mange og varierende svar. Noen vil legge mer vekt på det å vise/gi omsorg enn
andre. Andre vil legge mer vekt på kontrollelementet. I forhold til spenningsfeltet
mellom kontroll og omsorg er det mulig for den enkelte ansatte å tilpasse seg
individuelt: det er et stort skjønnsrom for den enkelte i vedkommendes daglige
virksomhet. Man kan legge seg på en regelorienterende eller en individorientert linje.
Poenget i denne sammenhengen er å fremheve omsorg som en vesentlig bestanddel i
personalets selvforståelse som ansatte ved et av Husene.
I tillegg har vi lagt vekt på den lette omgangsformen mellom beboere og ansatte. Dette er
med på å bekrefte de ansattes selvforståelse som omsorgsarbeidere. Vi vil legge til at det
ikke er vår mening her å antyde at dette er en feilaktig selvforståelse – poenget er å få
fram de ansattes syn på seg selv.

Beboernes perspektiv
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Her skal vi dvele litt ved hvordan beboerne opplever samværet med personalet. Når vi
har karakterisert stemningen på Husene med begrepet “lettbent tone”, gjelder dette også
beboerne.
Samtidig er det nok slik at beboere av og til opplever at de blir møtt med urimelige
avvisninger fra personalene. Hva som oppleves urimelig er forskjellig, og avhenger av
hva slags forventninger man har til personalene. Dette kan igjen preges av hva slags
institusjoner man har erfaringer fra tidligere. Er erfaringsbakgrunnen preget av fengsler
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og sterkt kontrollerende institusjoner, vil forventningene til de ansatte være mer
beskjedne, enn om man har opphold på arbeidskollektiver friskt i minnet.
Vi vil her poengtere at det kan være svært vanskelig å avgjøre om noe er en urimelig
avvisning i en konkret situasjon. Ofte vil den ansatte kunne påberope seg en eller annen
regel, eller forsiktighetsgrunn, alternativt en tolkning av situasjonen, som rettferdiggjør
vedkommendes handlemåte. Dette handler om de ansattes “skjønnsrom”. Det ligger i
begrepets natur at det ikke finnes regler for hvordan man skal gå fram her. Det kan være
tradisjoner og “kultur”, men ikke nedfelte regler. Grensen mellom urimelige avvisninger
og “regelorientering” er således vanskelig å avgjøre i konkrete situasjoner. Men det er
klart, også fra samtaler med ansatte, at slikt kan forekomme.
Vi har sett at omsorg er en vesentlig bestanddel av Husenes tilbud. I tillegg er det mye av
arbeidet på Husene som kan kalles omsorgsarbeid, i et sosial- og sykepleiefaglig
perspektiv. Det er likevel ikke dermed sagt at dette oppleves som omsorg fra beboernes
side.
Vi har som nevnt ikke intervjuet beboerne om hvorvidt de opplever de ansatte og deres
virksomhet som omsorg. Det er grunner til å anta at de ikke gjør det. For det første er det
slik at mye av det som kalles omsorg, er slike handlinger som innebærer at personalet
gjør “mer” enn det som er krevd av dem i situasjonen. For at beboeren skal forstå at det
ligger en form for omsorgsfullhet i den ansattes opptreden, forutsetter det da at beboeren
vet akkurat hva som kunne forventes og kreves. Det er langt i fra sikkert at det er en
rimelig forutsetning. Særlig gjelder dette nye beboere.
For det andre, og det er kanskje viktigere, berører disse handlingene en veldig liten del av
livene deres. Beboernes livssituasjon er i de aller fleste tilfeller så elendig at det er
vanskelig å finne noe å sammenligne med.
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Når dette er sagt, er det ikke meningen å formulere en unnskyldningsliste for beboerne.
Poenget er å sette samspillet mellom beboere og ansatte i en rimelig kontekst. I denne
sammenhengen er det å viktig å få fram hvordan hverdagene til beboerne ser ut. Det å
være “narkoman” er et knallhardt liv. Da sier det seg selv, at om en ansatt på et
skadereduksjonstiltak innrømmer vedkommende to puter i stedet for den foreskrevne
ene, så kan det bli bagatellmessig i den store sammenhengen. På den annen side kan det
å bli møtt på en slik måte utgjøre en sterk kontrast til resten av hverdagen. Poenget vårt i
denne sammenhengen er at begge deler er forståelig. Om beboeren tar dette “for gitt”, er
det forståelig ut fra hverdagen og livssituasjonen for øvrig. Men det kan også kaste lys
over fenomenet “utakknemlighet”.
Det er mulig livssituasjonen også kan kaste lys over det de ansatte kan oppleve som
manipulering. Manipulering kan betraktes som et fattigdomsfenomen. Beboerne er vant til
å forholde seg til sosialkontorer, behandlingsinstitusjoner, kanskje
behandlingsinstitusjoner eller psykiatriske avdelinger på sykehus, mange har også
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fengselserfaringer. Felles for disse er at man kan være nødt til å forstille seg for å oppnå de
beste goder. Dette er en helt alminnelig erfaring, også omtalt av beboerne selv. Manipulering på sosialkontorer er også et velkjent tema fra litteraturen (Wallin Weihe 1999).

Samspill
Når vi har valgt å fokusere på samspill, er det blant annet fordi dette åpner for at begge
parter går inn i relasjonen med forskjellige forutsetninger. Det har vært et poeng å vise
hvordan møtene mellom beboere og ansatte ser ut for begge parter. I tillegg er det
selvsagt slik at samspillet er mer eller mindre “selvgående”, når det først er etablert.
Et eksempel kan være hvordan litt fleiping fra den enes side besvares med fleip fra den
andres side. Dette kan etter hvert manifestere seg i en humoristisk omgangsform. Et
annet eksempel er forholdet mellom avvisninger og utakknemlighet. Urimelige
avvisninger kan igjen forsterkes av manipulasjon og utakknemlighet.

Samspillet i et “klima for endring”
Den lettbente tonen viser at man på Husene har klart å finne en måte å omgås hverandre
som er gunstig med tanke på det å utgjøre et “klima for endring”. For det første tyder
dette på at personalet er forholdsvis “ufarlig” for beboerne. Humor kan i seg selv skjule
anstrengte relasjoner mellom mennesker eller grupper. Men i den “lettbente tonen” fant
vi også en form for uanstrengthet, som blant annet viste seg i at beboere og ansatte
kunne omgås uten å snakke med hverandre. Det er med andre ord ikke slik at de ansatte
benytter en hver anledning til “oppbyggelig snakk” med beboerne. Dette kan være et
veldig sterkt signal til beboerne om at endring og hjelp er noe som må komme på deres
initiativ. Selv om det er ordløst, blir det et sterkt signal om at de ansatte lar beboerne
være i fred dersom de ønsker det. Dette gjelder selv om det i personalgruppene er fordelt
ansvar for de enkelte beboerne, som følges opp i forhold til deres egen situasjon, og
tilbud om forskjellige hjelpetiltak.
At hjelp foregår på beboernes premisser viser seg mest tydelig i Feltpleiens arbeid. Sykepleierne ved feltpleiestasjonene venter store deler av arbeidsdagene på at beboere skal
oppsøke dem. Spesielt ved et av Husene brukes dagene til å gjøre avtaler med beboere om
behandling, som ikke blir fulgt opp fordi beboerne “ikke har tid” (akkurat da).
En annen observasjon vi har gjort, er at beboere og ansatte hilser på hverandre når de
møtes i korridorer og i fellesrom. Dette taler også sitt tydelige språk om gjensidig
anerkjennelse mellom beboere og ansatte.
Hverdagsligheten på husene kan ved første øyekast synes tilforlatelig. På den annen side
ligger det en potent kilde til endring akkurat her. Med utgangspunkt i Goffmans teorier
om samhandlingsorden og Skatvedts omtalte studie, mener vi det kan finnes en form for
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rituelt (gjen-) opptak til nykteristverden i denne formen for samvær. Skatvedt omtaler
dette som en “omvendt stigmatiseringsprosess”. Det handler om at krenkede personer
kan få en fornemmelse av restituert egenverd gjennom alminnelig omgang med ikkedegraderte mennesker. Dette er en prosess som ikke kan forseres, den må bestå i
likeverdighet i omgangsformen, uten at den blir tematisert som dette.
Som nevnt har mange beboere erfaringer fra behandlingsinstitusjoner og mer
kontrollpregede institusjoner som fengsel og enkelte psykiatriske anstalter. Dette er
institusjoner hvor pasienter/fanger/klienter/elever, ofte er nødt til “å late som” for å
oppnå goder. I behandling kan man være nødt til å fremstå som mer motivert enn man
egentlig er. I fengsel må man kanskje smiske med fangevokteren for å få lettere soning,
osv. På sosialkontorer gjelder det samme. Det er således en stor utfordring for Husene å
få beboerne til å forstå at de faktisk ikke behøver å endre rusvaner for å få bli boende.
Like stor utfordring er det å få dem i tale om hva de egentlig vil. Vår erfaring er at alle
beboere er ambivalente. Men om trangen til å fortsette å ruse seg er det som kjennes
sterkest, skal det være mulig å si det på Husene. Det taler derfor til deres udiskutable
fordel at dette er uttalelser man kan høre på begge Husene.
Dette er de hovedtrekk vi vil fremheve. Vi har forsøkt å bevitne virksomheten ved
Husene utenfra, og kommet fram til at vi synes de har funnet en tilpasning som verken
gjør dem til “behandling light” eller rene oppbevaringsanstalter.

Kritisk tilbakeblikk
I kapittel 7 forsøkte vi å trekke noen tråder fra samspillet mellom beboere og ansatte slik
dette er observert og de “lag av kontekster” som er presentert innledningsvis. I kapittel 8
antyder vi noen implikasjoner dette får for hvordan man kan begrepsfeste en egen
“lavterskel faglighet”. Begge disse kapitlene står likevel på usikkert grunnlag. For det
første vil vi atter gjøre oppmerksom på det begrensede omfanget av dette prosjektet.
Dette er i utgangspunktet et halvt års prosjekt. Det er begrenset hvor grundige
tolkninger man kan gjøre av et omfattende materiale i denne perioden. For det andre vil
vi gjøre oppmerksom på noen metodiske reservasjoner (se også Del II). I ettertid er det
lett å se at vi skulle lagt større vekt på intervjuer og samtaler med de involverte parter.
Tolkningene i kapittel 7 og 8 er således ikke konfrontert med partenes egenforståelse.
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Har vi lagt for mye vekt på personalets opplevelser og fokus på omsorg? Har vi vært for
positive i forhold til Husenes forsøk på å etablere “klima for endring”? Det er noe som
kan tyde på at det første spørsmålet kan besvares positivt. Hansen (2003) har presentert
en kritikk av Basbergs fokus på omsorg i fengsler. Han hevder at Basberg (2001) ikke
forstår fangenes situasjon i deres møter med fangevokterne. En ting er at han mener det
er misvisende å snakke om omsorg i fengsel. Vi forstår ham dit hen at det å sitte
innesperret i fengsel er forbundet med så mye lidelse og så mange nedverdigelser at om
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fangevokterne skulle utvise omsorg i enkelte handlingsvalg, så drukner dette fullstendig
i fangenes hverdag. I tillegg er det slik at det som vokterne eventuelt måtte oppleve som
“hyggelig” og “konstruktivt” i møtene med fangene, har en helt annen bakside for
fangene. Fanger vil alltid opptre slik de forventer at vokterne liker. De vil oppfylle hvert
enkelt ønske en fangevokter måtte, hver bidige teori han eller hun måtte fremsette. Dette
er ikke unikt for fanger sier Hansen et annet sted. Dette er universelt for alle undertrykte
til alle tider (Hansen 2002). Vedkommende vil forholde seg til sin hersker på en slik
måte at tilværelsen blir lettest mulig.
Som tidligere presisert er ikke fengsel direkte sammenlignbare med lavterskel
institusjoner som Marcus Thrane og Dalsbergstien Hus. Kritikken fremført av Hansen
gjør oss likevel oppmerksomme på om hvorvidt vi kan ha gjort samme type feil.
Beboerne på Husene lever i en ekstremt vanskelig livssituasjon. Vi har også sett at mange
har erfaringer fra institusjoner der de oppfører seg instrumentelt. Det er som tidligere
omtalt ikke uvanlig å hevde at rusmisbrukere er instrumentelle og manipulerende i
møter med sosialkontorer, behandlingsinstitusjoner osv. Beboerne på Husene kan således
lett ta med seg en slik holdning fra andre institusjoner, og kanskje få bekreftet sine
mistanker gjennom den vekt som legges på hjelp, videreformidling og endring. Kanskje
vekker også andre fellestrekk med de øvrige institusjonsapparat den samme typen
reaksjon. Inntakssamtaler med krav om utlevering av opplysninger om en selv kan vekke
assosiasjoner til behandling, psykiatri, og eventuelt fengsel. Kanskje klarer beboerne
også å innbille personalene at de “spiller på lag” og at alt er i sin skjønneste orden.
Kanskje forekommer det utstrakt tilfredsstilling av hva beboerne antar er personalets
forventninger. Og ikke minst, kanskje er forfatterne av denne rapporten også blinde for
denne dimensjonen ved samværet på Husene. Her er mangelen på anonyme og/eller
anonymiserte spørsmål til beboerne spesielt påfallende.
Hvis disse betraktningene er korrekte, betyr det også at vi har konkludert feil i forhold til
om Husene kan sies å ha etablert “klimaer for endring”.
Vi har fremhevet den lettbente tonen som det mest karakteristiske trekket ved Husene.
Innbakt i dette begrepet ligger en humoristisk omgangsform og det vi har kalt
uanstrengthet. Men vi har ikke undersøkt denne humoren nærmere. Det er mulig at en
grundigere undersøkelse av “det humørfylte” viser seg å foregå på de ansattes premisser.
En systematisk leting etter hvem som initierer vitsingen ville kunne kaste lys over dette
spørsmålet, men det har vi ikke gjort. En sosionomstudent som hadde hatt praksis i et
fengsel, kunne fortelle oss at fangene alltid lo av vokternes vitser. Med tanke på Hansens
kritikk, kaster dette et tvilsomt lys over vårt begrep om den lettbente tonen.
De finnes lite materiale som kan kaste lys over de problemene som her er nevnt. Vi
nevner dem for å peke på begrensninger i vår undersøkelse, og for eventuelt å antyde
hvordan andre kan følge opp arbeidet med denne rapporten. Vi ønsker heller ikke å
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fremstille våre funn som bedre fundert enn det de er. Det er likevel et faktum som støtter
våre konklusjoner. Vi har sett at beboerne stort sett sier seg fornøyd med tiltakene i ISITundersøkelsene. Disse undersøkelsene har begrenset verdi i denne sammenhengen. Først
og fremst fordi de ikke sier noe om hva slags forventninger beboerne hadde, og hva de
eventuelt sammenligner med. Med tanke på beboernes livssituasjon kan man tenke seg
at det ikke skal så mye til for å gjøre en beboer fornøyd. Samtidig så viser disse
undersøkelsene noen veldig interessante variasjoner. Den undersøkelsen som ble gjort på
Marcus Thrane våren 2002, viste at beboerne var merkbart mindre tilfreds enn tidligere
undersøkelser. Dette var en periode med mye sykdom i personalgruppen, og også annen
form for uro. Det ville være rimelig å tolke dette som at de ansatte på Husene gjør en
jobb som har betydning for beboerne.
Denne rapporten er ikke en evaluering. Den er ment som en beskrivelse, og vi håper at
den kan gi et innblikk i hvordan hverdagen på to skadereduksjonstiltak er. De er ikke
bare et bosted, men gir tilbud om noe mer: personalet, de tjenester de tilbyr, omsorg og
ikke minst den lettbente tonen på Husene. Det er en kjent sak at relasjoner har stor
betydning for å lykkes med behandling. Kanskje er nettopp disse faktorene også
avgjørende for å oppnå et ønske om endring? Uansett kan samspillet mellom beboere og
ansatte, de hverdagslige hendelser og samvær, være med på å gi noen lyspunkter i en
ellers vanskelig tilværelse. Hva er det viktigste? Å gi lyspunkter? Eller at lyspunktene
kan bidra til endring?
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