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Forord

Oslo har landets største konsentrasjon av både første og andre generasjons
innvandrere. Det er derfor forventet at det også blant etniske minoriteter over
tid oppstår problemer relatert til rus og rusmiljøene i storbyen. Det må imidler-
tid sies at dette problemet synes langt mindre utbredt i disse miljøene enn i et
tverrsnitt av etnisk norske.

For å sikre seg kunnskap før eventuelle nye tiltak planlegges knyttet til etniske
minoriteter med problemer relatert til rusmidler, har flere instanser bedt
Rusmiddeletatens kompetansesenter om å foreta en kartlegging av situasjonen.
I dette arbeidet har kompetansesenteret hatt uvurderlig hjelp av ansatte i 23
ulike tiltak i rusfeltet samt 8 brukere. Uten deres deltakelse hadde vi ikke
kunnet utarbeide denne rapporten.

Rapporten er første skritt i etatens arbeid med å sikre en hensiktsmessig,
kunnskapsbasert tilnærming til det videre arbeidet både lokalt og nasjonalt.

Oslo, september 2006

Lilleba Fauske
Direktør
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Sammendrag

De siste hundre års folkevandringer, fra bygd til by og land til land, har bidratt til
å gjøre Oslo til en multikulturell storby. I januar 2005 besto innvandrer-
befolkningen i Oslo av 118 300 innbyggere som vil si 22,3 prosent av byens
befolkning. Innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige land utgjorde 18,2 prosent.
Samtidig meldes det om økning i antall rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn både i og utenfor Oslos tunge rusmisbrukermiljøer. På tross
av at undersøkelser viser at andel unge med ikke-norsk etnisk bakgrunn som har
brukt og bruker rusmidler, er lavere enn den vi finner blant etnisk norsk ungdom,
kan det synes som om det er grunn til bekymring. Det blir samtidig fremholdt i
ulike undersøkelser at personer med etnisk minoritetsbakgrunn over 18 år i liten
grad er brukere av det offentlige tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere.
Rusmiddeletatens kompetansesenter (RKS) har fra statlig og kommunalt hold blitt
bedt om å fokusere spesielt på rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn.
RKS har i denne undersøkelsen valgt å undersøke i hvilken grad rusmiddel-
brukere med etnisk minoritetsbakgrunn har behov for særskilt innsats. For å
belyse spørsmålsstillingen blir det her blant annet fokusert på om det finnes
barrierer som hindrer disse rusmiddelbrukerne i å oppsøke og gjennomføre
rusmiddelbehandling.

I denne undersøkelsen er det benyttet et kvantitativt og kvalitativt design for å
belyse spørsmålsstillingen. Undersøkelsens empiriske materiale baserer seg på et
statistisk materiale, data fra fokusgrupper og individuelle intervjuer. Data fra det
statistiske materialet er hentet fra et nasjonalt klientkartleggingsskjema som
inneholder en rekke variabler om klientens situasjon. Det ble gjennomført
fokusgrupper og intervjuer med 33 ansatte i statlige, kommunale og private tiltak
i Oslo. Videre ble det gjennomført individuelle intervjuer med åtte brukere av
tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere. Disse brukerne, som er over 18 år, ble
hovedsaklig rekruttert av deltakerne i fokusgruppene. Brukerutvalget har en
tilknytning til Tyrkia, Somalia, Marokko, Pakistan og Kenya. Når det gjelder bruk
av rusmidler har seks i brukerutvalget et rusmiddelproblem knyttet til bruk av
hasj, piller eller heroin, mens to har et definert alkoholproblem.

Undersøkelsen er ikke en representativ undersøkelse, men en eksplorende med
vekt på et utvalg ansatte i tiltaksapparatet og noen brukere av apparatet.
Rapportens resultater er fortolkende beskrivelser som er påvirket av forfatternes
samfunnsvitenskapelige utdanninger og arbeidserfaringer fra rusmiddelfeltet med
etnisk norske rusmiddelbrukere.

Statistiske sammenligninger mellom brukere med minoritetsbakgrunn og etnisk
norsk bakgrunn viser langt flere likheter enn forskjeller. Når det gjelder
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innleggelse i de ulike tiltakene er det Akutt-/Avrusningsinstitusjonene som brukes
mest av både norske og ikke-etnisk norske klienter. Det er flest menn, uavhengig
av etnisk bakgrunn, som utgjør innleggelsene i de ulike tiltakene. Gjennomsnittlig
alder for brukere med norsk og annen etnisk bakgrunn er relativt lik. De samme
rusmidlene brukes av etnisk norske og ikke-norske klienter, men i forskjellig
grad. I det totale materialet er alkohol oppgitt som mest brukte rusmiddel. Blant
etniske minoriteter derimot skiller heroin/andre opiater seg ut som hoved-
rusmiddel. En mindre andel av disse oppgir alkohol som mest brukte rusmiddel.
Det er noe mindre sprøytebruk og noe mer røyking av heroin blant etniske
minoriteter enn i hele materialet. Likevel injiserer hovedandelen av de med etnisk
minoritetsbakgrunn heroin. De forskjellene som fremtrer synes med andre ord
først og fremst å være gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Den kanskje mest
interessante forskjellen er den lave bruken av det offentlige tiltaksapparatet blant
rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn.

En av undersøkelsens hovedfunn viser at det ikke er mulig å redusere
rusmiddelbrukere med minoritetsbakgrunn til én gruppe som har de samme
behovene for hjelp. Erfarne klientarbeidere forteller at disse brukerne er like
forskjellige som etnisk norske brukere er forskjellige. Selv om funnene i denne
undersøkelsen viser at bruksmønsteret for rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn ikke er ulikt mønsteret til etnisk norske brukere, kan det
ikke uten videre forutsettes at førstnevnte kan nyttiggjøre seg de eksisterende
rusmiddeltilbud. Måter å møte brukerne på må utgjøre en forskjell. Dette for at
barrierene som hindrer disse rusmiddelbrukerne i å oppsøke og gjennomføre
rusmiddelbehandling skal kunne overvinnes.

Det kan synes som rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn har en
barriere mot å be om hjelp, fordi de ikke har den nødvendige systemtillit.
Systemtillit forutsetter en kjennskap til og tro på systemer, og flere av brukerne
manglet den nødvendige kjennskapen til tiltaksapparatet.

Tillit fremstår fra ansattes ståsted som svært sentralt i alt klientarbeid, der
kjernen i arbeidet er basert på en gjensidig tillitsrelasjon mellom ansatt og bruker.
En sentral forutsetning for å skape en tillitsrelasjon var ansattes forventning om
åpenhet fra brukerne omkring det å ha et rusmiddelproblem. Forutsetningen om
et åpent forhold til rusmiddelproblemet synes å være nært forbundet med
ansattes forventninger til seg selv som endringsagenter. I arbeidet med brukerne
synes ansatte det var vanskelig å komme bak fasadene til disse brukerne. Det
oppstår språklige og kulturelle barrierer som hindrer den nødvendige tillit og
dialog mellom ansatte og brukerne. Et annet sentralt hinder handler om skam og
at å snakke om egen og familiens skam aktiviserer selve skammen. Dyp skam kan
rote det alvorlig til i behandlingsforholdet. Den utfordrer det helt grunnleggende i
behandling nemlig dialogen og relasjonen. Når brukerne trekker seg tilbake og
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ansatte ikke kommer bak brukernes fasade svekkes både dialogens og relasjonens
kår. For at skammen skal få et språk, kreves tid til å etablere tillit. Skal en
rusmiddelbruker dele sin store skam, som innebærer å utlevere seg selv, trengs
det blant annet trygghet for at dette blir tålt og tatt i mot. Skam er med andre ord
også å ikke bli møtt. For å skape den nødvendige tillit og dialog fremstår det som
viktig å møte skammen gjennom brukerens perspektiv.

For å imøtekomme de særskilte behovene disse brukerne synes å ha, konkluderes
det med følgende tre satsningsområder:

1. Møte og ivareta individuelle behov
2. Informere om rusrelaterte temaer og hjelpetilbud
3. Styrke samarbeidet med innvandrerorganisasjonene
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Kapittel 1:

Innledning

Bakgrunn
De siste hundre års folkevandringer, fra bygd til by og land til land, har bidratt til
å gjøre Oslo til en multikulturell storby. Forflytninger og migrasjon bidrar til å
skape store byer. I 1865 var 1,2 prosent av Norges befolkning på 1,7 millioner
født i utlandet, flertallet av disse i Sverige. Innvandrerbefolkningen økte til 2,8
prosent i 1920. I mellomkrigstiden var det lite innvandring, mens i 1950 var 1,4
prosent av befolkningen født i utlandet. I januar 2005 besto innvandrer-
befolkningen i Norge av 365 000 personer som utgjorde 8 prosent av hele Norges
befolkning. Oslo har den største andelen med 118 300, det vil si 22,3 prosent av
byens befolkning. Innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige land utgjorde i Oslo
18,2 prosent (Statistisk sentralbyrå 20051).

Ansatte som arbeider med ungdom i risikosonen og med voksne rusmiddel-
brukere i Oslo, har i økende grad begynt å fokusere på bruk av rusmidler blant
etniske minoriteter2. Det rapporteres om økning de siste 15 årene i antallet
rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn både i og utenfor Oslos tunge
narkotikamiljøer (Farstad og Løvstakken 1991, St.meld. nr.16:25, Kuvoame 2005,
Hjertnes 2005). Ifølge Rusmiddeletatens (RME) tiltaksrapport for 2004 har
”oppsøkende tjenester observert en tilstrømning av unge med etnisk
minoritetsbakgrunn til sentrumsmiljøene”. Antallet ungdommer med etnisk
minoritetsbakgrunn som har en aktiv tilknytning til et belastet miljø i Oslo
sentrum (Eika) har vært økende siden 2001. I 2003 hadde 50-60 ungdommer
med etnisk minoritetsbakgrunn en aktiv tilknytning til Eikamiljøet der de
omsetter hasj og piller. Det er også et sted der hasj røykes og alkohol drikkes
åpenlyst (Kuvoame 2005). På tross av at undersøkelser viser at andel unge med
ikke-norsk etnisk bakgrunn som har brukt og bruker rusmidler, er lavere enn den
vi finner blant etnisk norsk ungdom (Vestel, Moshuus, Øia og Bakken 1997,
Schultz 2003), kan det synes som om det er grunn til bekymring. I det tunge
narkotikamiljøet rundt Oslo S økte andelen av brukere med synlig ikke-vestlig
bakgrunn i 2003/2004 til i overkant av 20 prosent (Hjertnes 2005). Til tross for
at rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn er synlig i det offentlige rom
viser undersøkelser at de i liten grad er brukere av tiltaksapparatet for
rusmiddelbrukere (Blindheim 1993a, Lauritzen et. al 1997, Holt 2002).
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Rusmiddeletatens kompetansesenter (RKS) har fra statlig og kommunalt hold blitt
bedt om å fokusere spesielt på rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn.
Sosial- og helsedirektoratet har tildelt RKS oppgaven å ”bidra til økt kunnskap
vedrørende etniske minoriteter og rusmiddelproblematikk, og vurdere behov for
kompetanseutvikling på dette området” (Tildelingsbrev 2005). Ifølge styringssignaler
i budsjett og aktivitetsplan for 2005 fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale
tjenester skal RKS bidra til å tilrettelegge tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere
med etnisk minoritetsbakgrunn. RKS har i den anledning valgt å undersøke i
hvilken grad rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn har behov for
særskilt innsats. Med etnisk minoritetsbakgrunn legger vi til grunn Statistisk
sentralbyrås definisjon av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Det vil si
personer som er født i og har foreldre som er født i områdene: Øst-Europa, Asia
(inkl. Tyrkia), Afrika og Sør- og Mellom-Amerika (inkl. Mexico). Eller personer
som har foreldre som er født i de nevnte områdene.

Vi har ingen ambisjoner om å kartlegge et eventuelt skjult misbruk av rusmidler
blant etniske minoriteter. Undersøkelsen baserer seg på rusmiddelbrukere med
etnisk minoritetsbakgrunn som har vært i kontakt med tiltaksapparatet for
rusmiddelbrukere. For å belyse spørsmålsstillingen blir det blant annet fokusert
på om det finnes barrierer som hindrer disse rusmiddelbrukerne i å oppsøke og
gjennomføre rusmiddelbehandling. Dersom undersøkelsen avdekker behov for
bedre tilrettelegging, er det nødvendig å peke på hvilke behov dette er og hvordan
de kan imøtekommes. Dette er viktig fordi et mål med undersøkelsen er å bruke
den i en plan for kompetanseutvikling for ansatte i rusmiddelfeltet.

Data og metode
I denne undersøkelsen er det benyttet et kvantitativt og kvalitativt design for å
belyse spørsmålsstillingen. Undersøkelsens empiriske materiale baserer seg på et
statistisk materiale, data fra fokusgrupper og individuelle intervjuer.
Undersøkelsen er ikke en representativ undersøkelse, men en eksplorende med
vekt på et utvalg ansatte i tiltaksapparatet og noen brukere av apparatet.
Rapportens resultater er fortolkende beskrivelser som er påvirket av forfatternes
samfunnsvitenskapelige utdanninger og arbeidserfaringer fra rusmiddelfeltet med
etnisk norske rusmiddelbrukere.

Statistisk materiale
I ulike tiltak som avrusing, rehabiliteringsinstitusjoner, behandlingsinstitusjoner
(døgn og poliklinisk), omsorgssentre m.m. fylles det ut et klientkartleggings-
skjema for hver henvendelse og innleggelse av en klient. Kartleggingsskjemaet
inneholder en rekke variabler om klientens situasjon. Blant annet spørres det
etter klientens statsborgerskap, fødeland og foreldres fødeland. Det er derfor
mulig å skille ut klienter med etnisk minoritetsbakgrunn i dette materialet etter
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Statistisk sentralbyrås definisjon av innvandrere. Eksisterende klientkartleggings-
system kan dermed synes å gi uante muligheter, noe som dessverre ikke er tilfelle.
En sentral begrensing med kartleggingssystemet er at det på et aggregert nivå
ikke er mulig å fremskaffe tall på individnivå. Med dagens klientkartleggings-
systemer og registreringsrutiner får vi kun en oversikt over antall henvendelser og
innleggelser og ikke antall personer. Dette innebærer at antall innleggelser i
denne rapporten ikke utgjør det reelle antall personer innlagt til en hver tid. I
antall innleggelser forekommer det et ukjent antall reinnleggelser. Til tross for at
man ikke kan utvikle brukerprofiler i dette kartleggingssystemet gir det likevel
muligheter til å undersøke omfang av innleggelser og sammenligne ulike
rusmiddelprofiler. En annen sentral begrensning i det statistiske materialet er at
det ikke har vært mulig å få tilgang til data for 2005 fra institusjonene under Avd.
rus og avhengighet ved Aker universitetssykehus. Dette innebærer at vi ikke har
tall fra avrusnings- og behandlingsinstitusjonene for 2005. Vi har derfor valgt å
legge 2004 til grunn for å gi et helhetlig og sammenlignbart materiale for
eventuelle senere undersøkelser. Ettersom vi har tilgang til data fra Rusmiddel-
etatens tiltak3 for 2005 vil disse bli henvist til der de vurderes som interessante.

Fokusgrupper
Vi har valgt å gjennomføre fokusgrupper med ansatte i statlige, kommunale og
private tiltak i Oslo. Fokusgrupper er en forskningsmetode hvor data produseres
via gruppeinteraksjon omkring et tema som forskeren har bestemt (Halkier
2002). Fokusgrupper ble valgt fordi de er gode til å produsere data som belyser
normer for gruppers praksiser og fortolkninger, samtidig som de er gode til å
produsere konsentrerte data om et bestemt emne på en lite påtrengende måte.

Ettersom det gruppedynamiske elementet er kjernen i produksjonen av data, var
det viktig at de som deltok i gruppene hadde erfaring fra arbeidet med
rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Fokusgruppene ble satt
sammen av fagfolk fra ulike tiltak. De fleste deltakerne arbeidet i institusjoner for
rusmiddelbrukere, mens noen arbeidet i tiltak som har rusmiddelproblematikk
som ett av arbeidsfeltene. Gruppene ble satt sammen relativt homogent. Det vil i
denne sammenheng si at ansatte i behandlingsinstitusjoner for rusmiddelbrukere
utgjorde én gruppe, ansatte ved akutte tiltak (avrusning) en annen gruppe m.v.
Begrunnelsen for en relativt homogen gruppesammensetning var at deltakerne
skulle ha et minimum av felles forståelse og felles erfaringsgrunnlag å diskutere ut
i fra. Samtidig ønsket vi at deltakere i samme gruppe skulle komme fra ulike tiltak
for å gi større bredde og variasjon i svarene og gruppediskusjonene. 30 ulike
typer tiltak innenfor henholdsvis oppsøkende virksomhet, akutt-, lavterskel- og
behandlingstiltak ble invitert til å delta med maksimum to erfarne klient-
arbeidere, fortrinnsvis en kvinne og en mann.
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Det enkelte tiltak bestemte hvilke ansatte som skulle delta i fokusgruppene. Noen
tiltak valgte å ikke delta, mens andre deltok med én eller to personer fra samme
tiltak. Det ble gjennomført seks ulike fokusgrupper med varierende antall
deltakere. Den oppsøkende gruppen besto av fire ansatte, to kvinner og to menn,
fra tre ulike tiltak. Gruppen med representanter fra avrusningsinstitusjonene
besto av seks kvinnelige deltakere fra fire ulike institusjoner. For å ivareta
behandlingsfeltet ble det laget to fokusgrupper. I gruppen med ansatte fra
behandlingsinstitusjoner deltok fem kvinnelige ansatte fra fire ulike tiltak.
Gruppen ansatte fra poliklinikker besto av fem deltakere, tre kvinner og to menn,
fra fire ulike tiltak. Lavterskeltiltakene, tre boligtiltak og en kafé, er den største
gruppen med syv deltakere, fire kvinner og tre menn. Rehabiliterings-
institusjonene er lavest representert i utvalget med en fokusgruppe på tre
kvinnelige deltakere fra to ulike tiltak. Ettersom to sentrale tiltak4 ikke hadde
anledning til å delta i fokusgruppene, ble tre ansatte, to kvinner og en mann fra
disse to tiltakene, intervjuet på et senere tidspunkt.

Til sammen deltok 33 ansatte i fokusgruppene og intervjuene. De 25 kvinnene og
åtte mennene representerte 23 forskjellige tiltak. To av deltakerne hadde etnisk
minoritetsbakgrunn.

Fokusgruppene som hadde en varighet på to timer hver, ble gjennomført i Rus-
middeletatens lokaler i januar/februar 2006. Deltakerne ble forelagt en samtykke-
erklæring for undertegning5. Alle gruppene ble gjennomført i samme rom og
samme fremgangsmåte ble lagt til grunn. En intervjuer satt i en sirkel sammen
med deltakerne og stilte spørsmål. Det ble stilt seks spørsmål6. De samme spørs-
målene ble stilt i alle gruppene. En annen person satt utenfor sirkelen og obser-
verte prosessen i gruppene. Det ble benyttet båndopptaker i alle gruppene. Opp-
takene ble skrevet ut av rapportens to forfattere etter intervjuene og analysert
sammen med observasjonsnotater fra hver gruppe.

Intervju
For å belyse spørsmålsstillingen ble det også gjennomført individuelle intervjuer
med åtte brukere av tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere. Disse ble hovedsaklig
rekruttert av deltakerne i fokusgruppene som ble forespurt om å være
behjelpelige med å finne informanter. De fleste av brukerne (seks) ble rekruttert
fra behandlingstiltak og intervjuene ble gjennomført i de tre ulike tiltakene. De
øvrige to brukerne ble intervjuet i Rusmiddeletatens lokaler og et treffsted for
ungdom. Alle informantene er over 18 år, dette av hensyn til samtykke-
kompetanse. Undersøkelsens brukerutvalg består av syv menn og en kvinne i
alderen 21-54 år. Én i utvalget er en pårørende med et nært familiemedlem som
bruker rusmidler. Brukerutvalget har en tilknytning til Tyrkia, Somalia, Marokko,
Pakistan og Kenya. Når det gjelder bruk av rusmidler har seks i dette utvalget et
rusmiddelproblem knyttet til bruk av hasj, piller eller heroin, mens to har et
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definert alkoholproblem. To av de åtte er født og oppvokst her i landet, mens de
øvrige har innvandret til Norge. Blant disse seks, kom to som voksne, mens fire
kom sammen med foreldre som små barn.

Alle åtte ble informert om undersøkelsen og samtykket skriftlig7 i å delta. Inter-
vjuene ble gjennomført våren 2006. Spørsmålene som ble stilt lignet på spørs-
målene til de ansatte i fokusgruppene. I gruppene ble spørsmålene til ansatte
knyttet til etniske minoriteter, mens det i intervjuene med brukerne ble fokusert
på tiltaksapparatet8. Det ble brukt båndopptaker i alle intervjuene, og i etterkant
ble det skrevet stikkordsmessige notater. De åtte brukerne fikk hvert sitt gave-
kort for kjøp av CD som takk for gjennomføring av intervjuet som varte cirka én time.

Fortolkningsramme
Norge er et land med sterke egalitære idealer der likeverd er mer eller mindre
synonymt med likhet (Gullestad 1993:11). Til tross for dette idealet, er det store
og økende sosiale ulikheter mellom sosiale lag og etniske grupper i Norge.
Fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er
størst. Det er ikke overraskende at fattigdom i vesentlig grad ser ut til å være et
hovedstadsproblem (Mogstad 2005). Innvandrere med bakgrunn fra ikke-vestlige
land som Tyrkia, og land i Asia, Afrika og Sør-Amerika er sterkt overrepresentert
blant de som karakteriseres som fattige9. Forskning viser også at innvandrere fra
ikke-vestlige land står i fare for å bli de mest marginaliserte gruppene i Norge
(Grønhaug 1979, Brox 1991, Wikan 1995, Brochmann 1996, St.meld. nr.16:20).
Samtidig viser rusmiddelforskning at overdreven bruk av rusmidler og illegale
stoffer fører til en marginalisert tilværelse preget av misbruk, sykdommer og død
(Fekjær 1987, Waal og Middelthon 1992, Pedersen og Waal 1996, Moshuus
2005). Rusmiddelbrukere fra ikke-vestlige land i Norge kan dermed være spesielt
utsatt for sosial ekskludering som medfører betydelig personlige, familiære og
samfunnsmessige omkostninger.

Hernes (1974) skriver i artikkelen «Om ulikhetens reproduksjon» at
etterkrigstidens sosialdemografiske skolepolitikk ikke har lykkes i å skape
resultatlikhet. Et sentralt poeng i artikkelen er at ulikhet i det norske samfunnet
opprettholdes av en likhets- og velferdsideologi. Ønsker samfunnet at barn fra
forskjellige miljø skal få noenlunde samme ferdigheter og livssjanser, må de det
gjelder behandles forskjellig (Hernes 1974). Utfordringer tiltaksapparatet for
rusmiddelbrukere står overfor i møter med klienter med etnisk minoritetsbak-
grunn ligger kanskje i spenningsfeltet mellom hvordan forholde seg til likhet og
forskjellighet. På den ene siden har alle norske borgere krav på likhet ifølge loven
og derav lik rett til behandling. På den andre siden har de også rett til å være
forskjellige. Det er i lys av dette spenningsfeltet RKS vil undersøke behovet for en
eventuell tilrettelegging av tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn.
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Kapittel 2:

Omfang av innleggelser
og rusmiddelprofiler

”Man kan jo lure på hvorfor de ikke kommer til oss”
I 2004 utgjorde det totale antallet innleggelser 1124010 i ulike tiltak for
rusmiddelbrukere i Oslo. I behandlingene inngår tiltak som avrusning, behandling
og omsorg11. Siden oppsøkende tjenester ikke fyller ut klientkartleggingsskjema,
inngår deres brukere ikke i det totale antallet innleggelser. Andel etniske
minoriteter utgjorde 387 innleggelser i 2004. Det vil si totalt 3,4 prosent av alle
innleggelsene. Når det gjelder lavterskelhusene, rehabiliterings- og
omsorgssentrene utgjorde etniske minoriteter 135 innleggelser (5,9 prosent) av
det totale antallet innleggelser (2288) i 2005. Ettersom innvandrerbefolkningen
fra ikke-vestlige land utgjorde 18,2 prosent i Oslo (Statistisk sentralbyrå 200512),
kan man forsiktig konkludere med at personer med etnisk minoritetsbakgrunn i
mindre grad enn etniske nordmenn bruker offentlige finansierte institusjoner for
rusmiddelbrukere. Dette kan handle om at personer med etnisk
minoritetsbakgrunn har mindre rusmiddelproblemer enn etniske nordmenn og/
eller at det foreligger et reelt underforbruk. Det kan også handle om at slike
problemer i større grad ”behandles” innenfor den private sfæren.

De fleste innleggelsene i 2004, uavhengig av etnisk bakgrunn, var i Avrusnings-
institusjonene/Akuttinstitusjonene. Disse institusjonene er preget av mange
reinnleggelser av samme klient i løpet av ett år. Oppholdene er korte, ofte bare
noen få dager. Dette medfører at det er mange innleggelser i løpet av et år.
Innleggelsene er ubyråkratiske i den forstand at ved flere av disse institusjonene
kan klienten selv henvende seg enten personlig eller ved telefon for å få en
innleggelse. Personen trenger her oftest ikke være i kontakt med sosialkontor
eller lege for å få en innleggelse.

I fokusgruppene fikk vi formidlet at ansatte i varierende grad hadde kontakt med
klienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Mens ansatte i Oppsøkende virksomhet
og Avrusningsinstitusjonene pekte på en økning av denne gruppen brukere, var
andre ansatte opptatt av å henvise til et lite utvalg. En ansatt i en Omsorgs- og
Rehabiliteringsinstitusjon uttalte blant annet at ”man kan jo lure på hvorfor de ikke
kommer til oss (…). Det kan ha noe med type rus, vi tar hovedsakelig alkohol”.



16

Rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn
I klientkartleggingsskjemaene registreres ikke fødeland, men geografisk område.
Hovedtyngden av klientene med etnisk minoritetsbakgrunn er født i Afrika (41,6
prosent) og Asia (38,5 prosent). Øst-Europeere utgjør cirka 12 prosent av
innleggelsene. Den samme tendensen gjelder for innleggelsene i Rusmiddeletatens
tiltak i 2005. På bakgrunn av spørsmål i klientkartleggingsskjema om hvor
klientene og foreldrene er født, er det mulig å si om klienten er 1. eller 2.
generasjons innvandrer. Det er svært få 2. generasjons innvandrere som har vært
innlagt i de ulike institusjonene for rusmiddelbrukere. Hovedvekten av
innleggelsene er personer født i Afrika og Asia noe som indikerer at det er 1.
generasjons innvandrere som er brukere av tiltakene. Dette forenklede bildet av
klientene ble mer nyansert da ansatte fra de ulike tiltakene møttes i
fokusgruppene. De snakket om klienter med tilknytning til ulike land og
understreket at det var viktig å skille mellom arbeidsimmigranter, flyktninger og
asylsøkere med uavklart og ulovlig opphold i landet. Ansatte som arbeider med
unge i Oslo sentrum påpekte at det også var viktig å skille mellom minoritets-
ungdom som kommer på familiegjenforening og de som er født og oppvokst i
Norge. Ansatte i de forskjellige gruppene pekte på at årsaker til migrasjonen og
utfallet av en asylsøknad hadde betydning for klientenes rettigheter og
behandlingsbehov. I klientkartleggingsskjemaet er det ingen variabler som angir
årsakene til migrasjon. Vi har derfor ingen kunnskap om hvor stor andel av
klientene som har en flyktningbakgrunn. Av en dansk undersøkelse (Rahbæk et. al
2005) fremgår at personer fra flyktningland oftere er i behandling for
rusmiddelbruk enn personer fra andre innvandringsland. Den enkeltes
migrasjonshistorie kan ut fra denne studien synes å ha betydning for utvikling av
et rusmiddelbruk og innsøking i hjelpeapparatet.

”Men det er jo nesten bare menn, når jeg tenker meg om”
Da de ansatte i fokusgruppene snakket om klienter med etnisk minoritets-
bakgrunn snakket de i det vesentlige om gutter og menn. I alle gruppene snakket
ansatte på ulike måter om han.

”Han så skikkelig sliten ut. (…)Vi har jo ikke sett han igjen. (…) Han gjorde mye sjøl da.
(…) Han må gå flere runder.(…)  Han har ikke vært i det tyngste miljøet, men i
Akerselvamiljøet.(…) Sjøl så ønsker han seg jo jobb og skole. (…)  Nå må han på et
omsorgshjem.(…)  Han skulle slutte med rusing. (…) Han lyktes i å slutte å drikke, men
hadde det like fælt. (…) Han er traumatisert” osv.

Da de snakket om kvinnelige klienter med etnisk minoritetsbakgrunn ble det
trukket frem at de nærmest var helt fraværende i tiltaksapparatet for
rusmiddelbrukere.
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A: Vi har så få jenter inne, jeg føler det bare … Vi har så få jenter med minoritetsbakgrunn
at det … Vi har ikke noen ting å komme med.
B: Jeg kan bare huske ei, jeg.
C: Vi har hatt flere … ehm ..

I det totale materialet av innleggelser utgjorde kvinner i 2004 29,7 prosent av alle
innleggelsene. Blant etniske minoriteter var kvinneandelen kun 16,5 prosent. Av
det totale antall innleggelser for 387 etniske minoriteter utgjorde kvinnene 64
innleggelser. Blant kvinnene er det et flertall som har etnisk minoritetsbakgrunn
fra Afrika. I 2005 utgjorde kvinneandelen av etniske minoriteter i Lavterskel-
husene, Rehabiliterings- og Omsorgssentrene 9,6 prosent. Dette handler sann-
synligvis ikke om at det har blitt færre kvinner fra 2004 til 2005, men at det er
ulike tiltak som er inkludert i de to tallmaterialene. Kvinneandelen er liten og det
er rimelig å anta at det bak tallene skjuler seg reinnleggelser og utenlands-
adopterte som kan redusere andelen ytterligere. Foreliggende undersøkelse, i
likhet med andre undersøkelser (Rugkåsa og Angel 1998, Holt 2002, Berg 2003,
Hjertnes 2005), relateres derfor til gutter og menn med etnisk minoritetsbakgrunn.

Alder
Da de ansatte snakket om klientene var de ikke spesielt opptatt av alder, men
heller å skille mellom voksne som har vært rusmiddelbrukere lenge og ungdom
som ikke opplever å ha et rusmiddelproblem. For de virksomhetene som arbeider
med unge under 18 år fortalte en ansatt at ”Vi har én, flere, par tre faktisk som vi
har fulgt fra 12-13 års alder opp til de nå nærmer seg 18 og et par har passert 18”.
Andre ungdomsarbeidere i utvalget har kontakt med etniske minoritets-
ungdommer i alderen 15-24 år. De øvrige ansatte i undersøkelsen arbeider med
rusmiddelbrukere over 18 år, som statistisk sett utgjorde i hovedsak
1. generasjons innvandrere. De fleste av disse var godt voksne brukere. I hele
2004-materialet var gjennomsnittlig alder for behandlingene 41,2 år. Blant etniske
minoriteter var gjennomsnittsalder 37,5 år. I 2005-materialet var gjennomsnitts-
alderen til klientene, uavhengig av etnisk bakgrunn, tilsvarende. I foreliggende
undersøkelse er derfor hovedfokus voksne med et tyngre rusmiddelproblem. Når
vi henviser til ungdom vil vi opplyse leseren spesielt om dette.

Rusmiddelprofil: type rusmiddel og inntaksmåte
Tabell 1 viser hvilke typer rusmidler som oppgis som mest brukte rusmiddel
knyttet til innleggelsene i 2004.
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Tabell 1:

Mest brukte rusmiddel i prosent, 2004

Rusmiddel Alle innleggelser % Innleggelser
N= 11240 etniske minoriteter %

       N=387

Ingen 0,5 0,5
Alkohol 38,8 22,9
Cannabis 2,9 5,7
Heroin/andre opiater 33,2 56,3
Vanedannende medikamenter 7,1 5,4
Sentralstimulerende midler 5,8 5,9
Løsemidler 0,1 0,3
Rødsprit og lignende 0,4 0
Annet 0,1 0
Ukjent 3,4 2,1
Ikke besvart 7,7 1,1

Når man leser tabellen er det viktig å være oppmerksom på at det spørres etter
mest brukte rusmiddel. Ettersom rusmiddelbehandling i Norge er knyttet til
alkohol og sterkere narkotiske stoffer, som heroin/andre opiater, er det derfor
disse rusmidlene oppgis som mest brukte rusmiddel. I tabellen kan det tyde på at
det er noe forskjellig bruk av alkohol og heroin blant etniske minoriteter og
etnisk norske brukere. I hele materialet der etnisk norske utgjør hovedandelen,
er alkohol oppgitt som det mest brukte rusmiddel. Blant etniske minoriteter
fremstår heroin/andre opiater som hovedrusmiddel. En mindre andel oppgir
alkohol som mest brukte rusmiddel enn etnisk norske brukere.

I fokusgruppene nevnte ansatte flere ganger at brukere med en etnisk
minoritetsbakgrunn ikke drikker alkohol. Spesielt ble det referert til at brukere
fra muslimske land i mindre grad drikker alkohol og hvis de gjør det, så skjer det
skjult. Noen ansatte påpekte at disse brukerne som gruppe, ikke drakk så mye
som etnisk norske klienter og ”du ser det minimalt i den gruppen der”. Andre
ansatte fortalte om blandingsmisbruk der alkoholen ikke utgjorde
hovedmisbruket, men kom i tillegg. Noen andre igjen fortalte om brukere som
hadde store alkoholproblemer. Én av brukerinformantene fortalte at ”Jeg bruker
ikke sprøyter, jeg bruker bare alkohol. Det er mer enn nok for meg”. Tabell 1 viser at
rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn drikker alkohol, men
sammenlignet med alle brukerne i materialet brukes langt mindre prosent alkohol
blant de førstnevnte.
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Klientkartleggingsskjemaet gir ikke opplysninger om religiøs eller kulturell
tilhørighet. For å se om det er forskjell i mest brukte rusmidler blant ulike
etniske minoriteter, har vi analysert de ulike geografiske områdene i forhold til
oppgitt bruk av alkohol og heroin/andre opiater.

Tabell 2:

Etter fødeland. Mest brukte rusmiddel 2004, alkohol eller heroin/andre opiater

N=305
Fødeland                                                  Alkohol %                                       Heroin/andre opiater %

Norge
Norden utenom Norge
Øst-Europa
Asia (inkl. Tyrkia)
Afrika
Sør- og Mellom-Amerika
    (inkl. Mexico)
Nord-Amerika

Når vi deler inn materialet på denne måten vil antall innleggelser i en rubrikk
noen steder være svært  lav. Dette gjelder for eksempel blant de som er født i
Norge eller Norden utenom Norge. Tabellen viser fordelingen av alkohol og
heroin/andre opiater innenfor variabelen fødeland. De som har oppgitt alkohol
som mest brukte rusmiddel er brukere født i Øst-Europa. Øst-Europeiske
rusmiddelbrukere i følge tabell 2 ligner etnisk norske klienter i rusmiddelprofil.
Blant de som er født i Asia og Afrika er heroin/andre opiater klart hyppigst
oppgitt som mest brukte rusmiddel. Likevel oppgir 20 prosent av de som er født i
disse områdene alkohol som mest brukte rusmiddel. Tabell 2 gir indikasjoner på
at det er ulik rusmiddelbruk blant de som er født i ulike landområder når det
gjelder innleggelser i institusjon på grunn av rusmiddelbruk.

”Det virker som om at de fleste røyker heroin”
Ansatte i fokusgruppene var opptatt av at de fleste klientene med etnisk
minoritetsbakgrunn brukte heroin. En av de ansatte formidlet det slik: ”Hos oss
har vi kanskje oppdaga det at mange av de har et forhold til heroin”. Det statistiske
materialet for 2004 (se tabell 1) viser at heroin/andre opiater ble hyppigst oppgitt
som hovedrusmiddel av de med etnisk minoritetsbakgrunn. Dersom vi ser på
deres bruk av heroin/andre opiater i tabell 1 synes de å være overrepresentert i
forhold til det totale antall klienter.

0 62,5   (  5 innleggelser )
0 100    (  3 innleggelser )
53,3  (24 innleggelser) 37.8   (17 innleggelser )
20,4  (30 innleggelser) 61,2   (90 innleggelser )
18,0  (29 innleggelser) 59,0   (95 innleggelser )

29,4  (  5 innleggelser) 35,3   (  6 innleggelser )
0 100    (  1 innleggelse   )
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En av fokusgruppene drøftet om inntaksmåte av rusmidler skiller de etnisk
norske og etniske minoriteter av brukere. Spesielt gjelder dette ved bruk av
sprøyter. Klientkartleggingsskjemaet inneholder et spørsmål om inntaksmåte.
Blant de med etnisk minoritetsbakgrunn er det registrert at 41,9 prosent injiserer
sitt mest brukte rusmiddel. 20,7 prosent oppgir å røyke mest brukte rusmiddel. I
hele materialet (alle innleggelsene) er det 33,3 prosent som oppgir å injisere mest
brukte rusmiddel, mens 47,2 prosent oppgir at de drikker/spiser mest brukte
rusmiddel. Denne forskjellen skyldes at etnisk norske klienter oftere oppgir at
alkohol er mest brukte rusmiddel. Vi må derfor se på inntaksmåte for de
klientene som har heroin/andre opiater som mest brukte rusmiddel. Blant etniske
minoriteter injiserer 68,4 prosent av de som bruker heroin/andre opiater. 27,4
prosent røyker heroin/andre opiater. Hvis vi ser på hele materialet oppgir 88,4
prosent at de injiserer, mens 5,7 prosent røyker heroin/andre opiater.  Brukere
med etnisk minoritetsbakgrunn injiserer også heroin/andre opiater. Disse utgjør
en klart større andel enn de som røyker rusmidlet. Selv om etnisk norske brukere
i større grad injiserer, kan det også hevdes at det er vanligst å bruke sprøyter også
blant de med en etnisk minoritetsbakgrunn. Men det er noe mindre sprøytebruk
og noe mer røyking av heroin/andre opiater blant etniske minoriteter i utvalget
enn i det totale materialet i undersøkelsen. Likevel er det grunnlag for å hevde at
hovedandelen av brukere med en etnisk minoritetsbakgrunn injiserer sitt mest
brukte rusmiddel.

”De røyker hasj og ser ikke på det som rusmiddelbruk”
Ifølge ungdomsarbeidere bruker de unge guttene med minoritetsbakgrunn i
hovedsak hasj. Ettersom Oppsøkende tjeneste ikke bruker klientkartleggings-
systemet er omfanget av de unges bruk av hasj ikke registrert i våre data. Ansatte
i fokusgruppene gir også uttrykk for at det brukes mye hasj blant brukere med
etnisk minoritetsbakgrunn og at det å være rusfri for dem innbærer å forsette å
røyke hasj. En ansatt fortalte at: ”de røyker hasj og ser ikke på det som
rusmiddelbruk”. Det er mulig at etnisk norske rusmiddelbrukere også har et
tilsvarende liberalt syn på bruk av hasj slik ansatte antyder at rusmiddelbrukere
med etnisk minoritetsbakgrunn har. I denne undersøkelsen kan vi hverken
avkrefte eller bekrefte en slik antagelse.

Oppsummering
Rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn bruker tiltaksapparatet for
rusmiddelbrukere i Oslo i mindre grad enn etnisk norske rusmiddelbrukere. Når
det gjelder innleggelse i de ulike tiltakene er det Akutt-/Avrusningsinstitusjonene
som brukes mest av både norske og ikke-etnisk norske klienter. Det er flest menn
som utgjør innleggelsene i de ulike tiltakene. Gjennomsnittlig alder for brukere
med norsk (41,2 år) og annen etnisk bakgrunn (37,5 år) er relativt lik. De samme
rusmidlene brukes av etnisk norske og ikke-norske klienter, men i forskjellig
grad. I vårt totale materiale er alkohol oppgitt som mest brukte rusmiddel. Blant
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etniske minoriteter derimot skiller heroin/andre opiater seg ut som hoved-
rusmiddel. En mindre andel av disse oppgir alkohol som mest brukte rusmiddel.
Det er noe mindre sprøytebruk og noe mer røyking av heroin blant etniske
minoriteter enn i hele materialet. Likevel injiserer hovedandelen av de med etnisk
minoritetsbakgrunn heroin.

Statistiske sammenligninger mellom brukere med minoritetsbakgrunn og etnisk
norsk bakgrunn viser så langt flere likheter enn forskjeller. De forskjellene som
fremtrer synes først og fremst å være gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller.
Den kanskje mest interessante forskjellen er den lave bruken av det offentlige
tiltaksapparatet blant rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn. For å
undersøke nærmere om de har behov for særskilt innsats skal vi nå fokusere på
data fra den kvalitative delen av undersøkelsen.
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Kapittel 3:

Tillit og skam

”Vi veit ikke hvor vi skal få hjelp”
La oss starte med etniske minoriteters lave bruk av det offentlige tiltaksapparatet
for rusmiddelbrukere og høre hva brukerne i denne undersøkelsen formidlet om
dette temaet. Blant de åtte brukerne i materialet var fire innlagt i en behandlings-
institusjon da intervjuet foregikk. De andre fire hadde kontakt med oppsøkende
ungdomsarbeidere og poliklinikk. På spørsmål om hva de visste om
tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere og hva slags hjelp de kunne få, svarte de:

R: ”Vi [familien] vet ikke hvor vi skal få hjelp” (…). Jeg kom hit til…Vet ikke så mye, vet
at det er for stoffmisbrukere og pårørende”.
S: ”Jeg og de andre som kom [til Norge] visste ingen ting da vi kom”.
T: ” De [foreldrene] ville ikke ha visst hvor de skulle gått med meg”.
U: ”Jeg visste ikke noe som helst før jeg kom hit. (…) Har ikke hørt om noe
behandlingssted og sånt jeg”.
V: ”Det er vel sosialkontoret kanskje som kan hjelpe deg. Nattravner kanskje? Jeg er ikke
helt sikker. Jeg veit ikke. Jeg er ikke sikker. Jeg ville sone lettere jeg”.
W: ”Avrusning. Har aldri vært der selv. (…) Jeg har familie og kan gå hjem.”(…) ”Gå til
sosialkontoret. De fikser det”.
X: ”Det kommer an på hvor gammel man er. Hvis man begynner i 7., 8. klasse. Best å
snakke med dem og best at unge gjør det. Hører ikke på voksne. (…) De på 25-28 år som
har rusproblemer, litt vanskelig, han må ha en jobb først og fremst. Da tenker han ikke på
dopet”.
Y: ”Jeg vet ikke jeg (…) Visste ingenting om dette stedet da jeg kom hit”.

De fleste av brukerne hadde i utgangspunktet liten kunnskap om tiltaksapparatet
for rusmiddelbrukere og man kan undre seg over hvordan de fant frem til de ulike
tiltakene. På spørsmålet svarte de:

R: “Jeg ble kjent her på grunn av en venninne som hadde en samboer som var
stoffmisbruker. Det var hun som anbefalte”. Hadde det ikke vært for venninnen ”måtte
[jeg] snakket med legen min”.
S: ”Jeg snakket med en norsk jeg ble kjent med som anbefalte”.
T: ”Jeg fikk vite om muligheter for hjelp gjennom sosialkontoret”.
U: ” Fikk høre om [dette stedet] gjennom fastlegen. Tok det første og beste”.
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V: ”Jeg kom hit gjennom fengslet jeg. Jeg satt inne og tenkte at jeg hadde lyst til åpne mitt
liv og skifte livsstil”.
W: Uteseksjonen tok kontakt med han.
X:  ”Fengslet har hjulpet meg”
Y: ”Det er legen min som har sendt meg hit”

To av brukerne forteller at familien deres ikke forstår behandlingssystemet. Den
ene forklarer dette med blant annet språkproblemer, fordi ”Familien min kan ikke
så bra norsk, de veit ikke sånn systemer, sånn som behandlingssteder, skjønner du”?
Den andre forklarer det med kultur når han forteller at foreldrene ikke forstår
behandlingssystemet. ”Det har med kultur og 1., 2., 3. generasjon å gjøre. Min
generasjon har større forståelse enn den faren min har”.

To av informantene etterlyser informasjon og brosjyrer, for som én sier:

”Vi utlendinger har ikke fått nok informasjon, ikke sant (…). Uten informasjon har han
ikke peiling i et nytt land. Det tar lang tid å rette opp hva han har gjort. Dersom han får
den informasjon han trenger, er det lettere for ham å gjøre valget til den rette veien”.

”De er like forskjellige som alle andre”
Ansatte hadde ulikt erfaringsgrunnlag i arbeidet med etniske minoriteter. Noen få,
spesielt ansatte som arbeidet med unge minoritetsgutter, hadde mye erfaring
sammenlignet med de som arbeidet med rusmiddelbrukere generelt i de ulike
tiltakene. De formidlet at brukere med etnisk minoritetsbakgrunn utgjorde et lite
utvalg sammenlignet med etnisk norske brukere. Det at utvalget var lite ble
formidlet på forskjellige måter. Noen var eksplisitte på at når de uttalte seg, så var
det vanskelig å generalisere ut fra så få personer. Mens andre igjen refererte til
”han fra Iran” eller ”han fra Marokko” når de snakket om etniske minoriteter i
generelle vendinger.

Ansatte var opptatt av at disse brukerne var forskjellige og formidlet på ulike
måter at ”det er store forskjeller på hvilket land de kommer i fra, hvilken kultur de
tilhører og hvor lenge de har vært her”. Flere ansatte var også opptatt av brukernes
migrasjonshistorie og ga uttrykk for at det var store forskjeller på en
arbeidsimmigrant og en flyktning med krigstraumer. Videre ble det pekt på at 1.
generasjons innvandrere og deres etterkommere levde i to forskjellige livsverdner.
En av informantene, som var født og oppvokst i Norge, formidlet det å leve i to
forskjellige verdner på sin måte da han ble spurt om familien var involvert i
behandlingsprosessen hans. ”Nei. (…) Det blir en krasj liksom. De prøver å få meg
til å opprettholde mønstret som jeg prøver å kvitte meg med”.

Det kom også frem i samtalene i fokusgruppene at det var forskjell mellom de
unge og voksne i forhold til innsikt i rusmiddelproblemene.
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En av de ansatte formidlet det slik:

”Så har vi en(…) gruppe som er, har vært rusmisbrukere lenge og som har vært innom
disse institusjonene i mange år tidligere og som er sosialisert inn i det norske systemet,
som kan språket i systemet. De er jo gjerne voksne folk. Mange av dem kan også være fra
mange forskjellige land, de som har oppdaga systemet og bruker det. Og så har vi den
gruppen ungdommer som jeg møter mye av (…)som er som den norske ungdomsgruppen
som ikke (…)  erkjenner noe rusmisbruk, de bare ruser seg innimellom, de kunne egentlig
bare ha sluttet i går, det er ikke så farlig”.

Videre var det ifølge ansatte forskjell mellom de som hadde behandlingserfaring
og de som ikke hadde det. Sist, men ikke minst, ble det formidlet at det var
individuelle forskjeller på bakgrunn av ulike sammensatte problemer og behov.

På tross av stor heterogenitet blant disse rusmiddelbrukerne kan det være at de
deler noen fellestrekk som har relevans for denne undersøkelsen. I den
forbindelse vil det bli sett nærmere på tjenestetilbud og barrierer. Vi har ingen
ambisjoner om å gi et utfyllende bilde av de tjenestetilbud ansatte representerer,
men vi har valgt å fokusere på tillit og metode.

”Relasjoner uten tillit er bare å glemme”
Tillit fremstår fra ansattes ståsted som et svært sentralt tema i alt klientarbeid,
der kjernen i arbeidet er basert på tillitsrelasjoner. Ansatte formidlet på ulike
måter at det var viktig å ”vektlegge tillitsbygging, relasjonsbygging før vi begynner å
kjøre systemene våre” og å ”skape en trygg ramme, tillit, slik at folk kommer igjen”.
Ettersom ansatte er representanter for et offentlig ekspertsystem forstås tillit her
som systemtillit. Inspirert av Giddens (1997) innebærer systemtillit en tro på et
ekspertsystem og ansattes utøvende ekspertise.

Da ansatte i fokusgruppene snakket om rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn formidlet ansatte samtidig noe om normer for egne praksiser
og fortolkninger. En av disse normene synes å være at tillit ikke er betingelsesløs.
For å skape tillitsrelasjoner peker flere ansatte på nødvendigheten av å ha en
gjensidig forståelse av hjelper-klientrelasjonen. I den forbindelse understreket en
ansatt betydningen av å avklare forventninger og roller ”fordi de ikke, som etnisk
norske, skjønner hva de kommer til”. Det kan også synes som om det er en viktig
forutsetning for å etablere og opprettholde tillitsrelasjonen at brukeren fremstår
som en motivert person. Bakgrunnen for en slik tolkning er at ansatte ga uttrykk
for at det var viktig at brukerne fulgte opp avtaler og deltok aktivt i møter med
ansatte. En av brukerne uttrykte noe av den samme betingelsen da han uttalte at
dersom ”en person skal få hjelp må han være mottakelig for hjelp. Det er ikke alle
som kan hjelpes, fordi de rett og slett ikke vil ta det i mot”.
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Tillit er med andre ord et relasjonelt forhold som hverken den ansatte eller
brukeren kan ta for gitt at de får av hverandre. Ifølge flere ansatte var de opptatt
av tillitsbygging i arbeidet med brukerne og at det var et kontinuerlig arbeid. En
annen sentral forutsetning for å skape en tillitsrelasjon, som er nært forbundet
med den foregående, var en forventning om åpenhet fra brukerne omkring det å
ha et rusmiddelproblem. Denne forventningen ble tydelig da den ifølge flere
ansatte ikke ble innfridd. Forutsetningen om et åpent forhold til rusmiddel-
problemet synes å være nært forbundet med ansattes forventninger til seg selv
som endringsagenter. Ansattes bidrag til forandring ble synlig når de snakket om
ulike små mål i brukernes hverdag eller store mål som det å slutte å bruke
rusmidler. Selv om ikke alle ansatte hadde definert rusfrihet som det overordnede
målet, inneholdt ansattes mål en forutsetning om å bidra til økt livskvalitet for
brukerne. For å nå målet om økt livskvalitet brukte ansatte ulike metoder. Denne
rapporten har ingen ambisjoner om å gi et utfyllende bilde av disse metodene,
men vi vil fokusere på den ene metoden og tilnærmingen ansatte var mest opptatt av.

”De snakker etter munnen vår”
Flere ansatte i fokusgruppene var opptatt av en fremtredende holdning blant
brukere som en ansatt omtalte som ”eager to please”. Den innebar at når brukeren
kom til avtale var det ikke lett å ”komme bak” smil, ”ja, ja” eller kommentarer som
”mmm, jeg forstår”. En av de ansatte formidlet i den forbindelse at:

”de snakker etter munnen vår. De svarer veldig ofte det som de tror at vi forventer at de
skal svare. Det er ikke sikkert de er tilstede i samtalen i det hele tatt. Bare egentlig spiller
en rolle”.

Den ansatte gjør her en interessant refleksjon når hun undrer seg over om det er
reelle samtaler som finner sted eller ikke. Flere av de ansatte var opptatt av at når
brukeren sa han hadde forstått, så viste det seg i ettertid å være det motsatte. Én
fortalte at hun hadde observert ulike saksbehandlere i møter med ungdom med
etnisk minoritetsbakgrunn som sa ”mmmm” og ”ja, mmm ” da de ble spurt om de
hadde forstått. ”Så kommer de ut, så har de ikke forstått noe”. En annen som
arbeidet med voksne rusmiddelbrukere sa det var et problem for henne at et ja
egentlig var et nei. Dette ble av en ansatt med minoritetsbakgrunn forklart med at
dette var et spørsmål knyttet til respekt og barneoppdragelse.

”Jeg ble oppdratt med å ikke si et ord til voksne, ikke svare, men bare si ja. Sånn ble jeg
oppdratt og alle barna som kom fra… ble oppdratt sånn. Barna skal ikke sitte og  diskutere
med foreldre eller voksne, de må respektere og det er derfor vi sier ja”.

Men hvordan få disse brukerne til å svare nei i stedet for ja til eksempelvis avtaler
som de vet de ikke kommer til, spurte to ansatte. Én mente at dette ikke var en
innvandrerspesifikk problemstilling, fordi etnisk norske brukere heller ikke
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kommer til avtaler. ”Hvordan komme bak the eager to please holdningen”? spurte de
den ansatte med minoritetsbakgrunn. Ifølge han var det viktig at den ansatte gir
vedkommende tillatelse til å si nei for derigjennom å gi økt handlingsrom og
motivasjon. Han fortalte at han ofte sa til brukerne at ”du får lov til å si nei” eller
”du har rett til å si nei”. Tillatelse til å si nei kan dermed forstås som en måte å
gjøre brukerne aktive og åpne, men også kompetente ut fra deres egne
perspektiver og forutsetninger.

”Den største utfordringen er språket”
”Kommunikasjon i vid forstand har med kulturforståelse å gjøre, med å kjenne
hverandres koder. Når vi snakker om innvandrere og nordmenn handler det
også mer konkret om språk” (Blindheim 1993b).

Ansatte i alle fokusgruppene var opptatt av samtalene de hadde med brukerne,
for som en av behandlerne sa: ”metodene i rusbehandling er jo, hovedmetoden er jo
språket”. Selv om ikke alle de ansatte var behandlere hadde språket en sentral
plass i møtet med brukerne. Flere av de ansatte var opptatt av
kommunikasjonsproblemer som oppsto på grunn av språkproblemer. En ansatt i
barnevernet formidlet at det gikk greit å snakke med ungdommene, men at
foreldre snakket ofte dårlig norsk. Dette innebar ifølge den ansatte at ”vi mister en
veldig stor del av den ene halvdelen, foreldrenes informasjon”. Flere av de ansatte var
opptatt av misforståelser som oppsto på grunn av mangelfull språkkompetanse.
Disse misforståelsene var for noen ansatte knyttet til brukere som ikke snakket
norsk, mens det for andre handlet om brukere som ikke alltid forsto betydningen
bak ordene. Mangelfull språkforståelse i den forbindelse bidro ifølge en ansatt til
å skape misforståelser, fordi ”da kan man jo bli veldig lurt til å føle at de har forstått,
de bruker jo de ordene selv. Men så snakker vi kanskje om helt forskjellige ting”.

I andre sammenhenger oppdaget ansatte raskt at brukerne ikke forsto hva ansatte
snakket om. En ansatt fortalte for eksempel at da de skulle følge en ungdom til
BUS13, sa ungdommen oppgitt at han ikke var interessert i å kjøre buss. Det er
med andre ord ikke alltid lett å vite hvordan man skal tolke ord. Det at
kommunikasjon skjer gjennom forkortelser og bilder, som uttrykker noe annet
enn budskapet forestiller bokstavlig, hadde en annen ansatt et eksempel på. Hun
fortalte at en besøkende i tiltaket hadde med seg en liten gris. Den løp over gulvet
og skrek forferdelig. Da sa en bruker med etnisk minoritetsbakgrunn at ”nå
skjønner jeg hvor det ordtaket kommer fra, å skrike som en stukken gris”. ”Ja, så
mye”, sa den ansatte, ”mister man i språket fordi man ikke skjønner bildene. Vi har
masse sånne bilder som vi bruker”.

Det å ikke forstå bilder eller nyanser i språket var et tema blant ansatte. I
behandlingssammenheng ble det forventet at brukerne skulle snakke om følelser
knyttet til rusmiddelproblemet. Det å skulle snakke om følelser innenfor en
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behandlingskontekst handler om å snakke om sensitive forhold i livet. Når disse
skal deles med en annen på et fremmed språk kan det lett oppstå kommunika-
sjonsproblemer fordi nyanser i språket forsvinner. En ansatt med etnisk
minoritetsbakgrunn var opptatt av at det ikke var kun barrierer knyttet til
språket som innvirker i møter med brukere, men forskjellige måter å tenke på.
Han fortalte at dersom en landsmann inviterer hjem på kaffe, svarer personen: ”Vi
kommer. Når han sier vi, betyr det jeg. Vi har ikke ordet: jeg. Det er ikke bare språk,
men måten jeg tenker på”.

”Det er alle de andre du slår på”
Mens noen knyttet disse kommunikasjonsproblemene konkret til språk, var andre
ansatte opptatt av kulturelle barrierer som innvirket på hjelper-klientrelasjonen.

Flere av de ansatte var opptatt av at ”det er vanskelig å komme inn på og ha et helt åpent
forhold om det med rusen”. Det å fokusere på rus fremsto ifølge flere ansatte som
vanskelig for disse brukerne. ”Å snakke om det med rusen har vært et problem”. (…)”De
skal liksom takle det selv” (…) En av brukerne, fortalte at: ”Vi skal klare alt selv. Ber
ikke om hjelp i min kultur. Det er et nederlag. En mann skal ikke be om hjelp, han skal
tjene til sitt eget brød. En voksen mann skal ha sin egen leilighet, jobb, kone og alt det der.
Vi snakker ikke om sex og rus og vold”.

De ansatte var videre opptatt av at: ”De har kanskje en annen ramme, eller en annen
oppfatning av rus. Så alt i fra at det er fryktelig tabu og skam til helt i den andre enden
igjen. Det kan av og til være vanskelig å kommunisere med dem” (…)”Det er en veldig
skam å komme med et rusproblem”.  (…) ”Han hadde det veldig vanskelig med familien
sin. Ja, det var mye sånn skam og mange ting der som var veldig vanskelig”. (…) Mange
av hans nære venner var i arbeid og de var…, og da var det i hvertfall skam å ha et sånt
problem”. (…)”Vi har jo noen voksne folk hos oss som er mellom 20 og 40 år. Og mange
av dem snakker om den skammen det er å være narkoman i forhold til familien i
hjemlandet. Så det er på en måte det vi har hørt ofte at de prøver å skjule det for familien
hjemme, hvordan de har det for eksempel”. (…) En ansatt med etnisk
minoritetsbakgrunn formidlet at ”vi vestlige tenker individualitet, ikke sant. Det gjelder
bare meg”. Ifølge den ansatte handler det ikke bare om brukeren, men om hele
familien, fordi ”hele familien er bak dem”. Det å ha rusmiddelproblemer handlet ifølge
den ansatte om skam og at ”skammen går til barn, barnebarn og barnebarnsbarn”. (…)
Bruker X var også opptatt av skam da han fortalte at det er ”en skam for hele familien”
at han var blitt avslørt i å selge narkotika. ”Det høres ikke bra ut når oldefar, bestefar og
fettere får høre at gutten pusjer narko”.(…)”Faren min er ekte muslim. Man skal være
fredelig, ikke ta rus, be 5 ganger om dagen. Jeg er totalt motsatt. Det er det som er
problemet. Foreldra våre er ordentlige muslimer, gode muslimer. 2. generasjonen, vi er
muslimer, men vi tøyer reglene med sex og alkohol og sånne ting. Det er det som skaper
store problemer. Det er som å bli dratt i to retninger og så til slutt så blir de gærne”.
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Bruker T var den brukeren som kanskje snakket mest om skam og hvordan
skammen kan hindre rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn i å
be om hjelp.

Han forteller at det er viktig å huske på at innvandrere er kommet til Norge for å
lykkes, så ”Det er litt vanskeligere for oss [å søke hjelp]. Vi er i Norge, og vi er ikke i
Norge for å ruse oss. Det er en tendens til å dysse dette ned og ikke spørre etter hjelp. Vi er
ikke her for å ruse oss, det kan vi gjøre hjemme. Det er jo en skam. Hos oss er det mye
familie og ære”.

Bruker T snakker flytende norsk, er født og oppvokst i Norge, har norske venner,
arbeid og norsk kone. Hans foreldre flyttet tilbake til hjemlandet da han var tidlig i
tenårene. ”For meg er det kanskje ikke så vanskelig [å stå i Skippergata] som mange av
de andre utlendingene som står der nede og har familie og foreldre her. Jeg hadde ikke klart
det. Med den kulturen, den respekten og det æresbegrepet og alle de greiene vi har, som jeg
har fått prentet inn i kroppen”. (…) ”Jeg tenker at hvis jeg hadde hatt den jernhånda til
faren min rundt meg til jeg var 24-25 år. Det hadde vært svart eller hvitt. Hadde jeg valgt
rus, så hadde jeg blitt avvist og da hadde jeg sklidd helt ut. Hadde jeg vært på den hvite
siden hadde jeg vært et prakteksemplar. Jeg gikk slalomkjøring, jeg. De skal ikke få vite
noe. Dobbeltspill”.(…) ”Møter du en på gata, så sier han ikke: Har du sett bruker T, hvor
langt ut på kjøret han er. De sier har du sett sønnen til han og han i den og den familien.
Og da er det alle de andre du slår på. Det er det ikke mange av oss som kan klare å bære”.

 Intervjuer spør om noe av det han forteller også gjelder for etnisk norske familier.
”Det er en forskjell. Det er skylappene som den litt eldre generasjonen i vår kultur har. Det
er en kulturgreie. Det bare aksepteres ikke. Det gjør ikke det. Det gjør bare ikke det. Det
norske samfunn plasserer eldre på eldresenter. Vi kunne aldri tenkt oss å gjøre det. Med
tanke på kultur, respekt og ansikt utad. Jeg tror kanskje det er vanskeligere for oss å
uskadeliggjøre små ting”. Det er vanskelig for bruker T å forklare hva disse små tingene
er. ”Forskjellen er liten, men likevel så stor. Jeg vet ikke hva det er. Det er kultur. Jeg tror
det er lettere for en 16 år gammel norsk gutt å gå til mor å si at jeg har fått et problem med
hasj og amfetamin og diverse, enn det er for en 16 år gammel pakistansk, somalisk,
marokkansk å si det til foreldrene sine. Det er en veldig streng kultur, streng disiplin, hard,
jern, manne, far i huset. Det er han som styrer ting og du vil ikke kjenne den jernhåndens
vrede. Det er vel det. De fleste med minoritetsbakgrunn har det ganske strengt, jeg tror det.
Respekt, redsel i det hele tatt. Den bomben der vil man ikke utløse”. Intervjueren spør: ”Så
det betyr at fraværet av din familie har hatt en stor betydning for deg?”.  Bruker T puster
tungt ut i rommet og svarer. ”For meg har det vært en lettelse”. (…) ”Jeg har snakket
med et par [med etnisk minoritetsbakgrunn] som har vært gjennom behandling og som
har fått et mas og helvete fra familien. De føler skam når de endelig har tatt tak i livene
sine. Og den faktoren der gjør at kanskje mange ikke tør å legge seg inn til avrusning og
behandling og dermed opplyse at jeg er narkoman, har et rusproblem”.
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Både ansatte og brukere fremstiller rusmiddelproblemer for etniske minoriteter i
stor grad som noe som er skambelagt. Skam er et begrep med ulike betydninger.
Skam og det å skamme seg er ikke nødvendigvis uttrykk for det samme. I mange
sammenhenger anses skam som noe positivt, noe man skal ha, i den forstand at
det ”å ikke eie skam” altså å være skamløs innebærer noe negativt (Melhuus
2001:142). Ifølge Melhuus kjennetegnes skam ved at det inngår i lokale, innfødte
diskurser og er en del av en fagterminologi. Og nettopp derfor skriver hun ”vil de
ha ulike meninger i ulike sammenhenger, og faren for misforståelser er stor”
(Melhuus 2001:143). Det er derfor ikke gitt at brukere og ansatte snakker om det
samme når de snakker om skam. Skam, slik vi forstår det i denne rapporten,
handler om sosiale relasjoner.

”Man kan selv utføre det skammelige, men det er andres sanksjoner som skaper skam.(…)
Opplevelsen av skam kan dreie seg om å ikke oppnå det forventede. Hva som forventes er
lokalt fordi skam er knyttet til ens referanseramme”(Frønes 2001:72/77).

En sentral del av skammen ifølge brukere og ansatte synes å handle om avvisning
eller fordømmelse fordi man svikter kollektivets sentrale verdier og normer.
Skammens konsekvenser kan forstås ved å skjele til brukernes signifikante andre
og deres perspektiver på rusmidler. Familie og dens etniske gruppe forstås her
som brukernes signifikante andre. Ifølge Mead (1967 [1934]) skaper vi oss selv
gjennom å se oss selv gjennom betydningsfulle andres øyne eller perspektiver. Å
ta andres perspektiv kan i denne sammenhengen være å betrakte seg selv i lys av
kategorien ”de skamløse” på bakgrunn av å vanære sin familie ved å aktivt
oppsøke rusmiddelbruk. For som bruker T sa ”det er alle de andre du slår på” og
”det er det ikke mange av oss som kan klare å bære”.

En ansatt formidlet at hun hadde erfaring med at ”det er mer sånn utstøtning,
utstøtning fra familien. Og i enkelte kulturer så er vel kanskje den sterk også. Det er mye
med skam, og skam over å ikke klare seg. De jeg følger opp, han fra Å [som bor i tiltaket],
skammer seg veldig mye for andre [landmenn]. Vil ikke bli sett av andre, at de skal vite
hvor han bor, sånne ting. For de vet kanskje. Det bor andre [med samme etniske
bakgrunn] i nabolaget. Så han kan gå omveier og sånn hvis de kommer samtidig med
toget”.

Hvordan en person opplever seg selv gjennom andres øyne er sammensatt og
komplekst. Etter inspirasjon fra Moshuus (2006) kan ett aspekt ved
kompleksiteten handle om at flertallet av Oslos befolkning med
innvandrerbakgrunn, eller rettere sagt deres syn på rusmidler, gjenfinnes blant
rusmiddelbrukere med slik bakgrunn. Det kan derfor i et senere prosjekt være
viktig å utforske familiens moralsystemer knyttet til bruk/misbruk av rusmidler.
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Oppsummering
De åtte brukerne med etnisk minoritetsbakgrunn i undersøkelsen formidler at de
har liten eller ingen kunnskap om tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere og hva
slags hjelp de kan få der.  Kunnskapsmangelen blir knyttet til språk- og
kulturforståelse og mangel på informasjon.

Rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn er ifølge ansatte svært ulike
med store forskjeller på tvers av blant annet landegrenser, kulturer,
migrasjonshistorier og individuelle forskjeller. Flere av de erfarne
klientarbeiderne var opptatt av at disse brukerne er like forskjellige som etnisk
norske brukere er forskjellige. På tross av stor heterogenitet blant disse
rusmiddelbrukerne kan det være at de deler noen fellestrekk som har relevans for
denne undersøkelsen.

Tillit fremstår fra ansattes ståsted som svært sentralt i alt klientarbeid, der
kjernen i arbeidet er basert på en gjensidig tillitsrelasjon mellom ansatt og bruker.
En sentral forutsetning for å skape en tillitsrelasjon var ansattes forventning om
åpenhet fra brukerne omkring det å ha et rusmiddelproblem. Forutsetningen om
et åpent forhold til rusmiddelproblemet synes å være nært forbundet med
ansattes forventninger til seg selv som endringsagenter. I arbeidet med brukerne
synes ansatte det var vanskelig å komme bak fasadene til disse brukerne. Det
oppstår språklige og kulturelle barrierer som hindrer den nødvendige tillit og
dialog mellom ansatte og brukerne. Et sentralt hinder handler om skam. Både
ansatte og brukere fremstiller rusmiddelproblemer for etniske minoriteter i stor
grad som noe som er skambelagt. Fra et brukerperspektiv kan det synes som om
hensynet til familien, og familiens skam veier tungt i møter med ansatte og
tiltaksapparatet. En sentral del av skammen synes å handle om avvisning eller
fordømmelse, fordi man svikter kollektivets sentrale verdier og normer.
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Kapittel 4:

Diskusjon

I dette kapitlet vil vi diskutere hva som hindrer og hva som skal til for å lykkes i
arbeidet med rusmiddelbrukere som har etnisk minoritetsbakgrunn. Vi har valgt å
ta utgangspunkt i noen fellesutfordringer som vi har sett at disse brukerne står
ovenfor i samtalene med ansatte i tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere. Dette er
utfordringer som knytter seg til tillit og skam. Vi har sett at rusmiddelbrukere
med etnisk minoritetsbakgrunn bruker tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere i
mindre grad enn etnisk norske rusmiddelbrukere. Dette handler om flere forhold.

Tillit
For det første kan det synes som rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn har en barriere mot å be om hjelp, fordi de ikke har den
nødvendige systemtillit. I stedet for tillit formidler ansatte at flere av disse
brukerne hadde en skepsis og mistillit til det offentlige. Mangelen på tillit handlet
ifølge flere ansatte om en generell mistillit til det offentlige systemet på grunn av
tidligere erfaringer. Disse erfaringene kunne være dårlige erfaringer med det
norske rettssystemet, opplevelser av å bli mistrodd i forbindelse med søknad om
oppholdstillatelse, tro på at sosialarbeidere samarbeider med politiet bak
personens rygg, samt tomme og brutte løfter fra tidligere møter med
hjelpeapparatet. Systemtillit forutsetter en kjennskap til og tro på systemet, og
flere av brukerne manglet ifølge ansatte den nødvendige kjennskapen til
tiltaksapparatet. Det at brukerne trolig ikke hadde systemtillit kan derfor handle
om mangel på informasjon om de tilbud som finnes.

”Det er ikke mange som kjenner til vårt tilbud egentlig”
Flere av de ansatte formidlet på ulike måter at disse brukerne kjenner systemet
dårligere enn mange etniske norske rusmiddelbrukere. Den følgende menings-
utvekslingen fant sted blant noen behandlere.

A: Mange har ingen idé om et behandlingsapparat. De vet på mange måter for lite om at det
er hjelp å få.
B: Informasjon. Veldig viktig.
C: De er ikke informert. De vet veldig lite.
A: Ja.
D: Informasjon. Det er et problem. (…) Det er ikke mange som kjenner til vårt tilbud
egentlig. Blant innvandrere.
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Ansatte som arbeidet med ungdom formidlet at de unge delte sin etniske gruppes
skepsis til tiltaksapparatet. En slik skepsis ble formidlet av en ansatt med etnisk
minoritetsbakgrunn på følgende måte:

”Vi ser også at de fleste som vi har kontakt med er skeptiske til det offentlige hjelpe-
apparatet. Jeg tror kanskje at det har med manglende informasjon om tilbud som finnes.
Og vi vet at det er mange som ikke tar kontakt med behandlingssteder, institusjoner av
dem som ikke har vært gjennom behandling. Det kan hende at de ikke har informasjon om
behandlingstilbud som finnes.(…) Jeg synes at det i innvandrermiljøene er lite kunnskap
om rusproblemer som er knyttet til innvandrere eller kunnskap om hjelpepparatet”.

Det var ikke bare ansatte som var opptatt av mangel på informasjon om tilbud
som finnes. Alle de åtte brukerne var, som vi nevnte tidligere i rapporten under
overskriften ”Vi veit ikke hvor vi skal få hjelp”, opptatt av at de visste lite om
hjelpeapparatet. En av brukerne som hadde bodd over 20 år i Norge fortalte at
”Vi har bodd lenge i Norge, men vet ikke”. Flere av disse brukerne formidlet at de
visste lite om hvordan hjelpeapparatet fungerte og noen av dem formidlet en
skepsis og mistillit til systemet. ”Hjelpeapparatet gir totalt faen i oss. Jeg har ventet i
7-8 måneder på å få hjelp. Tiden bare går”. Eller som en pårørende sa:

”Familien min kan ikke så bra norsk, de vet ikke om sånn system, sånn som behandlings-
steder. Ifølge den pårørende hadde en saksbehandler sagt at: ”Broren din har ikke
kommet helt i bånn ennå”. Pårørende fortalte: ”Han har brukt narkotika i 13 år, og hun
sier at om ti år kan han sikkert komme å be om metadon. Jeg synes det er så feil. Vente ti år
til. Det er helt sinnsykt å si om ti år. Sånn som hun sa det, jeg fikk helt sjokk. (…) Så her
i Norge sånne lover og regler. Han er en stoffmisbruker som har holdt på i 13 år, hvorfor
vente ti år? (…) Jeg synes ikke de gjør dårlig jobb, men det er lover og regler som de har.
Det er ikke tvang. Når det ikke er tvang må han gå inn og ut, inn og ut og inn og ut. Det
blir det samme, ingenting forandrer seg”.

Det at disse brukerne i mindre grad enn etniske norske brukere anvender
tiltaksapparatet kan som vi har sett, handle om mangel på systemtillit fordi de
ikke har kjennskap til tiltaksapparatet. For noen av brukerne kan det også handle
om en mistillit til det offentlige systemet på grunn av tidligere dårlige erfaringer.

Skam
Det at brukere med etnisk minoritetsbakgrunn har en høy terskel for å be om
hjelp fra det offentlige kan for det andre handle om at rus er et tabuisert og
skambelagt tema for dem selv og for deres signifikante andre.  Mange vil kanskje
ut fra stigma og skam som er knyttet til rusmiddelbruk, gjøre alt de kan for å
skjule denne type problemer. Funn fra denne undersøkelsen viser at både brukere
og ansatte var opptatt av skammens betydning for å ta kontakt med det offentlige
hjelpeapparatet. For som to ansatte sa:
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”[Jeg] opplever kanskje det at bare det å be om hjelp, at den terskelen er ganske høy. Så når
de først kommer dit, så. Jeg tror det går mye på skam og nederlag ”. (…) ”Det er veldig
skamfullt å be det offentlige om hjelp i sånne situasjoner. [Da] røper du familien om noe
som egentlig ikke skal røpes”.

Skammens onde sirkel er, ifølge Skårderud (2001a) at det er skammelig å vise
frem sin skam. Skammen for skammen kan dermed, slik vi vurderer, hindre
brukere med etnisk minoritetsbakgrunn i å ta kontakt med tiltaksapparatet for
rusmiddelbrukere. Et interessant spørsmål i den forbindelse er om etnisk norske
rusmiddelbrukere også opplever en tilsvarende skam. Nei, vil kanskje mange si,
fordi skam (og ære) ofte forbindes med såkalte tradisjonelle samfunn i andre
regioner av verden enn i vårt moderne vestlige samfunn. Spør vi forskere på
fagfeltet i Norge, vil svaret kanskje bli annerledes. Ifølge Skårderud er fortellingen
om vår kultur ikke fortellingen om en tapt skam,

”men snarere om en transportert skam. Den største transporten er den fra kollektiv norm
til individuell norm. Den individuelle normen forholder seg selvsagt til hva som er de
kollektive begrepene om skam og ære, så det er ikke et enten - eller” (Skårderud
2001a:37).

Moderne skam og ære er ifølge Frønes (2001) annerledes enn den tradisjonelle skam,

”men som den tradisjonelle skam er den forankret i relasjoner, identitet og posisjon.
Moderne skam har beveget seg fra familie, slekt og tradisjoner til identitet og selvbilde”
(Frønes 2001:69).

Spørsmålet om etnisk norske rusmiddelbrukere også opplever skam lar seg ikke
empirisk besvare i denne rapporten. Men ved å betrakte rusmisbruk som et
fenomen der skamfølelsen ofte er både utgangspunkt og konsekvens (jfr.
Skårderud 2001a), kan skam betraktes som et sentralt tema i ansattes møter med
alle rusmiddelbrukere uavhengig deres etniske bakgrunn.

Om å snakke om skammen
Ansattes valg av samtaletema hindrer trolig rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn i å bruke tiltaksapparatet. Ifølge flere ansatte kommer de, i
likhet med etnisk norske, ikke til avtale og som en sa: ”Vi rekker ikke å bli kjent
med dem, de forsvinner med en gang”.

I ansattes møter med brukere med etnisk minoritetsbakgrunn var en av de store
utfordringene å samtale åpent omkring det å ha et rusmiddelproblem. For som en
behandler sa ”Jeg synes det er vanskelig å komme inn på og ha et helt åpent forhold
om det med rusen”.  I denne forbindelse kan det være nyttig å ha en bevissthet om
at ”noe av det aller viktigste i forhold til skam og behandling er påminnelsen om at
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terapi faktisk er en skamsituasjon” (Skårderud 2001b:1616). Det var kanskje
derfor ansatte valgte å ikke bruke tolk i samtaler med brukere som hadde liten
norsk språkkompetanse. Flere ansatte fortalte at de ikke brukte tolk i møtene
med disse brukerne på grunn av ubehagelige erfaringer med bruk av tolk. For
som de sa i en gruppe. Det er:

A: Liksom så ubehagelig.
B: Det er ubehagelig.
A: Å bruke tolk ja?
B: Ja.
C: Ja. Du kommer ikke bak noe som helst med tolk.

Det kan med andre ord synes å være vanskelig å komme bak et ytre og inn i et
indre rom med å bruke tolk. Ansatte formidlet at når de brukte tolk gikk nyanser
tapt i språket og de fikk et spinklere grunnlag å samarbeide med brukerne på.
Ansattes dårlige erfaringer ble knyttet til tolker som ikke hadde nok kompetanse i
psykiske lidelser eller manglet ansattes vokabular for følelser. Men den mest
brukte forklaringen for å ikke bruke tolk handlet om at brukerne ikke ønsket det,
noe ansatte aksepterte. Ifølge flere ansatte handlet dette om at

”de stoler ikke på det tolkesystemet eller taushetsplikten der, fordi det er så tett miljø” (…)
”Folk de tror at denne tolken skal respektere taushetsplikten. Uansett har de ikke tillit til
tolken. For de sier ikke mye, så lenge tolken er der”.

Det at brukerne ble tause med tolk tilstede kan handle om at man ikke vil snakke
om det skambelagte i nærvær av en representant for sin egen etniske gruppe,
fordi ”den dype skammens fremste uttrykk er taushet; å snakke om sin skam
aktiviserer skammen” (Skårderud 2001b:1613).

”Han klarte å se meg”
Dyp skam kan rote det alvorlig til i behandlingsforholdet. Den utfordrer det helt
grunnleggende i behandling nemlig dialogen og relasjonen (Skårderud 2001a:40).
Når brukerne trekker seg tilbake og ansatte ikke kommer bak svekkes både
dialogens og relasjonens kår. For at skammen skal få et språk, kreves tid til å
etablere tillit. Ansatte var opptatt av at mangel på tid hindret dem i å skape en
tillitsrelasjon. Ideelt sett ønsket de å bruke mer tid til å gjøre seg forstått,
gjennomgå regler og rutiner samt bygge relasjoner. Samtidig formidlet ansatte at
det brukerne trengte mest, tid, var det ansatte hadde minst å tilby. Dette ut fra en
erkjennelse om at disse brukerne trenger lengre tid for at ansatte skal lykkes i
arbeidet med dem.

I fokusgruppene ble ansatte bedt om å gi eksempler på vellykket arbeid (jfr.
intervjuguide, spr.2). Det var interessant å observere at dette var et vanskelig
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spørsmål å svare på. De fleste av de ansatte besvarte spørsmålet med eksempler
på mislykket arbeid. Ifølge ansatte som var opptatt av de vellykkede møtene,
fortalte to ansatte om en bruker som det gikk bra med etter behandling, fordi:

A: Jeg tenker at han gjorde mye sjøl da.
B: Det tenker jeg og. Han hadde bestemt seg før han kom til oss at han skulle slutte med
rusing. Dette her ville han ikke mer. Han snakka forholdsvis dårlig norsk. Så dårlig at vi
ofte snakka sammen på engelsk for å på en måte å klare å få en felles mening om ting.
A: Og han har klart seg bra.

Behandlingen foregikk på brukerens premisser og ansatte var opptatt av å komme
brukeren i møte. Videre synes det som om brukeren og de ansatte klarte å snakke
om noe som ga brukeren mening gjennom å bruke et tredje språk.

For å styrke dialogen og komme bak er det viktig å huske at taushet er et sentralt
aspekt ved skammen og at den skamfulle helst snakker om noe annet. Ifølge en
ansatt var det viktig å følge ungdommenes behov:

”Den største utfordringen for hjelpeapparatet er å forholde seg til brukere med
minoritetsbakgrunn uten å fokusere så mye på rus (…). I vårt møte med ungdommen
fokuserer vi ikke så mye på rus. Vi er mer interessert i behovene som de presenterer, bolig,
jobb, nettverk, skole. (…) Så det kan være en utfordring å utvikle en metode som ikke
fokuserer så mye på rusen”.

Det var kanskje derfor ansatte lyktes bedre i samtalene når de gjorde et annet
metodisk grep ved å vende fokuset bort fra rusen og fokusere på andre temaer. En
av behandlerne fra en poliklinisk virksomhet fortalte at:

”Det som gjorde at han fortsatte å komme til meg tror jeg rett og slett var at vi snakket om
mange ting, somatiske plager, alt mulig som han var opptatt av. (…) Vi snakket ikke så
mye om drikkingen.(…) Jeg la veldig vekt på at han skulle bli sett og møtt på det som var
viktig for ham. Jeg tror at det var en del av det som gjorde at det lyktes i perioder. (…) Det
er det med tilstedeværelsen, det tror jeg, synes jeg har vært viktig. Å bare være der og at de
blir møtt på det som er”.

En av brukerne, bruker U, fortalte både om et mislykket og vellykket møte med
hjelpeapparatet. Det mislykkede møtet knyttet han til en ansatt som ”tenkte på sin
egen greie i stedet for å møte meg”. Han fortalte derimot mest fra et møte med en
ansatt som forandret livet hans positivt, fordi ”han klarte å se meg”. Ifølge
brukeren fikk han snakke om det han ville, for å finne ut hva han ville jobbe med.
”Det er han [brukeren] som må gå veien og ikke bli fortalt hva han skal gjøre. Gi
han de gode spørsmålene og ikke gi svarene hele tiden”, var hans appell til ansatte i
tiltaksapparatet for rusmiddelbrukere.
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Skal en rusmiddelbruker dele sin store skam, som innebærer å utlevere seg selv,
trengs det blant annet trygghet for at dette blir tålt og tatt i mot (jfr. Skårderud
2001b). Skam er med andre ord også å ikke bli møtt. De fire ansatte og bruker U
forteller om forskjellige møter som handler om brukere som blir møtt. Vi blir
fortalt om brukere som blir hørt og dermed tillagt en avgjørende betydning. Men
for de ansatte og for bruker U handler dette ikke om å lytte for kun å si, ”interes-
sant det, men hør nå her. Skal du ha hjelp fra oss må du ta i mot det vi har å tilby”.
Det er med andre ord ikke nok å være en aktiv lytter. Men det må tas konsekven-
sene av det å lytte til. Det å ta konsekvensene av å lytte til synes å være det inter-
essante og viktige i ansattes og bruker U’s historie og budskap. Det handler om å
ta brukerens perspektiv. Gjennom å ta brukerens perspektiv kan tillit utvikles og
skammen gis en stemme som kan gjøre den til noe annet.
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Kapittel 5:

Konklusjon

I denne undersøkelsen har vi sett nærmere på i hvilken grad rusmiddelbrukere
med etnisk minoritetsbakgrunn har behov for særskilt innsats. For å belyse denne
spørsmålsstillingen har vi blant annet fokusert på om det finnes barrierer som
hindrer disse rusmiddelbrukerne i å oppsøke og gjennomføre rusmiddel-
behandling. En av undersøkelsens hovedfunn viser at det ikke er mulig å redusere
disse brukerne til en gruppe som har de samme behovene for hjelp. Erfarne
klientarbeidere forteller at disse brukerne er like forskjellige som etnisk norske
brukere er forskjellige. Selv om funnene i denne undersøkelsen viser at
bruksmønsteret for rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn ikke er
ulikt mønsteret til etnisk norske brukere, kan det ikke uten videre forutsettes at
førstnevnte kan nyttiggjøre seg de eksisterende rusmiddeltilbud. Måter å møte
brukerne på må utgjøre en forskjell for at barrierene som de møter skal kunne
overvinnes. Det kan synes som rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn
har en barriere mot å be om hjelp, fordi de ikke har den nødvendige systemtillit.
Funn i denne undersøkelsen viser blant annet at brukerne og deres familier
mangler informasjon om tilbud som finnes. Videre viser undersøkelsen at det
oppstår språklige og kulturelle barrierer som hindrer den nødvendige tillit og
dialog mellom ansatte og brukerne. Et sentralt hinder handler om skam og at å
snakke om egen og familiens skam aktiviserer selve skammen. For å skape den
nødvendige tillit og dialog fremstår det som viktig å møte skammen gjennom
brukerens perspektiv.

For å imøtekomme de særskilte behovene disse brukerne synes å ha, vil vi
avslutningsvis konkludere med følgende tre satsningsområder:

1. Møte og ivareta individuelle behov
2. Informere om rusrelaterte temaer og hjelpetilbud
3. Styrke samarbeidet med innvandrerorganisasjonene

1. Det er viktig å imøtekomme brukernes forskjellige individuelle behov
uavhengig av etnisk bakgrunn. Det anbefales at arbeidet med individuell plan
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styrkes ved at ansatte legger til grunn brukernes perspektiv i dette arbeidet. Ifølge
”Veileder til forskrift om individuell plan” heter det:

”For at tjenestetilbudet skal bli godt for den enkelte, er det avgjørende at det er
tjenestemottakerens egne behov som legges til grunn når planen utformes og følges opp i
praksis (…). Planen skal sikre at den enkeltes behov skal styre utformingen og
iverksettingen” (Sosial- og helsedirektoratet 2005:3).

2. Det offentlige må ta ansvar for å informere brukere og deres etniske nettverk
om rusrelaterte temaer og hjelpetilbud. Vi vurderer det som mest hensiktsmessig
at et allerede etablert nasjonalt informasjonssenter får ansvar for å informere om
rus, rusmidler og behandlingstilbud på ulike språk. Ettersom rus fremstår som et
skambelagt tema vil for eksempel RUStelefonen14, der man kan henvende seg
anonymt, være et tiltak å utvikle til et nasjonalt informasjonssenter som speiler en
flerkulturell befolkning.

3. Vi konkluderer med at det offentlige bør styrke samarbeidet med ulike
innvandrerorganisasjoner. Disse organisasjonene er viktige med tanke på at de
også består av familiemedlemmer som trolig betrakter bruk av rusmidler som
svært skambelagt. Målet med samarbeidet vil være å gi informasjon om
rusrelaterte spørsmål, der hensikten er å øke den generelle systemtillit og
derigjennom øke eget engasjement innenfor de ulike etniske fellesskap.



41

Summary in English

The migration patterns of the last century, from countryside to towns, as well as
between countries, have contributed to make Oslo a multicultural city. In January
2005 the immigrant population of Oslo had reached 118 300, that is 22.3 per
cent of Oslo’s inhabitants. 18.2 per cent were immigrants from non-western
countries. At the same time the numbers of drug users that are not ethnic
Norwegians show an increase, outside and in the heavy drug user community in
Oslo.  In spite of research that shows that the percentage of youths with a non-
Norwegian ethnic background who have used or are using drugs is lower than
what we find among ethnic Norwegians, there might be cause for concern. At the
same time various studies point out that drug users over 18 belonging to ethnic
minorities are not frequent users of public services aimed at drug users.

Rusmiddeletatens kompetansesenter15 have been asked by both the Norwegian
state and the City of Oslo to focus especially on drug users from ethnic
minorities. In this study we have chosen to investigate to what extent drug users
from ethnic minorities need special services. To shed light on this, we have
focused on obstacles that stop this group in seeking and benefitting from
treatment for their drug use.

In this study we have used a quantitative and qualitative design to answer this.
The empirical material is based on statistics, data from focus groups and
individual interviews. Data from the statistical material are drawn from a national
questionnaire including a number of variables regarding the clients’ situation. We
organized focus groups and interviews with 33 social workers at different
institutions or agencies run either by the state, the city or private organisations.

We also did individual interviews with eight users of services aimed at drug users.
The users, who were over 18 years old, were mainly recruited by the participants
in the focus groups. They had connections to Turkey, Somalia, Morocco, Pakistan
and Kenya. Six of the users have a drug use problem connected to cannabis,
tablets or heroin, while two have a defined alcohol problem.

This study is not a representative study, but an explorative one, with emphasis on
a selection of employees in institutions or agencies and some of the users of these
services. The conclusions in the report are descriptions and interpretations
influenced by the authors background from social sciences and work experience
with ethnic Norwegian drug users.
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Statistical comparation between ethnic Norwegian users and ethnic minorities
show more similarities than differences. Detox and immediate help type of
institutions are most frequently used by both groups. The majority of the users
are men, and average age is fairly similar. The same types of drugs are used by
both groups, but not to the same extent. Looking at the total consumption
alcohol dominates, but among the ethnic minorities heroin or other opiates
dominate. A few of the users belonging to this group name alcohol as their main
drug. There is more smoking of heroin and less injection among the ethnic
minorities than among the group as a total, even though the majority of the ethnic
minority group inject. In other words, the observed differences seem to be the
degree and not the type of drug use. Perhaps the most interesting difference is
that drug users of non Norwegian ethnic origin use the various services less than
ethnic Norwegians.

One of the main conclusions of this study is that one can not reduce drug users
from minority groups to one group with identical needs. According to
experienced social service workers these users are as different as ethnic
Norwegian users. Although this study shows that the drug use patterns among
ethnic minorities are not unlike the pattern of Norwegian users, one can not
automatically assume that this group will fully benefit from existing services. How
these users are met must make a difference – in a way that allows these users to
overcome the barriers that stop them from seeking and receiving treatment.

It seems that drug users from ethnic minorities refrain from seeking help because
they don’t trust the system. To trust a system requires knowledge of, and
confidence in systems. Many of the users lacked the necessary knowledge of the
various services.

From a social workers point of view trust is central in all work with drug users,
based on a trusting relationship between social worker and drug user. An
essential condition for this is the social workers expectations about the users’
willingness to be honest about having a drug problem. It seems that this condition
is closely connected to the social workers expectations about his own role as an
agent for change. When working with drug users the social workers felt it was
difficult to penetrate the users’ façade. Barriers such as differences in culture and
languages occur. These are obstacles to the necessary trust and dialogue between
social worker and drug user. Another important obstacle is shame, and that the
act of talking about one’s shame or family’s shame activates the shame itself.

Deep shame may seriously interfere with the treatment. Shame challenges the
core of what the treatment is based on – namely the dialogue and relationship
between the user and the social worker. When the user withdraws and the social
worker is unable to penetrate his façade, the conditions for both dialogue and
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interaction are weakened. To give the shame a language, time is needed in order
to establish trust. If a drug user is to share his great shame, something that means
he will place himself in a vulnerable position, he needs to feel confident that the
shame will be accepted. Shame is, in other words, also when one is not met. To
create the necessary trust and dialogue it appears to be important to meet the
shame through the users perspective.

The conclusion is that to meet the special needs these users seem to have we
need to:

1. Meet and care for individual needs
2. Give information about drug related subjects and services aimed at drug

users
3. Strengthen the cooperation with immigrant organizations
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Vedlegg 1

Samtykkeerklæring for ansatte
som deltar i undersøkelsen ”Etniske minoriteter og rusmiddelproblemer”

Rusmiddeletatens kompetansesenter (RKS), vil i løpet av januar/februar 2006
gjennomføre en kartleggingsundersøkelse med fokus på rusmiddelbrukere med
etnisk minoritetsbakgrunn og ansattes erfaringer med disse rusmiddelbrukerne.
Formålet med kartleggingen er å bruke undersøkelsen i kompetanseutvikling for
ansatte i rusmiddelfeltet. Kartleggingen vil bli gjennomført ved bruk av
fokusgrupper der det vil bli gjort observasjoner og lydbåndopptak.Resultatet vil
bli formidlet gjennom en rapport.

Deltakerne vil kun være identifiserbare via stemmer og alle opplysninger vil bli
registrert i anonymisert form. Materialet vil bli oppbevart innlåst i safe og
personidentifiserbare opplysninger vil bli slettet/anonymisert ved periodeslutt den
31.12.2006.

Jeg erklærer med dette at jeg deltar i denne kartleggingen frivillig og gir mitt
samtykke til at materialet blir benyttet som beskrevet ovenfor.

Oslo, dato

______________________
Underskrift
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Vedlegg 2

Fokusgruppene. Tema og spørsmål

Spørsmål 1
Når etniske minoriteter og rusmiddelproblematikk settes på dagsorden,
hva opptar dere da?

Spørsmål 2
Tenk på en klient med etnisk minoritetsbakgrunn hvor det gikk bra,
beskriv hva dere gjorde eller ikke gjorde og hvorfor det gikk bra.

Spørsmål 3
Tenk på en klient med etnisk minoritetsbakgrunn hvor det ikke har gått så
bra, beskriv hva dere gjorde eller ikke gjorde og hvorfor det ikke gikk bra.
Hva kunne ha vært gjort annerledes?

  Pause

Spørsmål 4
Har rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn behov for spesiell
tilnærming/behandling? Hvis ja: Hvilke behov har de og hvordan kan disse
imøtekommes?

Spørsmål 5
Hva er de største utfordringene i møte med rusmiddelmisbrukere med
etnisk minoritetsbakgrunn? Gi eksempler.
Er disse utfordringene annerledes enn for etnisk norske
rusmiddelmisbrukere? Gi eksempler.

Spørsmål 6 (til de som jobber oppsøkende)
Finnes det barrierer som hindrer disse rusmiddelmisbrukerne i å oppsøke
tiltaksapparatet for å få den hjelpen dere mener de har behov for?
Gi eksempler.

Spørsmål 6 (til de som jobber ved institusjon)
Finnes det barrierer som hindrer disse rusmiddelmisbrukerne å ta imot
den behandlingen dere mener de har behov for? Gi eksempler.
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Vedlegg 3

Samtykkeerklæring for deg som deltar i undersøkelsen
”Etniske minoriteter og rusmiddelproblemer”

Rusmiddeletatens kompetansesenter (RKS), vil i løpet av februar/mars 2006
gjennomføre en kartleggingsundersøkelse med fokus på  rusmiddelbrukere med
etnisk minoritetsbakgrunn og deres møte med tiltaksapparatet. Formålet med
kartleggingen er å bruke undersøkelsen i kompetanseutvikling for ansatte i
rusmiddelfeltet. Kartleggingen vil bli gjennomført ved bruk av intervjuer der det
vil bli brukt lydbåndopptak. Resultatet vil bli formidlet gjennom en rapport.

Du vil kun være identifiserbare via en stemme og alle opplysninger vil bli
registrert i anonymisert form. Materialet vil bli oppbevart innlåst i safe og
personidentifiserbare opplysninger vil bli slettet/anonymisert ved periodeslutt den
31.12.2006.

Jeg erklærer med dette at jeg deltar i denne kartleggingen frivillig og gir mitt
samtykke til at materialet blir benyttet som beskrevet ovenfor.

Oslo, dato

______________________
Underskrift
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Vedlegg 4

Intervju. Tema og spørsmål

Spørsmål 1
Når en person har rusproblemer, hva slags hjelp kan man få da?

Spørsmål 2
Tenk på et møte med en ansatt i hjelpeapparatet hvor det gikk bra, beskriv
hva dere gjorde eller ikke gjorde og hvorfor det gikk bra.

Spørsmål 3
Tenk på et møte med en hjelper i tiltaksapparatet hvor det ikke gikk så
bra, beskriv hva dere gjorde eller ikke gjorde og hvorfor det ikke gikk bra.
Hva kunne ha vært gjort annerledes?

Spørsmål 4
Har rusmiddelbrukere med etnisk minoritetsbakgrunn behov for spesiell
tilnærming/behandling? Hvis ja: Hvilke behov har de og hvordan kan disse
imøtekommes?

Spørsmål 5
Hva er de største utfordringene du og andre rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn opplever i møte med det norske hjelpeapparatet Gi
eksempler. Er disse utfordringene annerledes enn for etnisk norske
rusmiddelbrukere? Gi eksempler.

Spørsmål 6
Finnes det barrierer som hindrer deg og andre rusmiddelbrukere med
etnisk minoritetsbakgrunn i å oppsøke offentlige instanser for å få hjelp?
Gi eksempler.
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Fotnoter
1 www.ssb.no 11.03.06.
2 Etnisitet er et komplisert fenomen. Når vi i denne rapporten bruker begrepet
etnisk minoritet handler det om rusmiddelbrukere med etnisk
minoritetsbakgrunn vs. rusmiddelbrukere i majoritetsbefolkningen som er å
forstå som etnisk norske brukere.
3 Det vil si tiltak som rehabiliteringssentre, omsorgsentre  og
skadereduksjonstiltak
4 En oppsøkende virksomhet og en behandlingsinstitusjon
5 Se vedlegg 1
6 Se vedlegg 2
7 Se vedlegg 3
8 Se vedlegg 4
9 Mogstad (2005) benytter i sin undersøkelse et relativt fattigdomsbegrep der
fattigdomsgrensen avhenger av den generelle levestandarden i samfunnet.
Fattigdomsbegrepet knyttes til forestillinger om uakseptabel lav levestandard,
fremfor forestillinger om nød.
10 Ut fra variabel fødeland i hele materialet på 11240 registrerte innleggelser
utgjør ukjent fødeland 24,3 prosent.
11 I kategorien omsorg er Rehabiliteringsinstitusjoner, omsorgsinstitusjoner og
skadereduksjonstiltak
12 www.ssb.no 11.03.06.
13 Barnevernets ungdomssenter
14 RUStelefonen driftes av Rusmiddeletaten i samarbeid med Sosial- og
helsedirektoratet.
15 Competence Centre, Agency for Alcohol and Drug Addiction Services, City of
Oslo


