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Sammendrag 

Helsefremmende arbeid, her underbygget av teorien om salutogenese,  er satt på dagsorden 

nasjonalt og internasjonalt. Ivaretakelse av pårørende er lovfestet. Rusreformen i 2004 ga en 

dreining av ansvar for rusfeltet, fra sosialtjeneste til helsetjeneste. Etter inføring av reformen 

er leger tillagt større arbeidsmengde for henvisning til avrusning og rusbehandling (Reinås, 

2004). Lov om sosiale tjenesters kapittel 6, ”Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere”, er 

fra 1.januar 2012 overført til helselovgivningen.  

 

 Studien viser at pårørende kontakter fastlegen og legevakten når de er bekymret over skader 

som følge av rusavhengighet. Tre søsken og tre mødre beskriver møter de har hatt med 

representanter for hjelpeapparatet i Oslo. Leger, både fastleger og sykehusansatte, 

Oppsøkende tjeneste i Velferdsetaten, saksbehandlere i soialtjenesten og politiet blir omtalt. 

Møter med Oppsøkende tjeneste beskrives som positive og begrunnes med at de viste omsorg 

og respekt. Sosialtjenesten beskrives som imøtekommende og ivaretakende når de pårørende 

gis rom og tid til å fortelle om sin bekymring. Leger beskrives som lite tilgjengelige for 

problematikken de pårørende presenterer, med ett unntak: fastlegen som ”hadde tid til å høre 

på, han forsto og forklarte omstendighetene og fikk av gårde søknader” til behandling. 

 

Forskning viser at samtaler vurderes som hensiktsmessig ivaretakelse av pårørende 

(Bøckmann og Kjellevold, 2010). Samtalen som redskap, samt styrke ressurser som allerede 

finnes, er en del av den sosialfaglige tradisjonen (Lennéer-Axelson og Thylefors, 1984). 

Helsehjelp kan defineres som handlinger som forebygger, diagnostiserer, behandler og 

rehabiliterer (Bøckmann og Kjellevold, 2010). Fastlegeordningen kan innebære at leger har 

mindre tid til samtaler. 
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Introduksjon 

Verdens Helseorganisasjon formulerte i Ottawa charter, 1986, ønskede mål for helsefremme. 

Ut fra de fem prinsippene i erklæringen ble det et større fokus og aksept for subjektive 

erfaringer som kunnskapsgrunnlag. I kjølvannet av denne erklæringen, og endret syn på helse 

og forutsetningene for helse, ble det gjort studier som ga opphav til teorien om Sence of 

Coherence (Antonovsky, 1987). Dette utdypes i teoridelen. 

 

I en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskningn (Rossow m.fl., 2009) anslås det at fra 

50.000 til 150.000 barn og mellom 50.000 og 100.000 ektefeller og partnere bor sammen med 

personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge. I tillegg til disse kommer de nære 

pårørende til personer som bruker andre rusmidler. Rusproblematikk er derfor et stort 

samfunnsproblem som berører langt flere enn personene med rusavhengighet. Byrådet i Oslo 

peker på følgende i Bystyremelding 9/2010: ”Det er gjort forbausende lite forskning på 

pårørende til rusmisbrukere” (Byrådet, 2010).  

 

Regjeringen har fra 1.januar 2012 overført ansvaret for rusfeltet fra sosialtjenesten til 

helsetjenesten. Begrepet sosialt arbeid er fjernet fra lovteksten og til dels erstattet med 

begrepet velferd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 2012). 

 

I rusfeltet er det et stort omfang av internasjonale studier. I 2003 utkom en norsk 

oppsummering av forskning på rusfeltet (NOU 2003). Denne oppsummerte det en så langt 

visste om omfang og negative konsekvenser ved bruk av rusmidler og om effekt av 

behandling. NOU 2003 var basert på en svensk kunnskapsoppsummering (SBU 2001), studier 

fra internasjonale litteratursøk i databasen Cochrane Library, samt noen norske enkeltstudier 
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(NOU 2003:kap 6). Disse studiene er i hovedsak kvantitative og vurdert etter evidensgrad, der 

randomiserte kontrollerte studier (RCT) er høyest gradert og omtrales som ”gullstandard”. 

Studier med høy evidensgrad er ofte godt egnet når en studerer medikamentell behandling og 

manual/prosedyrebasert behandling, men har klare begrensninger i forhold til psykososiale 

behandlingsformer. Det er en pågående fag- og forskningsdebatt omkring denne måten å 

oppsummere kunnskap på. Kritikken er blant annet knyttet til faglige og etiske problemer i 

forbindelse med bruk av kontrollgrupper i RCT-intervensjoner (Ekeland, 2009). De strenge 

inklusjonskriteriene i kunnskapsoppsummeringer og metastudier fører ofte til at en utelukker 

studier som kunne gitt viktig kunnskap (Ekeland, 2009, Ravndal, 2006). Få nordiske studier 

tilfredsstiller kravene og det innebærer at en mister studier fra egen kultur. Effektstudier har 

fokus på hvilke behandlinger som gir best effekt. Disse studiene inkluderer i liten grad 

opplevelse og mening og har dermed begrenset relevans for denne studien. Rusforskning har i 

mindre grad dreid seg om empowerment og medbestemmelse og i hvilken grad pårørende kan 

ha innvirkning på utfallet. 

 

Søk i Cohrane Liberary og PsychInfo i Ovid med søkeordene substance/alcohol abuse-family-

relatives gir oversikt over studier som dreier seg om pårørende. Disse har i hovedsak fokus på 

skadevirkninger (søk 24.oktober 2011). 

 

Arbeid og samarbeid med pårørende løftes frem i flere offentlige dokumenter, som Nasjonal 

helseplan for 2007-2010, der det presiseres at bedre helsetjeneste innebærer å se at pårørende 

kan ha egne behov for hjelpetiltak (Helse- og omsorgsdepartementet, 2006b,s.17). Oslo 

kommune gir støtte til pårørendearbeid gjennom Velferdsetaten, og Helse- og 

omsorgsdepartementet har planer om å styrke arbeidet som retter seg mot pårørende til 
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personer med rusavhengighet. Kunnskap om hvordan pårørende beskriver møtene med 

hjelpeapparatet kan derfor bidra til å heve kvaliteten på tjenesten som tilbys pårørende.  

 

Oppbygning 

Innledningsvis presenteres teori og forskning om rusmidler, avhengighet, virkning og 

skadevirkning. Deretter følger teori om helsefremmende tiltak, med vekt på betydningen av 

begrepet salutogenese. I neste del vil det bli redegjort for valg av metode, eksplorerende 

deskriptiv studie, hvordan metoden er brukt, og forskningsetiske betraktninger. Resultatene 

presenteres og hovedfunnene drøftes. Artikkelen avsluttes med en konklusjon. 

  

Sentrale begreper  

Bruk av begreper, og meningen vi legger i dem, bidrar til å konstruere en forståelse av et 

fenomen. Forståelsen av fenomenet rus er avhengig av situasjonen. Ord vi benytter for å 

beskrive et fenomen er ikke uvesentlig. Foucault knytter kulturelle, språklige begreper og 

formuleringer til definisjonsmakt, og derigjennom makt til å definere virkeligheten (Jensen 

2009:195). I denne studienen defineres rusmidler som alkohol og alle stoffer som er 

klassifisert som narkotika (Sosial- og helsedirektoratet, 2004), samt legemidler som inntas i 

den hensikt å oppnå rus eller dempe abstinensplager. Begrepet rusavhengighet benyttes om 

problematisk eller skadelig bruk av rusmidler, også den bruk som omfattes av 

diagnosekriteriene i diagnosesystemet ICD-10 og i DSM IV. Rusavhengighet er definert som 

en sykdom, bruk av begrepet pasient vil også forekomme. 

 

Hjelpeapparatet er definert som representanter fra politet og fra helse- og sosialvesenet i Oslo.  

Studien er inspirert av tanker fra fenomenologisk filosofi. Perspektivene er sentrale med 

bakgrunn i forskningsspørsmålene, også for den metodologiske fremgangsmåten og for 
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analysen av data. Biopsykososialt perspektiv er en del av grunnlagsforståelsen. Med 

biopsykososialt perspektiv forstås forhold som både har en biologisk, en psykologisk og en 

sosial bakgrunn.  

 

Sosialt arbeid innebærer individuelle samtaler der psykisk og sosial situasjon kartlegges for å 

vurdere tiltak. Samtalene er støttende og formålet er å avklare problemområder. Det fokuseres 

på å styrke individets ressurser (Lennéer-Axelson og Thylefors, 1984). 

 

Helsehjelp er handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 

rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell (Bøckmann og 

Kjellevold, 2010). 

 

Teori og forskning 

 

Fysisk avhengighet har vært akseptert som forklaringsmodell lenge. Bramness fremhever at 

rusmiddelavhengighet også må forstås innen en biopsykososial modell for å forstå og 

behandle rusmiddelavhengighet (Bramness, 2009). Forskning på rusmidlers effekt og 

skadevirkninger har vist at alle kjente rusmidler virker inn på hjernens belønningssystem 

(op.cit, 2009). De viktigste områdene i hjernens belønnings- og motivasjonssytem er nucleus 

accumbens, det ventrale tegmentale området (VTA) og frontal cortex (Rindom, 2007:24). 

Belønningssystemet blir aktivisert når vi spiser, drikker og er i seksuell aktivitet. Rusmidler 

virker inn på belønnings- og motivasjonssystemet, enten ved å fungere som et transmittorstoff 

eller ved å hemme produksjonen av transmittorstoffer (Bramness, 2009).  
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Skadevirkninger kan kort omtales slik: ”Det er påvist sykdommer av alkohol i alle kroppens 

organer unntatt i det indre øret” (Fekjær, 2009). 

 

 

Aaron Antonovsky (amerikansk/israelsk medisinsk sosiolog, 1923-1994) skapte ordet 

salutogenese fra salus: sunnhet og genesis: opphav. Dette begrepet skal innbefatte en modell 

for å forstå at alle mennesker befinner seg på et eller annet punkt i dette kontinuumet syk-frisk 

(Antonovsky, 2000:21). I denne sammenhengen forstås kontinuum som et samlet hele, i 

motsetning til en dikotomi der man ses som enten syk eller frisk. Antonovsky formulerte 

teorien om sence of coherence (SOC), opplevelse av sammenheng, for å kunne hjelpe 

personer å bevege seg mot en større grad av god helse. Antonovsky forsket på mennesker som 

hadde opplevd store påkjenninger i livet, kvinner som hadde vært i konsentrasjonsleire under 

2.verdenskrig,  men som likevel hadde god helse. Han fant at det som kjennetegnet dem var at 

de hadde høy grad av opplevd sammenheng. Hans grunnleggende forskningsfunn var at 

mennesker som har høy grad av SOC også har høy grad av god helse (op.cit:34). Han utdypet 

dette ved å dele opplevelse av sammenheng i tre underbegrep,  forståelighet, håndterbarhet 

og mening. En forutsetning for å få en opplevelse av sammenheng er at personen må kunne 

forstå situasjonen, forståelighet. Håndterbarhet er når personen har tro på at han eller hun har 

de nødvendige ressursene som skal til for å finne løsninger. Når utfordringen oppleves 

motiverende, gir det mening. Mening defineres som viktigst. I følge denne teorien er det visse 

livssfærer i menneskers liv en må investere i dersom en ikke skal tape mening og ressurser 

over tid. Disse livssfærene er indre følelser, sosiale relasjoner, hovedaktiviteter og 

eksistensielle spørsmål (op.cit:34). Opplevelsen av sammenheng er av universell og 

tverrkulturell karakter. Det handler om å ha innflytelse på eget liv, og at en kan oppleve å ha 

innflytelse på eget liv er av allmenngyldig karakter (op.cit:96).  
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Teorien identifiserer ulike mestringsressurser som kan være effektive for å fremme mestring 

av spenning i krevende situasjoner. Videre fokuserer teorien på hvordan mestringsressurser 

samlet virker inn på belastningene i menneskenes liv. Jo høyere grad av mestringsressurser en 

person har tilgjengelig, desto bedre opplevelse av sammenheng og høyere grad av god helse 

vil personen oppleve å ha. Mestringsressursene er: egoidentitet, kultur, sosial støtte, religion 

eller verdier, materielle verdier, fysisk/biokjemisk, kontinuitet/oversikt/kontroll, 

mestringsstrategier og kunnskap/inntelligens (Almvik og Borge (red.), 2007:91). 

Mestringsressurser, som egoidentitet og sosial støtte, er avgjørende. Det er spesielt kvaliteten 

på sosiale relasjoner som anses som viktig. Å oppleve passende utfordringer i dagliglivet er 

viktig for å fremme opplevelsen av sammenheng og mestring. For å kunne overvinne 

spenninger og utfordringer må en evne å ta i bruk sine mestringsressurser, noe det forutsettes 

at alle mennesker har (op.cit:91).  

 

Mål, problemstilling og forskningsspørsmål 

Denne studiens hensikt var å undersøke hvordan pårørende opplevde og erfarte møtet med 

hjelpeapparatet, hva de opplevde som støtte i den situasjonen de var, og hva som kunne bidra 

til at de opplevde økt mestringsevne. Formålet er å utvikle kunnskap som kan bidra til bedre 

ivaretakelse av pårørende. 

Forskningsspørsmålene ble derfor formulert som: 

1.Hvordan beskriver pårørende til personer med alkoholavhengighet møter med 

hjelpeapparatet? 

2. Hva bidrar til å fremme pårørendes mestringsopplevelse i møter med 

hjelpeapparatet? 

 

 



 12

 

 

Metode  

Refleksjon rundt metode 

I denne studien har målet vært å få frem kunnskap basert på  beskrivelser av pårørendes 

opplevelse og erfaring av hva som fremmer deres mestringsfølelse i møter med 

hjelpeapparatet. Kvalitativ metode er den metoden som er best egnet (Malterud, 2003:31). 

Ved utforsking av menneskers erfaringer, opplevelser og verdier og samhandlinger, er det 

behov for mer enn biomedisinsk eller epidemiologisk forskningsmetode basert på statistiske 

data. Kvalitative metoder gir mer informasjon (op.cit:32). Når vi skal se helse som en 

dynamisk prosess trenger vi mer enn generaliserbar kunnskap. Det er også nødvendig med 

vitenskapelig tilnærming som anerkjenner at slike prosesser utformes spesifikt i det enkelte 

individ som befinner seg i en sosiokulturell sammenheng (op.cit:33). 

 

Person- og temasentrerte tilnærminger fokuserer på innholdet i datamaterialet. I tråd med 

Giorgis metode gjennomføres analysen i fire trinn som en systematisk tekstkondensering 

(Malterud, 2003:97,99).  

 

Validitet  

Spørsmålet om validitet kan deles i to: intern og ekstern validitet (Malterud, 2003). Intern 

validitet er knyttet opp mot relevans, hva det vi skriver er troverdig om, og hvorvidt  

informantene har svart på forskningsspørsmålene. Intervjuene ble gjennomført med åpne 

spørsmål, informantene har beskrevet sine opplevelser av møter med hjelpeapparatet uten 

korrigeringer.  Ekstern validitet handler om hvorvidt resultatene er overførbare, om de er 
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gyldige i andre sammenheng (op.cit.2003). Beskrivelsene kan være gjenkjennelige for andre 

pårørende, men kan også bidra til økt refleksjon hos ansatte i helse- og sosialtjenesten. 

Utvalg, rekruttering og deltakelse 

Kvalitative utvalg skal baseres på at informantene har egenskaper eller kvalifikasjoner som er 

strategiske i forhold til problemstillingen (Thagaard, 2002:53). Beboerne ved en 

rehabiliteringsinstitusjon i Rusmiddeletaten (fra 1.januar 2012 en del av Velferdsetaten) ble 

bedt om å sende informasjonsbrev med forespørsel om deltakelse til sine pårørende. Seks 

pårørende returnerte informert samtykkeerklæring og deltok i intervjuene. 

Datainnsamlingsmetoden var individuelle forskningsintervjuer. Fokusgrupper ble valgt bort 

fordi det var ønskelig at individuelle beskrivelser kom frem uten å bli farget av andre 

fremstillinger. Deltakerne ble invitert til et nøytralt og skjermet sted for gjennomføring av 

intervjuet. 

 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden var semistrukturert, med åpne spørsmål. Et grunnleggende prinsipp i 

fenomenologisk intervju er å fokusere på informantens opplevelser og livsverdi. Intervjuet 

skal åpne for informantens erfaringer og beskrivelser (Kvale, 1997).  Tema for spørsmålene 

var: 

1. Når tok du  kontakt med hjelpeapparatet? 

2. Hvilke tanker gjør du deg om dette møtet nå? 

3. Hva gjorde at du opplevde det som bra? /Hva var det som gjorde at du likte det dårlig? 

4. Er det noe du mener kunne vært gjort annerledes? 
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Analysen 

Fenomenologisk reduksjon er å se materialet både utfra helhet og gjennom detaljer, for så å 

lete etter meninger i beskrivelsene (Langdridge, 2006). Malteruds tilnærming er brukt for å 

oppnå en fenomenologisk reduksjon (Malterud, 2003). Analysen er gjennomført i tråd med 

Malteruds fire trinns-anbefaling:   

1. Helhetsinntrykk  

2. Identifisere meningsbærende enheter 

3. Kondensering, fra kode til mening  

4. Sammenfatte betydning 

 

Forkningsetiske prinsipper 

De nasjonale forskningsetiske komiteers retningslinjer for forskningsetikk er fulgt. Denne 

studiens mål og metode bryter ikke med allment aksepterte verdisyn, involverer ikke 

forsøkspersoner, persondata er konfidensielle og studien forvolder ikke skade på mennesker, 

dyr eller natur.  

 

Deltakerne mottok et informasjonsskriv med opplysninger om hensikt og formål der 

telefonnummer, både til den ansvarlige for studien og til den som skulle gjennomføre den, var 

oppgitt. De hadde dermed anledning til å ta kontakt før og etter intervjuet. Brevet innheholdt 

også informasjon om at det var anledning til å trekke seg når som helst, uten at det ville 

medføre noen konsekvenser.  Opptakene fra intervjuene skulle oppbevares i låst skap til 

transkriberingen var utført og så slettes. Det skriftlige materialet skulle anonymiseres.  
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Temaet er følsomt, det var derfor viktig at intervjuene skulle foregå i trygge og rolige 

omgivelser.  

Forforståelse er, i følge Gadamer, et nødvendig vilkår for å forstå verden, men mistolkninger 

oppstår når  vi forstår noe for raskt fordi vi gjennom vår forforståelse tar noe for gitt. (Gilje og 

Grimen, 1993). Med bakgrunn som saksbehandler og ruskonsulent på sosialkontor, og som 

familieterapeut for pårørende til personer med rusavhengighet, har jeg vært bevisst egne 

holdninger og etterstrebet en nøytral holdning til informantenes beskrivelser under 

datainnsamlingen og i det videre arbeidet med analyse og tolkning av funnene.  
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Resultat og diskusjon 

Tre av informantene ønsket å gjennomføre intervjuet i sitt hjem, de tre andre kom til 

institusjonen. Det var tre mødre i 70-årene, deres barn er mer enn 40 år gamle. De tre andre 

informantene er to søstre og en bror. Informantene, og deres søsken med rusavhengighet, er 

alle i 40-årene.  

 

Noen av informantene beskrev flere møter som hadde hadde betydning, dermed ble totalt 16 

møter beskrevet.  I denne siste fasen av analysen ble det også tydelig at leger forekom hyppig. 

Oppsummert var det fire instanser som ble omtalt, saksbehandlere i sosialtjenesten, politiet, 

Oppsøkende tjeneste og leger. Det var  spesielt overraskende at leger forekom så hyppig som 

ni ganger. Både politiet og Oppsøkende tjeneste beskrives to ganger og sosialtjenesten tre 

ganger. Lovverket har, frem til 1.januar 2012, medført at sosialtjenesten har vært en viktig 

aktør i rusfeltet. Denne studien kan tyde på at helsevesenet allerede har større betydning enn 

sosialtjenesten for de pårørende. 

 

Forforståelse skal legges til side for å for å få et helhetlig bilde av materialet. Gjennom 

transkribering, og gjentatte gjennomlesninger, fremkom det generelle inntrykket som ble til 

følgende koder:  

-Krisesituasjon 

-Hvilken instans ble kontaktet 

-Beskrivelsen av møtet  
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-Hvilken betydning de tillegger møtet i ettertid 

-Øvrig livssituasjon 

 

Materialet ble organisert og raffinert ved å kode. Tekstbiter ble plassert i temakolonner, tekst 

som ikke belyste problemstillingen ble sortert bort og kodegruppene ble:  

-Krisesituasjon, ny innsikt 

-Hva gjorde møtet godt 

-Hva gjorde møtet dårlig 

-Betydningsfulle forhold i livet  

 

Et fremtredende trekk i materialet er opplevd krise og manglende evne til å håndtere 

situasjonen som utløsende for kontakt med hjelpeapparatet.  

”Han var full. Han ville kjøre bil og ta livet av seg. Så tenkte jeg herregud, og så 

begynte vi å kjøre ned til ham og så, så jeg ringte Oppsøkende tjeneste.” 

 

”Og så drar vi ned og da lukker han ikke opp døra. Spark opp den jævla døra, sa jeg 

til mannen min. Hadde vi kommet en time etterpå så hadde han vært død. Da var det et 

forferdelig syn, det var helt, da var han veldig syk. Og bare runden da, du møter på 

legevaktleger...” 

”Men altså, jeg ringte fastlegen da søsteren min var så rusa og hun ville dykke og for 

meg var det den sikre død.” 

 

En dramatisk hendelse, eller en krisesituasjon, var utløsende årsak for å be om hjelp fra andre. 

Hendelsen fremsto som  uhåndterlig og de innså at det var nødvendig å få andre inn for å bistå 
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eller løse problemet. Det var en ny erfaring, de var vant til å ordne opp selv, vant til å være de 

sterke som tok hånd om og ordnet opp.  

”Jeg var en periode så dritlei av å passe på broren min at jeg holdt på å svime av, 

men jeg tenkte at ok, han har jo bare meg og da er bare å holde på og holde på.” 

Krise fremkalte nye handlinger, nye løsninger, og medførte lettelse over å bli fratatt ansvaret: 

 ”Nei, det var godt da han kom inn der, det var veldig godt da han kom inn der sånn” 

 

”Og det var veldig godt, det var veldig godt for hele familien. Mor og far opplevde det 

veldig godt, fordi at de var i et voldsomt, i en voldsom sjokktilstand, de hadde aldri 

trodd for det første at noe sånt kunne skje med datteren deres, i vår familie, ikke sant” 

 

Gjennom analysen ble beskrivelsene av hva som gjorde møtene til gode opplevelser samlet i 

tre grupper: tid , tatt på alvor og møtt med respekt. Pårørende kan ha behov for omsorg og 

støtte, behovene vil variere. Noen vil ha behov for mange og lange samtaler, mens andre har 

mer fokus på handling (Bøckmann og Kjellevold, 2010). 

”De (Oppsøkende tjeneste) hadde tid til å høre på meg, samtidig som de behandlet 

broren min med respekt” 

 

”Og det at hun (saksbehandleren på sosialkontoret) hadde tid til å høre på meg, da. 

Hva jeg hadde å fortelle og hvordan jeg opplevde det og hvordan jeg hadde det, og det 

var litt deilig” 

 

”Altså, hun (saksbehandleren på sosialkontoret) hørte på oss. Og behandlet ham som 

et menneske” 
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Når helsepersonell har til oppgave å yte omsorgsfull hjelp, er det viktig å gjenkjenne og se at 

pårørende er i krise, og dermed akseptere og tåle den atferden og de følelsene som kommer til 

uttrykk i situasjonen (Bøckmann og Kjellevold, 2010).Det som kjennetegnet de negative 

møtene dannet følgende grupper: avvist, latterliggjort og respektløshet. 

 

”Og det var ikke noe jeg syntes var positivt, altså. Sånn ovenfra og nedad, dette vet jo 

jeg mye bedre enn deg og litt sånn, da. Og jeg ble ikke imponert” 

 

”…den legen som var av den litt arrogante sorten (…)Jo, det er skrumplever, sier han. 

Ok, da betyr det at han ikke må drikke noe mer, sier jeg (…)Og så sier han at om 

(bror) drikker eller ikke drikker spiller jo ingen rolle lenger” 

 

”…men altså, jeg sa at jeg hadde store påkjenninger, at jeg hadde en sønn som var 

rusavhengig, vet du hva han svarte? Han (fastlegen) svarte: ”Er ikke han voksen, 

da?” sa han. (Latter) Det var svaret jeg fikk og da tenkte jeg at jeg gidder ikke koste 

på meg mer henvendelser når det gjelder det problemet, for du er ikke voksen nok til å 

ta det, holdt jeg på å si (latter), ja så det synes jeg var helt forferdelig.” 

 

”For han legen jeg ringte til, han hørte meg jo ikke i det hele tatt. Han fikk bare helt 

panikk og tenkte på seg selv i forhold til alle de medisinene som han hadde skrevet ut. 

Han brydde seg døyten om hvordan jeg hadde det, han var mer opptatt av seg selv. Så 

det var, der var det ikke noe hjelp å få, i det hele tatt. Eh, så i første omgang, etter å 

ha snakket med han, så fikk jo jeg panikk for jeg lurte på hvem er det som kan hjelpe 

oss da, hvem er det som kan høre på oss?” 
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Et annet fremtredende trekk var et høyt aktivitetsnivå, både sosialt og yrkesmessig, blant 

informantene. Mestringsressurser,  forstått utfra teorien om salutogenese, består også av 

kultur og sosial støtte (Antonovsky, 2000).  

 

”…de gangene jeg har vært ute og reist, og det gjør jeg jo flere ganger i året, enten 

med en venninne eller sånne tematurer, du vet, til Peru og Kina og, det er så mye 

spennende i verden!” 

 

”Jeg spiller bridge én gang uken, og det har jeg gjort hele tiden, uansett.” 

 

”..sånn sosialt har vi jo fortsatt med det vi har brukt å gjort, mannen min er veldig 

glad i å trene og jeg har fortsatt med to kor som jeg er med i da, så det har jeg vært 

veldig bevisst på at jeg har litte granne annet å tenke på innimellom.” 

 

Det avgjørende er at det er livsområder personen opplever som viktige, da er det sannsynlig at 

vedkommende har en sterk SOC, en  opplevelse av sammenheng (Antonovsky, 2000:41). 

 

 

Det siste leddet i analysen frembrakte ny, helhetlig beskrivelse. Fra krisesituasjonen kom ny 

erkjennelse, den at det var andre som kunne ha et ansvar og bistå . Dette ble særlig tydelig der 

materialet frembrakte tema som opplevd ivaretakelse, støtte på valg og handlinger, styrket 

selvbilde/selvhevdelse/egoidentitet (Antonovsky, 2000). 
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”Ja, det var gjennom legen, jeg tok en prat med legen om (bror) så han satte ting litt 

fortere i sving, da.” 

 

”Jeg gikk jo inn og tok fra henne alle medisinene, tømte ut alle flaskene, jeg var jo den 

store stygge ulven og hun var rasende på meg. Men å bli hørt på det, og bekreftet på 

det, gjorde noe for meg, det gjorde det virkelig for det gjorde noe med den dårlige 

samvittigheten min. Så det å bli hørt og sett på at dette er, og bekreftet, det var alt for 

meg egentlig, det var det virkelig. Få tilbake troen på at det jeg gjør er riktig. Mmm.” 

 

 

Det som ligger til grunn for disse beskrivelsene  var bekymring for helse og opplevd 

maktesløshet, som igjen førte til kontakt med hjelpeapparatet. Hyppigst forekom kontakt med 

leger. Pårørende til mennesker med langvarige sykdommer møter mange vanskelige 

utfordringer. De utsettes for omfattende stress og store følelsesmessige belastninger (Baronet, 

1999; Saunders, 2003;Smeby, 1998). Et godt og tilittsfullt samarbeid mellom helsepersonell 

og pårørende kan redusere den psykiske påkjenningen hos pårørende (Greenberg, Greenley og 

Brown,1997). 
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Konklusjon 

Forskning har vist at det å involvere pårørende har betydning på mange områder. Pårørende 

har innflytelse på mestring og tilpasning og på pasientens evne til å følge opp 

behandlingstiltak (Burg og Seeman, 1994).  

 

Pårørendes beskrivelser av møter med hjelpeapparatet kan deles i to grupper i denne studien. 

De som beskrives som gode kjennetegnes av at de opplevde å bli møtt med respekt, at den de 

snakket med hadde tid til å høre på dem og de opplevde å bli tatt på alvor. Den andre gruppen 

kjennetegnes ved at de pårørende beskriver at de følte seg avvist, at de ble latterliggjort og at 

representanten for hjelpeapparatet behandlet dem respektløst. Det som alltid vil bestemme 

kvaliteten på pårørende arbeidet er avhengig av hva som skjer i møtet mellom den enkelte 

helsearbeider, pasienten og pårørende. Ingen tjenester vil noen gang være bedre enn det den 

enkelte helsearbeider yter i hvertenkelt møte med pasienten og pårørende (Bøckmann og 

Kjellevold, 2010). 

 

Disse funnene kan gi grunn til å undersøke ytterliger hvilke muligheter hjelpeapparatet har til 

å ivareta pårørende og hva som kan være gode hjelpetiltak. 
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TAKK  

Etter 25 år i rusfeltet, fire av dem som familieterapeut for pårørende til personer med 

rusavhengighet, er det mange historier pårørende har fortalt som har gjort inntrykk. Foreldre 

og søskens fortellinger om bekymring, kriser, sorg og skam, om små fremskritt og store 

gleder. Mer enn én gang har jeg fundert over hva som gir de pårørende styrke til å holde ut. 

Denne studien antyder noen sammenhenger mellom kontakten med det offentlige 

hjelpeapparatet og hva  pårørende anser som god hjelp i vanskelige situasjoner.  

Takk til dere som deltok, som fortalte og gjenopplevde smertefulle erfaringer.  

 

Stian Biong har veiledet. Ingen over ingen, ved siden. Takk.  

 

Og takk til min leder, Stein Follerås, som har lagt til rette slik at arbeidet med denne studien 

kunne gjennomføres. Takk til ungen min, Neving, som tror mamma mestrer, og sier det. Takk 

til venner, spesielt må nevnes Tone Gunn Stene Kristiansen, og kolleger som har støttet på 

ulike vis. Og sist, til min mann, som forhåpentligvis får et bedre liv uten en masterstudent. 
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