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elevene, sånn at de kan få hjelp da”. ”Anna”, 21 år. 
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Sammendrag 

Utgangspunktet for denne oppgaven er en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerte 

intervjuer med 7 pasienter i alderen 17- 21 år som alle er pasienter ved Psykiatrisk 

Ungdomsteam (PUT). Formålet med studien er å etablere kunnskap om unge pasienters 

tanker om og erfaringer med bruk av videregående skole som arena for poliklinisk 

rusbehandling, og å undersøke hvorvidt et slikt tilbud kan ha betydning for oppstart i 

behandling og forebygge drop-out.  

Tidlig intervensjon og mer tilgjengelige tjenester for barn og unge er et satsningsområde 

innenfor rusfeltet (Helsedirektoratet, 2009). Samtidig viser forskning at ungdom i liten grad 

kommer i kontakt med behandlingsapparatet før de har utviklet et alvorlig rusproblem 

(Kvello, 2006). Poliklinisk behandling av pasienter med rusproblemer karakteriseres ofte av 

at pasienter ikke møter til avtaler. Pasienter i aldersgruppen 16-23 år er en av gruppene som 

har størst frafall. Frafallet varierer blant annet med organiseringen av tilbudet og jeg vil i 

denne studien undersøke pasientenes erfaringer med å benytte skolen som arena, spesielt med 

tanke på oppstart i behandling og forbygging av drop-out fra behandling.  

Studien fant at kort ventetid, ubyråkratisk henvisningsprosess, avtalefrekvens tilpasset den 

enkeltes behov og at tilbudet er gratis; er strukturelle forhold ved PUT sitt generelle 

behandlingstilbud, som fremmer motivasjon for oppstart i behandling. Å motta rusbehandling 

på skolen beskrives som trygt, tilgjengelig, tilhørighetsskapende og lite fremmedgjørende. 

Noe som kan bidra til at ungdom bli værende i behandling.  

Videregående skole oppleves som en godt egnet arena for rusbehandling, som bidrar til økt 

tilgjengelighet til PUT og til å bygge ned terskler for oppstart i behandling, og å forebygge 

drop-out. Studien viser at videregående skole er; om ikke unik, så i hvert fall en godt egnet 

arena ikke bare for primær og sekundærforebygging av rusproblemer, men også for 

tertiærforebygging. I form av poliklinisk rusbehandling til ungdom som er i en 

eksperimenteringsfase, eller på et tidlig tidspunkt i utviklingen av et rusproblem. Tradisjonell 

PUT behandling kombinert med bruk av videregående skole som arena, har potensialet til å 

kunne nå ungdom på et tidlig tidspunkt, før de har utviklet en mer alvorlig rusproblematikk. 

Økt rus - og handlingskompetanse blant lærere og helsesøstre, de som ser ungdommen til 

daglig, er imidlertid en forutsetning for at videregående skole skal fungere som en arena for 

tidlig intervensjon og poliklinisk rusbehandling.   
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1 Innledning 

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en kvalitativ studie. Studien omhandler unge pasienter ved 

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og deres tanker om og erfaringer med bruk av videregående skole som 

arena for rusbehandling. 

5 av de 7 informantene har erfaring med å motta behandling fra PUT på videregående skole i skoletida, 

de 2 andre har erfaring med å motta behandling fra PUT i deres lokaler.  

1.1 Mitt utgangspunkt 

Det var gjennom mitt arbeid som behandler for de yngste pasientene, 16-23 år, ved en ruspoliklinikk, 

Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP), i Sykehuset Østfold HF, jeg fattet interesse for dette temaet. 

Gjennom mitt arbeid på SMP har jeg erfart de utfordringer det innebærer at pasientene ikke møter til 

timer ved poliklinikken. Dette er noe som oppleves som uheldig på flere måter, det blir dårlig 

kontinuitet i behandlingen, pasienten får ikke nødvendig oppfølging og behandlerens kapasitet utnyttes 

dårlig. Jeg opplever utfordringer med ikke-møtt på ulike tidspunkt i behandlingsforløpet. Et eksempel er 

at pasienten aldri møter til behandlingsstart, og derfor ikke får startet opp i behandling, alternativt at de 

ikke møter til timer i løpet av behandlingsforløpet, som igjen kan føre til at jeg helt mister kontakt med 

dem, og de dropper ut av behandling underveis. Både tall fra egen poliklinikk og nasjonal og 

internasjonal forskning viser at det er ungdom som hyppigst ikke møter til avtaler og dropper ut av 

behandling. 

Min stilling ved poliklinikken, øremerket arbeidet med ungdom, er en satsning for å bedre kunne 

imøtekomme denne ikke-møtt problematikken og forebygge drop-out. Noe som innebærer at jeg jobber 

mer utenfor kontoret, og samarbeider tett med henviser og andre i 1. linjetjenesten rundt hver enkelt 

pasient.  

Det store flertallet av ungdommene jeg kommer i kontakt med gjennom mitt arbeid ved SMP har i 

kortere eller lengre perioder vært elever i videregående skole, og har utviklet til dels alvorlige, 

behandlingstrengende rusproblemer mens de var elever i videregående skole. Noen har sågar 

gjennomført skolegangen, mens andre har droppet ut underveis eller sluttet på et tidspunkt og ikke 

startet igjen. Noen av pasienten er fremdeles elever i videregående skole når de kommer til behandling 

ved SMP. De fleste kommer til poliklinikken først når de har utviklet et behandlingstrengende 

rusproblem. Deres rusproblem har fram til da, i liten grad været gjenstand for oppmerksomhet fra andre 
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voksne som ungdommene har møtt på sin vei.  Ungdommene forteller at deres rusbruk i liten grad har 

blitt adressert av lærere eller helsesøster.  

Med utgangspunkt i ungdommene sine historier har jeg stilt meg spørsmål om hvordan de kunne vært 

fanget opp på et tidligere tidspunkt? Felles for dem er at de har vært elever i videregående skole en 

kortere eller lengre periode, samtidig som de begynte sin eksperimentering med rusmidler, hvorav noen 

utviklet behandlingstrengende rusproblemer. 

Skolen er trolig den arenaen som treffer flest ungdommer i en bestemt periode av livet. Denne perioden 

er sammenfallende med den perioden hvor mange debuterer og eksperimenterer med illegale rusmidler. 

Noen spørsmål som utkrystalliserer seg er: Kunne skolen som arena bli utnyttet på en bedre måte med 

tanke på å komme i posisjon til å hjelpe disse ungdommene? Kunne et tettere samarbeid mellom skole 

og spesialisthelsetjenesten sannsynliggjort muligheten for tidlig intervensjon? Bør man i større grad se 

på mulig sammenheng mellom drop-out fra videregående skole og bruk av rusmidler? I en undersøkelse 

som ser på årsaker til drop-out i videregående skole, oppgir halvparten av elevene psykiske problemer 

som grunn at de slutter på skolen, 4 % oppgir rusproblemer som grunn. Det er ifølge forskerne grunn til 

å tro at betegnelsen psykiske problemer, også inkluderer rusproblemer utover de 4 %. (Markussen & 

Seland, 2012). 

1.2 Tidlig intervensjon  

Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for 

rusfeltet (St.prp.nr.1 (2007-2008). Tidlig intervensjon og mer tilgjengelige tjenester for barn og unge er 

også et satsningsområde i St.meld. 30 (2001-2012). Som et ledd i satsningen på tidlig intervensjon på 

rusfeltet, har Helsedirektoratet (08/2009) utarbeidet en handlingsveileder, ”Fra bekymring til handling”, 

for å sette fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og å øke 

handlingskompetansen hos de som møter denne problematikken. 

Tidlig intervensjon omfatter arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt 

at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.  

Tidlig intervensjon kan være et mål eller en strategi, men er ingen metode i seg selv. Tidlig intervensjon 

plasserer seg mellom universell forebygging og behandling av rusproblemer. Universelle tiltak som 

retter seg mot hele befolkningen, er ikke tilstrekkelige for å nå alle og bør suppleres med forebygging 

rettet mot noen målgrupper med selektive tiltak og tiltak rettet mot personer hvor rusproblemer eller 

risikofaktorer allerede er observert, såkalte indikative tiltak. Personer som er i risiko for å utvikle 



 

 

rusmiddelproblemer, eller som allerede viser tegn på mulig problemutvikling, får ikke alltid den hjelpen 

de trenger på et tidlig tidspunkt. Mange vegrer seg mot å gripe inn på grunnlag av vage tegn og 

symptomer. Tidlige symptomer og små tegn må i mange tilfeller vokse seg store før «noen gjør noe». 

Dette er blant annet beskrevet av legestanden, helsesøstre, lærere, i arbeidslivet og i barnevern og 

sosialtjeneste, intervensjon (Helsedirektoratet, 08/2009). 

Kvello (2006) fremhever at mange personer som i løpet av oppveksten utvikler rusproblemer, 

atferdsvansker eller kriminalitet kunne vært oppdaget langt tidligere. Manglende ressurser, 

handlingsvegring, faglig og personlig usikkerhet, samt kvalitetsvariabler pekes ut som noen mulige 

årsaker. En rapport fra Utekontakten i Bergen (2008) poengterte at unges reelle rusproblem i liten grad 

avdekkes før vedkommende har utviklet et økende konsum, og at rusbehandling i hovedsak ikke tilbys 

de yngste før de fleste allerede har etablert sprøytemisbruk.  

1.3 Behov for brukererfaringer 

I følge Opptrappingsplanen for rusfeltet fra 2009 skal tjenester til personer som har utviklet 

rusmiddelproblemer være tilpasset den enkelte brukers behov, og brukererfaringer skal brukes mer 

systematisk i kvalitetsarbeidet (Helsedirektoratet, 2009). Effektene av rusbehandling er veldokumentert, 

og forskning bør ha oppmerksomheten rettet mot hvordan behandlingen kan forbedres og tilpasses 

differensierte behov hos pasientene og pasientgrupper (Kunnskapssenteret, 2011). Dette understøttes av 

en norsk studie som viser at ulike behandlingsformer varierer i effektivitet, og at behandlingen bør 

tilpasses pasientenes ulike ressurser og situasjon (Melberg, Lauritzen & Ravndal 2003).  

Det finnes få studier som fokuserer på hva pasienter innen rusbehandling selv mener er avgjørende for å 

få et godt tilbud (Kunnskapssenteret, 2011). 

Atferdssenteret (2011) har på oppdrag fra Buf-dir gjennomført en kunnskapsoversikt for modeller for 

rusbehandling av ungdom og gir følgende anbefalinger; 

 for å forhindre tilbakefall: ettervern og videreutvikling av behandlingsmodeller for ungdom 

 utvikle prosedyrer for motivasjon for behandling, før og underveis for å minimere behandlings- 

”drop-out” og maksimere behandlingsfullførelse 

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet fra 2009, slår fast at (1) tjenestene til barn og unge må bli 

mer tilgjengelige, (2) eksisterende tiltak og behandlingsmetoder rettet mot denne gruppa skal 

videreutvikles og forbedres, (3) alle som har særlig risiko for å utvikle rusmiddelproblemer, og personer 
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med begynnende rusmiddelproblemer skal gis et riktig tilbud på tidligst mulig tidspunkt 

(Helsedirektoratet, 2009). 

En slik form for tilrettelegging er behandlingstilbud på pasientenes egne arenaer, i dette tilfellet 

skoleverket. 

1.4 ”Drop-out ”og ”ikke-møtt i poliklinisk rusbehandling 

Poliklinisk behandling av pasienter med rusproblemer karakteriseres ofte av at pasienter ikke møter til 

avtaler ”ikke-møtt” og ofte av ”drop-out” – pasienten slutter å komme. Studier har vist at enkelt 

pasientgrupper har over 50 % fravær, innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling,(TSB), heretter 

også omtalt som rusbehandling.  

1.4.1 De yngste pasientene, 16-23 år 

Pasienter i aldersgruppa 16-23 år har særlig stort fravær (Hansen & Ramsdal, 2006; Sykehuset 

Innlandet HF, 2008). Utenlandske studier har også funnet at ungdom i langt større grad dropper ut 

(White, Godley & Passetti, 2004). 

Forhold ved pasienten, som hvilke/hvilket rusmiddel/rusmidler som brukes, omfanget, intensitet og 

alvorligheten i misbruket framstår som viktige variabler. Pasientens alder, tid i behandling og 

sosioøkonomisk situasjon ser ut til å innvirke på frammøte.  

Frafallet varierer bl.a. med organiseringen av tilbudet (Hansen & Ramsdal, 2006; Sykehuset Innlandet 

HF, 2008). For den yngste pasientgruppa ser det ut til å ha størst effekt på frammøtefrekvensen at flere 

aktiviteter planlegges utenfor poliklinikkens lokaler. Utadrettede aktivitetstyper er bedre enn 

tradisjonelle kontorbaserte individualsamtaler (Sykehuset Innlandet HF, 2008).  

Å drive behandling og oppfølging overfor pasienter med et rusproblem gjennom bruk av ambulante og 

oppsøkende metoder, er ikke noe nytt. Metodikken har aktivt blitt brukt av de psykiatriske 

ungdomsteamene (PUT) rundt i landet i mange tiår. Også for andre virksomheter som jobber med denne 

pasientgruppa, for eksempel utekontakter og uteseksjoner, er oppsøkende arbeid en forutsetning for at 

de faktisk skal nå ut til sine målgrupper. Utekontakter og andre i 1.linjetjenster jobber også i noen 

tilfeller oppsøkende på skolearenaer (Erdal, 2006). Det foregår derimot, ut i fra det jeg kjenner til, lite 

systematisk bruk av videregående skole som arena for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), fra 

for eksempel PUT. Slik virksomhet har også i svært liten grad vært gjenstand for systematisk forskning. 



 

 

Det samme gjelder fenomenene ”ikke-møtt” og ”drop-out” fra poliklinisk rusbehandling generelt. Det 

har heller ikke lykkes meg å finne systematisk forskning på hvorvidt skolebasert organisering av 

behandlingstilbudet vil kunne bidra positivt med tanke på tidlig oppstart og forebygging av drop-out fra 

rusbehandling.  

Denne oppgaven belyser hvordan en slik måte å drive behandling på oppleves av pasientene og hvorvidt 

det har noe for seg. 

1.5 Skolen som arena for rusforebygging og behandling 

Skolen løftes i mange sammenhenger fram som en nasjonal og lokal arena for rusmiddelforebygging. På 

skolen kommer man i kontakt med alle barn og unge i et bestemt nærmiljø, og gjerne også med 

foreldregruppene. Skolen representerer en kontinuitet i barn og unges liv, og kontinuitet er en viktig 

ressurs i forebygging. Den kan også fungere som et knutepunkt i helhetlig forebyggende og 

helsefremmende arbeid og som en møteplass for flere faggrupper. Skolen er derfor også betydningsfull i 

et sosialøkologisk perspektiv (Sosial- og helsedirektoratet, 2006; Faggiano et al., 2008). 

Sosialøkologiske strategier omtales gjerne som multisentrerte eller multisystemiske tiltak. Den sentrale 

ideen er at forebyggende arbeid må rettes mot de viktigste arenaene i barn og unges liv. Dette kan være 

skole, familie og fritid/jevnaldrende (Atferdssenteret, 2011). Skolen som arena anses å være egnet både 

til primær, sekundær og tertiær forebygging (Sosial- og helsedirektoratet, 2006; Faggiano et al., 2008).  

Tertiærforebyggende virksomhet, som grenser til rusbehandling, faller utenfor skolens ansvarsområde, 

men vil kunne gjennomføres i regi av andre fagfolk med skolen som arena og lærerne som 

samarbeidspartnere. Skolen har imidlertid i liten grad blitt brukt som arena for rusbehandling, og det 

foreligger lite dokumentasjon og forskning på bruk av skolen som arena for rusbehandling (Nesvåg et 

al., 2007). 

1.6  Studiens problemstilling 

Tema for denne oppgaven er hva unge pasienter, 17-21 år, ved et psykiatrisk ungdomsteam (PUT) 

tenker om bruk av videregående skole som arena for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Målet med studien er derfor å undersøke og beskrive unge pasienter ved PUT sine tanker om- og 

erfaringer med å motta behandling fra PUT på skolen. Hensikten er å systematisere og presentere 

kunnskap om fordeler og ulemper ved bruk av videregående skole som en alternativ arena for å tilby 

rusbehandling generelt, og spesielt med tanke på å starte opp og å bli værende i behandling.  
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Rusfeltet er i behov av mer forskning som bidrar til økt kunnskap om hvordan mennesker med 

rusproblemer selv opplever sin situasjon, både, før under og etter behandling. Integrering av 

kunnskapstilfanget fra kvalitativ forskning, med effektforskning gjør det mulig å komme i bedre 

posisjon i forhold til å utforme behandlingstilbud som er bedre tilpasset den enkeltes behov 

(Kunnskapssenteret, 2011).  

Jeg er ikke kjent med at det har blitt gjort liknende undersøkelser på unge pasienters erfaringer med- og 

tanker om bruk av alternative arenaer, generelt, eller skole spesielt, for rusbehandling. Slik kunnskap er 

av betydning for å kunne forstå hva som hemmer og fremmer at unge mennesker starter opp  og blir 

værende i behandling. Har denne måten å organisere tilbudet til de yngste pasientene noen betydning for 

hvorvidt de starter opp i behandling, møter til timene med behandler, og ikke dropper ut underveis? 

Problemstillingen blir da: 

Hvordan beskriver unge pasienter ved PUT sine tanker om og erfaringer med å motta behandling fra 

PUT på videregående skole i skoletida, generelt og spesielt med tanke på oppstart i og forbygging av 

drop-out fra behandling? 

Jeg vil gjennom en kvalitativ studie i form av dybdeintervjuer med en eksplorerende karakter. Se på 

muligheten for å benytte skolen som arena for rusbehandling for pasienter i aldersgruppa 17-21 år, 

spesielt med tanke på oppstart i behandling og forebygging av drop-out. 

1.7  Begrepsavklaring 

1.7.1 Rusproblem 

Jeg bruker begrepet rusproblem, i min omtale av informantene og gjennom oppgaven, noe som er i tråd 

med hvordan informantene ser på og beskriver sin situasjon. Jeg har ikke trukket opp noe skille mellom 

rusproblem og rusmisbruk. Begrepet rusproblem er ikke definert på noen særskilt måte. Det er 

variasjoner informantene imellom vedrørende tidspunkt for rusdebut, hvor lenge de har brukt rusmidler, 

hvilke rusmidler de har brukt, omfanget, problemer de har erfart som følge av sitt rusbruk, rusbruk ved 

intervjutidspunktet, etc. Felles for informantene er at de alle beskrev negative opplevelser og 

konsekvenser av sitt rusbruk. Siden de alle var pasienter ved PUT, betyr det at de på 

henvisningstidspunktet hadde egen rusproblematikk av en slik art at det utløste rett til nødvendig 

helsehjelp, poliklinisk behandling/utredning, innen for TSB som PUT er en del av.  



 

 

1.7.2 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) innebærer at sosialfaglig, 

psykologfaglig og medisinskfaglig personell skal samarbeide i behandling av ruslidelser på 

spesialistnivå. Dette omfatter akuttbehandling, poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling 

og tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke (tvang) etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-

2–10-4 (www.frittsykehusvalg.no, 2012). 

1.7.3 Hva er psykiatrisk ungdomsteam? 

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) er et poliklinisk behandlingstilbud innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB). Tilbudet er spesielt for aldersgruppen 15-30 år hvorav de yngste prioriteres først. 

PUT er ofte del av en større ruspoliklinikk, som igjen er organisert under Distriktspsykiatrisk senter 

(DPS), og har tilgang til de ressurser som finnes i ruspoliklinikken forøvrig. Behandling ved PUT 

krever henvisning, store deler av 1.linje tjenesten kan henvise til PUT, som for eksempel, NAV, 

utekontakt, barneverntjeneste, helsesøster, i tillegg til fastlege, og andre somatiske sykehusavdelinger 

samt psykisk helsevern. Tilbudet ved PUT er gratis (www.frittsykehusvalg.no, 2012).  

Behandlingstilbud: Behandling ved ruspoliklinikken gis i form av avklaringssamtaler, utredning, 

diagnostisering og behandling på spesialistnivå. Det benyttes ulike behandlingstilnærminger gjennom 

tidlig intervensjon, stor grad av utadrettet virksomhet, individualsamtaler, familie/parsamtaler eller 

gruppeterapi.  

Organisering: Ruspoliklinikk har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med medisin-, helse- og 

sosialfaglig kompetanse. Poliklinikken har ansvar for å gi veiledning/konsultasjon til 

primærhelsetjenesten og 1. linjetjenesten. 

 

http://www.frittsykehusvalg.no/
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2 Teori 

Kunnskap om ungdoms debut med rusmidler, samt kunnskap om hva som forklarer videre 

eksperimentering og bruk av rusmidler er viktig for å kunne utvikle virksomme forebyggingsstrategier. 

Denne kunnskapen er også betydningsfull i et behandlingsperspektiv for å kunne utvikle gode 

behandlingsmetoder som er tilpasset denne målgruppa.  

Jeg har valgt Sosialkognitiv teori (SKT), videreutviklet fra sosial læringsteori, som et teoretisk 

utgangspunkt i denne sammenhengen som forklaringsmodell for ungdoms debut og eksperimentering 

med rusmidler. I tillegg ser jeg på ”Bygging av mestringstillit” (Bam) og ”Endringsfokusert 

rådgivning”(ER) som er to behandlingsmetoder innen for rusbehandling i Norge, med utgangspunkt i 

(SKT). Mestringstillit og motivasjon er sentrale begreper og er av betydning for å starte opp i og bli 

værende i rusbehandling. 

2.1 Sosial læringsteori og sosial kognitiv teori 

Det finnes mye forskning på hva som predikerer og henger sammen med bruk av rusmidler.  I følge 

Skutle (2007) er den viktigste indikatoren for å forutse hvilke ungdommer som selv starter med 

rusmidler å se på rusmiddelbruk blant ungdommens betydningsfulle andre (foreldre, venner, eldre 

elever på skolen). Det samme har man også funnet når det gjelder røyking. Andres atferd og holdninger 

betyr mer enn noen andre faktorer. Haugland, Strandheim og Bratberg (2012) fant i sin studie, basert på 

data fra 2399 tenåringer i Nord-Trøndelag, at gjentatt beruselse, hyppig bruk av alkohol og det å ha 

prøvd narkotika, var for tenåringer assosiert med å ha sett foreldrene beruset. Studien sier ikke noe om 

hva det var ved opplevelsen av å se sine foreldre beruset som kan forklare disse funnene, men atferden 

kan være en konsekvens av modellering, og/eller av andre variabler, som for eksempel genetisk arv. 

Utvikling av ungdommens rusvaner og eventuelle rus(misbruks)problemer skjer i et samspill med 

mange ulike faktorer; både individuelle/psykologiske, sosiale og kulturelle. Miljø, alder og 

rolle/identitet er viktige faktorer for å forstå ungdommens bruk av rusmidler. Rusbruk er i meget sterk 

grad en sosial og kollektiv handling. Det betyr at rusbruken i det miljøet vi ferdes i har avgjørende 

betydning. Den kollektive drikkekulturen er et uttrykk som ofte brukes når vi skal beskrive endringer i 

alkoholvaner i et samfunn. Pedersen (2006), som har fulgt ungdoms utvikling av rusmiddelbruk i 

longitudinelle studier, beskriver utviklingen av alkoholvaner med metaforene ”som ringer i vann”. Vi 

lærer våre rusvaner av andre, vi bruker rusmidler sammen med andre og vi ”feirer” felleskap med andre 

gjennom bruk av rusmidler. Foreldres rusvaner har stor betydning for uviklingen av rusvaner hos barn 



 

 

og unge (Haugland, Strandheim & Bratberg, 2012). Eksperimentering starter med rusbruk sammen med 

jevnaldrende venner. På overordnet samfunnsplan har totalkonsumet av alkohol i et samfunn stor 

betydning for drikkevanene for de fleste av oss, og dermed også for utvikling av russkader og omfanget 

av misbruksproblemer i samfunnet. Miljøet, både i den omfattende samfunnsmessige og kulturelle 

betydningen, og i den mer konkrete sosiale betydningen (familie og venner), har en avgjørende 

betydning for ungdommens utvikling av rusvaner og rusproblemer (Henriksen, 2000). 

Rusbruk har ofte blitt oppfattet som et overgangsrituale på veien fra barn til voksen, og har blitt tolket 

som et tegn på at en har blitt voksen. I det moderne samfunnet er ikke denne overgangen like tydelig, da 

ungdomstiden har kommet inn som en lang livsfase mellom barndom og voksenalder. Overgangen til 

ungdomstiden er likevel fortsatt et kollektivt fenomen, og overgangen fra barneskolen til 

ungdomsskolen har en markert betydning (Henriksen, 2000). Rusmidler kommer mye mer ” på 

dagsorden”. Alder for ungdoms begynnende eksperimentering med rusmidler er derfor verken tilfeldig 

eller helt gradvis. Det skjer etablering av ungdomsrolle og identitet, og dette er viktig for utvikling av 

rusvaner. Dersom noen begynner å bruke rusmidler tidligere, er dette et klart risikotegn for utvikling av 

rusproblemer. Selvsagt finnes det ungdom som utsetter rusbruken til de blir voksne, men overgangen til 

ungdomsalderen er en særskilt utfordrende fase (Pedersen, 2006). 

Rolle og identitet vil ha en betydning for utvikling av rusvaner på et allment plan i betydningen 

ungdomsrolle og identitet. Mer vanlig er det å knytte disse begrepene til beskrivelser av hvilke 

konsekvenser utviklingen av rusproblemer og misbruk kan ha. I denne sammenhengen kan begrepet 

”rusmisbruker” både forstås som en rolle og som en identitet. Med utgangspunkt i teorier om 

atferdsavvik vil observerte rusproblemer fort ”stemples” som atferdsavvik. Rusproblemene vil da ikke 

kun bli oppfattet som en bestemt type handling, men også som en egenskap ved personen. Dette gir da 

forventninger knyttet til rollen som rusmisbruker og den enkelte utvikler en egenoppfatning, altså en 

identitet, som rusmisbruker. Dette er en alvorlig prosess som bl.a. innebærer at det å løse rusproblemer 

ikke bare dreier seg om å håndtere et avhengighetsproblem, men også om å endre en sosial rolle og en 

identitet (Henriksen, 2000; Pedersen, 2006).  

Hvem som utvikler problemfylt bruk og avhengighet til rusmidler henger sammen med en kompleks 

blanding av kognitive, holdningsmessige, sosiale, personlighetsmessige farmakologiske og 

utviklingsmessige faktorer. Kulturelle forskjeller spiller også en rolle (Skutle, 2007). 

Befolkningsundersøkelser viser at de fleste mennesker med rusproblemer aldri søker behandling.  Dette 

kan ha flere grunner. De opplever det kanskje ikke selv som et problem, og alternativet, rusfrihet, kan 

fortone seg som mindre attraktivt enn fortsatt rusbruk. Dersom man virkelig vil endre livsstil er det ikke 
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unaturlig å tenke at ”det er jo bare jeg selv som kan gjøre noe med det” (Fekjær, i Gulbrandsen, Stang, 

Wilmar, & Fugelli, 2006). Når mennesker med rusproblemer ofte er skeptisk til behandling, er det 

neppe fordi de ikke ville foretrukket et liv uten de vansker et rusproblem fører med seg, som for 

eksempel marginalisering fra viktige arenaer i livet som skole, arbeid, bolig, fritidsaktiviteter, vansker i 

relasjoner til signifikante andre og stigmatisering fra samfunnets side. Det er snarere fordi de ikke tror 

de kan nå et slikt mål (Fekjær, i Gulbrandsen et al., 2006). De fleste som har utviklet rusproblemer 

opplever rusbruken som en ”løsning” på andre problemer, om enn det viste seg å være uhensiktmessig 

på lengre sikt. De opplever ikke rusbruken som et problem i seg selv, før det har gått en stund (Fekjær, i 

Gulbrandsen et al., 2006). 

Psykologen Albert Bandura pekte på betydningen av self- efficacy eller fornorsket mestringstillit. Han 

hevdet at personlige problemer ofte forklares med årsaker som en ikke kan endre, mens mennesker kan 

overkomme tilsynelatende håpløse problemer dersom de har tillit til at de kan klare det. Arbeidet for å 

øke mestringstillit har senere blitt en viktig del av rusbehandling (Bandura, 1999; Brumoen, 2000; 

Brumoen; 2010; Fekjær, 2006). 

Banduras (1999) sosiale læringsteori, senere utviklet til sosialkognitiv-teori (SKT), er en av flere teorier 

som identifiserer sosialkognitive årsaker til atferd blant unge.  

SKT peker på den psykologiske dynamikken som både er årsak til atferd og som bør danne grunnlag for 

valg av metoder som har til hensikt å fremme atferdsendring. Unges kognisjoner og/eller oppfatninger 

og den effekt dette har på deres atferd vektlegges. I følge SKT lærer unge både gjennom gjentatt praksis 

og modellering, ved å observere andre som gjennomfører en atferd. Dette innebærer at unge lærer om en 

spesiell atferd, eksempelvis rusbruk, og de positive og negative konsekvensene av denne atferden ved å 

observere venner eller voksne som utfører atferden, og ved observering av andres atferd via media. 

Rollemodeller vil få betydning både som informanter og motivasjonskilde. På denne måten utvikler 

unge oppfatninger om en spesifikk atferd, eksempelvis rusbruk (Bandura, 1999). 

I følge SKT er det 4 sentrale prosesser som bestemmer læring: 1. ”Attention”, det å se venner ruse seg; 

2. ”Retention”, som dreier seg om å huske positive resultater av rusbruk; 3. ”Motor reproduction”, som 

dreier seg om eksperimentering med rusmidler; 4. ”Motivation or incentives”, som er akseptering av 

atferden fra bestevenner og venner. Selv om en atferd er etablert gjennom rollemodellering eller 

praktisk erfaring, blir den ikke alltid utløst i en gitt situasjon. Resultatforventninger og 

mestringsforventninger. Bandura (1999) har presentert en modell om ”triadic reciprical determinism, 

som viser at atferd, kognisjoner, og ulike andre påvirkninger er tre forhold som opererer interaktivt som 

determinanter for hverandre.  



 

 

Mestringsforventinger (self-efficacy expectations) viser til et individs persepsjon av egen evne til å 

utføre en spesiell handling, eksempelvis å avstå fra å ruse seg, i en gitt situasjon, eksempelvis når 

venner ruser seg. Persiperte eller selvoppfattende mestringsforventninger opptrer som en psykologisk 

mekanisme som kobler psykososial påvirkning til atferd (Bandura 1999). Resultatforventninger er 

definert som et individs vurderinger av konsekvensene av en atferd. Uavhengig av om et individ tror 

eller ikke tror at vedkommende er i stand til å utføre en handling, kan vedkommende ha spesielle 

oppfatninger om effekten av å gjennomføre handlinger. Et eksempel på dette kan være: ”Hvis jeg lar 

være å ruse meg (mestringsforventning), vil jeg ikke bli akseptert av vennene mine” 

(resultatforventning). Det er ikke en enkel sammenheng mellom vurderinger av mestringsforventninger 

og resultatforventninger, dette fordi betydningen handlinger har for resultatet avhenger av aktiviteten. 

Bruk av rusmidler kan ganske enkelt være et symbol på veien mot voksenlivet. I noen situasjoner er 

vurderinger av mestringsforventninger og resultatforventninger i liten grad koblet sammen, men i andre 

situasjoner kan disse vurderingene ikke skilles fra hverandre. Unges valg om å ruse seg eller la være å 

ruse seg, influeres av rusrelaterte forventninger om å mestre en russituasjon og av forventninger om 

positive eller negative resultater av rusbruken.    

Selv om SKT har fått støtte i forskning, har det imidlertid vært vanskelig å avgjøre hva som er viktigst: 

den sosial læringen eller tendensen til å velge venner en har mye til felles med. Hvilke påvirkninger og 

læringserfaringer en får sammen med sine venner avhenger av hvilke venner en velger (Atferdssenteret, 

2011). 

SKT er en teori brukt for å forstå hvorfor ungdommen begynner å bruke rusmidler, og hva som gjør at 

de fortsetter. SKT er derfor ofte bruk som utgangspunkt for utvikling av rusforebyggende tiltak. Teorien 

er også aktuell i rusbehandling, spesielt med tanke på å forebygge tilbakefall til rusbruk (Barth, Børtveit 

& Prescott, 2001; Brumoen, 2000; Brumoen 2010; Bandura, 1999).  

2.2 Modeller for rusbehandling 

Mennesker forstås delvis som styrt av miljøbetingelser, men tiltros også egenskapen å kunne handle ut 

fra intensjoner og mål, noe som av Bandura omtales som reciprocal determinism (Brumoen, 2010).  

Bandura (1999) sitt begrep self-efficacy – tillit til egen evne til å mestre utfordrende situasjoner, skaper 

en forståelse av mennesker mer som handlende agenter enn situasjonelle respondenter. Fornorskningen 

mestringstillit, har blitt gjort kjent av Hallgeir Brumoen, som har utviklet en egen metode til bruk blant 

annet innenfor rusbehandling som han har kalt Bygging av mestringstillit (Bam). 

Behandlingsprogrammet tar utgangspunkt i personens egne forklaringer (Brumoen, 2000; Brumoen, 

2010).  
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Endringsfokusert rådgivning (ER), utviklet av blant andre Tom Barth, er også en metode brukt mye 

innenfor rusbehandling, som har sitt utgangspunkt i sosial kognitiv teori. Ordet motivasjon brukes for å 

forklare hvorfor en person endrer eller ikke endrer atferd. Motivasjon kan defineres som ”årsaker til 

menneskelige handlinger” (Barth et al., s. 50, 2001). Det dreier seg om faktorer som setter i gang, gir 

retning og intensitet til og opprettholder atferd. Motivasjon for endring varierer og utfordringen for den 

som skal endre seg er å utvikle motivasjon som er stabil over tid og i ulike situasjoner. Motivasjonen 

varierer også i forhold til hvor sannsynlig personen opplever det er at hun klarer å gjennomføre 

endringer. Personenes mestringstillit har også betydning for hvor ønskelig endringen blir vurdert å være. 

Ved lav mestringstillit vil personen ofte ty til psykologisk beskyttelse overfor de negative 

konsekvensene og dermed redusere motivasjon for endring.  

Motivasjon for endring kommer fra både ytre og indre kilder, og er nært knyttet til hvor realistiske mål 

man setter seg. Et overkommelig mål, øker både motivasjonen og tiltroen til egen endringsevne (Barth 

et al., 2001). 

Mestringstillit bygges først og fremst ved å lykkes. I Bam fokuseres det på sterke øyeblikk, noe som 

innebærer å hente ut erfaringer av mestring i vanskelige situasjoner. Noe som igjen kan bidra til økt 

mestringstillit i en tilsvarende situasjon. I behandling bygges mestringstillit opp ved å sette begrensede 

mål, istedenfor å fokusere på et fjernt mål som fortoner seg uoppnåelig; for eksempel livsvarig avhold. 

All framgang gir håp, man tar ”en dag av gangen”. (Brumoen 2000; Brumoen, 2010). 

Å bygge opp under at mennesker selv har den innsikt de trenger i sine erfarte situasjonsopplevelser, er 

en hovedholdning i Bam.  Personen eier sine erfaringer, og det er vedkommendes opplevelsesdata som 

går inn i situasjonsanalysen. Slik innsikt kan skape empati hos behandleren for personens kamp mot 

mekanismer og erfaringer med løsninger. Brumoen (2010) omtaler empati som en nødvendighet for å få 

tilgang til personens situasjonsopplevelser, ikke noe man tilstreber.  Det er vanskelig å følge en persons 

opplevelse uten å vise empati.  

 



 

 

3 Tidligere forskning 

Siden oppstartsterskler og frafall har likartede eller overlappende forklaringer, er litteraturen vurdert i 

sammenheng (Kazdin et al., 2000; Mensinger, Diamond, Kaminer & Wintersteen 2006; Wisdom, 

Cavaleri, Gogel & Nacht, 2011). 

3.1 Hva predikerer oppstart i og drop-out fra poliklinisk 

rusbehandling? 

Tidligere studier har vist at demografiske forhold (alder, kjønn, etnisk bakgrunn, rusmisbruk og 

psykiatriske diagnoser) ikke er tilstrekkelig til å forklare hvorfor ungdom blir værende i rusbehandling. 

Personlige, psykologiske og sosiale faktorer som motivasjon og erfaring, har vist seg å ha større 

forklaringskraft (Kazdin et al., 2000; Mensinger et al., 2006; Wisdom et al., 2011). 

Kan personlighetstester være et egnet verktøy for å predikere frafall? Craig (1984) argumenterer for at 

personlighetstester ikke er egnet til å predikere drop-out, fordi en avgjørelse om å droppe ut av 

rusbehandling like gjerne kan være begrunnet i miljømessig årsaker, organiseringen av 

behandlingstilbudet eller interaksjonelle årsaker.  

Innenfor terapeutiske samfunn har det blitt hevdet at oppstart i behandling avhenger muligens mer av 

pasientens motivasjon enn påvirkning fra selve behandlingsopplegget. At pasienten fortsetter i 

behandling derimot, avhenger av behandlingserfaringer (De Leon, 1994 i Dalsbø, Hammerstrøm, Vist, 

Gjermo, Smeslund, Steiro & Høie, 2010). 

Å beholde mennesker med rusproblemer i behandling har imidlertid vist seg vanskelig i alle former for 

rusbehandling (Carroll, 2000; Dimond, 2006; i Dalsbø et al., 2010). Problemstillingen er imidlertid 

viktig fordi en rekke studier dokumenterer at de pasientene som blir lengst i behandling har en høyere 

sjanse for å lykkes (Kielland et al. & Helsedirektoratet 2011). 

En randomisert kontrollert studie målte drop-out ved flere ulike tidsintervaller. Studien fant at yngre 

pasienter, pasienter med minoritetsbakgrunn, pasienter som ikke hadde fullført videregående skole og 

pasienter med et stort kokainmisbruk fullførte i mindre grad enn andre pasienter (Siqueland 1998 i 

Dalsbø et al., 2010). Andre har i sine studier argumenterte for at forhold ved behandlingsopplegget er av 

større betydning for behandlingsgjennomføring enn ulike forhold ved pasientene (Hoffmann, 1994 i 

Dalsbø et al., 2010). 
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Psykososiale intervensjoner kan hjelpe mennesker med rusproblemer til å bli værende i behandling. 

Motivasjon, støtte og behandlingsallianse er faktorer som trolig bidrar til økt grad av gjennomføring i 

rusbehandling. Ulike motivasjonsteknikker brukes også for å oppmuntre mennesker med rusproblemer 

til å begynne/fortsette i behandling (Dalsbø et al., 2010). 

3.1.1 Viktigheten av at ungdommens egne stemmer blir hørt 

Yngre mennesker har større sjanse for å droppe ut fra behandling, og individer som dropper ut har 

dårligere resultat (Mensinger et al., 2006; Saarnio 2002, Sark, 1992  i White, Godley & Passetti, 2004). 

Også tall fra poliklinisk rusbehandling i Norge viser dette (HiØ, 2006; Sykehuset Innlandet, 2008; 

Vestre Viken HF, 2010). 

Vi vet imidlertid lite om hvordan ungdom betrakter sine erfaringer med rusbehandling. De få publiserte 

studiene som tar for seg pasientenes perspektiv på rusbehandling har tatt for seg behandlingstilbud for 

voksne (Mensinger et al., 2006; White et.al,. 2004). Ungdom har ofte andre utviklings- og 

behandlingsmessige behov enn voksne(Drug Strategies, 2003; Deas, Riggs, Lagenbucher, Goldman & 

Brown, 2000 i White et al., 2004). Ungdom deler noen av de samme rusrelaterte problemene og 

komorbide lidelsene, som voksne, men allikevel skiller de seg fra voksne med rusproblemer; da de 

bruker andre rusmidler, har andre bruksmønstre og har noen andre komorbide interne og eksterne 

lidelser, som for eksempel atferdsforstyrrelser. I tillegg er de i større grad tvunget inn i behandling 

(Dennis 2002, Brown & D´Amico, 2001; White et al., 2004). Ungdom som mottar rusbehandling er 

også involvert i andre sosiale nettverk og har andre typer familieproblemer enn voksne som er i 

behandling (Brown, 1993).  

En studie fra New Zealand viste en drop-out fra poliklinisk rusbehandling på 32,4 % for ungdom i 

alderen 13-19 år. Denne studien fant at unge menneskers indre motivasjon for å starte i rusbehandling 

var en avgjørende faktor for hvorvidt de ble værende i behandling på lengre sikt. Egenskaper ved 

behandlingstilbudet; som å føle seg knyttet til behandlingstilbudet, en god relasjon til behandler, hva 

som foregikk i behandlingen og ikke minst en følelses av påvirkningskraft i forhold til å sette mål for 

behandlingen, var assosiert med å bli værende lengre i behandling (Schroder, Sellmann, Frampton & 

Deering, 2009). Dette støttes også av tidligere forskning som har funnet at behandlers holdninger og 

evner til å etablere relasjoner med ungdom i rusbehandling er av betydning (Friedman & Glickman 

1987; Huser, Grella, Hubbard et al., 2001). 

En studie fra USA basert på spørreskjemaer besvart av 600 ungdommer i poliklinisk rusbehandling og 

deres behandlere, fant 4 viktige dimensjoner som bidro til å skape en opplevelse av terskler for å delta i 



 

 

rusbehandling. Kontaktetablering mellom pasient og behandler, tro på nytten av behandlingen, å føle 

seg komfortabel i og klar for behandling, i tillegg til praktiske vansker med å møte til behandling 

(Mensinger et al., 2006). 

Disse studiene peker på at klinikere og byråkrater bør evaluere hvordan behandlingstilbudet tilbys og 

organiseres. De viser til det de kaller ”privat praksis paradigmet”, at det forventes at pasienter møter opp 

på kontoret på egenhånd og i tide. Dette er kanskje ikke realistisk for en pasientpopulasjon preget av en 

mer kaotisk livsførsel og tilleggsproblematikk.  Behandlingstilbud med korte ventelister, økt bruk av 

mobil/sms i behandlingskontakten og hjemmebasert tilnærming har vist seg å ha en positiv effekt på 

behandlingsgjennomføring (Snell-Johns, Mendez & Smith, 2004). 

3.1.2 Stigma 

Det foreligger lite kunnskap om hvordan ungdommer påvirkes av stigma i samfunnet knyttet til 

rusproblemer. I de få studiene som finnes, framstår stigma som en stor terskel for å starte i 

rusbehandling (Adlaf, Hamilton, Wu & Noh, 2009; i Wisdom, et al., 2011). Blant ungdom som enten 

innså at de trengte rusbehandling, men ikke startet opp eller som tok initiativ til behandling uten å 

lykkes, oppga stigma som det mest vanlige årsaken (USPHS 2005; i Wisdom et al., 2011). 

Battjes, Gordon, O’Grady, Kinlock og Carswell (2003), fant i sin studie at negative konsekvenser av 

rusmisbruk, slik som generelle rusrelaterte problemer, emosjonelle vansker, redusert aktivitetsnivå og å 

ha blitt arrestert påvirket ungdommens motivasjon for å starte i rusbehandling i positivt forstand. Mens 

ungdommens opplevelse av stort press fra andre til å starte i behandling hadde en negativ påvirkning på 

motivasjonen. Broome, Joe og Simpson (i Battjes et al., 2003) fant også negativ assosiasjon mellom 

opplevd ytre press og ungdoms motivasjon for å starte i rusbehandling. Behandlingstilbud med korte 

ventelister, økt bruk av mobil/sms i behandlingskontakten og hjemmebasert tilnærming har vist seg å ha 

en positiv effekt (Snell-Johns, et al., 2004). 

Samlet peker forskningen på behandlingsengasjement som en viktig faktor for å bli værende i 

rusbehandling, slik at forskere bør forsøke å avdekke faktorer som øker behandlingssamsvar (Dalsbø et 

al., 2010). Den peker også på økt grad av brukermedvirkning inn i planleggingen av rusbehandling 

3.2 Skolen som arena for rusbehandling 

I St. meld. 30 (2011-2012) framholdes skoler, universitet og arbeidsliv som viktige arenaer for 

rusforebygging og tidlig intervensjonstiltak også fremover. Skolehelsetjenesten bør ha kompetanse og 

kapasitet til å iverksette helsefremmende og rusforebyggende tiltak for elevene. En styrking av 
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tjenestene er nødvendig slik at elever kan få tilrettelagt opplæring og henvisning til videre oppfølging 

ved behov. Skolen er dessuten en viktig arena for å øke kunnskapen om rusmidler og endring av 

holdninger. 

Nordahl- utvalgets gjennomgang av forebyggende innsatser i skolen viser imidlertid at de universelle 

rusforebyggende innsatsene i skolen, så langt i relativ liten grad kan dokumentere resultater.  Med 

bakgrunn i dette kan det være grunn til styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen særlig når det 

gjelder bruk av selektive (elevsentrerte) og indikative rusforebyggende tiltak.  Ekspertgruppa som avga 

rapport til Sosial- og helsedepartementet (2007) anbefaler bruk av skolen som arena for å redusere 

rusbruk. Det vises blant annet til Dryfoos (1992) som analyserte 100 skolebaserte tiltak i USA og 

konkluderte med at de beste resultatene fikk en med tiltak som innebar en eller annen form for 

individuell oppmerksomhet og oppfølging.  

Arbeidsgruppa bak rapporten ”Tidlig intervensjon på rusområdet” (Nesvåg et al.,2007) trekker fram 

unge som sliter på skolen eller faller ut av vanlig skolegang som en aktuell gruppe for tidlig 

intervensjonsarbeid. Arbeidsgruppa drøfter også skole drop-out sammen med andre atferdsproblemer. 

Skole drop-out ansees som en så konkret og viktig indikator at det behandles som en egen gruppe som 

det må interveneres i forhold til også blant elever som ikke har alvorlige atferdsproblemer (Nesvåg et 

el., 2007). 

For ungdom kan overgangsfasen mellom ungdomsskole og videregående skole utgjøre en potensiell 

risiko for rusmiddelbruk og tidlig problemutvikling. Mange i alderen 18–23 år har fortsatt skolegang og 

studier som en sentral del av livet. Videregående skole bør derfor spille en sentral rolle i å oppdage 

tidlige rusproblemer hos elever (Helsedirektoratet, 08/2009). Nesvåg et al. (2007) fant i sin 

litteraturgjennomgang lite dokumentasjon av gode tidlige intervensjonsstrategier rettet mot eldre 

ungdom fra 14-15 år, blant annet når det gjelder overgangen mellom grunnskole og videregående skole. 

The European Monitoring Center for Drugs an Drug Addiction (EMCDDA) har understreket at 

forebyggingsstrategiene i større grad må rettes mot de unge menneskene som er mest risikoutsatte 

(EMCDDA, 2003).  

3.3 Hva karakteriserer ungdoms bruk av rusmidler 

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Vedøy & Skretting, 2009) og tall fra European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD, 2011) viser at eksperimentering med rusmidler 

blant ungdom er blitt mer vanlig både i Norge og Europa. Alkohol er fortsatt det mest brukte 

rusmiddelet. Alkoholforbruket blant ungdom i Norge har nesten fordoblet seg i løpet av 1990-åra, før 



 

 

det stabiliserte seg etter årtusenskiftet (Vedøy & Skretting, 2009). I alle ESPAD landene, med unntak av 

Island hadde minst 70 % av elevene drukket alkohol minst èn gang i løpet av livet. Tallet var 80 % i 

SIRUS sin undersøkelse (Vedøy & Skretting, 2009). De nordiske landene toppet statistikken for flest 

alkoholenheter pr. drikkeepisode (2011). Gjennomsnittlig debutalder for alkohol i Norge har ligget 

stabilt på 15 år for øl og rusbruk og 15,5 år for vin og brennevin. Totalavhold fra alkohol er nede i ca. 

10 % på landsbasis (SIRUS, 2011).  

Det er store variasjoner mellom de europeiske landene når det gjelder bruk av illegale rusmidler, fra    

43 % av elevene i Tsjekkia til 6 % i Norge. Det har vært en svak nedgang i bruk av illegale rusmidler 

blant ungdom etter tusenårsskiftet (ESPAD, 2011; Vedøy & Skretting, 2009). Som i resten av den 

vestlige verden er det cannabis, og da fortrinnsvis hasj, som er det illegale rusmidlet flest unge 

rapporterte om å ha brukt. I gjennomsnitt rapporterte 13 % av elevene at de hadde brukt hasj de siste 12 

mnd, mens Norge ligger nederst på statistikken med 1-2 %. Ecstasy og amfetamin delte 2. plassen med 

3 % hver, og en livstidsprevalens på kun 1-2 % for kokain, crack, LSD og heroin i Europa (2011). 

For et lite, men signifikant mindretall av unge fører eksperimentering med narkotika til mer jevnlig 

rusmisbruk, og noen utvikler alvorlig avhengighet til narkotika og får rusrelaterte helseproblemer. De 

utgjør en andel på ca. 1-2 % av ungdommer i overgangen grunnskole og videregående skole som noen 

gang har brukt ”hardere” rusmidler som heroin (Vedøy & Skretting 2009). 

Selv om det er en fåtall som ender opp med et langvarig og problematisk forbruk av alkohol og /eller 

illegale rusmidler, koster rusproblemer samfunnet enorme ressurser både menneskelige og økonomiske. 

3.3.1 Risikofaktorer for rusproblemer hos ungdom 

Undersøkelser viser klart at rusproblemer ikke rammer tilfeldig. En rekke såkalte risikofaktorer henger 

sammen med senere rusmisbruk. Blant de viktigste er lærevansker og atferdsproblemer i skolen, 

rusproblemer i hjemmet, samlivsbrudd hos foreldrene, å bli mobbet og kontakt med barneverntjenesten. 

Enkeltvis innebærer faktorene liten risiko, men opphopninger eller kombinasjoner av faktorer 

samvarierer i høy grad med senere misbruk av rusmidler (Lauritzen, Waal, Amundsen & Arner, 1997).  

Flere studier viser at barn med psykiske lidelser har forhøyet risiko for å utvikle rusproblemer i 

ungdomsalder, over 60 % i en studie utført av Armstrong og Costello i 2002.  

Noen ungdommer har en individuell sårbarhet relatert til Attention Deficit-Hyperactivity Disorder 

(ADHD) og atferdsproblemer. Forskning viser at barn og unge med ADHD-diagnose har fem ganger så 
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stor risiko for bruk av tobakk og alkohol og /eller illegale rusmidler, som andre barn og unge på samme 

alder (Kvello 2006).  

Venner kan være både en beskyttelsesfaktor og en risikofaktor. Vennevalg er i seg selv ikke tilfeldig. Få 

personer har bare uheldigvis havnet i «feil» vennegjeng og blitt rusmisbrukere. Ofte er problemer til 

stede før valg av venner skjer. Økt forbruk av rusmidler kan skyldes god tilgjengelighet, at det er mye 

rusmidler i nærmiljøet, noe som er en risikofaktor i seg selv (Helsedirektoratet, 08/2009). 

Studier har også påvist en sammenheng mellom tidlig alkoholdebut og et senere høyt alkoholforbruk 

(Chou & Pickering 1992; Pedersen & Aas, 1995). Det er også påvist en sammenheng mellom tidlig 

hasjbruk og senere bruk av sterkere illegale stoffer, som amfetamin og heroin. Selv om det bare er et 

mindretall av dem som bruker hasj, som senere bruker sterkere stoffer, har nesten alle som prøver 

sterkere stoffer gått veien via hasj først. Noe som viser at hasj fungerer som et såkalt ”gateway drug”, 

selv om det er knyttet usikkerhet til mekanismene i en slik ”inngangsport” virkning. Det er blant annet 

knyttet usikkerhet til hvorvidt det først og fremst er bruken av hasj som leder til bruk av tyngre stoffer, 

ettersom hasjbruken bringer brukeren inn i et miljø hvor de andre stoffene er lettere tilgjengelig. 

Alternativt at selve bruken av hasj bryter hemninger eller øker lysten på videre utprøvinger, eller om 

bruken av hasj og tyngre stoffer kan ha felles årsaker eller en felles funksjon som selvmedisinering 

(Brettville-Jensen, 2009).  

3.4 Hvorfor tidlig intervensjon for ungdom i en tidlig 

ruskarriere 

I rapporten «Tidlig intervensjon på rusområdet» (IS-1455, 2007) defineres to hovedmål for tidlig 

intervensjon på rusområdet: Å forhindre utvikling av avhengighet til alkohol eller narkotika og å 

forhindre negative konsekvenser av alkohol- eller narkotikabruk. Tidlig intervensjon kan settes inn på 

ulike tidspunkter i en utvikling, fra normalbruk av alkohol, til et risikofylt forbruk av alkohol og andre 

rusmidler, og til sist misbruk og avhengighet.  

Forskning om tidlig intervensjon har identifisert noen barrierer mot å intervenere tidlig. Det fremgår 

blant annet at ansatte som ikke til daglig arbeider med rusrelaterte problemstillinger, ikke anser det som 

sin oppgave å ta tak i et problem og å finne ut om det kan være rusrelatert. Mange opplever at de heller 

ikke har kompetanse, verktøy eller tid til å ta tak i bekymringen de har. Andre barrierer mot tidlig 

intervensjon finnes også i oppbygningen av selve hjelpeapparatet. Inndelingen av hjelpeapparatet i ulike 

sektorer kan være til hinder for samhandling. Usikkerhet rundt bestemmelser om taushetsplikt og 



 

 

uavklarte grenseoppganger mellom ulike instansers ansvarsområder, kan også vanskeliggjøre inngripen, 

men må ikke bli til hinder for samhandling. Siden tidlig intervensjon handler om å gripe inn før selve 

problemet er fullt utviklet.   

3.5   Alternative måter å organisere poliklinisk 

rusbehandling på 

3.5.1 ”Drop in for drop ut” 

”Drop in for Drop ut” var et prosjekt ved DPS Hamar, Ruspoliklinikken, hvor noen behandlere prøvde 

ut alternative tiltak til tradisjonell poliklinisk rusbehandling i et forsøk på å bedre frammøte til 

poliklinisk behandling. Tiltakene for å øke tilgjengeligheten bestod i økt bruk av mobiltelefon og sms i 

behandlingssammenheng. Etablering av kontakt med pasienten før behandlingsstart, tilbud om sms 

varsel i forkant av avtale, kveldspoliklinikk og gjennom aktivt å forsøke å oppnå kontakt direkte med 

pasienten ved fravær, alternativt med andre i hjelpeapparatet rundt pasienten (Sykehuset Innlandet, 

2008). I tillegg hadde de oppsøkende/ambulante tiltak i form av hjemmebesøk og tilbud om å avholde 

samtaler nærmere pasientenes bosted/andre steder. 

3.5.2 ”Ikke møtt” 

Høgskolen i Østfold (HiØ) gjennomførte i 2006 en analyse av årsakene til at mange av brukerne av 

ruspoliklinikkene, ikke møtte til avtalt time. 30 % av pasientene møtte ikke til oppsatt time. I rapporten 

ble omfanget og karakteren av ikke-møtt problematikken studert og konkrete forslag til endring ble 

presentert. I analysen ble det sett nærmere på to grupper av årsaksfaktorer: kjennetegn ved 

pasientgruppa og kjennetegn ved organiseringen og arbeidsformen ved ruspoliklinikkene som kunne 

forklare den høye andelen ikke møtt. I rapporten fra HiØ (2006:1) konkluderes det med følgende 

forslag:  

 Bruk av sms for å minne pasientene om avtalene 

 Utsending av et kort og informativt skriv før vurderingssamtale 

 Redusere ventetid, både til vurderingssamtale og til behandlingsstart 

 Bruk av ambulante tjenester 

 Styrking av samarbeidet med kommunale og andre relevante tjenester 
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Forslag til tiltak sammenfaller i stor grad med tiltakene som ble prøvd ut i prosjektet ”Drop in for drop 

ut”(2008).  

3.5.3 ”Fordi de fortjener det” 

Prosjektet ”Fordi de fortjener det” ved PUT Asker og Bærum er et annet eksempel (Vestre Viken HF, 

2010). Hovedmål for prosjektet var raskere og bedre hjelp til de yngste pasientene ved PUT, 15-23 år, 

men også å redusere andelen ikke-møtt til timer, og å drive mer utadretta virksomhet i forhold til andre 

instanser, som også jobbet med prosjektets målgruppe.  Hovedfokus var på inntaksprosessen og de 

første timene.  

Det ble utarbeidet en sjekkliste med punkter der hvert punkt beskrev praksis som de mente ville gi 

kvalitetsforbedring.  De viktige tiltakene var time innen 3 uker for alle pasienter under 23 år, 

innkallingsbrev istedenfor ventelistebrev tilpasset de unges språk, kontakt med henviser for å 

tilrettelegge for første time med tanke på transportbehov, følge, møtested og tidspunkt, forsterket innsats 

hvis ikke-møtt til første time, alltid vurderer familiearbeid og samarbeid med andre instanser, 

standardisert kartlegging de 3 første timene og aktiv bruk av sms som kommunikasjonsform. 

Punktene kunne til sammen gi 100 poeng. Baseline før prosjektstart lå på ca. 58 poeng i snitt. Målet 

med å ligge på et snitt over 80 poeng ble nådd i 2008. Resultatene av disse tiltakene var at andelen ikke-

møtt gikk ned fra 33 % før prosjektstart til 26 % 6 måneder etter. Hvis det tas hensyn til de pasientene 

som ga beskjed om fravær i forkant av timen var det i 2010 kun 15-16 % av pasientene som uteble uten 

å ha gitt beskjed. Alle pasientene i målgruppa hadde fått time for behandlingsstart innen 3 uker. Det ble 

gjennomført en brukerundersøkelse og tilbakemeldingene fra pasientene var svært positive, selv om 

svarprosenten var på under 50 %.  

3.5.4 Oppsummering 

Tidlig intervensjon er et satsningsområde innenfor rusfeltet og skolen utpekes som en sentral arena, ikke 

bare for primær- og sekundær, men også tertiærforebyggende tiltak. Det er derfor naturlig å søke 

informasjon basert på ungdommens egne erfaringer med bruk av skolen som arena for rusbehandling. 

For å belyse hvorvidt en slik form for organisering av poliklinisk rusbehandling kan være en metode for 

tidlig intervensjon og bidra til oppstart i og forbygge drop-out fra behandling. 

 



 

 

4 Metode 

4.1 Kvalitativ forskningsmetode  

Hensikten med denne studien har vært å undersøke unge pasienters tanker om og erfaringer med å motta 

rusbehandling fra PUT på den videregående skolen de er elever på, for å kunne bidra til en grundigere 

forståelse av fenomenet. Forskningsspørsmålene i denne studien har en åpen og eksplorerende karakter. 

Dette gjør en kvalitativ forskningstradisjon naturlig. Kvalitativ metode brukes til å utforske 

meningsinnholdet i sosiale fenomener, slik de involverte opplever det selv (subjektive erfaringer) 

(Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2009; Malterud, 2011; Silvermann, 2011). En kvalitativ og 

utforskende tilnærming med mål om å identifisere potensielt viktige aspekter, og å generere fortolkende 

forklaringer er derfor den mest egnede metodologiske tilnærmingen (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & 

Rygge, 2009) 

4.2 Fenomenologisk tilnærming 

Kvalitativ metode bygger på teorier om fortolkning, hermeneutikk og menneskelig erfaring, 

fenomenologi (Kvale et al., 2009; Malterud, 2011; Silverman, 2011). I kvalitative studier kan en 

kombinasjon av fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming benyttes. Det er i følge Malterud (2011) 

ikke mulig å benytte enten beskrivelse eller tolkning. Enhver beskrivelse bygger på tolkning og enhver 

tolkning bygger på beskrivelse (Malterud, 2011). Reflekterende forskning benyttes også som begrep, 

med tolkning og refleksjon som de to hovedelementene (Kvale et al., 2009). Tolkningen er et resultat 

fra bearbeidingen av det empiriske materialet. Refleksjonen er tolkning av tolkningen, noe jeg forstår 

som en kritisk gjennomgang av egne tolkninger, en kan finne nye spørsmål, som kan tilsvare ”den 

hermeneutiske sirkel” (Kvale et al., 2009). Slik jeg forstår det inneholder en reflekterende forskning 

elementer fra både hermeneutikk og fenomenologi. 

4.3 Klargjøring forskerrollen av egen forforståelse 

Hvis man skal få tak i en persons livsverden må man som forsker, i følge Malterud (2011), prøve å lytte 

på en fordomsfri måte til deltagernes erfaring. 

Mitt utgangspunkt for denne studien er at data skapes i interaksjon mellom forsker og informant, og 

ikke er noe som hentes inn. I den sammenheng er det viktig å være bevisst sin egen forforståelse og 

hvilken betydning mine egne erfaringer fra arbeid i rusfeltet, spesielt med ungdom, vil kunne ha for 
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denne interaktive prosessen. Min egen forforståelse er ikke noe som kan elimineres bort, men jeg må 

isteden være bevist den og synliggjøre den for leseren gjennom hele studien fra utforming av 

intervjuguiden, intervjusettingen, dataanalysen, til presentasjon og diskusjon av funnene. 

Jeg jobber selv som behandler ved en ruspoliklinikk i Sykehuset Østfold, og jeg jobber spesielt med de 

yngste pasientene, fra 16-23 år. I tillegg har jeg jobbet både med målgruppa ungdom og 

rusproblematikk, generelt og spesielt i forhold til ungdom, de siste 19 årene. Jeg anser meg selv for å 

være trygg og kompetent til å samtale med ungdom, samtidig som det ble viktig å være bevisst på og 

ikke å gå inn i en behandlerrolle under intervjuene. Siden informantene var informert om hva jeg jobber 

med til daglig, kunne de forvente at jeg ville møte dem med en rusbehandlers holdninger.  

Jeg tok derfor valget tidlig i prosessen om ikke å forske på egen arbeidsplass eller egne pasienter. Det er 

viktig å være oppmerksom på at kulturfortrolighet kan føre til at man som forsker overser potensielt 

viktige og vesentlige aspekter fordi de tas for gitt. På den annen side er det ikke nødvendigvis slik at 

mine egne erfaringer og kompetanse er til hinder når jeg forsker innenfor eget fagfelt. Det betyr 

nødvendigvis ikke at forskning innenfor kjente omgivelser innebærer at man studerer egen kultur. Det 

kan være snakk om ulike behandlingstradisjoner, lokale variasjoner i ruskultur etc.  

Mitt faglige syn på organisering av poliklinisk rusbehandling for unge og forhold ved 

behandlingstilbudet som kan påvirke oppstart og forbygge drop-out, ville kunne prege meg. Selv om jeg 

ikke har vært i kontakt med deltakerne i studien tidligere tok studien på mange måter utgangpunkt i 

forhold som er kjent fra min egen arbeidshverdag. Som forsker har jeg dermed en forforståelse av 

poliklinisk rusbehandling for ungdom, ungdom med rusproblematikk og deres behandlingsbehov. 

Tidlige erfaringer fra møter med unge personer med rusproblemer var også en del av forforståelsen.  

Ens forforståelse kan få betydning for hvilke konklusjoner som trekkes (Kvale et al., 2009; Malterud, 

2011). Derfor er det viktig å klargjøre sin egen forforståelse for igjen og aktivt kunne søke i materialet 

omkring temaer og uttalelser som går imot ens egen forforståelse (Silverman, 2011). Dette har jeg 

forsøkt å vektlegge gjennom hele studien. I gjennomføringen av intervjuene og under analysen har jeg 

lagt vekt på å ha en tolkende lytting til det mangfoldet av betydninger som kan ligge i deltagerens 

uttalelser. 

4.4 Kvalitativt forskningsintervju 

Intervju, observasjon og tekstdokumenter er de vanligste formene for datainnsamlingsmetoder innenfor 

kvalitativ forskning (Kvale et al., 2009; Malterud, 2011; Silverman, 2011). Jeg valgte å benytte meg av 



 

 

kvalitativt forskningsintervju som metode for å samle inn data i denne studien, siden det er et velegnet 

verktøy hvis man ønsker å få fram menneskers oppfatninger om egen behandlingssituasjon ut fra eget 

perspektiv og med deres egne ord (Heath, 2009; Kvale et al., 2009; Malterud, 2011; Silverman, 2011). 

I forhold til type intervju overveide jeg fokusgruppeintervju, og da med en blanding av informanter som 

mottok behandling fra PUT henholdsvis på skolen og på poliklinikken. Dette ble valgt bort del av 

ressurshensyn, men også fordi et kvalitativt individuelt intervju i større grad sikrer at hver enkelt 

informant får bidratt med fyldig beskrivelser av sine synspunkter. I en fokusgruppe vil lett bare noen få 

deltakere føre ordet, mens andre kommer i bakgrunn. Det man ikke får i individuelle intervjuer er 

gruppedynamikken, samspillet, meningsutvekslinger og diskusjoner deltakerne i mellom. I denne 

studien ønsket jeg først og fremst å få fram de individuelle opplevelsene og heller sikte mot 

fullstendighet i ulike opplevelsestyper og forståelse av den sammenhengen disse har skjedd i.    

I forhold til typer individuelle intervjuer, falt valget på et semistrukturert intervju, med utgangspunkt i 

en forhåndformulert intervjuguide (vedlegg 1). Den ene grunnen var et ønske om å gå i dybden i forhold 

til studiens avgrensede problemstilling. Den andre var av ressursmessig hensyn fordi jeg på forhånd 

visste at jeg ikke ville ha tid til å intervjue informantene ved mer enn én anledning. Det ble lagt vekt på 

å bruke åpne spørsmål og oppfølgende spørsmål for å få utdypende svar, for å etterstreve best mulig 

metning av problemstillingene. 

Studiens problemstilling, teoretiske grunnlag, tidligere forskning på området og forskningsmessige 

spørsmål som tidligere studier frambringer, dannet et grunnlag for intervjuguiden. Intervjuguiden sørget 

for en oversikt over de temaer og spørsmål jeg ønsket å få besvart, bidro til struktur i intervjuet, og var 

et hjelpemiddel til å holde fokus. Samtidig som det tilrettela for ikke forberedte oppfølgningsspørsmål 

som ga meg mulighet til å følge opp temaer informantene var opptatt av og som kunne ha nye og 

uventede innfallsvinkler (Kvale et al., 2009; Silverman, 2011).  

4.5 Utvalget og rekruttering av informanter 

Jeg tok i første omgang kontakt med leder ved Distriktskpsykiatrisk senter (DPS) som PUT er en del av, 

og presenterte mitt forskningsprosjekt, og forspurte om tillatelse til å kontakte en av behandlerne som 

jobbet ute i videregående skole med tanke på å få mer informasjon og behandlingstilbudet og å få 

tillatelse til å intervjue noen av hennes og hennes kollegers pasienter til min studie. Jeg fikk 

godkjenning til dette og behandler stilte seg svært positiv til min forespørsel. Behandler fikk tilsendt 

prosjektbeskrivelsen, informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen, og videreformidlet informasjon om 

prosjektet og det skriftlige materialet til sine kolleger. Behandlerne begynte arbeidet med å rekruttere 
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informanter blant sine pasienter, og hadde fortløpende dialog med meg underveis, pr. telefon og e-post, 

for å avtale tidspunkt, for sjekke ut hvorvidt pasienten oppfylte inkluderingskriteriene og for å avtale tid 

og sted for gjennomføring av intervjuene. 

4.5.1 Strategisk, kriteriebasert utvalg 

Kvalitative studier baserer seg på strategiske utvalg. Utvelgelse av informanter gjøres på bakgrunn av 

egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen, og slik at både dybde 

og bredde i materialet blir belyst (Kvale et al., 2009). 

For å sikre grad av variasjon og heterogenitet har et strategisk, kriteriebasert utvalg blitt benyttet i denne 

studien (Kvale et al., 2009). Et slikt kriteriebasert utvalg er et godt utgangspunkt for små utforskende 

studier. Det gir meg imidlertid ikke mulighet til å øke antallet deltakerne til et metningspunkt (eng: 

saturation) er nådd (Kvale et al., 2009; Malterud, 2011).  

Noe som betyr at utvalget ikke danner grunnlag for å studere fenomenet til et punkt der vi ville kunne 

anta at nye data ikke ville framskaffe nye kategorier. Det gir derimot mulighet til å kunne studere et 

begrenset fenomen i dybden og foreta sammenlikninger på tvers av datamaterialet. Jeg kan 

sammenlikne informantenes erfaringer og tanker, samt påpeke likheter og ulikheter i hvordan de 

opplever og tenker om å motta behandling fra PUT på skolen. 

Kvalitative studier karakteriseres av fordypning i data der den enkelte informant bidrar med betydelige 

mengder informasjon. Kvalitative studier har i motsetning til kvantitative studier ikke ambisjon om 

tradisjonell generaliserbarhet basert på representative utvalg. Det er viktigere at deltakerne bidrar med 

betydningsrike data enn at de er mange. For å styrke muligheten for at studien kan ha overføringsverdi 

og være nyttig også i andre kontekster enn den som studien er utført i, har jeg lagt til grunn noen 

kjennetegn, inklusjonskriterier, som er viktig at utvalget omfatter. 

Utvalget skulle bestå av pasienter i alderen 16 – 23 år, av begge kjønn, med eget rusproblem, som var 

eller hadde vært pasienter ved PUT ved samme helseforetak og som mottok eller hadde mottatt 

behandling fra PUT på skolen i skoletida.  For å få et mer nyansert syn på de forholdene jeg ønsket å 

undersøke har tilsvarende pasientgruppe, med unntak av at de mottok det samme behandlingstilbudet på 

PUT sitt kontor, også blitt inkludert og intervjuet om deres tanker om hvordan ville oppleves å motta 

behandling på skolen istedenfor på poliklinikken. De hadde vært elever på videregående skole ved 

henvisningstidspunket, men ikke hatt tilbud om behandling på skolen, da dette ikke var et tilbud ved 



 

 

deres skole. Pasienter uten eget rusproblem, men med pårørende problematikk, og pasienter innlagt i 

døgnbehandling, ble ikke inkludert i studien.  

Jeg valgte denne aldersgruppen da den er sammenfallende med aldersgruppa som omfattes av 

”ventetidsgarantien” (Helsedirektoratet, 2008) innenfor TSB, i tillegg er dette et naturlig aldersspenn på 

elever i videregående skole. Basert på egne erfaringer, men også med utgangspunkt i forskning 

(Markussen & Seland, 2012) anså jeg det som sannsynlig at noen i denne pasientgruppa ikke 

gjennomførte videregående skole på normert tid, og derfor kunne vært eldre enn 18-19 år, som er vanlig 

alder for når man fullfører videregående, hvis man gjennomfører på normert tid.   

Utvalget besto til slutt av 7 informanter, 4 kvinner og 3 menn i alderen 17-21 år. De var rekruttert fra 3 

behandlere, og mottok behandling på 3 ulike videregående skoler i samme område. Siden de alle var 

pasienter ved PUT hadde de ved henvisningstidspunktet hatt en rusproblematikk av en slik art at de ble 

vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp, poliklinisk behandling/utredning. 

4.6 Rekruttering 

Rekruttering av informanter har foregått via deres behandler ved PUT; en for dem trygg og kjent 

person. Informantene fikk utdelt informasjonsskriv og samtykkeskjema fra sin behandler, og fikk tid 

fram til neste time med behandler, ca. 1 uke, til å gjøre seg opp en mening om hvorvidt de ønsket å delta 

eller ikke. Behandler fungerte som et bindeledd mellom meg og informantene og ordnet avtaler med 

informanten om tid og sted for gjennomføring av intervjuene. De skaffet dessuten egnede lokaler til 

gjennomføring av intervjuene. 

På den måten kunne informantenes konfidensialitet ivaretas. De behøvde da ikke å gi meg deres 

mobilnummer, eller ha kontakt med meg før intervjuet. Det bidro til at jeg heller ikke dannet meg 

inntrykk av informantene før intervjuet, på bakgrunn av telefon-kommunikasjon. Behandler og 

informantene hadde mitt mobilnummer og sto fritt til å kontakte meg før de eventuelt samtykket til å 

delta og før intervjuet. I ett tilfelle hadde pasienten fått informasjon om studien fra sin behandler, og gitt 

sitt samtykke til å kunne kontaktes på mobiltelefon for å avtale nærmere tid og sted for gjennomføring 

av intervjuet. En av informantene valgte å trekke seg i forkant av intervjuet, og formidlet dette via 

behandler. I tillegg til at det sto i informasjonsskrivet, fikk informantene i etterkant av intervjuene tilbud 

om få mitt mobilnummer, slik at de kunne kontakte meg, ved spørsmål, eventuelt at de ønsket å trekke 

seg fra studien etc. 4 av informantene fikk etter eget ønske mitt mobilnummer.  

I et kvalitativt dybdeintervju kommer forskerne både fysisk og psykisk nærmere de personene som 

gjøres til gjenstand for forskning, enn det som er vanlig i forskning basert på spørreskjema og statistikk. 
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Ved kvalitativ forskning er nærhet til feltet en viktig forutsetning, samtidig som det fordres en refleksiv 

holdning hos forskeren for å kunne gi en analytisk fortolkning av de empiriske dataene.  

4.7 Gjennomføringen av de kvalitative intervjuene 

Hvor intervjuet skal gjennomføres er viktig av flere grunner. Fysisk rom er sjeldent nøytralt, men kan 

være en fordel for en av partene i intervjuet og innebære ulemper for den andre, i tillegg kan valg av 

enkelte typer lokaler sette både informant og intervjuer i en risikosituasjon (Heat, 2009). Alle 

informantene ønsket at intervjuet skulle gjennomføres på behandlers kontor, enten på skolen eller PUT, 

for dem kjente og trygge omgivelser. Informantene fikk tilbud om å møtes et annet sted, og eventuelt på 

ettermiddag. Det ble informert om både i informasjonsskrivet og i forkant av intervjuene at de ikke fikk 

betalt for å delta, utover å få dekket evt. utgifter til transport t/r intervjuestedet. Ingen ønsket 

kompensasjon for transportutgifter. 

Intervjuguiden ble fulgt gjennom alle intervjuene, men formen ble løsere fra første til sjuende intervju, 

ettersom jeg ble bedre kjent med intervjuguiden og intervjusituasjonen.  Det ble satt av god til 

avslutning av intervjuene for eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger fra informantene. Jeg hadde 

drikke, frukt og kjeks tilgjengelig for informantene før, under og etter intervjuene. Jeg gjentok i forkant 

av hvert intervju at det var frivillig å delta, at de kunne trekke seg når som helst under og etter 

intervjuet, velge å stoppe opptaket, be om pauser underveis og velge ikke svare på enkelte spørsmål, og 

at de ikke fikk betalt for å delta. 

For å styrke studiens reliabilitet var det flere forhold ved intervjusituasjonen jeg måtte være 

oppmerksom på. 

Jeg valgte å innlede med en kort informasjon om intervjuet og mitt prosjekt. Deretter forklarte jeg 

informanten litt om gangen i intervjuet og anonymitet. I den innledende delen spurte jeg om 

bakgrunnsopplysninger som alder, rusbruk, tidligere behandlingserfaring, bakgrunn for henvisning til 

PUT. Da jeg ønsket en eksplorerende tilnærming var jeg fleksibel med hensyn til tema som skulle 

diskuteres innledningsvis. 

Jeg har etterstrebet å stille åpne, inkluderende, ikke ledende spørsmål, og i den grad jeg stilte direkte 

spørsmål unngå spørsmålsformuleringer som kun lede til ja og nei svar. Samtidig som det også er viktig 

å respektere at man ikke alltid skal gå videre i et forsøk på å få informanten til å utdype et kort svar, da 

det kan være et utrykk for at informantene ikke ønsker å utdype dette nærmere. Jeg har også forsøkt å 

unngå ”hvorfor” spørsmål og heller bruke spørreordet ”hvordan”, siden ”hvordan” mer oppmuntrer 



 

 

prosessen av å fortelle en historie, mens ”hvorfor” kan gi informanten en opplevelse av å måtte 

rettferdiggjøre en handling eller holdning, noe som kan føre til at informanten, og kanskje spesielt 

ungdom går i forsvar. Åpne spørsmål gir informantene større mulighet til bringe på banen temaer og 

erfaringer som er kjent for dem (Heath, 2009; Kvale et al., 2009). 

Ikke-ledende spørsmål er viktig for å unngå en type ”spørsmål-svar dialog” som ungdom er kjent med 

fra deres omgang med voksne med autoritet, i skolekontekst eller i møte med det ”offentlige”. I slike 

kontekster er det ofte en forventning om et ”riktig” eller ”galt” svar, med negative konsekvenser knyttet 

til å gi ”feil” svar.  Hvis spørsmålsformuleringen i intervjuet gir assosiasjoner til slike situasjoner, kan 

det føre til at informanten prøver å gjette seg fram til et ”riktig” svar, eller opplever det som vanskelig å 

svare i det hele tatt.    

Intervjuene tok i gjennomsnitt 45 minutter og ble tatt opp på bånd. Jeg valgte å ikke ta notater 

underveis, da jeg tenkte det kunne virke forstyrrende både for informantene og meg selv. Lydfilen ble 

kryptert ved lagring på PC, og stedsnavn, navn på behandler og institusjoner ble anonymisert ved 

transkribering. 

Jeg hørte igjennom de første intervjuopptakene kort tid etter at de ble gjennomført, og skrev ned mine 

umiddelbare tanker. Jeg ble på denne måten også mer bevisst min intervjustil, og kunne gjøre små 

endringer i neste intervjurunde. Dette gjorde meg også oppmerksom at jeg ved en anledning fortsatte å 

be om utdypende svar, som ville bekrefte mine antakelser, mens det var tydelig at informanten ikke 

hadde noe mer å si om den saken. Jeg viste det mest sannsynlig også med kroppsspråk, ved å lene meg 

framover (jeg kommer nærmere båndopptakeren og min stemme høres derfor tydeligere) og på den 

måte vise min iver etter at informanten skulle utdype sitt svar. Jeg forsøkte i de resterende intervjuene å 

være bevisst mine verbale og kroppslige responser, og hvordan de, i følge Kvale et al., (2009) kan 

fungere som positive og negative forsterkere på svaret som gis, og igjen påvirke svarene på andre 

spørsmål. Jeg foretok også noen små endringer i spørsmålsstillingen, da jeg opplevde noen av de 

opprinnelige spørsmålene som noe lukket. 

4.8 Transkribering av intervjuene 

I transkripsjonsprosessen ble den muntlige informasjonen strukturert og klargjort for analyse (Kvale et 

al., 2009). Alle intervjuene ble transkribert i sin helhet av forsker i studien. 

Utskriftene av intervjuene ble gjort mest mulig ordrett, i et forsøk å gjenskape intervjusituasjonen på en 

best mulig måte og å få en helhetsopplevelse av intervjuene også i etterkant (Kvale et al., 2009; 

Malterud, 2011).  
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Datamaterialet ble transkribert på en måte jeg fant formåltjenelig.  Intervjuene ble transkribert ordrett, 

men siden utskriftene ikke skulle brukes til samtale- eller diskursanalyse ble ikke lengde på pauser, 

tonefall etc. markert. 

Ironi ble synliggjort, da det lett kan ”forsvinne” fra muntlig til skriftlig form. Jeg benyttet meg av 

programvaren Express Scribe, som gjør det mulig og blant annet å regulere volum og 

avpillingshastighet på opptaket, i tillegg til å bruke taster på PCen til å pause opptaket, spole framover, 

bakover etc.   

4.9 Analysemetode - inspirert av systematisk 

tekstkondensering 

Det finnes ulike måter å utføre kvalitative dataanalyser på. De mest vanlige innenfor skandinaviske 

helsefaglige tradisjoner er grounded theory og fenomenologisk analyse inspirert av Giorgi og modifisert 

av Kvale (2009) og Malterud (2011) som henholdsvis meningsfortetning og systematisk 

tekstkondensering. Gjennom denne studien ønsket jeg å utvikle kunnskap om informantenes (her unge 

pasienter ved PUT på skole og poliklinikk)sine tanker, erfaringer og livsverden innenfor rammene av å 

motta poliklinisk rusbehandling i videregående skole og denne organiseringens påvirkning på 

motivasjon for å starte opp og bli værende i behandling. Det var da hensiktsmessig å velge en datastyrt 

analyse og intervjuene ble ut fra dette analysert i tråd med en fenomenologisk analysemetodikk 

Jeg har valgt å benytte meg av systematisk tekstkondensering som analysemetode (Malterud, 2011). 

Metoden er ikke fulgt slavisk, men brukt som støtte gjennom hele analysen og struktureringen av denne. 

I følge Malterud (2011) må man ikke nødvendigvis følge detaljerte prosedyrer i analysearbeidet, men 

det er viktig å synliggjøre hvordan man har gått fram.  

Jeg begynte med å lese igjennom tekstmaterialet for å danne meg en oversikt. Jeg prøvde å legge til side 

min egen forforståelse og referanserammer, for bedre å få tak i hovedtemaene. Jeg leste fortløpende 

igjennom alle intervjuene, 180 sider med tekst for å danne meg et bilde av hovedtemaene. Deler av 

intervjuene som jeg vurderte å være av liten relevans, ”dødt materiale” (Kvale et al., 2009) for å belyse 

oppgavens problemstilling, ble ikke gjort til gjenstand for en like grundig analyse. 

Neste skritt var å identifisere tekstens meningsbærende enheter og temaene fra 1. runde ble presisert og 

ble gruppert etter felles meningsinnhold.  Jeg leste igjennom de transkriberte intervjuene igjen og 

noterte temaer knyttet til de ulike sitatene. Disse ble satt inn i et nytt dokument for å kunne se 

sammenhengene mellom de ulike meningsbærende enhetene. Her prøvde jeg å skissere temaene med 



 

 

underpunkter og relasjonen dem imellom. Deretter ble alle temaene med underpunkter satt inn i en 

oversikt hvor sitatene til den enkelte deltakeren, knyttet til de ulike temaene og meningsbærende 

enhetene ble sortert.  De utvalgte sitatene ble markert med farge, for at jeg skulle kunne gå tilbake til de 

transkriberte intervjuene og se hva jeg eventuelt hadde utelatt. De utelatte sitatene ble gjennomgått 

igjen, for å se om de kunne tilføre analysen noe nytt. 

Deretter ble innholdet omskrevet til abstrakt mening (Malterud, 2011). Temaer, meningsbærende 

enheter og sitater ble flyttet inn i et nytt dokument og flettet sammen. Siste delen av denne 

dekontekstualiseringen var å sammenfatte betydningen og bringe deskriptive sitat/utsagn, fortløpende 

tekst og overskrifter til de temaene som ble funnet i analysen. 

Før den siste organiseringen og framstillingen ble funnene rekontekstualisert for å sjekke ut at svarene 

stemte overens med helheten (de transkriberte intervjuene) som dannet grunnlag for analysen.  Jeg lette 

systematisk gjennom materialet etter data som motsa funnene og konklusjonene jeg hadde kommet fram 

til.    

Jeg har etterstrebet en form som best mulig representerer det jeg tror at informantene hadde til hensikt å 

formidle. Kvale et al.,(2009) og Malterud (2011) framholder at en solid dokumentasjon av dataskapning 

samt tekstmessig fremstilling som er forankret i det empiriske materialet, bidrar til en styrket validitet 

av en studies resultat (Kvale et al., 2009). Noe som også har vært min rettesnor. 

En gjennomgående analyse og gjennomgang av datamaterialet danner utgangspunktet for den endelige 

framstillingen av studiens funn, slik den er presentert i kapittel 5, med overskrifter, fortløpende tekst og 

sitater. Ikke alle utsagnene er helt direkte sitater. På bakgrunn av forskjellen mellom muntlig og skriftlig 

språk, kan det noen steder ha blitt gjort små endringer på den muntlige uttalelsen. Selve 

meningsinnholdet er ikke endret (Kvale et al., 2009). 

Jeg vurderte innledningsvis å benytte meg av programvaren Nvivo 9, som en hjelp til å organiserer og 

strukturere det skriftlige materialet for analyse. Det gjør det også mulig å kode rett på lydfilen. Jeg 

valgte dette bort, av tidshensyn, da jeg ikke hadde tid til å sette meg ordentlig inn i hvordan dette 

verktøyet kunne brukes.  

4.10  Studiens validitet og reliabilitet 

I kvalitativ forskning brukes begrepene reliabilitet og validitet (Kvale et al., 2009), og nøyaktighet og 

gyldighet (Malterud, 2011). Jeg har valgt å bruke Kvale et al.(2009) sine beskrivelser og definisjoner av 

reliabilitet og validitet. 
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Reliabilitet handler om nøyaktigheten gjennom hele forskningsprosessen (Kvale et al., 2009; Silverman, 

2011). Alle intervju ble gjennomført av undertegnede, noe som innebærer relativ lik spørsmålsstilling 

for alle informantene. Alle intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert av meg i etterkant. Jeg har 

etterstrebet å være nøyaktig både i forhold til transkripsjon av datamaterialet og analyseprosessen av 

funnene. Det er kun jeg som har sittet på råmaterialet av studien og selv om jeg har fått veiledning 

underveis i analyseprosessen av funnene og selv om jeg har forsøkt å være bevisst på funn som går imot 

min egen forforståelse, ville flere tolkere av råmaterialet kunne økt studiens reliabilitet (Kvale et al., 

2009). Av ressurshensyn har jeg ikke latt informantene lese igjennom og gi tilbakemeldinger til det 

fortolkede materialet, men jeg har foretatt dialogisk validering (Kvale et al., 2009) underveis i 

intervjuene for å sjekke ut med informantene om jeg hadde forstått et utsagn på rett måte, for å forbygge 

krenkelse av informantenes selvforståelse.  

 Jeg har kun valgt kvalitativt forskningsintervju som datainnsamlingsmetode. En triangulering av flere 

datainnsamlingsmetoder, eksempelvis fokusgrupper, hvor flere betydninger hadde kommet fram, kunne 

ha bidratt til å styrke studiens reliabilitet. 

Validitet i studien handler om studiens gyldighet gjennom forskningsprosessen (Kvale et al., 2009; 

Silverman, 2011). Innenfor kvalitativ forskning differensieres det mellom intern og ekstern validitet 

(Kvale et al., 2009). Intern validitet er knyttet opp mot relevans, og omhandler hva det vi skriver er 

troverdig om. Har informantene gjennom intervjuene gitt svar på det jeg ønsker å vite noe om? Dette 

dreier seg om hvorvidt metoden som benyttes er hensiktmessig for å besvare forskningsspørsmålet, og 

hvorvidt man får ønskede data ut av materialet ved bruk av den valgte metoden.  

Validitetsvurderinger skal være en pågående prosess i alle ledd av forskningsprosessen, fra 

planleggingsfasen til presentasjonen. (Malterud, 2011). 

Tydelig redegjørelse for studiens forskningsmetoder slik de er beskrevet i kapittel 3 kan bidra til økt 

validitet. Redegjørelse for studiens analysemetode står sentralt slik den er beskrevet i kapittel 5.8. Jeg, 

som forsker i studien, har forsket på eget fagfelt. Min nåværende jobb og tidligere arbeidserfaringer er 

med på å prege mitt syn og min forforståelse og blir en feilkilde her.  

Jeg anser at min faglige bakgrunn som sosionom og behandler ved en ruspoliklinikk, og min 

forforståelse kan innebære en begrensning på studiens validitet. Jeg er kvinne, sosionom og jobber med 

poliklinisk rusbehandling for ungdom. Dette kan ha påvirket hvilke svar deltakeren har gitt under 

intervjuet, og det kan i tillegg påvirke min tolkning av studiens funn (Malterud, 2011). Samtidig som 

kjennskap til poliklinisk rusbehandling og ungdom med rusproblemer kan være en fordel fordi jeg har 



 

 

kunnet stille mer spesifikke spørsmål og i større grad oppfatte der informantene tilførte noe nytt til 

fagfeltet. Jeg har imidlertid lagt vekt på bevissthet om disse forholdene og hvorledes de kunne innvirke 

på mine tolkninger og dessuten drøftet utvalget av spørsmål med relevante andre. 

Noe som igjen påvirker hvilke spørsmål som ble stilt, mine analysemetoder, gjennomføring og 

beskrivelse av disse kan også ha påvirket studiens validitet. 

At studien kun har involvert 7 informanter begrenser studiens validitet og mulighet for analytisk 

generalisering av funnene (Kvale et al., 2009). Studiens overførbarhet henger sammen med om 

tolkningen kan være relevant i andre sammenhenger. Det forutsetter at jeg som forsker må vise i hvilke 

sammenhenger funnene er overførbare, hva jeg har funnet ut noe om, samt hvilken overførbarhet den 

har utover den konteksten studien er utført i. Systematisk og grundig beskrivelse av datainnsamling og 

analyse, som beskrevet tidligere i kapittelet kan bidra til økt overførbarhet (Malterud, 2011).   

Hvilke deltakere som ønsket å delta i denne studien bør også være gjenstand for refleksjon.  Man kan 

spørre seg om de informantene som sa ja til å delta var de som opplevde at de hadde noe positivt å 

formidle om studiens tema? Dette kan være en feilkilde som er viktig å ha med seg ved drøfting av 

studiens funn.  

Forskning skal komme andre til gode, noe som forutsetter at studien innehar relevans. Den nye 

kunnskapen som produseres skal ha nytteverdi (Heath, 2009). I denne studien kan kunnskap om 

hvordan det kan oppleves å motta behandling fra PUT på skolen, benyttes til å utvikle behandlingstilbud 

som er mer tilpasset ungdoms behov og ønsker, noe som igjen kan bidra til økt sannsynligheten for at 

ungdom starter opp og blir værende i rusbehandling. 

4.11 Etikk 

Studien er gjennomført i tråd med ”Helsinki-deklarasjonen” (1964), ”Lov om medisinsk og helsefaglig 

forskning” (Helseforskningsloven, 2008) og ”Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning” 

(Forskningsetikkloven, 2006). Noe som innebefatter krav om taushetsplikt/anonymisering, frivillig 

deltakelse, informert samtykke og retten til å trekke seg underveis i studien. 

På bakgrunn av studiens design og utvalg ble det, via veileder, sendt søknad til Regional komité for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør- øst B. Studien ble godkjent 19.10.2011 og 

komiteen hadde ingen innvendinger mot at studien ble gjennomført. Svaret fra REK er vedlagt    

(vedlegg 4). 
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4.11.1 Spesielle hensyn å ta når ungdom er informanter 

Denne studien har ungdom i alderen 17-21 år som informanter. Mange av de metodologiske og etiske 

utfordringene og valg man må foreta når man forsker på ungdom, er ikke forskjellig fra de man står 

overfor når man forsker på voksne mennesker. Det er allikevel noen etiske og metodologiske 

utfordringer man må ta hensyn til og som er spesifikke når det gjelder ungdom, i tillegg til den 

spesifikke konteksten hvor forskning på unge mennesker utføres.  

Det er viktig å diskutere de etiske dilemmaene knyttet til bruken av barn og ungdom som informanter, 

som igjen er nødvendig hvis de skal vare subjekter i forskningen. Unge mennesker er en gruppe med 

relativt lite makt i forskningsprosessen sammenliknet med andre grupper. Forholdet mellom barns og 

unges kompetanse og sårbarhet er sentralt for de etiske vurderingene (Backe-Hansen, 2012). 

4.11.2 Hvem kan samtykke 

§ 17 i Lov og helsefaglig og medisinsk forskning (helseforskningsloven, 2009) fastslår hvem som har 

samtykkekompetanse. 

Myndige personer og mindreårige etter fylte 16 år, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser 

eller tiltakets art, har rett til å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning. Foreldre eller 

andre med foreldreansvar må samtykke til forskning med mindreårige mellom 16 og 18 år som 

innebærer legemsinngrep eller legemiddelutprøving. 

I henhold til Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven, 1999) legges 16 år til grunn som 

helserettslig myndighetsalder. Ungdom, fra fylte 16 år, vil kunne motta behandling fra PUT uten 

samtykke fra foreldrene/foresatte. Derfor ble ikke foreldre/foresatte involvert i samtykkeprosessen, hvis 

informanten ikke ønsket det.   

Ingen av informanten var under 16 år, de 2 yngste var 17 år, og 1 av dem hadde i tillegg til eget 

samtykke også fått skriftlig samtykke fra foreldre. 

4.11.3 Frivillig samtykke  

Siden rekrutteringen av informanter har foregått via behandler kan det hende at informantene vil kunne 

føle seg presset til å delta og å gi positiv omtale av tiltaket. Det kan også tenkes at behandler rekrutterer 

de som vil si noe fordelaktig om behandlingsopplegget. 



 

 

Informantene kunne tro at det de sier vil bli rapportert tilbake til behandler. I informasjonsskrivet 

(vedlegg 2) ble det derfor presisert at verken valg om å delta eller ikke å delta ville få konsekvenser for 

videre behandling. Det vil kunne skje indirekte ved at behandler leser oppgaven. Selv med 

avidentifisering og anonymisering, vil man med et så lite utvalg kunne forstå hvilke pasienter som har 

uttalt seg om hva. Samtidig som å utelate enkelte sitater vil kunne gå på bekostning av å validere mine 

tolkninger, med direkte sitater fra informantene. 

4.11.4  Anonymisering 

Anonymisering av informantene har blitt ivaretatt ved anonymisering i transkriberingsprosessen. 

Dersom noen personidentifiserbare opplysninger kom fram under selve intervjuet ble disse også 

anonymisert under transkriberingen.  Alle papirer med innsamlet informasjon inneholdt kun et 

deltakernummer, for eksempel I1 – informant 1.  

Ved presentasjon av informantenes utsagn i, form av sitater, har jeg valgt å bruke kjønn og et 

pseudonym for å ivareta anonymitet samtidig som leseren får en oversikt over hvilke informanter som 

sier hva, og synliggjør at alle informantene har bidratt med sin stemme til datamaterialet, og for å unngå 

skjev seleksjon i sitering, som kan svekke studiens reliabilitet. I tillegg blir det enklere å følge de ulike 

informantene gjennom det analyserte materialet. Alle utsagnene som presenteres videre i studien har i 

tillegg til meningsinnholdet også blitt vurdert i forhold til om de kunne være utleverende eller svekke 

grad av anonymisering. Dersom dette er tilfellet har selve utsagnene blitt ytterligere anonymisert, 

eventuelt utelatt fra presentasjon av funn, av hensyn til informantenes integritet. Selv om verken 

personer, steder eller institusjoner nevnes ved navn i den endelige oppgaven, kan det likevel foreligge 

en mulighet for at deltakerne gjenkjennes. Siden utvalget er lite, særpreget og knyttet til et bestemt sted 

og institusjon.   

Samtykkeerklæringene, samt selve lydopptaket og koblingen mellom dette og deltakernummeret, har 

blitt holdt adskilt og innelåst på et annet sted enn det studiens funn- de transkriberte intervjuene var 

oppbevart. Selve lydopptakene og samtykkeerklæringene vil bli makulert etter at masteroppgaven er 

ferdigstilt.  Samtykkeskjema ble samlet inn i forbindelse med gjennomføring av intervjuene (vedlegg 3). 

I informasjonsskrivet fikk informantene informasjon om hvordan data skulle innsamles og håndteres, og 

om hvordan konfidensialitet og anonymitet skulle behandles ved publisering. Det kan allikevel 

underveis i intervjuet oppstå situasjoner hvor informantene angrer på det vedkommende har sagt, eller 

opplever at det hele utvikler seg annerledes enn det hun hadde tenkt. Det ble informert om og lagt til 

rette for at informantene kunne stoppe opptaket underveis og få slettet materialet.  



 

44 

 

4.11.5  Sårbar gruppe 

Mine informanter er en sårbar gruppe både fordi de er ungdom, og i tillegg har hatt eller har et 

rusproblem (REK, 2011).  

Det kan være vanskelig på forhånd å vurdere alle spørsmål med hensyn til sensitivitet, fordi individuelle 

variasjoner bestemmer opplevelsen av ubehag eller ulempe. På samme måte som det vil variere hvorvidt 

ungdommen drar fordeler og høster positive erfaringer med deltakelsen. Å bli intervjuet om personlige 

forhold kan gi økt selvinnsikt og derved bidra til at ens selvbilde får nye og ukjente valører, på godt og 

vondt. Forskning på utvikling av barns selvoppfatning og påvirkning av deres selvbilde, viser at de store 

barna og ungdommene kan være mer sårbare enn de små. I mange henseende er de mer bevisst hvordan 

omgivelsene betrakter dem og den gruppe de identifiserer seg med. (Tiller, 2010) 

Et viktig etisk aspekt ved forskning på sårbare grupper, som mennesker med rusproblemer, er at 

intervjusituasjonen vil kunne berøre vanskelige tema for deltakerne. I verste fall kan intervjuet 

reaktivere vonde minner og erfaringer. Dette gjelder også for min studie, da deler av intervjuguiden er 

rettet mot informantenes erfaringer med rusbruk, og foranledningen til at de kom i kontakt med PUT, og 

deres erfaringer og opplevelser med å motta behandling fra PUT, som ledd i å takle en vanskelig 

periode i livet. Deltakerne fikk derfor muntlig og skriftlig, alderstilpasset, informasjon om prosjektet før 

de bestemte seg for å delta eller ikke. Deltakelse var frivillig og det ble informert om at de kunne trekke 

seg på et hvilket som helst tidspunkt uten at de fikk noen konsekvenser for informantene eller 

vedkommende sin videre behandling ved PUT.  

Jeg gjorde dette for å motvirke at informantene skulle bli overrumplet av intervjusituasjonen. 

Rekrutteringen til studien ble gjort via behandler som hadde god kjennskap til informantene og deres 

problematikk og kunne på den måten bidra til at spesielt sårbare pasienter som ville oppleve 

intervjusituasjonen som belastende ikke ble inkludert i studien. Informantene fikk også informasjon om 

at den som skulle foreta intervjuet hadde flere års erfaring med å jobbe med ungdom med rusproblemer, 

også innenfor rammene av en ruspoliklinikk. Dette kan på den ene siden ha virket i positiv retning. Ved 

at det for eksempel kan ha bidratt til at informantene følte seg mer komfortable med å dele sine 

erfaringer med en person, som de vet har erfaring fra arbeid med ungdom med rusproblemer og fra 

poliklinisk rusbehandling. 

Jeg har vektlagt at deltakerne var i et støttende miljø, slik at de kunne få informasjon før deltakelse, og 

om nødvendig oppfølging etterpå. 6 av de 7 informantene var ved intervjutidspunktet pasienter ved 

PUT, og ble derigjennom fulgt opp av sin behandler. Alle informantene hadde tilbud om samtale med 



 

 

sin behandler kort tid etter intervjuet. Deltakeren som hadde avsluttet sin behandling ved PUT ca. 1 år 

tidligere fikk informasjon om mulighet for rehenvisning til PUT, i tillegg til tilbud om en samtale med 

tidligere behandler etter at intervjuet var gjennomført.  

Mulighetene for å påføre skade har blitt veid opp mot vurdering av hvilken nytte deltakelsen kunne 

tenkes å ha, både for den enkelte deltaker og for samfunnet. Jeg vurderte at det kunne oppleves som 

positivt å få snakket om sine egne opplevelser til en person som var genuint interessert i deres historier. 

Samfunnsnytten gjennom å belyse og å få økt forståelse av unge pasienter sine positive og negative 

opplevelser, samt erfaringer med og tanker om bruk av videregående skole som arena for tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. Kunnskapen kan bidra til å få unge mennesker med rusproblemer inn i 

behandling på et tidligere tidspunkt og bidra til å forebygge at ungdom dropper ut fra rusbehandling 

Presentasjonen av funnene er gjort på en slik måte at deltakerens konfidensialitet og integritet ivaretas.  

4.11.6 Positivt å delta i forskning 

Selv om det er viktig å være oppmerksom på informantenes sårbarhet og forskningens potensielle 

skadevirkning i forhold til dette, er det imidlertid også slik at sårbare grupper kan profittere på å delta i 

forskningsprosjektet (Heath, 2009; Kvale et al., 2009). Dyregrov sin studie (2004) er et eksempel på 

dette, hvor foreldre til barn som hadde begått selvmord rapporterte at de profitterte på å delta i 

forskningsintervjuer. Foreldrene fortalte blant annet at de opplevde det som positivt å få en kanal eller 

mulighet til å fortelle om sine egen opplevelser, på godt og vondt, til en profesjonell (intervjuer) som 

bryr seg.  

Samtlige informanter ga etter at intervjuene var gjennomført, uoppfordret tilbakemelding på at det 

hadde vært positivt å delta, og å la seg intervjue. Flere omtalte det som givende å kunne bidra med sine 

egne tanker og erfaringer for å belyse mine spørsmål, om temaer de opplevde som relevant og viktig. 

Alle fikk tilbud om å lese den ferdige oppgaven og de fleste ønsket et eksemplar. Det ble avtalt at dette 

skulle sendes behandler som ville formidle eksemplaret videre til de aktuelle informantene.  
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5  Funn 

Analysen av tekstmaterialet, gjennom bruk av systematisk tekstkondensering slik det er beskrevet i 

kapittel 4.9, viste at informantenes uttalelser kan deles inn i hovedtemaene som danner utgangspunkt for 

dette kapittelets overskrifter.  

Den videre tekstanalysen avdekket ulike undertemaer knyttet til studiens hovedfunn. Studiens 

hovedtemaer med undertemaer vil bli videre presentert i dette kapittelet. I kapittel 5 vil studiens funn 

drøftes videre i forhold til tidligere beskrevet teori, aktuell forskning og studiens problemstilling.   

Resultatene fra intervjuene viste at informantene hadde ulike behov og erfaringer med det tilbudet de 

mottar. Det er allikevel flere områder som går igjen som viktige for informantene: 

5.1 Informantene – typiske for ungdom som ruser seg? 

Utvalget besto av 4 kvinner og 3 menn i alderen 17 – 21 år. Utvalget synes å være typisk for norsk 

ungdom som er tidlig i sin problemutvikling. De representerer dermed ikke de med tyngst 

rusproblematikk. Gruppen var satt sammen på en slik måte at den hadde ulik erfaring med hvordan PUT 

sitt behandlingstilbud hadde vært organisert, og som ga ulike beskrivelser og derfor bidrar til et nyansert 

grunnlag for drøfting av hvordan bruk av videregående skole som arena for rusbehandling oppleves. 

Alle var eller hadde på intervjutidspunktet vært pasienter ved PUT i samme helseregion. I tillegg hadde 

alle på henvisningstidspunktet egen rusproblematikk av en slik art at det utløste rett til nødvendig 

helsehjelp, poliklinisk behandling/utredning, innen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som 

PUT er en del av.  

3 av informantene mottok på intervjutidspunktet behandling fra PUT på skolen i skoletida.   1 hadde 

avsluttet behandlingen, (planlagt), for ett år siden. Hun hadde startet opp med samtaler på skolen, og da 

hun var ferdig på videregående skole fortsatte hun samtalene med behandler i PUT sine lokaler. 1 annen 

hadde startet med behandling på skolen, men valgt å fortsette behandlingen i PUT sine lokaler, som 

ligger 5 minutters gangavstand fra skolen.  

De resterende 2 var begge på henvisningstidspunktet elever i videregående skole, men hadde ikke fått 

tilbud om å motta behandling fra PUT på skolen, da dette tilbudet ikke eksisterte på den skolen de gikk 

på. De mottok på intervjutidspunktet behandling i PUT sine lokaler. 



 

 

4 av de som hadde erfaring med skolebasert behandling var henvist fra helsesøster, etter at de enten 

hadde tatt direkte kontakt med helsesøster på skolen, eller at de hadde oppsøkt rådgiver på skolen som 

hadde sørget for henvisning fra helsesøster. 1 av informantene hadde gått veien via rådgiver og fastlege 

for henvisning.  

Den en av informantene som mottok behandling på PUT var henvist fra helsesøster ved et forebyggende 

helsetiltak i byen, den andre mente å huske at han hadde henvist seg selv. Dette kan ikke stemme, da 

egenhenvisning ikke er tilstrekkelig.  Jeg anså ikke denne informasjon for å være av vesentlig betydning 

for studiet, og valgte derfor ikke å undersøke dette nærmere. 

5.1.1 Rusbruk  

Debut alder for 1. gangs bruk av illegale rusmidler varierte fra 14- 15 år.  Dette er noe tidligere enn 

landsgjennomsnittet på 15 år for øl og rusbrus og 15,5 år for vin og brennevin (ESPAD, 2011; Vedøy & 

Skretting, 2009). Alle unntatt 1 debuterte med alkohol ca. 1 års tid før de debuterte med andre 

rusmidler. Det mest brukte rusmidlet blant informanten var hasj (bruker informantenes egen ord), 

deretter amfetamin. Noe som stemmer godt overens med tall fra ESPAD (2011) og Vedøy & Skretting 

(2009) som viser at cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet blant ungdom, etterfulgt av 

amfetamin. 

Miljøfaktorer spilte en viktig rolle for ungdommens rusdebut og videre eksperimentering med 

rusmidler. Felles for informantene var at jevnaldrende venner har spilt en sentral rolle for informantenes 

rusdebut og videre eksperimentering med rusmidler. Samtlige hadde debutert sammen med venner, de 

fleste hadde gjort det på fest. Det mest vanlige var at de hadde fått rusmidlet fra en venn eller en bekjent 

”Siri”, 18 år fortalte om sin hasjdebut, på en hyttetur sammen en venninne. 

”Det var meg og en venninne, ho var 1 år eldre enn meg, og vi var litt nysgjerrig da. Hadde noen 

kamerater som røyka hasj og sånn som vi visste om. Og så skulle vi på hyttetur, med foreldra mine. Og 

så spurte vi han kameraten da, om vi kunne få litt av han. Og så tok vi det med på hyttetur, med foreldra 

mine. Da røyka vi, men hun syntes ikke der var noe særlig, ja prøvde aldri noe mer. Mens jeg begynte å 

fly litt mer med dem som hadde det, så vi mistet en del kontakt”.  

”Pål”, 17 år hadde debutert med hasj som 15 åring. Han fortalte at han i utgangspunktet var imot bruk 

av illegale rusmidler og ikke hadde noe ønske om å prøve det. Han hadde endret mening etter å ha hørt 

venner fortelle om deres positive erfaringer med hasj. Han opplevde ikke noe særlig effekt ved 1.gangs 
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bruk, men nysgjerrigheten etter selv å få oppleve den gode følelsen som venner hadde beskrevet gjorde 

at han røyket cannabis igjen.  

”Ja, så var det en dag jeg hadde bestemt meg da. Jeg hadde ikke lyst til å prøve det før det. Jeg var 

veldig imot det, så bare bestemte jeg meg for at jeg skulle prøve det da”. 

Intervjuer: Hva tror du fikk deg til å forandre mening? 

”Det var vel at alle vennene som jeg hadde gjorde det da, fortalte så mye om det og…,ja positive ting. 

Da blir man på en måte tiltrukket av det. Og da får man den positive tanken rundt det, ikke negative 

tanker. Og da bestemte jeg meg for å prøve det og se. Og så dro jeg til en kamerat sitt hus, det var vel 3 

andre som var der, som jeg kjente. Ja, så prøvde vi det der. Jeg hadde ikke den kjempeeffekten, den 

1.gangen. Kjente ikke så mye. Jeg syntes jo det var moro da. Kanskje det var det at jeg ville ha den fulle 

effekten som fikk meg til å prøve igjen”.   

Noen av informantene hadde et rekreasjonspreget rusbruk, konsentrert til helgene, andre brukte 

rusmidler daglig. De fleste hadde prøvd flere type rusmidler, alle hadde prøvd hasj, 4 hadde prøvd 

amfetamin, noen hadde prøvd MDMA, kokain Ritalin, GHB, sopp og benzodiazepiner, men det var i 

hovedsak hasj og amfetamin de brukte regelmessig. Ingen av informantene injiserte rusmidlene. 

Flertallet av informantene beskrev at de brukte illegale rusmidler for å regulere følelser, når de kjedet 

seg, for å slappe av, slippe å tenke og for å ”lande” etter noen dagers bruk av amfetamin.  

”Nils”, 17 år, hadde fått stilt en ADHD diagnose hos PP-tjenesten, men mente selv at han hadde ”mer 

enn det”. Han oppga at han røyka hasj for å holde seg på jorda og å bli mer ”normal”. 

I motsetning til de fleste andre brukte han ikke rusmidler ved henvisningstidspunktet, og oppgav fravær 

av hasjrøyking, noe han pleide å bruke som en form for selvmedisinering, som grunn for at han søkte 

hjelp, først hos helsesøster på skolen. 

”Jeg rusa meg nesten ingenting da egentlig. Det var derfor jeg klikka. Var bare jævlig rastløs, ikke 

sant, og så sier de at jeg har sånn ADD, men jeg tror ikke jeg har det. Jeg tror jeg har mer enn det.  Jeg 

har alltid vært rastløs som barn liksom, vært i slåsskamper og alt mulig. Drittunge på skolen, rett og 

slett. Og så kommer jeg her på videregående og har tenkt at jeg skal legge om stilen, det funka ikke helt. 

Det har roet med ned da, så jeg slipper å være den helt gærne typen på skolen da. Jeg røyker jo for ikke 

å være oppe i skyene hele tida, så blir jeg som andre liksom….” 



 

 

4 av informantene hadde sluttet med illegale rusmidler ved intervjutidspunktet, de 3 andre ruset seg 

fortsatt, 2 røyket hasj daglig og 1 brukte amfetamin av og til på fest i helgene. Alle informantene brukte 

alkohol jevnlig i forbindelse med fest. 

Det var en gjengs oppfatning blant informantene at alkohol ikke ble betraktet som et rusmiddel på 

samme måte som de illegale rusmidlene, men betraktes som en naturlig del av ungdomstiden. Alkohol 

var ikke noe de misbrukte eller hadde problemer med. De beskrev at det ble brukt på en annen måte, 

mer lystbetont, sosial måte, i all hovedsak på fest og sammen med venner, ”for å ha det gøy”. Her 

illustrert med utsagn fra ”Nina” og ”Pål” begge 17 år. 

”De fleste, …….. (kommunen) er jo som sagt et veldig lite sted da, og alle kjenner alle. Jeg vet at de 

aller fleste her drikker eller har drukket før. Det er helt normalt, de tester ut og vi er ungdommer. Vi 

drikker oss fulle og vi drar på fest. Det er sånn vi gjør.”  ”Nina”.  

”Ja, men alkohol drikker jeg for moro liksom, når det er fest og sånne ting. Det er liksom ikke noe 

problem. Hasj er på en måte fordi jeg synes det var digg og sånne ting. Om jeg drikker er det mer for å 

ha det moro sammen med venner, for da er det andre som drikker også”. ”Pål”. 

Det var stor enighet blant informantene om at det store flertallet av ungdommer drikker alkohol jevnlig, 

men at det er langt færre som bruker illegale rusmidler jevnlig. ”Nina” 17 år, konkluderte ut fra egne 

erfaringer med et tidligere omfattende alkoholkonsum, og tidlig debutalder, 13 år, at man ikke kan bli 

alkoholavhengig i så ung alder.  

”Dessuten vet jeg at det er ingen som, tror jeg, er avhengig av alkohol i så ung alder. For det er jo få 

som starter veldig, veldig tidlig med alkohol. Jeg var selv veldig tidlig ute med det, men jeg har ikke 

klart å bli avhengig, og jeg drikker ganske mye”. 

Kun 1 av informantene anså endring i sitt alkoholforbruk som en del av behandlingen ved PUT. 

”Alkohol, har vært en del av behandlinga det også egentlig. For jeg har drukket meg så full at jeg ikke 

har klart noen ting. Så vi har snakket mye om hvordan jeg skal begrense, eller liksom sette meg mål når 

jeg skal drikke da, og ikke gå over det”. ”Siri”, 18 år. 

Informantene betraktet ikke seg selv som en del av det etablerte rusmiljøet.  Alle hadde fremdeles sterke 

bånd til det etablerte samfunnet, i form av skole eller jobbtilknytning, fast bolig, etc. De differensiert 

mellom egen situasjon og andre med rusproblemer, ved å bruke betegnelsen ”rusproblemer” når de 

omtalte sin egen situasjon, og i større grad ”rusmisbruk” og ”avhengighet” når de omtalte det mer 

etablerte rusmiljøet og personer som brukte tyngre stoffer som heroin, og de som injiserte. ”Nils”, 19 år, 
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som tidligere hadde brukt amfetamin, men som ved intervjutidspunktet røyka hasj daglig, uttrykte det på 

denne måten. 

”Jeg er jo ikke sånn avhengig føler jeg, av rus. Det er ikke derfor jeg går her egentlig. Avhengig, da 

tenker jeg abstinenser og ødelagt, tom i huet og alt det der. Jeg tenker bare fra den gangen jeg gikk på 

amfetamin jeg. Da var jeg jo ganske sliten og ødelagt i mange dager etter å ha brukt det. Går jo i flere 

døgn, og da tenker jeg at man er avhengig. Jeg får jo ikke abstinenser av å røyke hasj”. 

Informantenes rusbruk er karakteristisk for ungdom i en tidlig fase av problemutvikling, og deres 

erfaringer samstemmer i stor grad med forskning (ESPAD,2011; Pedersen, 2006; Skutle, 2007;(Vedøy 

& Skretting, 2009). Jevnaldrende venner har spilt en sentral rolle for debut og videre eksperimentering 

med rusmidler. De har fremdeles positive opplevelser med å ruse seg, som forsterker ønsket om videre  

bruk. Hasj og amfetamin er de mest brukte rusmidlene. Alle drikker alkohol, men anser ikke det som 

noe problem.  

5.2  Når motivasjon blir til handling 

Ungdom som er i en tidlig fase i sin rusbruk, opplever ofte ikke sitt eget rusbruk som problematisk. De 

identifiserer seg i liten grad med det etablerte rusmiljøet, og ser ikke behov for endring. De fremtidige 

negative konsekvensene av fortsatt rusbruk virker fjerne. De kan være vanskelig å nå for hjelpeapparatet 

siden de i liten grad selv oppsøker hjelp.  

Jeg har valgt å dele motivasjon for å starte i behandling i indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon 

henspiller på egne opplevelser fra deres følelsesliv, som relasjoner til signifikante andre, opplevelse av 

psykiske problemer, opplevelse av kvalifisert henvisning, en indre endring som følge av råd og 

veiledning fra henviser og andre og ønsket om endring. 

Ytre motivasjon handler om press fra foreldre, opplevd trussel om døgnbehandling, men også mer 

dynamisk i form av informasjon og veiledning fra henviser. 

5.2.1 Indre motivasjon 

Samtlige informanter oppga en form for egen indre motivasjon som bakgrunn for at de samtykket til å 

bli henvist til PUT. Flere beskrev et ønske om forandring, endring i rusbruk og å slutte med rusmidler. 

Framtidsplaner som ikke harmonerte med bruk av illegale rusmidler.  Betydningen av å ivareta 

relasjoner til signifikante andre oppgis av mer enn halvparten av informantene som viktig grunn for at 



 

 

de søkte hjelp.  Relasjoner til signifikante andre sto på spill, et par hadde kranglet med kjæreste, venner 

eller foreldre, 1 hadde fått et barn og 1 annen ønsket å gjenoppta kontakt med rusfrie venner.  

For ”Pål”, 17 år, var det både, forholdet til kjæresten, rusfrie venner, foreldre, psykisk helse og 

framtidsplaner som til sammen bidro til at han søkte hjelp for sitt rusproblem. 

”Det var jo fordi jeg rusa meg. Og en dag så fikk jeg problemer med det. Krangla med dama og, ble 

mye sånne problemer med det. Ja, så fant jeg ut at jeg ville gjøre noe med det, for jeg ville ikke kaste 

bort livet mitt. Så da snakka jeg med mamma, og så ble vi enige om at jeg skulle gå og snakke med noen 

da. Vi dro først ned til helsesøster, som er her på skolen, og så henviste hun meg til …..(behandler).” 

Psykiske problemer 

 6 av informantene hadde erfart psykisk uhelse i varierende grad fra symptomlidelse som angst og 

depresjon til rusutløste psykoser, som samtlige satt i sammenheng med rusbruk. ”Eva”, 21 år beskriver 

grensepsykotiske symptomer etter flere dager med ritalinbruk og lite søvn og mat. Noe som resulterte i 

at hun valgte å oppsøke rådgiver på skolen, og ”legge alle kortene på bordet”.  

”Hvordan det skjedde at jeg kom hit var vel etter en helt forferdelig natt, hvor jeg hadde fått i meg 

Ritalin og røyka hasj. Hasj var hovedemne som jeg hadde problemer med da, men jeg prøvde ut andre 

stoffer også. Og etter den natta, jeg hadde gått rundt våken i 24 timer, og blitt psykotisk paranoid. Jeg 

kom hjem til mora mi midt på natta og lurte på hvorfor alle lysene var av. Alt bare falt sammen. Så jeg 

prate med rådgiver på skolen og etter skolen med behandleren min på ……..(forebyggende helsetiltak i 

kommunen). Jeg sa jeg ville ut av alt sammen, og da hadde jeg holdt på i 3 år”.   

For de fleste var det viktig at de også kunne få hjelp fra PUT med sine psykiske vansker og andre 

problemer i livet enn kun rus. ”Anna”, 21 år, uttrykker det på denne måten: 

”For min del var det viktig at det ikke bare var fordypning i rusen, men at det også kunne gå på andre 

ting, at jeg kunne få bearbeidet fortida mi. Og det var ikke rusen som var problemet da”. 

Kvalifisert henvisning  

Flere av informanten formidlet en opplevelse av det jeg har valgt å kalle ”kvalifisert henvisning”, og 

viste til henviser sin kjennskap til dem, deres problematikk og behandlingsbehov. Henviserene hadde 

argumentert for at informanten var i behov av annen type hjelp enn de kunne tilby, og hadde informert 

om at behandler var spesialist på rusproblematikk.  Flere av informanten fortalte at dette hadde en 
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positiv effekt på motivasjon for å starte opp i behandling hos PUT. Det gir inntrykk av at de hadde tillitt 

til henviser. 

”Så sa hun det at; ”Du trenger jo mer behandling enn den jeg kan gi deg, så da vil jeg heller overføre 

deg til ……(behandler ved PUT) sånn at du kan få litt mer hjelp med rusproblemet ditt. Hun kjente meg 

så godt fra før, og visste litt hva jeg trengte, så jeg tror det hadde veldig mye med saken å gjøre at jeg 

takket ja til rusbehandling. Jeg tror hun (behandler ved forebyggende helsetiltak) tenkte litt; ”Det er 

akkurat det hun trenger”. ”Eva”, 21 år. 

”Ole, 19 år” mottok behandling i PUT sine lokaler. Han hadde i tillegg til sitt rusproblem slitt med angst 

og depresjoner og ble anbefalt tilbudet av venner som selv hadde mottatt behandling fra PUT, og var 

fornøyd med det. Dette var personer som han hadde tillit til, og som forsto hva det innebar å ha et 

rusproblem. Han oppga det som en medvirkende årsak til at han valgte nettopp PUT som 

behandlingssted. 

”Jeg hadde det litt…, en såkalt vanskelig periode i livet mitt, for jeg har alltid hatt den innstillingen at 

jeg skulle greie ting selv da. Men så rådførte jeg meg med en del venner som hadde vært under her da, 

og de sa at det i hvert fall var verdtt et forsøk.   Så prøvde jeg det, og det har jo hjulpet meg da”.  

1 informant skilte seg fra de andre ved at han i hovedsak var ute etter hjelp i forhold til å få en mer 

tilrettelagt, skolehverdag, med mer praktisk arbeid, etablere kontakt med NAV. Han ønsket på 

henvisningstidspunktet ikke endringer i sin rusbruk, og understreket underveis i intervjuet at han ikke 

hadde til hensikt å slutte med hasj. Han hadde ingen negative erfaringer med daglig hasjrøyking, annet 

enn samfunnets syn på han som kriminell.  

”Jeg kom der en dag, var dritt lei av skolen, ja ”fuck alt” liksom. Så blei jeg bare sendt hit da, Fra 

helsesøster, hun bare sendte meg videre liksom. Sa jeg burde begynne å gå her. Jeg sa jo at jeg hadde 

vært borte i veldig mye rart da. Og da sa ho; ”Da vet jeg et perfekt sted for deg”, og det var her da. Jeg 

visste ikke at det var snakk om sånn rusbehandling.” ”Nils”,19 år. 

5.2.2 Ytre motivasjon 

Tre av informantene oppga i tillegg til egen indre motivasjon, ytre press fra foreldre som en 

medvirkende årsak til at de hadde søkt hjelp. Andre beskrev en form for ”frivillig tvang” om innleggelse 

i rusinstitusjon hvis de ikke tok i mot poliklinisk rusbehandling. For ”Siri”, 18 år, hadde den 

overhengende trusselen om institusjonsinnleggelse hvis hun ikke ”skjerpet” seg, vært en medvirkende 

årsak; ikke bare i forhold til at hun startet opp i behandling, men også at hun ble værende og ikke i 



 

 

droppet ut i løpet av behandlingsløpet. Samtidig som hun forteller om indre motivasjon, psykiske 

vansker, og håp om positiv endring.  

”Jeg hadde jo venner som gikk der da, og de ble sendt videre til behandling på institusjon, så jeg var jo 

litt redd for det da jeg begynte å prate med ….. (behandler), at jeg skulle bli sendt videre. Det har vært 

den største skrekken min, ja for å droppe ut av timene til ….. (behandler), og bli sendt på en sånn 

institusjon. Og så ville jeg egentlig ikke drive med det. Og jeg var ganske lei av å ha sånn psykisk kjør 

hele tida, være nede og depresjoner. Så det motiverte meg sånn et håp om å få det bedre med meg selv”. 

”Nina”, 17 år hadde nærmest blitt pålagt av sin mor å søke hjelp, etter å ha blitt tatt av politiet. 

”Når jeg tenker over det så var mamma ganske gira på at jeg skulle begynne i behandling ho også. Ho 

måtte jo hente meg hos politiet hver gang jeg ble tatt med ”fake legg” på byen. Så siste gangen sa hun 

at hun syntes det var nok, og sa at jeg måtte dra til psykolog enten på skolen eller utenom”. 

Ingen av informantene forteller om rusproblemer hos sine foreldre. 2 av informantene understreker at de 

ikke kommer fra familier hvor det forekommer rusproblemer, og foreldrene har derfor hatt lav 

”toleranse” for bruk av rusmidler og tok raskt affære i forhold til å søke rusbehandling da de fant ut at 

barnet deres ruset seg. 

”Jeg kommer jo fra en familie der det aldri har vært noe sånn (les: rusproblemer). De har jo gode 

jobber, og det har aldri vært noe tull i oppveksten sånn egentlig. Men jeg ser jo på andre på min egen 

alder som mora er alkoholiker og faren mista faren, eller ett eller annet sånt da. Som ikke har det så 

veldig greit da og kommer bort og videre på noe skole eller behandling eller noe sånt da. Eller som 

kanskje har prøvd behandling, men som bare dropper ut og ikke kommer seg noen vei da.” ”Siri”, 18 år. 

Informantene har i varierende grad opplevd støtte fra sine foreldre både i forhold til å skulle starte opp i 

behandling og bli værende i behandling.  For 3 av informantene har foreldrene vært aktive i prosessen 

med å få sitt barn inn i rusbehandling.  

”Siri”, 18 år fortalte om hvordan foreldre hadde stått på for å få henne til å starte i rusbehandling og til 

følge opp behandlingen. Hun mente det hadde vært av stor betydning for at hun startet i og ikke droppet 

ut av behandling hos PUT. Også på generell basis mente hun ”oppbacking” fra foreldre er viktig, og at 

mangelen på støtte fra foreldrene kan bidra til at ungdom aldri starter opp i rusbehandling, eventuelt at 

de droppet ut. 

”At dem skikkelig ”pusher” på, og følger opp, passer på at du kommer deg til timer, blir kjørt. Jeg har 

jo hatt veldig oppfølging fra foreldra mine og sånn. Etter at dem fikk vite alt, har dem jo vist når jeg har 
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hatt timer med ……(behandler). Spurte alltid om neste time, og kjørte meg alltid til timer og spurte 

hvordan det går og. Jeg tror det har hjulpet veldig mye. At det har mye å si for at jeg har fullført og 

vært der og sånn da. At de har fulgt opp veldig da.” 

Det er et bredt spekter og ulike kombinasjoner av forhold, som har påvirket informantenes motivasjon 

for å starte i behandling hos PUT. Noe som gir en nyansert beskrivelse av ungdommens vei inn i 

rusbehandling. Egne opplevde problemer i form av psykiske problemer, konflikter i forhold til 

signifikante andre og et ønske om forandring, nevnes hyppig, i tillegg til opplevelse av kvalitativ 

formidling – god match mellom deres behandlingsbehov og behandlingen som PUT tilbød. Motivasjon 

med mer ytre preg, som press fra foreldre og trussel om døgninnleggelse har også vært en medvirkende 

årsak. 

5.3 Tidlig intervensjon 

Informantene har erfart fra tidligere behandling at det ikke systematisk spørres om 

rusbruk/problematikk. Det er heller ikke et tema i samtaler på skolen grunnet stort fravær eller drop-out 

fra skolen. Mangel på kunnskap eller feilaktig kunnskap om behandlingstilbudet oppleves som terskler 

for å kunne komme tidlig i behandling, det bidrar i tillegg til fravær av- eller negative forventinger til 

behandlingen.  

Ubyråkratisk henvisningsprosess, kort ventetid, avtalehyppighet tilpasset deres privatliv og 

behandlingsbehov og at tilbudet er gratis oppleves som positive elementer, som bidro til at de startet på 

sin vei inn i behandling.   

5.3.1 Tidligere behandlingserfaring  

4 av informantene hadde hatt kontakt med ulike deler av 1. linje tjenesten, som Helsestasjon for 

Ungdom, et forebyggende helsetiltak, Barneverntjenesten og PP-tjenesten. Flere fortalte at de hadde hatt 

samtaler med rådgiver på skolen. 1 av informantene hadde erfaring med poliklinisk rusbehandling fra et 

annet land, hvor vedkommende bodde en periode.  

Det varierte hvorvidt de ”hjelperne” som informanten har hatt kontakt med tidligere hadde adressert 

rusbruk eller ikke. Felles for informantene var at de hadde benektet rusbruk, evt. sa at de ville ha 

benektet rusbruk hvis de hadde blitt spurt om det. Deres ambivalens kommer til syne da de samtidig gir 

utrykk for en forventning om at den de har kontakt med spør om bruk av rusmidler, så kan de selv velge 

om de vil benytte seg av muligheten til å fortelle om sin rusbruk eller ikke. 



 

 

 ”Eva”, 21 år, hadde ruset seg i de 3 årene hun hadde hatt samtaler med helsesøster på et forebyggende 

helsetiltak i kommunene. Hun hadde blitt spurt om hun ruset seg, men hadde da benektet det.  

”Ho hadde mistanke om det og sånne ting. Ho hadde jo spurt meg tidligere, men da hadde jeg sagt 

”nei”. Så jeg beklaga jo fordi jeg hadde løyet. Det var tidligere timer før det hun hadde spurt meg: 

”Ruser du deg”, så hadde jeg sagt nei.   Det hadde jo vært feil om hun ikke hadde spurt, hun har jo 

kjent meg en del år”. 

5.3.2 Skolefravær  

Felles for alle informantene er at de hadde hatt et stort skolefravær, som de i hovedsak tilskrev rus – og 

psykiske problemer. 3 hadde droppet ut av videregående skole, og startet opp igjen.  Samtlige 

informanter hadde hatt samtaler med skolen i forhold til stort skolefravær, men ingen hadde blitt spurt 

spesifikt om fraværet var rusrelatert.  

Flere opplyser å ha vært ruspåvirket på skolen, uten å bli konfrontert med det. 

”Nils”, 19 år, forteller at han ved flere anledninger var ruspåvirket i møter med PP-tjenesten, uten at det 

ble tatt opp med ham. Han opplevde det som meningsløst og bortkastet tid å få stilt en ADD-diagnose, 

basert på en utredning som ble gjennomført mens han var ruspåvirket. 

”Jeg har vært i kontakt med PP-tjenesten. Jeg sa ikke noe til dem. Det var når jeg var 17. Jeg sa ikke 

noe til dem at jeg gikk på stoff og sånn. Jeg satt der bare ”fjern” på kontoret. Så fikk jeg et skjema. 

”Fyll ut det, så skal vi se hva som feiler deg”. Og så fylte jeg det ut. Så fikk jeg diagnosen ADD. Ganske 

”vaste” (bortkasta) egentlig, å gjøre det. For det hjelper ingen ting å bare få diagnosen.” 

Hvor lenge informantene hadde mottatt behandling, varierte på intervjutidspunktet fra 3 måneder til 3 

år. 

5.3.3 Manglende kjennskap til rusbehandling  

Ingen av de som hadde erfaring med behandling på skolen, hadde hørt om tilbudet før de tok kontakt 

helsesøster eller rådgiver.  

Begge de som mottok behandling i PUT sine lokaler, hadde kjennskap til rusbehandling generelt, men 

ikke PUT spesifikt. De hadde fått informasjonen fra venner som hadde erfaring fra rusbehandling. 

”Ole”, 19 år, skiller seg fra de andre ved at han hadde gått grundig tilverks og samlet inn info om 
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rusbehandling før han valgte PUT. Venners positive erfaringer med behandlingstilbudet, lokalisering og 

kort ventetid ble utslagsgivende for at han valgte PUT som behandlingssted.  

”Da jeg hørte om det stedet her, så sjekket jeg også ut litt rundt omkring. Da fant jeg fort ut at jeg 

kunne få time her samme uka og at det var såpass nærme. Det var ikke noe stress, da var det bare rett 

inn på en måte. Det gjorde det mye lettere for meg å velge behandling her da. Her var det bare å starte 

opp”. 

5.4 Terskler 

Flertallet av informantene erfarte kort ventetid, fra 1 dag til 2 uker fra de hadde samtalen som resulterte 

i en henvisning til PUT til de fikk time for behandlingsstart.  ”Nina”, 17 år, som mottok behandling på 

skolen, opplevde derimot, henvisningsprosessen som unødvendig treg og tungvint. Rådgiver formidlet 

raskt kontakt med behandler, og de hadde 2 samtaler før henvisning. Hun opplevde det som belastende å 

måtte fortelle ”sin historie” til enda en person, helsesøster, for å få en henvisning slik at hun kunne 

fortsette i behandling. ”Nina” forventet at behandlers tilstedeværelse på skolen, sågar hadde hun kontor 

i samme gang som helsesøster, skulle gjenspeile seg i rask saksbehandling, noe hun ikke opplevde. 

”Ja, jeg måtte ha en henvisning for å gå hit, fra helsesøster som er rett oppi gangen her. Etter å ha vært 

her 2 ganger. Så da måtte jeg dit først, for å snakke med ho om noe som jeg egentlig hadde blitt lovet at 

jeg ikke skulle måtte snakke med noen annen enn behandler om. Det syntes jeg var ganske teit”.  

”Anna”, 21 år, mottok behandling fra PUT på skolen, mens hun var elev der, og fortsatte deretter hos 

behandler på poliklinikken. Hun opplevde henvisningsprosessen som effektiv og smidig, da hun ble 

henvist fra helsesøster på skolen, men oppgir krav om henvisning som en terskel for å søke seg inn i 

behandling hos PUT igjen.  

”For jeg skulle gjerne begynt igjen, men så er det henvisning og inntaksmøte. Det er så mye greier for å 

få lov til å begynne igjen da. Men her da, da jeg begynte hos …..(behandler)var det ikke så mye stress. 

Da bare gikk jeg til helsesøster og fortalte nesten ingen ting egentlig. Jeg trengte ikke å brette ut mitt 

privatliv for helsesøster. Der var det gjort på 1 dag, så kunne jeg begynne. Det var ikke alt det 

papirmølet først.”   

 

 



 

 

5.4.1 Lang ventetid  

Lang ventetid oppleves å ha en negativ virkning på motivasjon til å starte i behandling. Flere av 

informanten mente at sjansen var stor for at man kunne miste motivasjon for behandling hvis ventetiden 

var lang.  

”Jeg tror at hvis ventetiden er for lang. Hvis du har bestemt deg for at du vil ha hjelp, men så er det 

ventetid på 2-3 mnd. Ja, jeg tror det er med på å ta fra deg motivasjonen, og at du da tenker at: ”Dette 

her kan jeg fikse sjøl”.  ”Anna”, 21 år. 

5.4.2 Forventinger til behandlingen 

Informantene hadde i hovedsak få eller ingen forventninger til å starte i rusbehandling. Flere sa at de 

unngikk å ha forventninger, i et forsøk på å forebygge skuffelse. Andre forklarte det med at de ikke 

visste hva de kunne forvente, siden de hadde lite kunnskap om behandlingstilbudet. Noen forventet å få 

hjelp av en som hadde kunnskap om rus. ”Pål, 17 år, mottok behandling på skolen, og skilte mellom 

forventninger og forhåpninger. Han hadde ingen forventninger, men forhåpninger om å bli møtt på en 

ikke-dømmende måte av en person med kompetanse på rusproblematikk og behandling.  

”Jeg hadde ikke noen forventninger, men jeg hadde forhåpninger om å møte et menneske som jeg kunne 

snakke med, som ikke dømte meg, og som hadde kunnskap om rus og sånn”.  

”Siri”, 17 år, forteller at hun i starten var ganske negativ til å begynne i behandling, men det endret seg 

raskt etter at hun startet i behandling. 

”Jeg var ganske negativ i starten, husker jeg, til å begynne i behandling, egentlig. Men da jeg begynte å 

prate med ….. (behandler), da syntes jeg det hjalp egentlig”.   

5.4.3 Avtalehyppighet 

6 av informantene hadde en avtalehyppighet på 1 gang pr. uke. 1 informant hadde avtale 2.hver uke. 

Samtlige ga uttrykk for å være fornøyd med sin ordning, og opplevde at det var rom for å tilpasse 

avtalehyppigheten etter deres behov og ønsker. ”Siri”, 18 år, fortalte om hyppigere avtaler etter et 

tilbakefall til rusbruk.  

”Jeg syntes det var greit at det var ganske ofte, men det var ikke alltid jeg klarte å møte opp, men da 

visste jeg at det var en ny avtale ganske fort” 
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”Anna”, 21 år, som var avsluttet, hadde etter avtale med behandler trappet ned på avtalehyppigheten 

fram mot avslutning, som et ledd i å løsrive seg fra behandler og som trening i å klare seg på egenhånd.   

5.4.4 Gratis 

Ingen av informantene nevnte uoppfordret det faktum at behandlingstilbudet på PUT er gratis som 

viktig for dem, men etter spørsmål fra meg, bekreftet samtlige informanter at det på et generelt grunnlag 

var av stor betydning at tilbudet var gratis. Det ble begrunnet med at alle uavhengig av økonomisk 

situasjon burde ha den samme tilgangen på rusbehandling over en lengre periode, og at man ikke skal 

straffes fordi man var syk. Det var liten tiltro til at ungdom generelt, med knappe økonomiske ressurser, 

ville prioritert å betale for rusbehandling. Det faktum at tilbudet var gratis spilte ulik rolle informantene 

imellom. Et par ville uansett fått det dekket av foreldre, andre ønsket ikke å fortelle foreldre om at de 

mottok behandling, andre igjen hadde ikke støtte fra foreldre.   

5.5 Gunstige forhold ved videregående skole som arena 

for rusbehandling 

Informantene hadde tanker om og erfaringer med ulike forhold ved tilbudet på skolen som de opplevde 

kunne bidra positivt til at de møtte til avtalen, og ikke droppet ut fra behandling. 

Det dreide seg om alt fra praktiske hensyn, som kort reise vei, tilpasset møtefrekvens og økt fysisk 

tilgjengelighet og om hvordan organiseringen på skolen, en for dem kjent arena, bidro til en opplevelse 

av trygghet, tilhørighet og lite fremmedgjørende. Samtidig som det opplevdes som viktig å kunne holde 

rus og skole adskilt- selv om man mottok behandling på skolen. Timing – å få hjelp på et tidlig 

tidspunkt, i tillegg behandlers spisskompetanse på rus, som også innebærer egenskaper ved behandler, 

behandlingsrelasjonen, behandlingsmetoder og brukermedvirkning opplevdes som svært viktig.   

5.5.1 Trygghet, tilhørighet og tilgjengelighet 

Flere beskrev det som mye lettere å møte til avtaler med behandler, når det var på skolen, hvor de 

allerede var. De 5 som hadde erfaring med å motta behandling på skolen beskrev det som en lettelse å 

kunne få hjelp på et sted de allikevel var hver dag og å slippe å reise langt for å få den hjelpen de 

trengte. De beskrev det som lettere å møte til avtaler på skolen og mindre sjanse for at de ville droppe 

ut, siden behandler fysisk er der på samme sted som dem. ”Ole” som ikke selv har erfaring med 



 

 

behandling på skolen så for seg at det kunne oppleves som tryggere å motta behandling på skolen, siden 

det er en velkjent arena for ungdom. 

”Mange synes det kanskje er tryggere gjennom skolen da. At de ikke finner det selv, men at de finner 

dem på en måte. Og at det gjennom skolen er et trygt sted. At de skjønner det på en måte da”.  

Informantene var enige, enten ut fra egne erfaringer med det eller at de tenkte seg til det, at en fordel 

med å motta behandling på skolen var at det var greit å slippe timer, og å få en pause fra 

skolehverdagen. Det å ha behandlingstilbudet på skolen øker tilgjengeligheten til tilbudet, og gjør det 

mer synlig for ungdommen. 

”Jeg viste ikke at det, PUT, fantes en gang, fordi jeg var så ung. Og jeg tror ikke det er så mange som 

vet om det heller når dem er på den alderen jeg var da. Her på skolen er det på en måte mer 

tilgjengelig, det er synlig og det tror jeg er en veldig positiv ting. Det er ikke lett å finne dere på 

kontorene”. ”Anna”, 21 år. 

5.5.2 Mindre fremmedgjørende 

Flertallet beskrev at det oppleves som mindre formelt og fremmedgjørende å møtes på en kjent arena, 

som skolen, enn å måtte møtes på PUT sitt kontor. Flere av informantene beskrev det som trygt å motta 

behandling på skolen, et sted de følte tilhørighet til.  De fleste informantene gir implisitt uttrykk for en 

god relasjon til skolen,  

”Jeg tror det hadde vært vanskelig å gå inne døra på PUT, på en måte. Her er det liksom ikke et sted 

som er kjempeformelt, føler jeg da. Her føler jeg at jeg hører hjemme. Jeg er jo elev her og har vært det 

i 1,5 år nå, så jeg synes det jo er greit da. Her er jeg på en måte ikke redd for å gå inn en dør, og det er 

det ikke noen fremmende mennesker her. …….( kommunen) er liten, og det er en liten skole”. ”Nina” 

Med unntak av ”Nils” 19 år som omtalte seg selv som ”skolelei”, og opplevde skolen som altfor 

teoretisk, og hadde forventet mer praktisk arbeid innenfor den yrkesfaglige studieretningen han hadde 

valgt. Beskrev seg selv som en som fort blir rastløs og som liker variert fysisk arbeid.   Han hadde 

tidligere droppet ut fra videregående skole, og hadde forventninger om at PUT kunne hjelpe ham med å 

få tilrettelagt skolehverdagen slik at han kunne unngå å droppe ut fra skolen igjen.  

”Jeg tenkte jeg skulle få noe hjelp jeg. Jeg klagde på skolen. Jeg har egentlig ikke fått så mye hjelp, når 

jeg tenker meg om, jeg har ikke det. Det har vært det samme gamle hele tida. Men jeg har fått litt mer 

tilrettelegging på prøver og sånt, jeg har fått det. Etter at jeg har gått her(PUT), og det er jo bra”. 



 

60 

 

5.5.3 Kort reise vei – betydning for oppstart i behandling   

Geografisk nærhet til behandlingstilbudet blir også trukket fram av samtlige informanter som positivt. 

Det er tids- og kostnadsbesparende, og man slipper å få masse fravær fra skolen, for å ta bussen tur-retur 

og ha samtaler i PUT sine lokaler. 

”Jeg synes det er veldig allright å motta behandling på skolen. Ja, det gjør det mye lettere da. Jeg vet 

selv at det hadde vært mye vanskeligere å dra et annet sted på behandling. For det er såpass lett å dra 

hit, det er ikke noe stress med å dra hit på behandling. Og det blir kanskje det om man skal dra et annet 

sted. For da må man dra eller ta bussen til et annet sted og være der på et tidspunkt og stresse med 

hvordan man skal komme seg dit og sånne ting. Og jeg er jo her hver dag uansett, så da er det mye 

lettere å bare gå hit.”  ”Pål”, 17 år. 

Tilbudet om behandling på skolen beskrives av noen som mindre viktig etter at kontakt med behandler 

var etablert og PUT var geografisk nærme skolen. Som i ”Nils” sitt tilfelle, hvor det er 5 minutters 

gangavstand fra skolen til PUT sine lokaler.  Han beskriver det som positivt å kunne ha avtalene på 

skolen i kontaktetableringsfasen, men etter han ble kjent med behandler opplevdes det som greit å 

forflytte seg ut av skolens lokaler for behandling, og få tatt seg en pause fra skolehverdagen.  

”Det er ikke noe vanskelig å gå bort hit. Det er bare 5 minutter å gå fra skolen. Jeg overlever det. Det 

er som jeg sier ett fett for meg om det er her eller på skolen. For meg i hvert fall, men for andre sikkert, 

hvis skolen hadde vært lengre vekk, så hadde det vært mer stress da”. 

”Nina”, 17 år, differensierer mellom at det å ha tilbudet på skolen nærmest er forutsetning for oppstart i 

behandling, men at det ikke oppleves som like viktig utover i behandlingsløpet. Hun åpner for at 

behovet kan endre seg igjen, sånn at det totalt sett er gunstig å ha det på skolen. 

”I førsten var det viktig, men akkurat nå går ting veldig bra, så akkurat nå betyr det ikke så 

kjempemasse, men noen dager betyr det mer enn andre dager. Noen dager føler jeg at jeg trenger at det 

er her”. 

”Eva” hadde flyttet siden hun startet i behandling hos PUT, men møtte til timer på PUT selv med 2 

timers reise vei med buss tur-retur. Hun hadde kun 10 minutters reise vei da hun startet i behandling. 

Hun oppgir den gode relasjonen til behandler, og vegring for å måtte bytte behandler til en hun kanskje 

ikke kommer like godt overens med, som grunn for at hun ikke har ønsket å bli overfør til en annen 

PUT, nærmere der hun bor.  



 

 

”Siri”, som var i praksis den dagen behandler var på skolen, og derfor ikke kunne ha samtaler på skolen, 

ønsket at behandler hadde flere dager på skolen, slik at hun kunne ha fortsatt med timer på skolen. 

”Jeg synes det er et bra tilbud egentlig. Da er det jo mye lettere å komme seg til oppmøte, hvis man er 

på skolen da selvfølgelig. Jeg skulle egentlig ønske at behandler var på skolen mye oftere. Sånn da 

slipper jeg å dra så langt, det hadde blitt mye lettere å møte opp.” 

5.6 Hva forebygger ikke-møtt og drop-out? 

5.6.1 Økt tilgjengelighet ved bruk av ”drop-inn” tilbudet og mobil/sms 

Alle informantene, uansett hvor de mottok behandling, hadde mulighet til å kontakte behandler på 

hennes jobbmobil utenom avtalene.  I tillegg til at de mottok sms-påminnelse i forkant av avtale med 

behandler. Behandlerne på skolen hadde noe de kalte for et ”drop-inn” tilbud, som innebar at de var 

tilgjengelig på sitt kontor, med åpen dør, både for ungdom som ikke var pasienter og for de som var 

pasienter utenom avtaler. Informantene opplevde at både økt tilgjengelighet til behandler på mobil og 

via ”drop-inn” tilbudet på skolen bidro positivt både til oppstart i behandling og til å forebygge 

tilbakefall til rus og drop-out.  

Alle informantene mottok sms påminnelse i forkant av time hos behandler, og beskrev dette som 

praktisk og som en god hjelp for å huske timene. Samtlige opplevde behandler som svært tilgjengelig på 

mobil. 

De fleste brukte kun sms til å kommunisere korte praktiske beskjeder, som for eksempel at de ble 

forsinka til timen, måtte avlyse timen, etc. Denne muligheten for kommunikasjon med behandler 

opplevdes som udelt positivt av samtlige informanter. Det framsto som viktig for dem å få gitt beskjed 

hvis de uteble fra en time, og ofte ble ny time avtalt med en gang.  

Utvidet bruk av mobil og sms 

2 av informantene, pleide å sende sms til behandler når de hadde det vanskelig, med forventning om at 

behandler skulle ringe dem for en prat, og hvis mulig framskynde neste time  

”Jeg har hatt litt kontakt sånn utenom timene, utenom skolen. Da har jeg bare kunne sendt en melding 

til ….. (behandler) : ”Nå har jeg det kjipt”, og så ringer hun meg. Og da kan vi liksom få flyttet 

avtalene litt nærmere eller mye raskere, sånn jeg vil da. Sånn at hvis jeg trenger å prate med henne 

ganske raskt, har vi gjort det noen ganger da”.  
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”Anna”, 21 år som hadde avsluttet sin behandling ved PUT, hadde erfaringer med bruk av mobil/sms, 

som en form for ettervernstiltak, sikkerhetsnett, for å kunne komme i kontakt med behandler, selv om 

behandlingen formelt sett var avsluttet. 

”Selv om du har avslutta behandlingen, så kan det oppstå ting, ikke sant. Står du i en krise, i ett eller 

annet da. Det er godt å kunne prate med den trygge, faste personen, som du har bretta ut hele livet ditt 

for. Jeg tror det er veldig viktig å kunne ha en dør på gløtt og fortsatt kunne ta en telefon, uten å måtte 

igjennom alt med henvisninger og masse greier bare for å kunne ta en samtale.”  

”Siri”, 18 år, hadde erfaring med at behandler aktivt brukte mobil/sms for å få henne inn i behandling 

igjen, etter en lengre periode hvor hun ikke hadde møtt til avtalene med behandler. ”Siri” opplevd det 

som positivt å kunne holde en viss distanse til behandler en periode, siden hun hadde ”sprukket”, og 

opplevde det var vanskelig å gå til timer og snakke om det kort tid etter at det hadde skjedd. Samtidig 

som telefonkontakten med behandler bidro til at hun ikke mistet helt kontakt med behandler og holdt 

henne i behandling.  

”Ja, det hadde vært litt sånn at jeg sklei ordentlig ut igjen da. Og brukte ganske ofte i en periode, og så 

bare blei det sånn at jeg ikke møtte opp, men jeg kom jo inn igjen… Hun sendte jo sms og ringte meg og 

tok mye kontakt. Det var jo en stund det var greit å kunne sende melding og si at ”nå har jeg det veldig 

kjipt”. Da var det lettere å sende melding enn å ringe. Det hendte jeg ikke svarte når behandler ringte. 

Det var vel sikkert fordi jeg var redd for å si hva jeg drev med, og bli sendt på institusjon og sånn”. 

2 av informantene beskrev at de ofte hadde mye de ønsket å prate med behandler om, men rakk ikke å 

prate om alt i timen. Det erfarte det som positivt å kunne ringe eller sende sms til behandler mellom 

avtalene. Da slapp de å være redde for å glemme noe viktig fram til neste time. 

Forebygge tilbakefall til rus 

Samtlige informanter mente at bruk av mobil/sms for å komme i kontakt med behandler ville vært 

aktuelt i en akutt vanskelig situasjon. Krangling med familie, venner, situasjoner eller hendelser som 

føre til at man ble sint eller lei seg, og som kunne gi økt risiko for bruk av rusmidler i et forsøk på å 

regulere vonde følelser, ble nevnt av flere. Hensikten ville være å forbygge tilbakefall, eller for å få 

konkret rådgivning hvis man opplevde ønske om og ruse seg.  

”Ja, hvis det for eksempel hadde skjedd noe da og jeg var i veldig dårlig humør da. Og hvis jeg hadde 

fått tilbud om få en eller annen pille da, for å gjøre det bedre. Og så sitter jeg på den andre sida og 

tenker at det hadde vært greit, for da tenker jeg på noe annet, men jeg er jo fortsatt der jeg er da. Da 



 

 

hadde deg vært greit å kunne ringt henne. Og bare: ”Nå er jeg i en situasjon her, hva skal jeg gjøre 

liksom?”. ”Ole”, 19 år. 

Også i etterkant av en sprekk for å framskynde neste avtale eller for rådgivning med tanke på å 

forebygge at man fortsatte og ruse seg, oppga flere at det kunne vært aktuelt å ringe eller sende en sms 

til behandler. 

Informantene er samstemte om at en forutsetning for at behandling skal lykkes og at man i det hele tatt 

starter opp i behandling og blir værende, er at prosessen er preget av stor grad av selvbestemmelse og 

autonomi. 

”Drop-inn” tilbudet 

Det viste seg at kun et fåtall benyttet seg av drop-inn tilbudet, og få oppsøkte behandler på skolen 

utenom avtaler. Dette begrunnes med at mobil/sms oppleves som en mer fleksibel kontaktform, siden 

behandler kun var å treffe på skolen 1 dag i uka. De fleste hadde time hver uke, og ville derfor uansett 

truffet behandler i løpet av dagen.  

Også de som ikke hadde benyttet seg av drop-inn tilbudet, mente det var et viktig tilbud, og var 

samstemte i sin oppfatning av når det ville være aktuelt benytte seg av tilbudet. En tenkt situasjon som 

flere skisserte for bruk av drop- inn tilbudet, var hvis de var på skolen og hadde det vanskelig. 

Ta en kikk før man forplikter seg til behandling 

”Eva”, 21 år, hadde ikke erfaring med behandling fra PUT på skolen, og var tvilende til om hun hadde 

møtt til behandlingstimer på skolen, siden hun hadde stort fravær. Hun opplevde at drop-inn tilbudet 

ville passet henne bedre. Hun åpnet også for muligheten at hun på sikt ville ha møtt til faste avtaler på 

skolen, hvis drop-inn samtalene ville gitt en henne en opplevelse av tilbudet som såpass bra at hun var 

villig til å forplikte seg til det.  

”Altså, for det første, så var jeg ikke så mye på skolen, så jeg tror egentlig det hadde gått veldig dårlig. 

Jeg tror nok jeg hadde vært en av dem som ikke møtte til avtalene, men som kanskje prøvde. Så jeg 

hadde vel vært en av dem som droppa innom, istedenfor å ha faste avtaler tror jeg. Når jeg første var 

der tror jeg heller jeg ville ha benyttet meg av drop-inn tilbudet, med mindre jeg faktisk hadde bestemt 

meg for å følge de timene da”. 

”Pål”, 17 år, påpekte også at drop – inn tilbudet på skolen, tilrettela for prehenvisningskontakt og 

mulighet for å stikke innom og sjekke ut tilbudet, noe som er vanskeligere å gjøre på PUT.        
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”Det er mye lettere å dra innom her, bare for å se hvordan det er. Det er mye vanskeligere å dra innom 

hvis det er et helt annet sted, og hvis det er ganske langt unna”. 

Nært, men ikke for nært  

Flere av informantene poengterer balansegangen mellom økt tilgjengelighet til rusbehandling, samtidig 

som behandler ikke må bli for pågående da det vil kunne oppleves som press, og ikke ivareta 

ungdommens autonomi og dermed virke mot sin hensikt.  

”For det er mange som er sånn at hvis du jager etter dem, så bare blokkerer dem deg helt. Det er ikke 

noe vits i”. ”Anna”, 21 år. 

Ved at ungdommen får informasjon om behandlingstilbudet på forhånd og kan benytte seg av drop-inn 

tilbudet for å sjekke ut tilbudet og ta en uforpliktende prat med behandler, styrkes deres opplevelse av at 

valget om å starte i behandling er preget av autonomi og selvbestemmelse.   

”Det er en stor fordel at man blir informert om tilbudet da. At man ikke blir pressa til det, men at man 

gjør det av egen fri vilje da. Altså at man ikke blir det da, da blir man på en måte ikke usikker på det 

heller. For det er det fort gjort å bli, hvis man blir pressa til noe man er usikker på”.  ”Ole”, 19 år. 

5.7 Hva motiverer for å møte til behandling 

5.7.1 Behandlers spisskompetanse på rus 

Behandlers spisskompetanse på rus trekkes fram som viktig av samtlige informanter, både når det 

gjelder motivasjon for å starte opp i behandling og for å fortsette i behandling. 

Flere ga uttrykk for at det oppleves som mye letter å snakke med en som var spesialist på rus, og de 

forventet at behandler vil forstå dem bedre og ikke dømme dem fordi de brukte rusmidler (implisitt slik 

som helsesøster, lærer, rådgiver). 

”Det er jo greit at den personen vet mye om rus da. For da kan den gi konkrete råd om hva du skal 

gjøre i de ulike situasjonene. Hvis det er en annen person er det ikke sikkert de vet hva skal gjøre, men å 

snakke med en som har kunnskaper om det, som har sett mye og snakka med mange, Det gjør det mye 

lettere”. ”Pål”, 17, år 

 



 

 

Opplevelser med og betydningen av 1.møte for den videre behandlingen 

1.møte med behandler anses som viktig. Oppleve god kjemi med behandler, bli tatt på alvor og å bli 

møtt med en ikke-dømmende holdning av en person med ruskompetanse. 

Aktivt handlende subjekt i egen behandling 

Det er stor enighet informantene imellom at vellykket behandling forutsetter at man deltar aktivt selv. 

Man kan ikke bare bli behandlet. Behandler kan ikke gjøre jobben alene. Flere påpeker at de selv har 

ansvar for framgang i behandlingen, ved at de følger de anbefalingene de får av behandler, og prøver ut 

alternative handlingsalternativ mellom hver behandling.  

Motivasjon – pasientens eget ansvar? 

Motivasjon omtales av flere som pasientens eget ansvar. Det anses ikke som noe behandler direkte kan 

påvirke, eller har ansvaret for. Samtidig som de beskriver egenskaper ved behandler, 

behandlingsalliansen og behandlingsmetoden som faktorer som bidrar til økt motivasjon.  

Opplevelse av forandring og at man ser framskritt oppleves av samtlige informanter som viktig 

motivasjonsfaktor for å fortsette i behandling. Behandlingsplan opplevdes som et godt redskap i 

arbeidet med å konkretisere mål, og drive endringsarbeidet framover. 

Forandring og framskritt 

Samtidig oppgis fravær av forandring og ingen opplevelse av fremskritt som mulige grunner for at man 

ikke møter til avtaler med behandler; noe som på sikt kan føre til at man kan ”dropper ut” av 

behandlingsopplegget.   

En informant beskrev at han nærmest gledet seg til møte med behandler, fordi han opplevde framgang 

og hadde lært seg en helt ny måte å tenke på.  

”Hvis jeg hadde følt at jeg klarte meg sjøl, så hadde jeg kanskje ikke møtt opp til timene. Jeg er ikke 

sikker, men jeg er veldig sånn at jeg har lyst å dra hit og snakke”. Pål”, 17 år. 

5.7.2 Individuelt tilpasset 

Samtlige av informantene opplevde gode mulighet for å få tilpasset behandlingsopplegget til den 

enkeltes behov og privatliv, med tanke på møtetidspunkt og tilpasset møtefrekvens. Og at det ble tatt 

hensyn til skolehverdagen, blant annet ved å variere tidspunkt for avtalene for å spre fraværet på flere 
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fag, eventuelt legge avtalene til fritimer. Alternativet ville vært at de måtte ha dratt til poliklinikken for 

avtaler, noe som hadde betydd enda mer fravær fra skolen. 

5.8 Egenskaper hos behandler, behandlingsrelasjonen og 

behandlingsmetoder. 

Informanten var i minst like stor grad opptatt av egenskaper ved behandler, 

behandlingsrelasjonen/alliansen og behandlingsmetoder, som organisatoriske forhold, da de fortalte om 

sine opplevelser og erfaringer med-, og tanker om å motta behandling fra PUT på skolen.  

Behandlers måte å kommunisere på, at behandler bryr seg om hva de sier, ikke bare ”jatter med”, er 

direkte og ærlig, ”litt som meg selv”, kompetanse på rus opplevelse av å bli tatt på alvor, snakket med 

og ikke til, opplevelse av god kjemi med behandler og et godt 1.inntrykk. 

Informantenes erfaringer med behandlingsrelasjonen som preget av en ikke-dømmende holdning hos 

behandler og stor grad av brukermedvirkning, trekkes fram som positivt og noe som bidrar til at de 

møter til avtalene og ønsker å fortsette i behandling. 

Flere av informantene beskriver mer konkret hva de opplever som positivt ved bruk av ulike 

behandlingsmetoder, flertallet med utgangspunkt i sosial kognitiv teori. De nevner blant annet bruk av 

hjemmelekse, kognitive teknikker, positiv omskrivning, funksjonsanalyser (FAK analyser). Teknikker 

eller tenkemåter de kan ta med ut av behandlingsrommet, og bruke i hverdagen, trekkes fram som viktig 

for flere av informantene, i tillegg til en behandlingsmetode som anerkjenner at man tar en dag av 

gangen, setter seg små overkommelige delmål og feirer de små de seirene.  

”Jeg fikk veldig bra 1.inntrykk, og fikk veldig driv på en måte, den 1. timen. Selv om det bare hadde gått 

1 time, det hun sa og måten hun sa det på, var nok til at jeg fikk lyst til å komme tilbake neste gang da, 

og fikse opp i det her. Det var sånn at jeg snakka om hvor lite jeg syntes jeg gjorde da, eller hvor dårlig 

jeg syntes jeg gjorde det, og så sier de ting som plukker ut ting som jeg faktisk gjør bra. Så får man litt 

motivasjon og ser at det faktisk har hjulpet litt på en måte”. ”Ola”, 19 år  

”Når jeg har trodd at alt har vært mørkt da, så har jeg bare tatt en uke av gangen. Og så har det jo 

bare blitt bedre og bedre igjen. Så kan jeg jo få tilbakefall igjen, men da har jeg det sånn med 

behandler at vi avtaler at jeg bare ser 1 uke frem om gangen, ikke noe lengre enn det. Jeg tror det er det 

som har hjulpet meg, at jeg bare har holdt meg til sånne små tidsaspekt. Jeg bruker det med skolen og.”  

”Siri”, 18 år. 



 

 

5.8.1 Hva kan bidra til at noen ikke starter i behandling eller dropper ut 

underveis? 

Det råder stor enighet blant informantene om hva som kan være grunner til at ungdom ikke starter opp i 

rusbehandling og hva som kan føre til at de dropper ut underveis. 

Hvis man ønsker behandling vil mangel på kunnskap om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, 

oppleves som en hindring for å komme i behandling på et tidlig tidspunkt. Liten tillitt til egne evner til å 

kunne bli rusfri og at behandling kan ha noen effekt, beskrives som mulige årsaker til at noen ikke 

starter opp i behandling. Fravær av indre motivasjon i kombinasjon av ytre press fra eksempelvis 

foreldre. I tillegg til at det alltid vil finnes noen som ikke ønsker hjelp, eller ikke anser det som noe 

problem, eventuelt at de vil klare det selv. Andre igjen vil fortsette og ruse seg, eller opplever stor 

ambivalens i forhold til å skulle bryte med rusmiljø og venner der.  

”Det kan jo være at de kanskje ikke tror at de komme til å klare det, eller at de ikke vil det selv da. At de 

blir sendt hit av noen andre, kanskje foreldrene. At de ikke har valgt å ta dette tilbudet selv, fordi de 

ikke vil det selv. De har kanskje tenkt sånn at det ikke er noen vits i å dra i behandling hvis de ikke vil 

det selv. Det er ikke noen vits i å tvinge noen i å dra i behandling, for det kommer ikke til å gå uansett”. 

”Pål”, 17 år.  

5.8.2 Hvorfor ungdommer droppet ut av rusbehandling. 

 Manglende opplevelse av framgang i behandlingen, eller at de opplever å være ferdig behandlet er 

grunner til drop-out som oppgis av de fleste informantene. Flere oppga at de ville adressert dette 

underveis i behandlingen, slik at de i samarbeid med behandler kunne ha foretatt endringer i 

behandlingsopplegget eller planlagt en avslutning. Tilbakefall til rus oppgis av flere som en mulig grunn 

til at noen dropper ut av behandling, i tillegg til opplevelse av manglende ”kjemi” med behandler, noe 

som informantene ville ha opplevd som utfordrende å ta opp med behandler. 

5.8.3 Timing 

Informantene var enig om at ”timing” er viktig. De anser det som viktig å få hjelp for sitt rusproblem på 

et tidligst mulig tidspunkt. Noe de tror vil øke sjansene for et positivt utfall. Det framholdes som viktig 

at man har kjennskap til behandlingstilbudet på forhånd, og slik at man vet hvor en kan henvende seg 

når man virkelig ønsker hjelp.  

”Det skulle vært mer sånn at man kan komme i behandling når man er ung, og bare har gjort det noen 

få ganger. For det kan fort bli for seint og bli mer om man venter…” Anna”, 21 år. 
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”Det er jo ikke alle som vet at tilbudet er der heller, eller at man faktisk vet at man vil få hjelp. Så det 

kan jo være veldig mye usikkerhet sånn sett. Hvor man kan henvende seg og åssen type hjelp man kan få 

da”. ”Eva”, 21 år. 

Det var delte meninger om hvorvidt kjennskap til behandlingstilbudet på et tidligere tidspunkt, 

alternativt om de det hadde eksistert et slikt tilbud ved deres skole kunne bidratt til at de ville kommet i 

behandling på et tidligere tidspunkt. 

”Eva”, 21, år mente hun kunne ha kommet i behandling tidligere hvis tilbudet hadde eksistert på hennes 

skole. 

”Det kunne ha fått meg til å ta tak i ting mye tidligere da. For da hadde jeg visst at dette hadde vært 

anonymt. Det var ikke noe jeg måtte annonsere da. Så jeg kunne faktisk ha gått inn til den personen da, 

sagt at jeg hadde noe på hjerte. Så kunne jeg ha levd litt i hemmelighet da. Det er jo ikke sånt jeg prater 

med læreren om da. Så jeg tror det kunne ha gjort en forskjell”.”  

Andre beskrev liten tro på at bedre informasjon om- og kjennskap til behandlingstilbudet på et tidligere 

tidspunkt hadde utgjort noen forskjell, da de uansett ikke var motivert for behandling på et tidligere 

tidspunkt, og at mangel på kunnskap om hvor de skulle henvende seg, ikke spilte noen rolle i den 

sammenheng. Samtidig som det kan være vanskelig, i retrospekt, å kunne si noe helt sikkert om hvilken 

påvirkning kunnskap om og tilgang til rusbehandling på skolen hadde hatt på deres situasjon, og 

hvorvidt det kunne ha bidratt til at de kom i behandling på et tidligere tidspunkt.   

”Det hadde ikke gjort noe forskjell for min del da. Jeg var en helt annen person enn den jeg er nå. Jeg 

brydde meg ikke om noen ting. Da hadde jeg nok bare sett på det som mas at skulle blande seg inn i 

mine ting, for det var jo svangerskapet som redda meg, sånn sett. Det kan være at det er annerledes for 

andre. Det er mange som er annerledes enn jeg var på det stadiet.  Jeg var veldig, veldig ung”. ”Anna”, 

21 år 

De fleste er derimot enige om at når man først er motivert for behandling er det viktig man vet hvor man 

kan henvende seg for å få hjelp, og at det ikke er lang ventetid for å få startet opp i behandling. Det er 

informantene enige om vil kunne svekke motivasjonen og føre til at noen velger å ikke starte opp i 

rusbehandling. 

”Det er greiest å få det fortest mulig, for det er gjerne da du vil ha behandling, når du finner ut av det. 

Så det er bedre å få det så fort som mulig enn å vente 1 uke eller 2 da. For da får du behandlinga med 

en gang, og slipper å ha det grusomt 1 uke eller 2 til da”.”Pål”, 17 år. 



 

 

5.9 Viktigheten av å holde rus og skole adskilt 

Det var stor enighet om at det ikke var ønskelig at uvedkommende skulle få vite om at de hadde eller 

hadde hatt et rusproblem. Flertallet påpekte viktigheten av å kunne holde sitt rusproblem og behandling 

adskilt fra livet på skolen, i den forstand at andre ikke burde vite at man mottok rusbehandling på 

skolen. De som mottok behandling på skolen hadde erfaringer med at behandlingsopplegget på skolen 

ivaretok ønsket konfidensialitet og anonymitet på en god måte.  

”Jeg tror det er veldig viktig å kunne holde det anonymet, for de fleste vil ikke at andre skal vite at du 

har eller har hatt et rusproblem. Så jeg tror det er veldig viktig at man får lov til å holde det skjult hvis 

man ønsker det, og det går an. Ho sitter jo borti gangen ved rådgiver og helsesøster og mange går dit”. 

Anna”, 21 år. 

”Pål”, 17 år, opplevde det ikke selv som noe problem, men mente at å motta behandling på skole de 

kunne gå på bekostning av konfidensialitet og anonymitet. 

”Ja, ikke for meg altså, men for noen andre på skolen. Du har jo mange kjente på skolen, som kanskje 

ser at du går innom da, og kanskje lurer på det da. Og du vil kanskje ikke at alle skal vite om det. Nå er 

ikke det noe problem for meg men,..”.  

”Ole”, 19 år, 1 av de 2 som ikke hadde erfaring med PUT på skolen kunne ikke tenkt å benytte seg av et 

slikt tilbud, og begrunner dette med ønske om å holde skole og rus adskilt, grunnet frykt for stigma, 

men også fordi han tror det vil kunne påvirke skolehverdagen negativt, da han ikke kunne klart å 

fokusere 100 % på verken skole eller behandling. 

”Fordi at skolen i seg selv liksom, jeg har det synet på skolen at det er venner og skolearbeid, alt annet 

utenom det, bør ikke foregå på skolen”. Du klarer ikke å fokusere 100 % verken på skole eller 

behandling når du blander det, og tar med skole inn i behandling, og behandling inn i skolen”. 

”Nina”, 17 år, som mottok behandling på skolen, fortalte at den dagen hun hadde avtaler med behandler 

var litt tyngre enn andre skoledager, fordi hun hadde mye å tenke på før og etter timen med behandler. 

Samtidig som hun opplevde det som positivt å få en pause og blir tatt ut av timen.  Hun understreket at 

det alt i alt var mest positivt forbundet med å motta behandling fra PUT på skolen.  

”I det store og det hele tror jeg det er positivt. Kanskje akkurat de dagene jeg har vært her eller før jeg 

skal hit tror jeg kan være litt negative. Og de dagene etter jeg har vært her også, for da tenker jeg 

gjennom mye negativt. Da kommer liksom ting litt opp igjen. Fra fortid og nåtid og det som er. Da tror 
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jeg det egentlig kan være litt negativt at det er her, men i det store og det hele opplever jeg det som 

positivt. ” 

”Eva”, 21 år, har ikke hatt tilbud om behandling på skolen, men tror selv at et slikt behandlingstilbud 

kunne bidratt til at hun kom i behandling tidligere, nettopp fordi det kunne være anonymt, uten å måtte 

involvere lærere.  

”Det kunne fått meg til å tatt tak i ting mye tidligere da. For da hadde jeg visst at dette hadde vært 

anonymt. Det var ikke noe jeg måtte annonsere da. Så jeg kunne faktisk ha gått inn til behandler da, 

sagt at jeg hadde noe på hjertet. Så kunne jeg levd litt i hemmelighet. Det er ikke sånn jeg prater med 

læreren om da, eller sånne ting. Så jeg tror det kunne ha gjort en forskjell.” 

5.10 Ungdommens forslag til forbedringer og 

videreutvikling av behandlingstilbudet i skolen  

Selv om informantene i hovedsak var svært fornøyd med behandlingstilbudet i skolen, og mente skolen 

var en godt egnet arena for rusbehandling, for ungdom i en tidlig fase av sin problemutvikling. De 

opplevde allikevel at det var rom for forbedringer. De kom med flere konkrete forslag til hvordan 

tilbudet kunne bli enda bedre. Bedre markedsføring av tilbudet og behov for kompetanseheving hos 

helsesøster og lærere, slik at de får bedre kunnskap om rus og hvordan snakke med ungdom om rus på 

en god måte, var hovedoverskriftene. I tillegg til en dreining bort fra faktakunnskap om rus, mot mer 

informasjon om behandlingsapparatet for det rusforebyggende arbeidet på skolen.  

5.10.1 Et behandlingstilbud som passer for alle? 

Informantene var i utgangspunktet enige om at behandling fra PUT på skolen er noe som i 

utgangspunktet passer for de fleste ungdommer med rusproblemer. Flere understreket at det må være 

snakk om rusproblemer eller annen type problematikk, med en viss alvorlighetsgrad. De differensierte 

mellom hva de tenker man kan snakke med helsesøster om, kontra hva man snakker med behandler om.  

”Jeg tror det liksom må være litt alvorlig, ikke bare sånn tull som folk går til helsesøster med. Det var 

kanskje litt slemt av meg å si tull da men, for eksempel kjærlighetssorg i så ung alder”. ”Nina”, 17 år. 

Hvilket rusmiddel man bruker ansees som uvesentlig, da de mener behandler har universell kompetanse 

på rus og rusbehandling, og at mye av det samme vil gjelde uansett hvilket rusmiddel man bruker. 

Informantene var delte i synet på hvor alvorlige rusproblem som kan ivaretas på skolen.  Flere av 



 

 

informantene utelukket de med store rusproblemer, et injiserende misbruk, de største ”gangsterne”. Da 

er rusinstitusjon riktig behandling. Ifølge noen av informantene utelukkes de med de tyngste 

rusproblemene uansett, siden de ikke er å finne som elever i videregående skole. 

”Det passer i hvert fall ikke for alle, for det er noen som går rundt og er rusa, de passer liksom ikke inn 

her. Jeg vet ikke hva jeg skal si. De som er skikkelig ”gangstere” holdt jeg på å si. Gærne i huet og 

truer folk, og sånn liksom. Går rundt og stjeler. Jeg kjenner ikke så mange av de typene som går her på 

skolen. De som jeg kjenner som går på PUT, er jo de som prøver å leve et normalt liv”. ”Nils”, 19 år. 

Samtlige av informantene trekker fram at det må være ungdommen selv som ønsker behandling. 

Alternativ organisering av tilbudet kompenserer i liten grad for manglende motivasjon hos den det 

gjelder, men vil kunne bidra til at vedkommende kommer raskere i kontakt behandlingsapparatet når de 

ønsker hjelp. At behandler er på skolen bidrar til å gjøre det enklere å skaffe seg informasjon om 

tilbudet, ta en uforpliktende samtale med behandler uten å føle seg presset og få avkreftet myter om 

rusbehandling, før man bestemmer seg for hvorvidt man ønsker å forplikte seg til behandling eller ikke. 

”Nei, altså, du må tenke sånn at du har lyst til det da. Du kan ikke bare dra en person som ikke har lyst 

til det ned hit, så sånn sett må man jo ha lyst til det selv. Jeg tenker jo at tilbudet hadde vært bra for en 

annen person som ville og trengte det. Så det er litt fælt å si det sånn men, man må liksom, ja gå på en 

smell da. Eller kanskje tenke seg til at hvis en fortsetter sånn så går det sånn, men det er noe en må 

tenke seg til sjøl”. ”Pål”, 17 år. 

Noen av informantene beskrev en opplevelse av å bli stigmatisert og sett på som en kriminell, siden det 

de gjør (bruk av illegale rusmidler) er ulovlig. Dette kan føre til at de bruker lengre tid på å komme i 

behandling. Flere informanter understreket viktigheten av både mer kunnskap om rus og hvordan møte 

ungdom med rusproblemer på en god måte hos skolefolk og helsesøster, eventuelt å få PUT mer inn i 

skole. 

5.10.2 Kompetanseheving for helsesøster og lærere 

Flere informanter trekker det fram som en fordel at behandler kunne kurse og veilede helsesøster, lærere 

og rådgiver om rus og hvordan adressere mistanke om rus på en god måte overfor ungdommen. I tillegg 

til at man får ”rusblikk” inn i skolen, som igjen vil kunne bidra til at flere vil kunne bli sett og fanget 

opp tidligere. 

”Hvis tilbudet hadde vært på flere skoler kunne man ha plukka opp flere. Ikke bare dem som aktivt vil 

ha hjelp. Men når dere er her, så ser dere. Dere ser, lærerne ser, ikke sant. Ting blir mye lettere. Dere 
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er jo spesialister på rus, om det skulle være noe med rusproblemer, så ser dere det og fanger opp det. 

Men det tror jeg også lærerne ser, men da må de kunne ha dere her og få litt hjelp. Lærerne kan også få 

råd fra dere om hvordan de kan gå fram med elevene, sånn at de kan få hjelp da”. ”Anna”, 21 år. 

5.10.3 Behov for bedre markedsføring og riktig informasjon av 

behandlingstilbudet 

Felles for informantene var at det hadde ”toppet seg” for dem før de selv valgte å ta kontakt med noen 

for å be om hjelp. Ingen av informantene kjente til PUT på skolen før samtale med henviser. Flere 

forteller at de hadde hatt et ønske om endring av rusvaner en stund før de ble henvist til PUT. Noen 

trodde og ønsket at de skulle klare det på egen hånd, og måtte gå noen runder med seg selv før de erfarte 

at de ikke greide det alene, og innså at de var i behov av profesjonell hjelp. 

”Jeg hadde jo hatt planer en lang stund om å faktisk slutte med ting. Det var at det ble for mye og jeg 

følte at jeg trengte det. Jeg tror det bare var kroppen og hodet mitt som gikk sammen og sa: ” Dette kan 

du ikke fortsette med!”. Jeg vil ikke leve det livet her mer, og jeg vet jeg kan bedre enn det her, men jeg 

klarer det ikke alene.” ”Eva”, 21 år. 

Andre igjen visste ikke hvor de skulle henvende seg for å få hjelp med sitt rusproblem.  

Samtlige av informantene fortalte at de ikke ønsket å snakke med lærer, rådgiver eller helsesøster om 

sitt rusproblem. De begrunnet dette med et ønske om å holde skole og rus adskilt, av frykt for å bli møtt 

med en dømmende holdning fra voksne som de opplevde hadde liten kompetanse på rus, og som de 

forventet ikke ville kunne ”romme”/”containe” deres historier om rusbruk på en god måte. Samtlige sier 

de hadde benektet rusbruk hvis de hadde blitt spurt om det. 

”Nina” og ”Ole” valgte på et tidspunkt å svare bekreftende da henholdsvis rådgiver og en vikarlærer 

hadde konfrontert dem bekymring for at de brukte rusmidler. Det var ikke tilfeldig at det var akkurat 

disse personene de innrømmet rusbruk overfor. Begge informantene tilskriver egenskaper hos personene 

betydning.  

For ”Ole”, 19 år, handlet det i tillegg om ”styrken” på relasjonen til den aktuelle læreren. Siden han var 

en vikar, som ”Ole” ikke hadde en ”nær” lærer – elev relasjon til, var det lettere å snakke med ham og 

samtidig fortsatt kunne holde skole og rus adskilt, noe som var viktig for ”Ole”.  

”Vi hadde en lærer som vi vanligvis ikke hadde. Han kjente liksom hele klassen. Jeg tror bare han rett 

og slett så det på meg, at jeg var sliten liksom. Tok meg ut av klasserommet og spurte: ”Er det noe galt, 



 

 

er det ett eller annet du holder på med? Og det var, med tanke på at det var den læreren det var, ikke så 

ille. Han er mer sånn ”slakk” på en måte da. Forstående hvis du skjønner? Men hvis det for eksempel 

hadde vært en annen lærer da, som hadde kommet, da hadde det vært, da hadde jeg bare sagt med en 

gang at ”Jeg holder ikke på med noe, det går helt bra”. Det kommer jo veldig an på hvilken person du 

blir snakka til av. Om det er en du liker eller ikke”.  

Informantene var delte i sitt syn på om situasjonen hadde vært annerledes om de hadde kjennskap til 

tilbudet om behandling på skolen fra før og hadde kjent til drop-inn tilbudet, og hvorvidt bedre 

kjennskap til tilbudet hadde bidratt til at de hadde tatt kontakt og kommet i gang med behandling 

tidligere. 

 ”Siri” fortalte at hun vegret seg for å starte i behandling grunnet manglende og uriktig kunnskap om 

behandlingstilbudet, som et sted for tunge misbrukere, hvor beslutning om innleggelse i rusinstitusjon 

ble tatt over hodet på pasientene.  

”Jeg trodde det var mer for sånne litt ”heavye”, som brukte litt oftere, eller sånne, skikkelig narkomane 

trodde jeg det var for. Som bare ja ble henvist dit og prata litt og bare ble sendt videre til en institusjon 

eller sånt. Det var vel egentlig det jeg trodde”.   

Hun og flere med henne mente at riktig og tidlig informasjon om tilbudet, eventuelt en 

prehenvisningssamtale med behandler kunne bidratt til at noen hadde kommet i behandling tidligere. 

Det var stor enighet blant informanten om at skolen var godt egnet som arena for å nå ungdom med 

rusproblemer, siden det er der de er, og det er særlig i løpet av videregående skole at ungdom 

eksperimenterer med rusmidler og utvikler rusproblemer. 

”Rusmiljøet blir bare større og større. Det er akkurat som det kriminelle miljøet. Det vokser og vokser, 

og vi trenger de hjelpemidlene vi kan få. Spesielt skoler, fordi det er som regel der det begynner. På 

ungdomskolen går det mest i at du begynner å røyke og man begynner å drikke. Men det er også på 

ungdomsskolen man begynner med rus. Jeg har vært borti flere 13-14 åringer som har sittet og røyka 

hasj, så jeg tror ikke det bare er viktig på videregående. Jeg tror det er viktig på ungdomsskoler også. 

For det er på ungdomsskolen som man begynner å bli tenåring da. Det er da hormonene vokser, og 

man får gruppepress. Det kommer litt an på hvem mennesker du ”mingler  med”. Jeg tror det er viktig 

på både ungdomsskolen og videregående.” ”Eva”, 21 år. 

Samtlige av informantene som har erfaring med rusbehandling på skolen påpeker et stort 

forbedringspotensial når det gjelder markedsføring av dette tilbudet.  
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Flere av informantene etterlyser mer informasjon om rusbehandling og innhold i behandlingstilbud i 

stedet for informasjonsmøter om rus på skolen, som i hovedsak fokuserer på ulike typer rusmidler, 

gjerne presentert av politiet. De er av den oppfatning at det rusforebyggende arbeidet, rettet mot 

risikogrupper, bør begynne allerede på ungdomsskolen. Siden mange ungdommer debuterer med 

alkohol, i tillegg til at noen også debuterer med illegale rusmidler allerede i ungdomsskolen. 

”Nils” fortalte hvordan han selv tok kontakt med NAV etter å ha deltatt på et infomøte NAV hadde på 

skolen. Han mener det burde være det tilsvarende informasjonsmøter om hvor man kan henvende seg 

med sitt rusproblem og eventuelt få rusbehandling, hvis man ønsker det. 

5.10.4 Mindre info om rusmidlene  - mer info om behandlingstilbudet  

Både ”Anna”, ”Eva” og ”Siri” etterlyser at mennesker med et tidligere rusproblem og erfaring fra 

rusbehandling i større grad deltar som foredragsholdere og deler med seg av egne erfaringer på 

informasjonsmøter om rus som holdes på skolen. Og at man i større grad får informasjon om ulike 

behandlingstilbud, istedenfor faktakunnskap om ulike rusmidler, noe de opplever å ha nok kunnskap 

om. En blanding av forskningsbasert og kunnskapsbasert informasjon framholdes som det de har mest 

tro på vil ha noen positiv effekt, når det gjelder rusforebyggende arbeidet på skolen. Alle 3 påpeker at 

dette arbeidet bør begynne på ungdomsskolen, noe de relaterer til sine egne erfaringer med å debutere 

med cannabis mens de gikk på ungdomsskole.  

”Jeg begynte jo ganske tidlig, på ungdomsskolen. Om folk kunne ha dratt rundt og prata om behandling 

og litt rus og sånn, istedenfor politiet som bare prata om de ulike stoffene. Det visste jeg jo allerede”. 

”Siri”, 18 år. 

”Ole”, 19 år, påpeker behovet for at Helsestasjonen, foreldre, og skolefolk har kjennskap til 

behandlingstilbudet, slik at de kan bidra med å sette ungdom i kontakt med det. 

”Helsestasjon burde i hvert fall informere om det og ha brosjyrer og sånt. Foreldre burde egentlig 

opplyses om det de også, i tilfellet foreldrene vet noe skolen ikke vet, ikke sant. Ja, skole, voksne i det 

hele tatt. At de er informert og det, og kan formidle det videre da”. 



 

 

6 Diskusjon 

Det er i all hovedsak positive tanker og erfaringer med å motta rusbehandling på skolen, som kommer 

frem i denne studien. Informantene er i stor grad samstemte i sine uttalelser både om behandling ved 

PUT generelt og i skolen spesielt, uavhengig av om de mottar behandling på skolen eller på 

poliklinikken. Funnene gir både kunnskap om hva ved PUT sitt behandlingstilbud generelt og 

behandling i videregående skole spesielt, som stimulerer og fasiliterer både til oppstart i poliklinisk 

rusbehandling og bidrar til at ungdom blir værende i behandling.   

Kort ventetid, ubyråkratisk henvisningsprosess, avtalehyppighet tilpasset den enkeltes behov samt at 

tilbudet er gratis er strukturelle forhold ved PUT sitt generelle behandlingstilbud som fremmer 

motivasjon for oppstart i behandling. På landsbasis er det lokale variasjoner for hvordan poliklinisk 

rusbehandling til ungdom er organisert. Ikke alle helseforetakene har egne PUTèr, eller tilbud spesielt 

for ungdom. Det inngår i det generelle tilbudet på ruspoliklinikken. Noe som betyr at tilbudet ikke er 

gratis for ungdom over 18 år, og det er langt færre (oftest kun NAV og kommunal rustjeneste) instanser 

i 1.linjen som kan henvise til TSB. En slik organisering bidrar i liten grad til økt motivasjon hos 

ungdom, snarere til å skape terskler, for å starte opp i poliklinisk rusbehandling.   

Opplevelse av kvalitativ henvisning – at henviser har kjennskap til ungdommens problemer og 

behandlingstilbudet som tilrettelegger for matching, vil kunne bidra til økt motivasjon for å starte i 

rusbehandling. Dette forutsette at henviser har god kjennskap til hvordan behandlingstilbudet er 

organisert, og hva som tilbys.  

Behandlingsmetoder med utgangspunkt Sosialkognitiv Teori (Barth et al., 2001; Brumoen, 2001; 

Brumoen, 2010), med fokus på bygging av mestringstillit, å sette seg små, realistiske mål og ”ta en dag 

av gangen”, oppleves som fruktbare og bidro til å skape positive endringer, som igjen genererte 

motivasjon for videre behandling.  

Videregående skole oppleves som en strategisk arena for tidlig intervensjon fordi man kan nå flertallet 

av ungdommen på et strategisk tidspunkt i forhold til eksperimentering med rusmidler, og tidlig 

problemutvikling. Bruk av videregående skole som arena for rusbehandling bidrar til økt tilgjengelighet 

til PUT, rent fysisk, og det oppleves som lettere å møte til avtaler, siden de allerede er på skolen, noe 

som gjør det letter å starte opp i behandling, noe som igjen gjør det lettere å følge opp behandlingen og 

ikke droppe ut underveis. For de som har stort skolefravær kan denne organiseringen by på utfordringer 

i forhold til å møte til avtaler. Alternativt kan man benytte seg av drop-inn tilbudet på skolen, eller 

motta behandling på poliklinikken. 
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Informantene beskrev gjennomgående en god relasjon og positiv tilknytning til skolen. Det er grunn til å 

tro at beskrivelsene av rusbehandling på skolen som trygt, tilgjengelig, tilhørighetsskapende og lite 

fremmedgjørende henger sammen med en i utgangspunktet god relasjon og positiv tilknytning til 

skolen. Tilbudet vil trolig ikke oppleves like positivt, hvis man ikke har gode erfaringer med de 

omgivelsene/settingen, som behandling tilbys i. Derfor er det viktig at tilbudet er fleksibelt og tilpasset 

den enkeltes ønsker og behov. Hvorvidt man skal motta behandling på skolen eller PUT bør være 

valgfritt, og gjenstand for evaluering underveis i behandlingsløpet. Å ha det på skolen virker å ha størst 

betydning for oppstart i behandling, før man kjenner til tilbudet og har etablert en relasjon til behandler.  

Noen av informantene var av den oppfatning at arbeidet med å fange opp ungdom med rusproblemer 

måtte starte allerede på ungdomsskolen, siden mange ungdommer debuterer med alkohol allerede på 

ungdomsskolen, i tillegg til at noen også debuterer med andre rusmidler, da spesielt hasj. Forskning 

viser at det er grunn til å ta informantenes anbefalinger på alvor. Lav alkohol debutalder henger sammen 

med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i ung voksen alder, og kan predikeres av 

en rekke risikofaktorer i familie og nærmiljø. Flere av de risikofaktorene som er knyttet sammen med 

lav debutalder har også effekt på et videre negativt forløp. Men kontrollert for dette er det en effekt av 

en lav debutalder (Pedersen, 2006). Tidlig hasjdebut ofte er assosiert med rusmisbruk senere i livet. The 

European Monitoring Center for Drugs an Drug Addiction (EMCDDA) har understreket at 

forebyggingsstrategiene i større grad må rettes mot de unge menneskene som er mest risikoutsatte 

(EMCDDA, 2003). 

Tilbudet når sannsynligvis ikke de ungdommene som har kommet lengre i sin ruskarriere og utviklet et 

mer omfattende rusproblem, da sannsynligheten er stor for at de ikke er å finne som elever i 

videregående skolen, men et slikt tilbud vil kunne bidra til at færre utvikler alvorlige rusproblemer, ved 

at de i større grad blir fanget opp og starter i behandling tidligere. Mens de fremdeles er i videregående 

skole og før et alvorlig rusproblem er utviklet. En studie fra USA konkluderer med at highschool, 

tilsvarende videregående skole, som arena er best egnet til å nå de ungdommene som er i en 

eksperimenteringsfase eller tidlig i sin problemutvikling. Tidlig intervensjon i forhold til disse 

ungdommene er viktig fordi man ikke vet på forhånd hvem som er sårbare for å utvikle et rusmisbruk 

eller avhengighet (Ozechowski & Waldron, 2010). 

Informantene var av den oppfatning at økt tilgjengelighet til PUT ikke kan kompensere for fravær av 

indre motivasjon hos ungdommer for å starte opp i behandling. Indre motivasjon er en forutsetning for å 

starte i behandling, selv om den kan være svært begrenset, eller kombinert med ytre press, fra for 



 

 

eksempel foreldre. Ønsker man ikke selv behandling, hjelper det ikke at man kan få det på skolen. Hvis 

PUT begynner å jage etter ungdommen, vil det bare virke mot sin hensikt.  

Dette stemmer godt overens med studier som har vist at egen motivasjon bidrar positivt både til å starte 

opp og bli værende i rusbehandling. Ytre press til å starte opp i behandling har negativ påvirkning på 

motivasjon for å starte opp i behandling (Mensinger et al., 2006). 

Samtidig viser studien at råd - og veiledning om tilbudet kan bidra til økt motivasjon for å starte i 

behandling, og at det oppleves som svært positivt at det både er fysisk tilgjengelig og oppleves som 

tilgjengelig (trygt, mindre fremmedgjørende) på skolen, når man først er motivert for å starte i 

behandling. 

Ungdommen erfarte lite vilje og mot i hjelpeapparatet når det dreide seg å spørre om rusbruk. Heller 

ikke i samtaler med skolen, vedrørende stort fravær eller drop-out, ble det spurt om rus kunne være en 

medvirkende årsak. Tidlig intervensjon fordrer ikke bare kunnskap om hvilke symptomer man skal se 

etter, når det gjelder problemfylt rusbruk hos ungdom. Handlingskompetanse er også viktig. Forskning 

viser at skolefolk opplever det som vanskelig å spørre elever om rus (Helsedirektoratet, 2009). De vil 

trolig være lettere hvis de har god tilgang til hjelpeapparatet og PUT. Studien bekrefter dette og bidrar 

med ungdommens stemme inn i på et område som fra før er dominert av hjelpeapparatets og skolens 

syn på saken.  

Ved at de ikke spør om rusbruk, bidrar de voksne til å manifestere et stigma knyttet til rus som noe som 

er tabubelagt, og som de ikke er komfortable med å snakke om. Dette kan igjen føre til at ungdommen 

får en opplevelse av at rus ikke er noe de skal snakke om. Noe som igjen bidrar til at de i liten grad 

henvender seg til helsesøster eller lærere med sine rusproblemer, da de har liten tillit de at de vil kunne 

møte dem og deres problematikk på en god måte. I rapporten ”Å reduserer bort valg i videregående 

skole – bare skoles ansvar?”, oppgis psykiske problemer å være årsak til over halvparten av drop-out i 

videregående skole. Rusproblemer utgjorde 4 % av tilfellene. I rapporten understrekes det at skolen 

alene ikke klarer å imøtekomme disse utfordringene uten bistand fra hjelpeapparatet. En forutsetting for 

at ungdommen skal klare å gjennomføre skolegangen er at de får adekvat hjelp for sine problemer. 

(Markussen & Seland, 2012). 

I følge Stortingsmelding nr. 30, ”Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk” (2011-2012) vil mangel på 

kompetanse og stigma knyttet til problematisk bruk eller avhengighet av rusmidler påvirke muligheten 

til å oppdage rusproblem på et tidlig tidspunkt. Dette kan påvirke kvaliteten og nytten av behandlingen 

og vanskeliggjøre en rehabiliteringsprosess. Alle instanser som møter mennesker med rusproblemer må 

ha tilstrekkelig ruskompetanse og rutiner for å avdekke problematisk bruk. Dette er særlig utfordrende 
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dersom kunnskapen blir brukt sjelden. I følge informantene er det en vei å gå før lærere og helsesøstre 

er kompetente nok i forhold til rusproblemer blant elever.  

Informantene ga utrykk for at det var av stor betydning for at de startet opp og ble værende i 

rusbehandling, at de å fikk snakke med en kompetent, ikke-dømmende person som de opplevde tålte 

deres erfaringer og kunne romme, ”containe”, deres rushistorier. Her er det en uoverensstemmelse 

mellom informantenes ønske, om at behandlere med spisskompetanse på rus skal være tilgjengelig på et 

tidlig tidspunkt, og statlige føringer. I handlingsveilederen ” Fra bekymring til handling” introduseres 

ikke TSB og PUT som et tiltak før et alvorlig rusproblem er utviklet, og da i hovedsak med tanke på 

henvisning til døgnbehandling. Med unntak av pårørende problematikk. Det fokuserer i liten grad på å 

søke råd - og veiledning fra PUT i saker som omhandler ungdom og rus. Informantene erfarte 

manglende kompetanse på rus hos lærer og helsesøster på skolen, og hos de hjelperne i 1.linjetjenesten 

veilederen anbefaler at man skal involvere når skolen er bekymret for elever som ruser seg.  

En bieffekt av at PUT er tilgjengelig på videregående skole er at man får ”rusblikk inn i skole”, noe som 

kan bidra til at rusproblemer oppdages tidligere og at flere får behandling på et tidligere tidspunkt. Det 

kan skje direkte ved at behandler oppdager det, og mer indirekte gjennom at behandler kan bidra til økt 

ruskompetanse blant lærere og helsesøster gjennom  råd og veiledning og opplæring, slik at de også blir 

mer kompetente til å oppdage og adressere rusbruk på et tidlig tidspunkt. 

Forutsetninger for at bruk av videregående skole som arena for rusbehandling skal kunne bidra positivt, 

spesielt med tanke på oppstart i behandling, er bedre markedsføring av tilbudet og ivaretakelse av 

pasientenes ønske om anonymitet og konfidensialitet. For de som ønsker å holde skole og rus adskilt 

kan behandling i PUT sine lokaler oppleves å være et bedre alternativ. Samtidig vil det å ha behandler 

tilgjengelig på skolen bidra til å senke terskelen for at elevene selv kan ta kontakt og drøfte sin situasjon 

anonymt med behandler, og utforske sin ambivalens for å starte opp i behandling, før en eventuell 

henvisning. Det ivaretar ungdommens ønske om autonomi og opplevelse av å selv ha kontroll på 

prosessen og kan bidra til å redusere antallet som ikke møter til behandlingsstart.  

Et av funnene i studien var at ingen av informantene som mottok behandling på skolen kjente til tilbudet 

fra før, noe som igjen påvirket informantenes forventninger til behandlingstilbudet. Grunnet manglende 

kjennskap til tilbudet, visste de i liten grad hva de kunne forvente seg av behandlingstilbudet. For de 

fleste var dette deres første møte med rusbehandling. Noen hadde også en stor frykt for hva behandling 

ville kunne innebære, blant annet innleggelse i rusinstitusjon mot deres vilje. Andre igjen trodde at det 

bare var et tilbud for etablerte sprøytemisbrukere. Dette stemmer godt overens med White, Godley og 

Passetti (2004) sin studie av ungdommer og foreldre sine forventinger til poliklinisk rusbehandling, og 



 

 

Wisdom, Cavaleri, Gogel og Nacht (2011) studie av ungdom, foreldres og behandleres syn på hva som 

kan oppleves som terskler og hva som kan fremme at ungdom starter opp i rusbehandling.   

En større overensstemmelse mellom forventinger til behandling og behandlingen selv kan bidra til at 

ungdom finner seg fortere til rette i denne nye settingen som behandling er. Dette forutsetter at tilbudet 

markedsføres på en bedre måte. Her har tilbudet et stort forbedringspotensial. Informantene selv 

påpeker at de som kommer i kontakt med ungdom, henvisere og andre må ha bedre kunnskap om 

tilbudet. De etterlyser også endring i det rusforebyggende arbeidet på skolen- fra å ha et 

informasjonspreg med faktakunnskap om ulike rusmidler, til mer informasjon om hvor man kan 

henvende seg og få hjelp for sitt rusproblem, og om innholdet i rusbehandling. I tillegg er det viktig at 

foreldre har kjennskap til tilbudet. På denne måten vet ungdom at det er hjelp å få og hvor de skal 

henvende hvis de skulle ønske det.  

Forskningen de siste årene har avslørt intervensjoner som ikke er virksomme eller som har virket mot 

sin hensikt på rusbehandlingsfeltet. Plant og Panzarelle, 2009; i (Kristoffersen, Holth, & Ogden, 2011) 

fremhever tilnærminger som regner rusmisbruk som en fase ungdom går igjennom som faretruende for 

ungdommer med rusproblemer. Det er mange ungdommer som eksperimenterer med ulike rusmidler i 

ulike ungdomsmiljøer og som ikke får et misbruk eller avhengighetsproblem, men mange unge utvikler 

et misbruk og trenger hjelp til å komme ut av det. Dette taler for at behandlere med spisskompetanse på 

rus bør komme inne på et tidlig tidspunkt i ungdommers ruskarriere. 

Egenskaper ved behandler og behandlingsrelasjonen oppleves som viktig og bidrar til at informantene 

møter til timene med behandler og at de blir værende i rusbehandling. Samtidig som fravær av disse 

faktorene omtales som mulige årsaker til at man ikke møter til avtaler og dropper ut.  Dette er generelle 

forhold som ikke unike for rusbehandling i skolen, men bør allikevel nevnes da det gir viktig kunnskap 

om hva som kan forebygge ikke-møtt og drop-out fra poliklinisk rusbehandling. Jeg tenker at å møte 

pasientene på en ikke-dømmende, ærlig måte, kjemi med behandler, evnen til å skape tillit og skape en 

behandlingsallianse, involvere pasientene i egen behandling også handler om spisskompetanse på rus.  

Det er egenskaper og ferdigheter som er opparbeidet over tid og henger sammen med behandler sin 

kunnskap om og erfaring fra mange års arbeid med unge mennesker med rusproblemer, og hvordan 

møte dem på en god måte. En rekke studier viser at en god terapeutisk relasjon har betydning for utfallet 

av behandling, både poliklinisk og i institusjon (Horvath, 2006 i Kielland og Helsedirektoratet, 2011). 

Dersom kvaliteten på den terapeutiske relasjonen er god, blir pasienter/klienter lengre i rusbehandling 

(Meier, 2005 i Helsedirektoratet, 2011). Visse behandleregenskaper har betydning for et godt 

behandlingsresultat. Disse blir ofte beskrevet som viktigere enn hvilken metode som blir brukt. 

http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.43.3.258
http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15733244
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Klassiske utslagsgivende behandleregenskaper er beskrevet som ekthet, ubetinget positiv 

oppmerksomhet og empati (Miller and Rollnick, 2002 i Helsedirektoratet, 2011). 

Et forhold jeg helt glemte å adressere, er hvordan man organiserer behandlingen i skolens ferier. Hvis 

det allerede er etablert tillit og kontakt med behandling, vil det trolig ikke oppleves som så utfordrende å 

møte hos behandler på PUT, alternativt vil behandler kunne ha tilgang til skolens lokaler i feriene og 

avholde timene der som vanlig. 

Foreløpig har ungdommene i liten grad knyttet bruk av rusmidler til egen identitet; de ser seg selv som 

en som bruker rusmidler” når det passer meg”. Det ligger et stort potensial i å jobbe med ungdom i 

denne tidlige fasen av et begynnende rusmisbruk. Ofte har de ennå ikke identifisert seg med mer 

belastede rusmiddelmisbrukere noe som også kan brukes som en styrke og en motiverende faktor i 

endringsarbeidet. Bruk av skolen som arena kan være en måte å nå ungdom i denne tidlige fasen, hvor 

det ofte er knyttet stor usikkerhet til om de faktisk vil slutte med rusmidler.   

En slik måte å organisere rusbehandling på, er også i tråd med Samhandlingsreformens målsetning om 

at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det nærmest mulig der de bor (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2011). 

6.1 Studiens begrensing 

Som i mange kvalitative studier var utvalget lite, kun 7 informanter, og strategisk. Informantene 

representerer allikevel i stor grad ungdom som er tidlig i sin problemutvikling, og fremdeles har 

forankring i skole, familie, men har erfart negative konsekvenser av sitt rusbruk. Informantene har med 

sine ulike erfaringer bidratt til både bredde og dybde i funnene.  

Siden utvalget besto av pasienter i poliklinisk rusbehandling er ikke funnene overførbare til alle unge 

pasienter i rusbehandling. Ungdom som er plassert på rusinstitusjon har trolig et mer alvorlig 

rusproblem og andre tilleggsproblemer, de vil dessuten være eksponert for andre behandlingsmetoder. 

Siden målet med studien har vært å samle inn kunnskap om unge pasienters tanker, erfaringer og 

opplevelser med poliklinisk rusbehandling i en spesifikk kontekst – videregående skole vil det heller 

ikke være overførbart til all poliklinisk rusbehandling med ungdom. Noen av forholdene som beskrives 

er mindre kontekstavhengige og derfor i større grad overførbare til poliklinisk rusbehandling for 

ungdom på et generelt grunnlag. 
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Studien beskriver ungdoms erfaringer fra PUT og videregående skoler innenfor samme fylke, og kan 

derfor gjenspeile en lokal kultur, spesifikk for dette geografiske området. Det er allikevel grunn til å tro 

at funnene kan ha overføringsverdi til videregående skoler og PUT andre steder i landet, da studiens 

funn i stor grad bekreftes av både nasjonal og internasjonal forskning. 

Studien inkluderer ikke de som har droppet ut av behandling fra PUT, enten i skolen eller på PUT sitt 

kontor. De ville kanskje bidratt med et annet syn inn i studien. 

Pasientenes foreldre har heller ikke vært inkludert i denne studien. Det er viktig at man som 

rusbehandler er bevisst hvordan foreldre forholder seg til ungdommens behandling, siden mange 

ungdommer fremdeles bor hjemme og er en del av familien. I mange tilfeller spiller ytre press fra 

foreldre en rolle i forhold til henvisning til rusbehandling, de følger opp avtaler, kjører til timer med 

behandler etc. Ved å ikke støtte sitt barn eller ikke involvere seg i sitt barns behandling, er de også med 

på å påvike behandlingen direkte og indirekte.  

I denne studien har målet vært å få bedre kunnskap om ungdommenes tanker om og erfaring med bruk 

av skolen som arena for rusbehandling. En annen pasientgruppe ved PUT, som dette tilbudet også 

kunne være aktuelt for, er ungdom uten eget rusproblem, men med pårørende som ruser seg. Videre 

studier kunne også belyst dette tilbudet ut fra behandlers og skolen sitt perspektiv. 

Denne kvalitative studien med et lite utvalg kan bruke informantenes beskrivelser til å forstå et 

fenomen, noe som genererer nye forskningsspørsmål til videre studier. Selv med de begrensningene, 

som nevnt tidligere, er denne studien et viktig første skritt på veien med å utforske potensialet ved å ta i 

bruk en av ungdommens egne arenaer, videregående skole, som arena for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. For siden å kunne forske nærmere på hvorvidt det kan vise seg å ha en faktisk effekt på 

oppstart i rusbehandling og kunne forebygge ikke-møtt og drop-out fra behandling 

Jeg mener at funnene illustrer viktigheten av å søke input fra de som tilbudet er beregnet på, i et forsøk 

på å utforme intervensjoner som er mer akseptable og som kan være med på å bidra til at ungdom starter 

opp i og ikke dropper ut av rusbehandling.  
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6.2 Konklusjon 

Ungdommene er i stor grad fornøyd med organisatoriske forhold og forhold ved behandlingsrelasjonen 

og behandlingsmetoden som kjennetegner PUT sitt generelle behandlingstilbud. Videregående skole 

oppleves som en godt egnet arena for rusbehandling, og bidrar til økt tilgjengelighet til PUT og til å 

bygge ned terskler for oppstart i behandling, og forebygge drop-out. Studien viser at videregående skole 

er, om ikke unik, i hvert fall en godt egnet arena ikke bare for primær og sekundærforebygging av 

rusproblemer, men også for tertiærforebygging, i form av poliklinisk rusbehandling, til ungdom som er i 

en eksperimenteringsfase eller på et tidlig tidspunkt i utviklingen av et rusproblem.  

Tradisjonell PUT behandling kombinert med bruk av videregående skole som arena, har potensialet til å 

kunne nå ungdom på et tidlig tidspunkt, før de har utviklet en mer alvorlig rusproblematikk. Det 

forutsetter imidlertid at tilbudet ivaretar informantenes ønske om anonymitet og konfidensialitet. En 

annen viktig forutsetning i tillegg til behovet for økt markedsføring av tilbudet generelt, er økt kunnskap 

om tilbudet blant henviserene. Det er også behov for økt handlingskompetanse blant lærere og 

helsesøstre, slik at de som kjenner ungdommene og ser dem til daglig, kan adressere mistanke om 

rusproblematikk på et tidlig tidspunkt, og bidra til at ungdommen kan komme i kontakt med PUT 

tidligst mulig. 

Det ligger også et stort potensial i samarbeidet mellom skole og PUT i form av eksempelvis anonyme 

drøftinger i saker der det er mistanke om rus, deltakelse fra PUT i tverrfaglig team på skolen, 

kompetanseheving på rus for lærere og helsesøster. Noe som denne studien ikke har belyst. Økt 

tilgjengelighet til TSB er viktig i et tidlig intervensjons perspektiv, og bruk av videregående skole som 

arena for rusbehandling kan være en god metode for å nå ungdom tidlig i problemutviklingen.  

Studien viser at ungdom investerer tid og energi i å holde sitt rusproblem skjult for omgivelsene, noe 

som gjør dem vanskelig å identifisere av det ordinære hjelpeapparatet. Noe som kan gjøre det lettere å 

nå dem, er hvis hjelpeapparatet, i dette tilfellet PUT, beveger seg ut fra kontoret og inn på ungdommens 

arena- videregående skole. Her illustrert med et kjent ordtak: ”Hvis fjellet ikke kommer til Muhammed, 

så må Muhammed komme til fjellet”. 
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8 Vedlegg 

Vedlegg 1. Intervjuguide 

Vedlegg 2. Informasjonsskriv 

Vedlegg 3. Samtykkeerklæring 

Vedlegg 4. Godkjenning fra REK sør øst B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide 

Deltager   nr:_______ 

Intervjuguide-Dybdeintervju pasienter 

 

 

Dato:__________________________ 

 

Intervjuer:_______________________ 

 

 

Før intervjuet begynner: 

 

1) Pass på at informanten har lest og signert samtykke 

 

2) Minn informanten om at intervjuet er frivillig og kan avbrytes når de måtte ønske 

       

3) Minn informanten på at han/hun står fritt til selv å velge og ikke svare på enkelte spørsmål 

underveis i intervjuet 

 

4) Minn informanten om at det ikke blir gitt kompensasjon for deltagelsen 

 

5) Minn informanten om at intervjuet blir tatt opp på lydbånd 

 

-Start intervju- 
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Generelt om informantens bakgrunn, henvisning og kontakt med PUT. 

 

1) Alder 

 

2) Hvor lenge har du mottatt behandling fra PUT på skolen/Hvor lenge mottok du behandling fra PUT 

på skolen? 

 

3) Hvor ofte har/hadde du avtale med behandler? 

 

4) Hvem henvist deg til PUT? 

 

5) Hva var bakgrunn for henvisningen? 

 

6) Hadde du noe kjennskap til dette behandlingstilbudet på forhånd? 

 

7) Hvis ja, hva visste du om det? 

 

8) Hvordan var dine forventninger til behandlingen? 

 

 Bruk av rusmidler: 

9) Hvor ofte ruser du deg? 

 

10) Hvilke rusmidler bruker du? 

 

11) Hvordan bruker du rusmidlene (sniffer, røyker, spiser/svelger/drikker, injiserer ) 

 

12) I hvilke situasjoner bruker du rusmidler? 

 



 

 

Rushistorie 

 

13) Husker du første gang du ruset deg? 

  

a) Hvor gammel var du da sånn ca? 

 

Tidligere behandlingserfaring 

 

14) Har du noen gang tidligere vært i behandling for ditt rusbruk? 

 

a) Når var dette? 

 

c) Hvordan opplevde du det? 

 

d) Kan du si noe mer om det? 

 

Motivasjon  

 

Motivasjon for å starte i polikliniske rusbehandling  

 

15) Fortell om din motivasjon for å starte i poliklinisk rusbehandling? 

 

16) Hadde måten behandlingstilbudet var organisert på noe å si for din motivasjon for å starte i 

behandling? 

 

a)Kan du fortelle mer om det? 

 

17) Kjenner du noe som ikke kommer i gang med rusbehandling selv om de kanskje ønsker det?  Hva 

tenker du kan være årsaker til det?  
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a)Kan du fortelle mer om det? 

 

18) Hva tenker du kan være grunner til at noen dropper ut fra behandling? 

 

a)Kan du fortelle mer om det? 

 

Informantenes opplevelse av å motta rusbehandling på skolen 

 

19) Hvordan opplever/opplevde du å motta behandling fra PUT på skolen i skoletida? 

 

a) Hva er bra? 

 

b) Hvorfor synes du det er bra? 

 

c) Er det noe du ikke liker ved det? 

 

d) Kan du fortelle mer det?  

 

e) Hvordan opplever du din egen mulighet til selv å være aktiv i behandlingsopplegget? 

 

f) Er det noe du tenker skulle vært annerledes? 

 

g) På hvilke måte? 

h) Kan du fortelle meg litt mer om det? 

 

 



 

 

20) Har det noen betydning for deg at du kan motta rusbehandling på skolen? 

 

a)Kan du si mer om det? 

 

21) Har organisering av behandlingstilbudet betydning for at du skal kunne gjøre endringer?  

  

a) Kan du si mer om det? 

 

22) Hvordan kunne behandlingssituasjonen blitt bedre for deg? 

 

Drop-in tilbudet 

 

23) Kjenner du til ”drop-inn” tilbudet behandleren tilbyr? 

 

(Hvis, nei, vil intervjuer gi en kort info. om tilbudet). 

 

24) I hvilke situasjoner kunne det vært aktuelt for deg å benytte deg av drop-inn tilbudet? 

 

Hvis pas. har benyttet seg av tilbudet; 

 

25) Kan du fortelle om dine erfaringer med dette tilbudet? 

 

Motivasjon for å bli værende i behandling 

26) Hva motiverer deg til å fortsette i behandling? 

 

27) Kan organiseringen av tilbudet ha betydning for din motivasjon? 

 

a)Kan du si mer om det? 
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28) Hva kan føre til at du mister motivasjonen for behandling? 

 

a) Hvordan kan du unngå det, tror du? 

 

29) Hva kan gjøre/gjorde at du møter/møtte til timene med behandler? 

a) Kan du forteller mer? 

 

30)Hva kan gjøre at du ikke møter/ikke møtte til timene med behandler? 

a) Kan du fortelle mer? 

 

 

31) Opplever du at dette er et behandlingstilbud som passer for alle? 

  

32) Hvem passer det evt. ikke så godt for? 

 

a)Kan du si noe mer om det?  

 

Informantenes tanker om videre behandling 

 

33) Hva tenker du om din behandling videre? 

Hvis informanten p.t. ikke mottar behandling;  

37) Hvordan skulle behandlingstilbudet vært organisert for at du skulle ønske å starte i behandling? 

Takk for at du stilte opp og delte dine erfaringer og synspunkt!! 

 

Er det noe jeg har glemt å spørre om som du synes er viktig å få med? 

Er det noe du vil si før vi avslutter? 



 

 

[Rusbehandling i vgs – Hoveddel – 27.01.12]   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 ”Videregående skole som arena for poliklinisk rusbehandling” 
Bakgrunn og hensikt med studien 

Jeg er masterstudent ved Universitetet i Oslo, UiO, og skal som en del av studiet skrive en 

masteroppgave.  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å få bedre kunnskap om hvordan det 

oppleves å motta rusbehandling på den videregående skolen hvor man er elev. Jeg ønsker å samle inn 

informasjon om du, med utgangspunkt i dine egne tanker og erfaringer, tenker at et slikt 

behandlingstilbud kan ha betydning for oppstart i behandling og at man unngår drop-out(pasienten 

slutter og komme). 

For å få et mest mulig nyansert informasjon ønsker jeg også at pasienter som har erfaring fra behandling 

ved PUT, med ikke på skolen, deltar med sine tanker om et slikt behandlingstilbud. 

Du har blitt spurt om å delta fordi du for tiden mottar/eller tidligere har mottatt behandling fra PUT i 

poliklinikkens lokaler eller i den videregående skolen hvor du er/var elev.    

  

Deltakelsen vil bestå i at du blir intervjuet av meg. Jeg vil først stille deg noen spørsmål om alder, din 

bruk av rusmidler, hvem som henviste deg til PUT, bakgrunn for henvisningen, hvor lenge du har 

mottatt behandling fra PUT og om du tidligere har mottatt rusbehandling. Størsteparten av intervjuet vil 

spørsmål som omhandler dine tanker om og positive og negative opplevelser/erfaringer med å motta 

behandling på skolen hvor du er elev.   

 

Intervjuene vil bli tatt opp på bånd, og hele intervjuet vil bli skrevet ned i etterkant. Du kan når som 

helst under intervjuet be meg stoppe opptaket. Intervjuet vil ta ca. 1-2 timer, og vil i utgangspunktet bli 

gjennomført på din skole i skoletiden, eller på behandlers kontor på PUT.  

Jeg vil være fleksibel med tanke på at det skal passe med din timeplan.  

 

Vi kan bli enig om alternativt sted og tidspunkt for gjennomføring av intervjuet, hvis dette passer bedre 

for deg. 

 

Det vil ikke få noen konsekvenser for deg og din videre behandling hvis ikke ønsker å delta, eller 

trekker deg underveis. Se vedlegg A for detaljer om dette. 

 

Mulige fordeler og ulemper 

Gjennom å delta i studien kan du bidra til økt kunnskap om unge pasienter sin tanker om og positive og 

negative opplevelser og erfaringer med hvordan det er å motta behandling fra rusbehandling fra PUT på 

videregående skole. 

Hvis du opplever noen av spørsmålene som ubehaglige, for nærgående eller liknende, står du fritt til å 

velge og ikke svare på dem. Hvis du etter å ha blitt intervjuet skulle ha behov for å snakke med noen, vil 

din behandler ved PUT følge opp dette. Hvis du fortiden ikke mottar behandling fra PUT, men skulle 

ønske det etter intervjuet, vil du få hjelp til henvisning til PUT. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle 

opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det betyr at 

opplysningene er avidentifisert.  

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne 

tilbake til deg. Båndopptaket og notater vil bli slettet etter at prosjektet er ferdig i jan. 2013.  
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Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Det vil i 

oppgaven ikke komme fram hvilken videregående skole, geografisk område eller PUT det er snakk om.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 

til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å delta, 

undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke 

tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å trekke deg 

eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Karin Waleur Tlf: 922 25 640. 

Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 

innebærer. 

Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern 

 

Samtykkeerklæring følger etter kapittel B



 

 

Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien 

innebærer 

Bakgrunnsinformasjon om studien 

Poliklinisk behandling av pasienter med rusproblemer kjennetegnes ofte av at pasienter ikke 

møter til avtaler og ofte av drop-out – pasienten slutter å komme. Studier har vist at enkelt 

pasientgrupper har over 50 % fravær fra poliklinisk rusbehandling. Pasienter i aldersgruppa 

16-23 år er en av gruppene med størst fravær (Hansen & Ramsdal 2006 og Sykehuset 

Innlandet HF 2008). Det er viktig å undersøke om problemet kan reduseres ved tilrettelegging 

av tilbudet. En slik form for tilrettelegging er behandlingstilbud på pasientenes egne arenaer, i 

dette tilfellet skoleverket. Prosjektet tar sikte på å undersøke pasienters tanker og erfaringer 

gjennom kvalitative intervjuer. På dette grunnlaget drøftes mulighetene til å styrke 

behandlingstilbudet for bedre å nå fram til målgruppa.  

Hvorfor prosjektet bør gjøres: 

Frafall er et stort problem i poliklinisk rusbehandling av unge pasienter (16-23 år). Frafallet 

varierer bl.a. med organiseringen av tilbudet. Det finnes p.t. i Norge få studier på alternativ 

organisering av poliklinisk rusbehandling for denne pas. gruppa. En sentral mulighet er å 

benytte skolen som arena. Det er viktig å bedre kunnskap om slike tilbud og av interesse å 

undersøke opplevelser for pasienter av tilbudet generelt, og spesielt med tanke på betydning 

for oppstart i behandling og forebygging av drop-out. 

Mål med prosjektet: Økt kunnskap om unge pasienters tanker og opplevelser, positive og 

negative, med bruk av videregående skole som arena for poliklinisk rusbehandling.  

På dette grunnlaget ta sikte på å vurdere hvorvidt et slikt tilbud kan ha betydning for å 

stimulere til oppstart i polikliniske rusbehandling og forebygge drop-out. 

Hvem kan delta:  

Personer av begge kjønn i alderen 16-23 år som mottar, eller har mottatt rusbehandling, fra 

PUT, på den videregående skolen de er/var elev ved eller på PUT sitt kontor. 

Det vil trolig være variasjoner, deltakerne imellom, med tanke på omfang, type rusmiddel/ler, 

alvorlighetsgrad, år med problematisk rusbruk etc. Felles for alle informantene er at de 

har/hadde ved henvisningstidspunktet, et rusproblem, av en slik karakter, at det har gitt dem 

rett til nødvendig helsehjelp, poliklinisk rusbehandling, innenfor Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling, i denne sammenhengen PUT. 

 

Når skal studien gjennomføres 

Intervjuene er planlagt gjennomført i løpet av januar 2012.  
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Informasjon til deltakerne  

Studiedeltakeren vil bli orientert så raskt som mulig dersom ny informasjon blir tilgjengelig 

som kan påvirke deltakerens villighet til å delta i studien. 

Studiedeltakeren skal opplyses om mulige beslutninger/situasjoner som gjør at deres 

deltagelse i studien kan bli avsluttet tidligere enn planlagt. 

Kompensasjon for å delta 

Deltakerne vil ikke få noen kompensasjon for å delta i studien, men man kan få dekket 

reiseutgifter t/r intervjustedet. 

 

Kapittel B - Personvern 

 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er  

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO ved administrerende direktør er 

databehandlingsansvarlig. 

Informasjon om utfallet av studien 

Hvis du ønsker å lese masteroppgaven når den er ferdig, er du velkommen til å kontakte Karin 

Waleur Tlf: 922 25 640 og få et eksemplar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Stedfortredende samtykke når berettiget, enten i tillegg til personen selv eller istedenfor 

 

 

 

 

(Signert av nærstående, dato) 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato) 
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