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Forord 
EuroADAD er et internasjonalt anerkjent semistrukturert kartleggingsverktøy, 

spesialdesignet til bruk for kartlegging og utredning av de yngste pasientene. 

Verktøyet bygger på, og er ungdomsversjonen av, EuropeASI. ASI og 

EuropeASI er validert og testet i mange undersøkelser og vurderes idag som et 

meget pålitelig verktøy både hva angår validitet og reliabilitet. EuroADAD er 

ikke tilsvarende testet men bygger på det samme konsept og konstruksjon. 

Verktøyet er for tiden under evaluering ved kunnskapssenterets side psyktest 

barn. 

I denne studien har jeg prøvet ut EuroADAD som kartleggingsverktøy ved 

sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad, sykehuset Østfold. Jeg har intervjuet 

59 unge mennesker med EuroADAD og med det siktemål å sjekke ut om 

verktøyet kan være nyttig i en poliklinisk virksomhet innenfor TSB. 

!
Vi har besluttet å fortsette og benytte verktøyet rutinemessig for alle våre 

yngste pasienter og ser frem til å etablere en romslig base med data for videre 

forskningsprosjekter. De yngste  pasientene innenfor TSB er for tiden ikke 

prioritert og forskning knyttet til målgruppen er et satsningsområde. 

Forhåpentlig vil datainnsamling med EuroADAD ikke bare legge til rette for 

gode behandlingsplaner, men også for kompetanseutvikling på området. 

!
Takk til kollegaer ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad for å ha holdt 

ut med det maset om disse hersens Adad-intervjuene som absolutt alle skulle 

gjennom. Takk for at dere gjennomskuet et godt stykke velment 

utviklingsarbeide inne i maset der et sted. 

!
!
!
!
!
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Sammendrag 

Dette mastergradsarbeidet handler om en utprøving av kartleggingsverktøyet 

EuroAdad (European Adolescent Assessment Dialogue) utført ved 

sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad, Sykehuset Østfold. 

Det er gjennomført en kartlegging av 59 unge mennesker av begge kjønn, som 

er henvist og tatt inn til behandling ved poliklinikken i Fredrikstad, avdeling 

for rusbehandling ved sykehuset i Østfold. Hovedhensikten med studien er å 

undersøke hvor egnet dette instrumentet er for en slik målgruppe i tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling.  

Forskningsspørsmålet som besvares gjennom studien er : 

 Er EuroAdad et godt/nyttig verktøy for kartlegging av ungdom og unge 

voksne pasienter ved en sosialmedisinsk poliklinikk ? 

Hypotesen som ligger til grunn for forskningsspørsmålet er at EuroADAD vil 

kunne komplementere og styrke kartlegging og utredningskapasiteten ved 

klinikken. Verktøyet er allerede i utgangspunktet velutprøvet  nasjonalt og 

internasjonalt, og flere studier slår fast at det tilfredstiller såvel kravet til 

reliabilitet og validitet, samtidig som det innhentet informasjon om pasientene 

på et svært bredt grunnlag (Lauritzen 2010). Som sådan er ikke formålet her å 

kvalitetsvurdere verktøyets psykometriske kvaliteter, men mer å vurdere om 

hvorvidt EuroAdad kan supplere de verktøy for kartlegging og utredning som 

poliklinikken allerede benytter.  

EuroADAD bygger på EuropASI (European Addiction Severity Index) og er 

ungdomsversjonen av dette verktøyet. Struktur og oppbygging er i hovedsak 

likt og begge verktøy har sin styrke i den flerdimensjonale strukturen .  

Gjennom et stort antall spørsmål på syv sentrale dimensjoner søker man å 

kartlegge belastninger på hvert enkelt område og avdekke mulig samvariasjon.  

Denne kunnskapen vil i sin tur fremheve rusmisbrukets sammensatte natur og 

argumentere for en bred og tverrfaglig tilnærming. 
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Sentralt i begge instrumenter ligger innebygget et spørsmålssett som fokuserer 

på pasientens egen opplevelse av sin problemsbelastning, 

behandlingsmotivasjon og ønske om endring. Dette sikrer pasientene en reell 

brukermedvirkning. 

EuroADAD kartlegger grundig på områdene: 

1. Fysisk helse 

2. Skole/arbeid 

3. Sosialt 

4. Familie 

5. Psykisk helse 

6. Kriminalitet 

7. Alkohol/narkotika 

Studien viser at verktøyet gir oss et svært bredt informasjonstilfang, plasserer 

rusmisbruket i en sammenheng og tydeliggjør både utfordringer og ressurser i 

et ofte sammensatt problembilde. Gjennom intervjuene har vi samlet inn 

verdifull informasjon om den enkelte pasient, som legger grunnlaget for en 

tilpasset og virksom behandlingsplan. Fokus på rett tiltak til rett pasient 

(matching) krever en slik bred kartlegging som utgangspunkt, og foreliggende 

studie mer enn antyder at EuroADAD er et nyttig verktøy i så måte. I tillegg 

har intervjuene skaffet oss god dybdekunnskap om målgruppen for studien 

som gruppe betraktet. Verktøyet beskrives hovedsakelig som et strukturert 

verktøy, og gir dermed rammen for tilnærmet like intervjuer for alle pasienter. 

Dermed skaper vi oss en verdifull innsikt i utvalgets "problemprofil" og 

kjennetegn, for dermed å kunne skreddersy og utvikle tjenester og verktøy som 

er særlig tilpasset de yngste pasientene ved poliklinikken.  
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EuroADAD har altså et vidt bruksområde som spenner fra kartlegging og 

behandlingsplanlegging på individnivå til gruppenivå.  

Fra intervjuene redegjøres det nærmere fra utvalgte funn hentet fra de ulike 

dimensjonene som korresponderer med risikofaktorer for utvikling av 

rusrelaterte problemer. Formålet er å vise at instrumentet gir oss relevant 

informasjon for å kunne vurdere, planlegge og gjennomføre 

behandlingsintervensjoner som treffer godt med hensyn til hvilke tiltak  

pasienten er i behov av.  

Studien viser  at pasientene er svært godt fornøyd med intervjuet og gir 

tilbakemeldinger om at de føler seg sentrale i sin egen behandling, både hva 

gjelder muligheten til å fortelle sin historie og til å innvirke på hvilken retning 

behandling tar.  

!
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1. Innledning 

Dette mastergradsarbeidet handler om en utprøving av kartleggingsverktøyet 

EuroADAD (European Adolescent Assessement Dialogue).  Kandidaten 

arbeider til daglig som fagkonsulent/behandler ved sosialmedisinsk 

poliklinikk, avdeling for rusbehandling, sykehuset Østfold. Der har jeg et særlig 

ansvar for, og fokus på ungdom og unge voksne, og studien utføres som et 

kompetanseutviklingsprosjekt ved poliklinikken. Grunnlaget er en kartlegging 

av 59 unge mennesker av begge kjønn, som er henvist og tatt inn til 

behandling ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad, avdeling for 

rusbehandling ved sykehuset i Østfold. Hovedhensikten med studien er å 

undersøke hvor egnet dette instrumentet er for en slik målgruppe i tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. 

Fredrikstad er den største byen i Østfold og er blant de seks største byene i 

Norge med et befolkningstall på omtrent 72 000.  Av disse er om lag 3500 

mellom 15 og 25 år. Tall fra Statens Institutt for Rusmiddellforskning viser 

imidlertid at godt over 90 % av dem vil bruke alkohol i løpet av ungdomstiden, 

og mellom 10 til 15 %  av unge i Fredrikstad vil  teste ut illegale rusmidler 

(Skretting og Vedøy, 2009). Tall fra utekontakten i Fredrikstad viser at de 

jevnlig har kontakt med 150 - 200 ungdommer og unge voksne gjennom året. 

Majoriteten av disse har etablerte rusrelaterte problemer, og gruppen som 

helhet lever klart risikoutsatt (www.fredrikstad.kommune.no).  

Mellom 50 til 100 unge blir henvist til sosialmedisinsk poliklinikk for vurdering 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling pr år. Denne studien tar altså 

utgangspunkt i kartlegging av 59 av denne gruppen unge og unge voksne som 

er henvist poliklinikken. 

EuroADAD introduseres med dette og prøves ut som verktøy i poliklinisk 

arbeide innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Siktemålet er å etablere 

et bredt og flerdimensjonalt innblikk i tilværelsen til utvalget. Poliklinikken har 

allerede flere kartleggingsverktøy som inngår i klinikkens  basisreportoar, men 

de fleste av disse gir informasjon om avgrensede områder relatert til rus. 
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EuroADAD tar for seg syv ulike livsområder (fysisk helse, psykisk helse, 

familie, sosiale forhold, skole/arbeid, kriminalitet, rusmidelbruk) og kartlegger 

grundig alle områder (Czobor m.fl., 2011). 

Studien er organisert som et internt kompetanseutviklingsprosjekt og godkjent 

av personvernombudet. 

!
EuroADAD er et mye benyttet verktøy ute i Europa (Belgia, Hellas, Holland, 

Italia, Sveits, England, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Danmark og Sverige) og er 

på fremmarsj i Norge. I vårt naboland Sverige er verktøyet benyttet 

systematisk i lang tid innenfor behandlingsapparatet for unge misbrukere, og 

inngår som et fast instrument for kartlegging, forskning og 

kompetanseutvikling. 

Her hjemme er verktøyet benyttet systematisk ved kollektivet stiftelsen 

Klokkergården og stiftelsen Tyrili. Flere behandlingstiltak for ungdom og 

kommunale tjenester ønsker å prøve ut  instrumentet. Så vidt vi er kjent med, 

er verktøyet foreløpig ikke forsøkt systematisk over tid innenfor tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling på poliklinisk nivå. Studien  vil forhåpentlig kunne 

kaste lys over verktøyets potensiale og bruksverdi.  

!
Det er relativt lite systematisk innsamlet data om målgruppens karakteristika 

og mulig samvariasjon mellom ulike risikofaktorer innenfor det polikliniske 

arbeidet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Særlig gjelder dette ungdom 

og unge voksne, hvor behandlingen ofte preges av frafall i behandlingen, lav 

oppmøteprosent og behandlingsavbrudd. Behovet for nyere systematiske data, 

samt mulig ny kunnskap om samvariasjon, gir prosjektet sin begrunnelse. 

Videre vil det flerdimensjonale perspektivet som ligger implisitt i EuroADAD, 

lettere legge til rette for tverrfaglige intervensjoner, som er i samsvar med 

kravet om flerfagelighet i spesialisthelsetjenesten (Johansen, 2007). 

!
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Jeg har gjennomført en bred og systematisk kartlegging av 59 ungdommer og 

unge voksne opp til 25 år. Det er samlet inn mye informasjon om gruppen og 

jeg vil gjøre rede for utvalgte funn senere. I det videre er det selvsagt også et 

ønske om at innsamlede data vil kunne nyttes i  videreutvikling av  de verktøy 

og metoder vi benytter i rusbehandlingen for denne gruppen. 

!
1.1. Begrepsavklaring /definisjoner/begrensninger 

I betegnelsen "ungdom og unge voksne" legges betydningen den yngste 

pasientpopulasjonen ved poliklinikken. I praksis vil dette si en spredningen i 

alder fra 17 til 24 år. I utvalget som er grunnlaget for denne studien er det 

også med en 25-åring så alderspennet er 17 - 25 år. 

!
Avdeling for rusbehandling ved sykehuset Østfold har fem poliklinikker fordelt 

mellom byene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Askim og Halden. Det er altså 

sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad (heretter benevnt SMP) som er 

utgangspunktet for denne studien. Avdeling for rusbehandling er sykehusets 

spesialistavdeling for rusbehandling, heretter benevnt TSB (Tverrfaglig 

Spesialisert Rusbehandling). 

!
Verktøyet som benyttes for datainnsamling i denne studien omfatter store 

mengder data om mange ulike livsområder. Det vil i dette arbeidet kun bli 

benyttet deler av datasettet og det vil bli fokusert på data/funn som 

korresponderer med anerkjente risikofaktorer. Likeledes vil det trekkes frem 

noen funn fra hver dimensjon i verktøyet for å tydeliggjøre bredden i det 

informasjonstilfang som verktøyet tilbyr. 

!
Verktøyet er godt kjent og mye brukt i institusjonsbehandling som 

utgangspunkt for utarbeiding av behandlingsplaner. Forløperen ADAD og 

voksenversjonen ASI har vært i bruk i USA, Europa og Australia i flere år. 

Videre er det flere undersøkelser som har vurdert verktøyets pålitelighet og 

presisjonsnivå samt egnethet i behandling og forskning (Czobor m.fl., 2011).  
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EuroADAD er ikke tidligere tatt ibruk innenfor poliklinisk virksomhet i TSB  

som kartleggingsverktøy og datainnsamlingsverktøy her i landet. Så vidt vi kan 

se er det ikke mulig å finne andre eksempler på bruk av verktøyet slik det 

benyttes i foreliggende arbeide. Samtidig finnes det lite oppdaterte data når 

det gjelder forekomst av bruk av rusmidler når det gjelder gruppen 18 - 23 år. 

Det finnes anslag for forekomst og bruk, men vi har lite systematiserte data om 

denne gruppen som henvises TSB for poliklinisk behandling. De data som 

finnes er ofte innhentet med endimensjonale verktøy og gir ikke den 

bredspektrede oversikt som EuroAdad er basert på.  

Vårt ønske og siktemål er først og fremst at bruken av EuroAdad vil gi oss 

viktige erfaringer med verktøyet innenfor TSB, med særlig vekt på den yngste 

populasjonen. Vårt håp er at det vil vise seg at verktøyet vil ha en klar og 

tydelig plass blant de verktøy vi benytter i det daglige arbeidet såvel som 

kartlegginsverktøy og utgangspunkt for gode behandlingsplaner. I tillegg 

ønsker vi å benytte verktøyet som grunnlag for videre analyser og 

forskningsarbeid. I tillegg er det vårt håp at forsøket med verktøyet gir oss en 

hjelpende hånd til å holde fokus på flerfagligheten innenfor TSB. 

Målet med arbeidet er å prøve ut en systematisk kartlegging av ungdom som 

henvises til TSB med sikte på å beskrive målgruppens karakteristika samt å 

avdekke samtidige utfordringer.  

Forskningsspørsmålet som besvares gjennom studien er : 

 Er EuroAdad et godt/nyttig verktøy for kartlegging av ungdom og unge 

voksne pasienter ved en sosialmedisinsk poliklinikk innenfor TSB? 

Når det gjelder dette spørsmålet, legges det til grunn en hypotese om at 

EuroADAD er  et verktøy som har klare fordeler i klinisk praksis slik den ser ut 

ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad. Verktøyet er utprøvd i flere land, 

men ikke i poliklinikk for unge rusavhengige i Norge. Verkøyet har det klare 

fortrinn ved at det kartlegger syv ulike livsområder som synes særlig viktig når 

det gjelder utvikling av rusmisbruk. Verktøyet har også innebygget spørsmål 

!  4



som kartlegger pasientens vurdering av egen tilstand, samt ønske om bistand, 

hvilket styrker brukermedvirkningsaspektet. I tillegg er det mulig å 

kryssreferere data og funn mellom de ulike livsområdende og avdekke 

sammenhenger som kan være nytting i behandlingsplanlegging videre. 

Studien er disponert med en innledning som gjør rede for studiens 

grunnleggende rammer, samt beskriver noen sentrale begreper og presenterer 

forskningsspørsmålet som utgjør studiens hovedhensikt. Videre følger en 

nærmere redegjørelse for studiens bakgrunn. Dernest følger et teorikapittel 

med fokus på teori om ungdom, rus og rusmidler, riskofaktorer og kartlegging 

og utredning. 

Det følger et kapittel om metode hvor verktøyet som er benyttet presenteres, 

det gjøres rede for intervjuene som er foretatt samt at det vises til 

undersøkelser som vurderer verktøyets psykometriske egenskaper. 

!
Deretter følger en presentasjon av utvalgte data og funn fra datainnsamlingen/

intervjuene med en etterfølgende diskusjon/drøfting i eget kapittel. 

Det avsluttes med et kapittel hvor studiens hovedkonklusjoner gjøres rede for. 

!
2.0. Bakgrunn og rammevilkår 

Siden rusreformen trådte i kraft i januar 2004, har tilbud til pasienter med 

rusrelaterte lidelser vært endel av helseforetakenes ansvarsområde. Dette betyr 

blant annet at behandling av slike lidelser er de alminnelige sykehusenes 

ansvar, som alle andre helseplager. Helsenorge er delt opp i helseregioner med 

hvert sitt regionale helseforetak på toppen i hver helseregion, med sykehusene 

som lokale helseforetak. Sykehuset i Østfold tilhører helseregion Sør-Øst og er 

som sedvanlig underlagt sitt regionale helseforetak.  

Det regionale helseforetaket i Helse Sør-Øst har de siste årene ønsket å dreie 

rusbehandling bort fra langtids døgnbehandling, oftest lagt til private 

behandlingsplasser langt borte fra hjemstedskommunen, til poliklinisk basert 
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behandling nært pasientenes bosted. Som et ledd i denne snuoperasjonen, ga 

det regionale helseforetaket i 2009 Nasjonalt Kunnskapssenter for 

helsetjenesten i oppdrag å undersøke hva forskning viser om effekt av 

langtidsbehandling i institusjon sammenlignet med poliklinisk 

kortidsbehandling for rusavhengige. Videre ble de bedt om å finne forskning 

omkring helseøkonomiske kostnader ved langtidsbehandling sammenlignet 

med kortidsbehandling av rusavhengighet. 

Kunnskapssenterets rapport konkluderer med at forskningslitteraturen viste 

inkonsistente resultater for sammenligning av korttid versus 

langtidsbehandling for rusavhengige. Dette gjelder også for de 

helseøkonomiske evalueringene. Det er behov for mer forskning som 

sammenligner effekten av langtids versus korttids rusbehandling, og spesielt 

med sammenligninger av korttids poliklinisk behandling med langtids 

døgninstitusjoner. (A.Steiro 2009) 

Det var altså ikke mulig å gi entydige forskninsbaserte råd om det ene var 

bedre enn det andre. Kunnskapssenteret har foretatt en oppdatering av 

rapporten i 2013, men ikke funnet undersøkelser som endrer konklusjonen. 

Det regionale helseforetak i Helse Sør-Øst har opprettet et fagråd for 

spesialisthelsetjenesten TSB i foretaket, som skal gi råd og anbefalinger for 

utvikling av tjenestetilbudet. Fagrådet har gitt innspill til regional strategi for 

utvikling av TSB, hvor de blant annet sier at spesialistbehandling innenfor 

dette feltet i hovedsak skal gis med utgangspunkt i lokale poliklinikker. 

Tjenesten må sees i tett sammenheng med kommunale tjenester for 

målgruppen, i tråd med samhandlingsreformen. 

Den ønskede utvikling er altså at de lokale poliklinikkene er å anse som "navet" 

i behandlingshjulet, og at behandling i prinsippet går fra døgn til poliklinisk 

behandling, støttet av eventuelle korttids døgnopphold, for så å ta opp igjen 

poliklinisk behandling. Det understrekes igjen at tjenesten skal være lokalt 

forankret. 
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Dette var også hovedbegrunnelsen for at Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) for 

Østfold ble nedlagt i 2007. Med nedleggelsen av PUT mistet unge med 

sammensatte problemer et tilbud de hadde hatt over mange år. Stillingene ble 

imidlertid overført og fordelt til de lokale poliklinikkene slik at disse ble styrket 

med flere stillingshjemler. 

Når dette vies såvidt mye plass, er det fordi disse overordnede føringene og 

anbefalingene plasserer et langt  bredere behandlingsansvar og 

arbeidsoppgaver på poliklinikkene nå og fremover enn hva som har vært  

tilfelle tidligere. Igjen betyr dette at poliklinikkene blir stilt ovenfor store 

utfordringer når det gjelder utvikling av behandlingsmetoder for å kunne 

imøtekomme kravet om virksomme behandlingsforløp. I tillegg økes fokus på 

pasientrettigheter og krav til dokumentasjon med tilhørende 

behandlingsplaner. Gode behandlingsplaner forutsetter god kartlegging, som 

igjen gir foreliggende studie berettigelse. 

Når det gjelder de yngste pasientene ved poliklinikken, ser vi at det er knyttet 

særskilte utfordringer ved behandling av disse innenfor våre rammer. 

Foreliggende studie er et av flere prosjekt som springer ut av ønsket om å 

tilpasse vårt behandlingstilbud til denne gruppens særlige behov. Utprøving av 

nye og forbedrede kartleggingsverktøy vil være nettopp et særs viktig og 

avgjørende tiltak. 

Et viktig nasjonalt bidrag i så måte er Marianne Stallviks dokotorgradsarbeide 

Prosjekt Matching. Prosjektets hovedmål er å validere den elektroniske 

versjonen av kartleggingsverktøyet ASAM Criteria 2 - revised edition. Verktøyet 

benyttes for å kartlegge pasientene bredt for deretter å foreslå rett 

behandlingsnivå og tiltak tilpasset pasientens behandlingsbehov. Det er i dag 

ingen enhetlig og harmonisert praksis mellom sykehusene når det gjelder 

matching mellom pasientenes tilstand og den behandling som tilbys, og 

Stallvik argumenterer for at ASAM Criteria kan fylle et slikt behov. Det vises til 

forskning som argumenterer for at rusmisbrukets sammensatte natur og 
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kompleksitet krever omfattende kartleggingsverktøy som favner bredt for å 

være i stand til å fange opp kompleksiteten (Marianne Stallvik 2014). Stallviks 

doktorgradsarbeide viser videre at verktøyet har høy brukervennlighet og 

treffsikkerthet når det gjelder matching, og det anbefales videre forskning med 

tanke på å etablere verktøyet som en nasjonal standard. Som 

kartleggingsmodul og basis i verktøyet ligger ASI, som altså er 

"voksenversjonen" av EuroADAD. Stallviks arbeide peker på nødvendigheten av 

å kartlegge bredt og flerdimenjsonalt med strukturerte verktøy når det gjelder 

rusrelaterte problemer. Nettopp dette anføres i denne studien som 

hovedbegrunnelsen for utprøving av EuroADAD for de yngste ruspasientene 

ved sykehusene våre.  

Bakgrunnen for ønsket om å teste ut EuroADAD, som kartleggingsverktøy for 

de yngste pasientene ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad, er først og 

fremst behovet for et verktøy som omfatter så store deler av fenomenet 

misbruk som mulig. Vårt ønske med kartleggingen er å favne en helhet hvor 

hendelser og tildragelser, miljø og individ, grupper og familien, biologi og 

fenomenologi er vevet inn i hverandre . Særlig gjelder dette for den yngste 

pasientpopulasjonen innenfor TSB, som erfaringsmessig har utfordringer 

knyttet til skole og arbeidsmarked, bolig og familie, psykisk uhelse, komorbide 

tilstander, i noen tilfeller opparbeidet gjeld av ulike slag, traumer og 

voldsrelaterte tildragelser, biologisk og psykisk avhengighet for å nevne noen 

av de mest vanlige elementene som utgjør historiene til våre pasienter.  

For alle av våre pasienter ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad, har 

imidlertid bruk og misbruk av rusmidler hatt en sentral plass gjennom deres 

ungdomstid. Debuttidspunkt, hva slags rusmiddel som er foretrukket og grad 

av etablert avhengighet varierer, men rusbruken knytter dem sammen. Vi skal 

senere gå nærmere inn på fordeling av rusmidler i gruppen, men mange har 

hatt en svært tidlig debut med en påfallende destruktiv og  dramatisk karriere, 

mens andre har utviklet sitt misbruk mer i det stille.  

!
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3. Teorikapittel 

Ungdomstiden er perioden hvor spranget tas fra den relativt trygge barndom 

og oppvekst mot en mer egenstyrt tilværelse med mange muligheter for glede 

og velvære, men også med medfølgende ansvar og plikt for egen (og andres) 

fremtid (Hauge 2009). Mange viktige valg skal tas i denne perioden, og rent 

biologisk, psykisk og emosjonellt er fasen preget av store omveltninger og 

turbulens. Man kan si at for mange er veien mot voksenlivet en mer eller 

mindre sammenhengende risikosport med iboende muligheter for store seiere, 

men også tunge nederlag. For mange av de unge denne studien handler om, 

har perioden bydd på opplevelser som de burde vært foruten, og noen av dem 

tar med seg arr, minner og konsekvenser av valg gjennom livsløpet (Hallen 

2007) 

!
3.1. Ungdom 

Det er flere norske forfattere som har gitt innsiktsfulle bidrag til forståelsen av 

ungdom og ungdomstid, opprør og rebellskap, marginalisering og rusmisbruk. 

Willy Pedersens klassiske bok "Bittersøtt" beskrev godt rusens dobbelthet og 

tiltrekningskraft. Viggo Vestel (1997) har gitt gode beskrivelser av rus, ungdom 

og kultur, og Arne Klyve(2006) er en sikker kilde til innblikk i sosialiserings og 

marginaliseringproblematikk.  

Likevel vender jeg ofte tilbake til Evenshaug og Hallens beskrivelser av 

ungdomspsykologiske utviklingsprosesser. De er preget av preferanser for 

pedagogiske og kulturelle forståelsesmåter, kombinert med en utilslørt 

dragning mot Erik Homburger Eriksons psykososiale faseteorier. De beskriver 

ungdom som ofte impulsdrevet med store emosjonelle svingninger, plutselige 

skifter i stil, preferanser, nye venner og idoler/forbilder.  

Ungdomstiden i den vestlige del av verden som tidsavgrenset fenomen, 

strekker seg normalt fra pubertet til begynnelsen av tyveårene, selv om det 

forekommer variasjoner på grunnlag av særskilte kulturelle forhold. 
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Ungdomstiden er for mange kjennetegnet ved at forholdet til kjente og faste 

holdepunkter i tilværelsen blir utprøvet og testes mot nye og innovative tanker, 

ideer og referansepunkter. Mange tar avstand fra familie, og kanskje særlig 

foreldrene, til fordel for jevnaldernde kamerater og venninner. Det er 

tilhørighet til venner som står i høysetet, og det fremstår overordentlig viktig å 

tilhøre en gruppe eller gjeng som gir identitet og legitimitet. Språk, klær, 

musikk og sjargong blir viktige kulturbærere og kommuniserer sterkt om 

fellesskap og samhold (Hallen 2007). Samholdet blir båret oppe av felles 

normer og holdninger til omverdenen, og etterhvert forventninger om at den 

enkeltes bidrag skal sementere nettopp felleskapet. I prinsippet er det ingen 

forskjell på om ungdomskulturene har positivt eller negativt fortegn - 

mekanismene og rammene for samvær er i all hovedsak de samme (Viggo 

Vestel 1997). 

Utvikling av identitet og en egen opplevelse av hvem man er, hvilke verdier og 

holdninger man har til sentrale spørsmål i livet, står sentralt i perioden. Erik 

Homburger Eriksons psykodynamiske faseteori fremholder nettopp 

ungdomstidens ny-orientering og nyskaping av identitet som et av livsløpets 

viktigste prosesser (Hallen 2007).  Helt sentralt i denne prosessesen er selvsagt 

jakten etter tilhørighet og bekreftende felleskap, som kan være med på å 

understreke hvem man er og hvem man skal bli. I all hovedsak er 

referansegruppen de jevnaldrende, og mer særskilt de jevnaldrende som deler 

språk og uttrykk, preferanser og idoler, holdninger og valg.  

Erikson opererer med begrepet negativ identitet, som beskriver en situasjon 

hvor identitesdannelsen har skapt mye frustrasjon som følge av evt manglende 

sukssess på skole og at man kommer til kort i en rekke kravsituasjoner som er 

tillagt ungdomstiden. Storsamfunnet, familie og nettverk stiller nye 

forventninger når barndommen forlates, og det er ikke alltid like enkelt å 

tilfredsstille de krav man stilles ovenfor.  

Langt de fleste av de unge som denne studien handler om, har store faglige 

hull og skoleproblemer bak seg, og vil kunne beskrives som unge med negativ 
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identitet. Typiske kjennetegn vil være at de har få rusfrie venner og beveger 

seg i et felleskap av jevnaldrende som bekrefter deres identitet eller opplevelse 

av seg selv som mennesker som beveger seg på siden av mainstreamsamfunnet 

(Bjørn Anderson 2006). Dette er  forhold som er viktig å kjenne til i et 

behandlingsperspektiv med varig endring som mål. Varig endring bør bygge på  

alternative identitetsprofiler som ny vekst og fremgang kan vokse ut i fra. 

!
3.2 . Rus og  rusmidler  

Tidligere forsker ved Statens senter for rusmiddelforskning, Ragnar Hauge, har 

skrevet en god bok om "Rus og rusmidler gjennom tidene" (Hauge 2009) hvor 

han blant annet redegjør for rusmiddelenes funksjon som fast og naturlig 

følgesvenn. Videre har sosiologen Øystein Henriksen og sosialantropologen 

Allan Sande skrevet godt og innsiktsfullt om rusmiddlenes  sosiale funksjon. 

Rus og rusmidler omgir oss omtrent fra vugge til grav, og det er nesten umulig 

å forestille seg en tilværelse i samfunnet, slik vi kjenner det, helt uten 

rusmidler. Alkohol har selvsagt en helt sentral plass i porteføljen, det er kun et 

fåtall av oss som ikke har nytt alkohol en eller flere ganger gjennom livsløpet. 

De mer vågale av oss vil til og med, uten blygsel, innrømme at de har vært 

fulle et flertall ganger gjennom ungdomstiden. Sosialantropologien peker på 

rusinntakets rituelle dimensjon og fremhever dermed rusbrukens samlende og 

sosiale effekt. Det hevdes at drikkeritualene vi holder oss med kommuniserer 

hvem vi er og at vi er en del av et fellesskap. Disse ritualene er sterke 

bindeledd mellom mennesker og skaper nettopp dette fellsskapet (Sande 

1995). Nettopp fellesskap og samhørighet med sine jevnaldrene fremheves i 

litteraturen som kanskje et av de sterkeste kjennetegn ved ungdomstiden 

(Hauge 2009). 

!
Godt over 80% av ungdom opp til 20 år i Norge har drukket alkohol men 

tendensen er mildt nedadgående når det gjelder prosentandelen som 

rapporterer om flere episoder med beruselse (Skretting 2009). 
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Når det gjelder andre foretrukne rusmiddler blant ungdom er det cannabis (10 

- 15%), amfetamin (3%) og kokain (2%) i denne rekkefølgen. Mens det har 

vært registrert en liten nedgang når det gjelder cannabis og amfetamin, holder 

kokain seg stabilt rundt 2%. Dette er tall som er innhentet fra store 

ungdomsundersøkelser og representerer dermed et inntrykk fra den såkalte 

normalbefolkningen når det gjelder rusinntak. Tallene må imidlertid tolkes 

med forsiktighet da svarprosenten er relativt lav (ned mot 50 %) og SIRUS har  

av den grunn ikke gjennomført disse undersøkelsene de siste år. Vi har dermed 

ikke helt ferske tall å forholde oss til. 

!
Det vi imidertid vet, er at det er en relativt stor gruppe unge som av flere 

grunner bruker mer rusmidler enn de har godt av. Innledningsvis anslo jeg 

denne gruppens størrelse i en by av Fredrikstads størrelse til omkring 150 - 

200 personer. I det innsamlede materiale som det redegjøres for senere er det 

rapportert bruk av alle de vanlige rusmidlene som er godt kjente i feltet, samt 

et par mer kuriøse.  

Felles for dem alle er at de har debutert relativt tidlig i ungdomsårene, og ofte 

som resultat av ønske om fellesskap med andre hvor rusmiddel har vært et 

bindeledd og en symbolhandling som understreket fellesskapet.  

Introduksjonstidspunktet for rusmidlene har i lange tider vært 

ungdomsalderen, og som vi har påpekt tidligere, er ikke dette tidspunktet like 

heldig for alle. Å heve aldersgrensen for å kjøpe alkohol til 25 år og innskjerpe 

kontrollen og strafferammene for narkotikarelatert kriminalitet vil antagelig 

ikke være politisk gjennomførbart i Norge idag. 

Dette betyr at ungdom og rusmidler vil være et viktig begrepspar i overskuelig 

fremtid, og som vil skal se nærmere på nedenfor, vil enkelte av de unge være 

særlig utsatt for å utvikle problemer som følge av rusrelaterte utfordinger.  

!
3.3. Riskofaktorer 

Risikofaktorer forstås her som forhold eller hendelse som kan predikere (eller 

forutse) en ønsket utviklingslinje settes i fare (Edvard Befring 2010). I denne 
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sammenheng er det selvsagt risikoen for å etablere en varig marginalisert 

livsposisjon, preget og dominert av rusavhengighet og psykisk uhelse, som står 

i fokus. 

Enkeltstående risikofaktor er ikke nødvendigvis dramatisk, men sammenfall av 

flere gir økt sannsynlighet for negativ utvikling (kummulativ effekt) og enkelte 

faktorer veier tyngre enn andre.  

Når det gjelder utvikling av rusmisbruk, er det enighet om at lett 

tilgjengelighet av selve rusmiddelet er en faktor som sterkt predikerer bruk og 

potensielle negative følgetilstander (Fekjær 2008). 

Videre ser det ut til at kjønn, særlig relatert til kriminalitet, kan være en 

risikofaktor, da flere har pekt på at gutter ser ut til å være mer utsatt for å 

utvikle kriminelle løpebaner enn jentene, og kriminalitet og rusbruk korrelerer 

sterkt (Helgeland 2009). En sentral faktor som predikerer tungt i retning av 

utvikling rusmisbruk, ser ut til å være rusproblemer hos en eller begge 

foreldrene eller i nær familie. Det samme gjelder individets egne 

atferdsproblemer som viser stor risiko for påvirkning av livsløpet med 

påfølgende skoleproblemer, utvikling av marginal livsposisjon med senere 

rusmisbruk og varig utenforskap (Helgeland 2009). 

!
Psykiske lidelser ser også ut til å være en særlig sterk risikofaktorer for 

potensiell utvikling av rumisbruk (Christopher A Lamps 2008). Nyere 

undersøkelser slår fast at det er rundt 60% av unge med rusrelaterte 

problemer som også tilfredstiller kriteriene for en psykiatrisk diagnose (Fahlke 

2012). De vanligste diagnosene knytter seg til depresjons og angstilstander 

samt atferdsforstyrrelser. 

!
Manuel Lopez-Leon og Jesse A. Raley (Rosner 2013) diskuterer i en interssant 

artikkel hvordan selve ungdomstiden i seg selv faktisk kan anses å være en 

risikofaktor. De peker på forhold som konformitetspress og påtrykk fra 

jevnaldrende, tendens til eksperimenterende atferd som kjennetegner fasen, 
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tilbøyelighet til å utsette seg for situasjoner med uvisst utfall kombinert med 

opprørstrang/opposisjon mot det bestående.  

!
Det Europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk 

EMCDDA, satt i 2008 ned en arbeidsgruppe som skulle se på forholdet mellom 

narkotika og sårbare grupper av unge. De kom frem til en rekke risikofaktorer 

som syntes universelle og viktige uavhengig av nasjonalitet. Det pekes på 

forhold som kriminell aktivitet i ung alder, svake skoleprestasjoner og 

skoleskulk, tilknytning til familier med svak økonomi/fattigdom, marginalitet 

og utenforskap, rus i familien og hjemløshet. Det ble igjen understreket at flere 

risikifaktorer forsterker hverandre og den kummulative effekten øker 

sannsynligheten for negtaiv utvikling ( EMCDDA 2008). 

!
En annen riskifaktor som trer klart frem for tiden, er knyttet til ny kunnskap 

om hjernens utvikling. Den menneskelige hjerne utvikles i høyt tempo allerede 

fra fødsel, og utviklingen foregår normalt sett i en jevn utviklingskurve 

gjennom barneårene i tett og gjensidig samspill med påvirkninger fra miljøet. 

Mens det er balanse mellom hjernens ulike funksjoner og arbeidsoppgaver 

gjennom barndommen og i voksentilværelsen, ser det ut til å være enighet om 

at det fra pubertet, og i enkelte tilfeller frem til tidlig tyveår, råder en viss 

ubalanse (Fahlke 2012). Forskning ser ut til å kunne fastslå nå at 

belønningsystemet i hjernen (Ventrale Tegmentale Område - VTO) og 

tilhørende mesolimbiske baner utvikles til fullt funksjonsnivå i forbindelse med 

puberten, mens området for kognitiv kontroll (Prefrontal cortex) ikke er fullt 

utviklet før i tidlig voksenalder (Fahlke 2012). 

Det råder derfor en  "ubalanse" med redusert  evne til å å styre impulser og 

innfall. Slike forhold  er blant av faktorene som forklarer mye av den atferd 

som kjennetegner ungdomstiden, og som blant annet kan lede til 

grenseoverskridende atferd som f.eks utprøving av illegale rusmidler (Rosner 

2013). 

!
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3.4. Kartlegging og utredning, verktøy og hjelpemidler 

Det skilles i litteraturen mellom screeningverktøy og mer dyptgående 

kartleggingsverktøy. Det finnes et godt antall verktøy av begge kategorier 

tilgjengelig, men med ulik grad av evaluering. Blant de mest vanlige 

screeningverktøyene som benyttes her hjemme er Audit (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) og Dudit (Drug Use Disorder Identification Test). Det finnes 

et tillegg til Dudit som har betegneslen Dudit-E, som er et verktøy som mer 

spesifikt innhenter informasjon om rusmiddelets funksjon og individets 

motivasjon knyttet til bruken. Begge instrumenter bygger på diagnosekriterier 

fra DSM - IV og ICD - 10. De finnes og benyttes i det daglige virke ved 

sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad. Screeningverktøy er imidlertid ofte 

lite egnet som utgangspunkt for utvikling av behandlingsplaner og 

intervensjon som krever dyptgående informasjon. 

!
Når det gjelder rusrelaterte lidelser knyttet til ungdom og unge voksne, er 

såkalte multivariate verktøy nødvendig i klinisk praksis og behandling 

(Kathleen Meyers 1999) (Bukstein 1995). Flere kilder peker på ungdoms 

misbrukets sammensatte karakter og vektlegger nødvendigheten av å ha 

verktøy som favner helheten i  bildet. Viktige områder som anses nødvendig 

for gode kartlegginger er:   

• Omfang av rusinntak og debuttidspunkt 

• Omfang av atferdsproblemer 

• Psykisk lidelse 

• Fysiske problemer 

• Kriminalitet 

• Familie 

• Forholdet til jevnaldrene 

• Traumer og overgrep 

• Skole/arbeid 

• Motivasjon/endringspotensiale 

• Ressurser 
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!
Kartleggingen anses som avgjørende når det gjelder å fange det enkelte 

individs faktiske problem og kunne skille mellom sentrale og mer perifere 

tilstander. Alt kan ikke behandles samtidig og det er derfor viktig å skaffe 

tilstrekkelige data om tilstanden slik at en fornuftig og målbar behandlingsplan 

kan settes opp i samarbeid med pasienten (Rosner 2013). 

!
Utover at kartleggingsverktøyet som benyttes har en multivariat konstruksjon, 

stilles det krav til verktøyets validitet, reliabilitet og grad av standardisasjon. 

Med validitet menes her at verktøyet faktisk måler hva man ønsker det skal 

måle , eller at det samler inn data som er relevant for den problemstilling man 

har for sitt arbeide. Dette kalles mer presist innholdsvaliditet og henspiller i 

vårt tilfelle f.eks til om de variablene verktøyet inneholder faktisk er relevante 

for å fange opp de problemområder vi ønsker informasjon om. Med reliabilitet 

menes at verktøyet er pålitelig og leverer det samme resultat over tid og 

uavhengig av hvem som benytter verktøyet . Gjentatte målinger med samme 

instrument skal altså gi samme resultat dersom reliabiliteten er høy (Rosner 

2013). Reliabilitet gjenspeiler også nøyaktighet under selve datainnsamlingen, 

nedtegnelsen eller observasjonen. Høy reliabilitet skal sikre at de data vi 

samler inn er egnet til å belyse en vitenskapelig problemstilling (Halvorsen 

1999). 

 Verktøy som har høy grad av validitet og reliabilitet vil være stabile i bruk og 

robuste mot fluktuasjoner og varisjoner, og dermed kunne produsere samme 

resultat uavhengig av tid og sted. Det fremheves likevel at verktøy som velges 

bør prøves ut mot flere populasjoner og under ulike forhold for å nettopp teste 

ut grad av pålitelighet.  

!
4. Metode  

Foreliggende studie er å betrakte som en deskriptiv tverrsnittsstudie. 

Datainnsamlingen som ligger til grunn for studien innsamles med et strukurert 

instrument bygget opp med et kvantitativt design. Det er benyttet standarisert 

!  16



verktøy og datainnsamlingen har foregått gjennom et samtaleintervju. Alle 

intervjuede har fått identiske spørsmål fremført på tilnærmet samme måte av 

samme intervjuer, hvilket sikrer intervjuet høy grad av standardisering 

(Ringdal 2007). Et forhold som er verdt å påpeke er at vi har forsøkt å 

begrense tilfeldige feil som skyldes unøyaktigheter i innsamlingsprosessen ved 

å benytte samme intervjuer for alle intervjuene. En risiko ved dette er selvsagt 

at muligheten for systematiske feilkilder i datainnsamlingen øker ved at 

intervjuer repeterer en evt feiltolkning eller misforståelse gjennom alle 

intervjuene. 

!
4.1.  European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) 

Undertegnede har selv foretatt alle intervjuene. Prosjektet er designet som et 

kvantitativt tverrsnittsstudie og intervjuet/kartleggingen har blitt gjennomført 

på samme tidspunkt i behandlingsforløpet for alle deltagerne. Dette betyr at 

informasjonsinnhentingen har foregått innenfor tidsvinduet første 30 dager i 

behandling og oftest som første samtale etter vurderingssamtale og tildeling 

av pasientrettigheter.  

EuroADAD, slik det blir benyttet ved SMP Fredrikstad, er den norske  

versjonen oversatt fra svensk versjon i 2004, sist revidert i 2007. Grethe 

Laurtitzen (SIRUS) og Heid Nøkleby (Tyrili) har hatt hånd om både 

oversettelsen og revideringen, og holder  sertifiseringskurs for bruk av 

verktøyet. Verktøyet kan brukes både via telefonintervju og direkte intervju, og 

i denne studien vil sistnevnte være formen. 

Utgangspunktet for EuroADAD er ASI (Addiction Severity Index) utviklet i USA 

av McLellandgruppen. ASI er i struktur, oppbygning og konstruksjon meget likt 

EuroADAD, men er tilpasset voksne brukere/pasienter. En amerikansk 

ungdomsversjon av ASI ble først introdusert benevnt ADAD (Adolescent Drug 

Abuse Diagnosis). Dette verktøyet  ble etterhvert kritisert blant annet for 

navnet som fokuserte på "Diagnosis", en egenskap man mente verktøyet ikke 

hadde. Dette førte til at gruppen bak ADAD, Alfred Friedman, Arlene Terras og 
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David Øberg fra Sverige lagde en ny tilpasset Europeisk versjon som nå har 

navnet European Adolescent Assessment Dialogue. Som navnet tilsier er 

fokuset nå et intervju med klart preg av dialog med pasienten og høy grad av 

brukermedvirkning.  Som utgangspunktet ASI, er EuroADAD forankret i en 

eklektisk tradisjon med flerfaglighet og flerdimensjonalitet som bærende 

element. Instrumentet er derfor bygget opp med spørsmål rundt 7 livsområder 

som tilsammen er tenkt å gi et helhetlig bilde av pasientens tilstand.  

Med dette knyttet man rusmisbruket til en flerdimensjonal problemforståelse 

hvor selve avhengighetstilstanden sees som et av flere element innenfor et 

større problemområde (Lauritzen 2010). Et annet viktig grep er at 

spørsmålene i de ulike dimensjonene er knyttet til anerkjente risikofaktorer for 

utvikling av rusrelaterte problemer. Enkelte anfører at dette gir vektøyet et for 

sterkt "problemfokus" men det gir samtidig en god mulighet til å predikere 

problemutvikling, og dermed iverksette tiltak for å bremse negativ utvikling. 

!
Nedenfor gjengis de syv områdene med noen eksempler på tematikken som 

berøres, hentet fra veilederen til instrumentet: 

!
• Fysisk helse 

Inneholder spørsmål om generell helsetilstand samt langvarige og alvorlige 

helseproblemer. Helseproblemer knyttet til misbruk og seksuell atferd berøres 

også. I tillegg til sykehusinnleggelser, legebesøk og evt medisinering for fysiske 

helseproblemer. 

!
• Skole 

Handler om nåværende skole eller sysselsettingssituasjon. En sjekkliste tar opp 

ulike skoleproblemer som motivasjon, prestasjon, tilpasning, trivsel og 

skulking. 

!
!
!
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!
• Sosiale forhold 

Omfatter blant annet kjæreste og vennerelasjoner med særlig fokus på misbruk 

og kriminell atferd. Området berører også fritid, mobbing, slåssing, seksuell 

identitet og risikoatferd. 

!
• Familie 

Kartlegger alvorlige problemer hos foreldre og søsken. Under dette området 

innhentes informasjon om familiens klima og relasjoner til familiemedlemmer, 

først og fremst mor og far og evt fosterforeldere. Her berøres også pasientens 

tilpasning til familien. 

!
• Psykisk helse 

Måler nåværende og tidligere erfaringer med psykiske/følelsesmessige 

problemer og evt behandling. En sjekkliste med ulike psykiske vansker og 

tilstander gjennomgås. Kapittelet avsluttes med spørsmål om følelsesmessig, 

fysisk og seksuell mishandling. 

!
• Kriminalitet 

Kartlegger problemer med myndigheter og med kriminelle aktiviteter. En 

sjekkliste med ulike lovbrudd gjennomgås med spørsmål blant annet om 

debutalder og hyppighet. 

!
• Alkohol og narkotika 

Belyser debut, bruksmønster, inntaksmåter for ulike rusmidler. Tegn på 

misbruk og avhengighet berøres i tillegg til evt behandlingserfaring. 

!
Hvert område kartlegges gjennom den samme strukturen med en kombinasjon 

av lukkede ja/nei spørsmål og spørsmål, som graderes av pasienten på en skala 

fra 0 til 4. Pasienten stilles spørsmål om han/hun er bekymret for sin situasjon 

rundt det aktuelle området, og om det ønskes bistand/hjelp 
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Intervjuet har gjennomgående «siste 30 dager» og «tidligere i livet» som 

tidsvinduer. Noen spørsmål er knyttet til «siste 6 måneder». Det vil si at man i 

hovedsak interesser seg for den aktuelle situasjonen rundt 

kartleggingstidspunktet men kartlegger samtidig et utvalg av viktige 

livshendelser, som f.eks selvmordsforsøk, hvem har du bodd lengst sammen 

med, osv. 

Pasientens vurderingsskala - alvorlighetsvurdering 

0 - Ingen problemer/behov for hjelp 

1 - Lite problemer/behov for hjelp 

2 - Moderate problemer/behov for hjelp 

3 - Betydelige problemer/behov for hjelp 

4 - Svært store problemer/behov for hjelp 

!
I tillegg til dette skal intervjuer gi en alvorlighetsvurdering (Severity Rating) 

på en skala fra 0-9. 

!
Intervjuers vurderingsskala - alvorlighetsvurdering 

0 - 1 Ingen reelle problemer, behandling ikke nødvendig 

2 - 3 Lite problemer, behandling trolig ikke nødvendig 

4 - 5 Moderate problemer, noe behandling nødvendig 

6 - 7 betydelige problemer, behandling nødvendig 

8 - 9 Svært store problemer, behandling absolutt nødvendig 

!
All informasjon innenfor området tas i betraktning av intervjuer og denne 

velger så et tallpar (f.eks 2-3 eller 4-5) som etter klinisk skjønn og manualens 

veiledning synes og gi det riktigste bilde. Neste trinn er å ta for seg pasientens 

skåre av hjelpebehov og dersom denne har valgt tall på nedre ende av skala (0 

- 1) skal intervjuer velge laveste tall i sitt tallpar. Når pasienten velger høyeste 

tallrekke velger intervjuer høyeste tall i tall paret. 

!
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Hvert område blir altså beskrevet og vurdert av både pasient og intervjuer når 

det gjelder alvorlighet og grunn til bekymring, i tillegg skårer pasienten selv 

sitt opplevde hjelpebehov. 

Intervjuers alvorlighetsvurdering (SR) samt pasientens skåre for bekymring/

hjelp overføres så til profilskjema som gir et helhetlig bilde over livssituasjonen 

og et godt utgangspunkt for videre behandling. 

!
4.2. Intervjuene 

Det har hele tiden vært klart at intervjuene kun skal foretas av undertegnede, 

delvis fordi det kreves sertifisering, men også av hensyn til ønsket om å samle 

erfaring om bruk av verktøyet på et sted. Tanken var også at det ville sikre at 

intervjuene ble gjennomført på samme måte og med samme forståelse fra en 

og samme intervjuer. 

Som en del av oppsummeringen av funnene i intervjuet, settes det opp en 

oppfølgingsavtale med pasienten hvor disse gjennomgås og settes opp i et 

tilbakemeldingsskjema som følger samme struktur som instrumentet forøvrig. 

Funnene gjøres til gjenstand for drøfting og diskusjon, og benyttes som 

utgangspunkt for å konstruere en behandlingsplan. Denne praksisen, 

kombinert med instrumentets innebygde fokus på pasientens egne vurderinger 

av bekymring og hjelpebehov, sikrer høy grad av brukermedvirkning. 

!
4.3. Reliabilitet og validitet 

Denne studien har ikke som mål å vurdere eller evaluere EuroADAD som 

forskningsinstrument. Dermed vil heller ikke verktøyets psykometriske 

kvaliteter som f.eks reliabilitet og validitet bli satt i fokus knyttet til 

gjennomføringen av denne datainnhentingen. 

Det er imidlertid foretatt tre andre undersøkelser eller studier som har 

relevans når det gjelder instrumentets kvaliteter som pålitelig verktøy i 

behandling og forskning. Hovedkonklusjonene fra disse gjengis nedenfor. 

!
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Den første er utført av Grethe Lauritzen i 2010 og er en undersøkelse hvis 

formål er å se nærmere på kvaliteter ved EuropASI (European Addiction 

Severity Index ) som pålitelig verktøy for forskning og praksisformål. EuropASI 

er som nevnt voksenversjonen av EuroADAD og deler samme konstruksjon og 

struktur. EuropASI ble benyttet som instrument i en stor oppfølgingsstudie av 

500 misbrukere over en ti års periode, og det er denne studien som danner 

grunnlaget for vurderingen av verktøyet. Instrumentets reliabilitet og valididet 

er nøye vurdert og funnet svært god og dets multifasetterte konstruksjon 

vektlegges som særlig viktig (Lauritzen 2010).  

Videre har Josefine Børjeson i 2011 gjort et doktorgradsarbeide ved 

universitetet i Umeå, Sverige, hvor fokuset har vært å vurdere de 

psykometriske kvalitetene ved den Svenske versjonen av ADAD. ADAD er som 

kjent den tidligere versjonen av EuroADAD, men fremdeles i bruk ved Svenske 

institusjoner for unge misbrukere. Børjeson har gjennomført en grundig og 

kritisk gjennomgang av instrumentet, samt at hun har oppsummert to svenske 

studier som har evaluert verktøyet tidligere. Igjen konkluderer hun med at 

verktøyet holder god kvalitet målt på reliabilitet og validitet og bør anbefales 

benyttet og videreutviklet innenfor feltet (Børjeson 2011). 

!
Sist henvises det til et evalueringsarbeid utført i 2011 av Pal Czbor m.fl. som 

fokuserte på evaluering av de psykometriske kvalitetene ved EuroADAD, som 

altså er det verktøy denne studien handler om. Fire forskjellige grupper med 

pasienter fra tre land og ulik behandlingsstatus ble intervjuet av en gruppe 

sertifiserte intervjuere. De fant at verktøyet hadde en høy grad av reliabilitet 

og validitet og var i et og alt et pålitelig verktøy for kartlegging av rusrelaterte 

og psykososiale problemer blant ungdom og unge voksne (Pal Czobor 2011). 

!
Nevnes bør også at Stiftelsen Klokkergården-kollektivet her hjemme har 

benyttet EuroADAD som kartleggingsinstrument på alle sine beboere siden 

2004, og har tilegnet seg en bred og omfattende kunnskap om instrumentet, 

med særskilt vekt på behandlingsplanlegging. De har oppsummert sine 
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erfaringer i en artikkel i 2010, og fremhever der blant annet den 

breddekunnskap de har ervervet seg om brukergruppen gjennom 

instrumentets multivariate konstruksjon. Videre skriver de at de har valgt å 

fordele ansvaret for intervjuene på kun to personer, med den begrunnelse at de 

minsker risikoen for feilkilder ved at intervjuerne opparbeider seg særlig 

spisskompetanse på bruk av verktøyet. De har besluttet å videreføre EuroADAD 

som fast verktøy i kartleggings og behandlingsarbeidet, og vil arbeide for å 

videreutvikle dette for sitt formål. 

!
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har et pågående prosjekt med 

testing og evaluering av ulike kartleggingsverktøy som benyttes i Norge. På 

deres dedikerte hjemmeside www.psyktest.no, fremgår det at de har som mål å 

teste ut/evaluere EuroADAD i løpet av 2014. Resultatet herfra ser man frem til 

med spenning. 

!
5.  Funn og resultater, utvalg 

5.1. Utvalg 

De undersøkte er  59 unge pasienter  av begge kjønn henvist til 

sosialmedisinsk poliklinikk for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De er 

enten henvist av sin fastlege eller sosialtjenesten i kommunen. Gruppen 

spenner i alder fra 17 år til og med 25 år. Majoriteten av pasientene i utvalget 

er mellom 19 og 21 år. Dertil er eneste inklusjonskriterie i studien at de 

befinner seg innenfor riktig alderskategori. Utvalget er lite i antall, men 

studien tar heller ikke mål av seg til å generalisere funn og slutninger til andre 

populasjoner ved andre poliklinikker andre steder i landet.  

!
Alle intervjuer er foretatt av undertegnede  i poliklinikkens lokaler. Alle har 

blitt gitt anledning til ikke å la seg intervjue, men ingen har benyttet seg av 

denne muligheten. Selve intervjuet  er tidsmessig stipulert til omkring 1,5 

time, men varierer noe både opp og ned i tid. De 59 intervjuede er tilfeldig 
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utvalgt og utgjør majoriteten av de pasienter som er henvist poliklinikken siste 

år innenfor målgruppen.  

Gruppen utgjør altså ikke 100 % av de pasienter som fyller inklusjonskriteriene 

innenfor det tidsrom datainnsamlingen har foregått. Dermed har vi et frafall i 

utvalget som må hensyntas. Frafallet er imidlertid ikke større enn 10 pasienter, 

og det er helt tilfeldig at de ikke har blitt inkludert i studien. Det er kun 

kapasitetshensyn ved intervjuer som har vært grunnlaget for at frafallsgruppen 

ikke har blitt inkludert og ikke egenskaper eller forhold ved pasientene selv. 

Dermed er vår vurdering at seleksjonsskjevheten er liten i studien.  

!
Rutinemessig har alle pasienter fått tilbud om å dele opp intervjuet over to 

samtaler eller avbryte, ta en pause og ta opp igjen intervjuet senere eller annen 

dag. Det har kun vært 1 pasient som har benyttet seg av dette gjennom alle 

intervjuene. De øvrige har gitt klart uttrykk for at de har vært godt fornøyd 

med intervjuet, til tross for at mange spørsmål er nærgående og svært private. 

Eksempler på dette er spørsmål vedr seksuelle overgrep, fysiske overgrep, 

suicidforsøk og mangel på fremtidstro.  

De 59 pasienter som er intervjuet er et utvalg av de unge voksne i vår 

pasientgruppe, men jeg er selvsagt klar over at utvalgets størrelse setter 

begrensninger for brede analyser. 

Nedenfor presenteres noen av de funn som gjort gjennom de 59 intervjuene. 

Det er innsamlet store mengder data, men det vil fokuseres på data som er 

relevant for forskningsspørsmålet som stilles og hypotesen som bygger på 

denne. I tillegg vil det presenteres data som synes relevante sett i relasjon til 

kunnskap om særlig viktige risikofaktorer. Det er dermed mye data som ikke 

benyttes i denne omgang, men det er et håp om de kan komme til anvendelse 

for senere studier. 

Drøfting/diskusjon og analyse vil følge i eget kapittel etter presentasjonen. 

!
!
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5.2. Funn, resultater 

Som man vil huske er hovedhensikten med denne studien å prøve ut 

kartleggingsverktøyet EuroADAD i en sosialmedisinsk poliklinikk. Dette utledet 

følgende forskningsspørsmål: 

!
Er EuroAdad et godt/nyttig verktøy for kartlegging av ungdom og unge 

voksne pasienter ved en sosialmedisinsk poliklinikk innenfor TSB? 

!
Den underliggende hypotese er at verktøyet har en plass i poliklinikkens 

verktøykasse for kartlegging og utredningsformål, og en ønsker altså å prøve 

dette ut. Utprøvingen har foregått ved at jeg har gjennomført 59 intervjuer. 

Om det er mulig å si noe om hvorvidt verktøyet oppleves som nyttig kan f.eks 

belyses ved å forsøke å besvare følgende tileggsspørsmål. 

Var intervjuet mulig å gjennomføre uten for stort frafall og møtte alle til 

intervjuet? Svaret her er ubetinget ja, da alle pas som ble tilbudt intervjuet 

takket ja og ingen målbar misnøye eller utilfredshet under eller i etterkant av  

intervjuet. Alle som avtalte intervju, møtte til avtalen. 

Videre var vi opptatt av at verktøyet skulle gi oss et flerdimensjonalt innblikk i 

de unges rusproblemer . Nedenfor følger en presentasjon av et utvalg variabler 

som vil kunne bidra til å gi oss et svar på det spørsmålet. Det hentes ut 

variabler fra hver dimensjon i intervjoppsettet, og gjengir dem i samme 

rekkefølge som de er satt opp der. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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5.3. Generell informasjon 

5.3.1.Fordeling av alder og kjønn i utvalget 

Det kan være fornuftig å beskrive gruppen etter kjønn og alder når man ønsker 

å tegne et bilde av et utvalg. I dette utvalget er det 38 menn og 21 kvinner. 

Den yngste pasienten er 17 år og den eldste er 25 år. Deler man gruppen i to 

grupper,  "yngste" (17-20) og "eldste" (21-25) får man 30 pasienter i den 

yngste gruppen og 29 pasienter i den eldste gruppen, altså omtrent delt i to 

like store grupper. Ser vi på hele utvalget under ett  ligger hovedvekten av 

pasienter (44 stk) mellom 19 - 22 år. 

Kjønnsfordelingen er i tråd med hva vi ellers finner i russektoren i Norge. I  

alminnelighet er det vanlig å finne en overvekt av menn blant 

brukergruppene. 

!
5.3.2. Bolig og boforhold 

Hvordan pasienter bor er også viktig både med tanke på livskvalitet generelt 

men også i hvilken grad de har tilknytning til nære omsorgspersoner som f.eks 

kan bistå i en behandlingsprosess. I utvalget som helhet finner man flere ulike 

boforhold. 18 stk oppgir at de bor alene mens hele 32 bor sammen med en 
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eller begge foreldrene. 2 oppgir at de bor hos venner, 2 hos andre slektninger, 

2 sammen kjæreste og 1 oppholder seg på sykeshus. Altså rapporterer 54 % av 

utvalget at de deler bolig med en eller begge foreldrene. 

!
5.3.3. Nasjonalitet 

Av de 59 i utvalget var 54 etnisk norske. To var fra Iran og to var fra 

Colombia, en fra Sverige. Alle behersket språk og kultur og det var ingen 

innspill under intervjuene fra de som ikke var født i Norge som tydet på at de 

hadde problemer med å forstå språk, spørsmål eller hva slags intervjusetting 

de var med på. Det er likevel verdt å merke seg pasientenes nasjonaliteten når 

man søker å kartlegge bredt. Det er ikke ukjent at personer med sin identitet 

tett knyttet til en annen kulturforståelse enn den norske, kan ha særegne 

utfordringer i møte med offentlige tjenester som må hensyntas og forstås om 

behandlingen skal bli effektiv. 

!
5.3.4. Foreldrenes sysselsetting 

Foreldrenes sysselsetting kan være av interesse på flere måter. Vi ser at en 

relativ stor andel av utvalget (54 %) fortsatt bor sammen med en eller begge 

foreldrene, og til tross for at flere har egen inntekt, vil f.eks foreldrenes evne 

til egen inntjening bety noe for familiens samlede økonomiske status. Vi vet at 

fattigdom er et økende problem i Europa og også i Norge. Å leve med 

anstrengt økonomi over tid kan være en stressituasjon for familien, og utgjøre 

en belastning som utgjør en risiko for sosial ekslusjon og isolasjon.  

I vårt utvalg hadde imidlertid 43 av pasientene en eller begge foreldre i 

innteksgivende arbeid, hvilket utgjør 78 % av utvalget. Kun 3 foreldre ble 

oppgitt som arbeidsledige, 12 som uføretrygede. 

!
5.4. Fysisk Helse 

Spørsmål om fysisk helse er en egen dimensjon i verktøyet og er alltid aktuellt 

og viktig og fange opp. Her vil jeg likevel bare gjengi svarene fra et par av 
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spørsmålene som indikerer en slags grovkornet problembelastning innenfor 

området. Pasientene blir blant annet spurt om de har kroniske sykdommer 

eller lanvarige problemer som plager dem eller påvirker livsførselen. Her 

svarer 69 % (41) at de ikke har slike plager. De blir også bedt om å selv 

bedømme sin egen generelle fysiske helse på en skala fra 1 til 4. 78 % angir 

sin generelle helse til 2 (sånn passe) og 3 (bra). 15 % tyr til tallkarakteren 4 

(veldig bra) for å beskrive sin helsesituasjon. Kun fem pasienter bedømmer 

seg selv til tallkarakter 1 (dårlig), hvilket skulle tilsi at utvalget som sådan ser 

ut til å ha en akseptabel helse. 

!
5.5. Sysselsetting/Skole 

Spørsmål om sysselsetting vil ofte gi verdifull informasjon om hvorvidt 

pasienter er i meningsbærende aktivitet, som f. eks inkluderer tilgang til 

forpliktende sosial settinger. I utvalget er det spurt om hva slags syssellsetting 

de har hatt siste 30 dager. Hele 52 % svarer at de ikke deltar i noen form for 

strukturert sysselsetting. Rundt  30 % er i arbeid, 10 % går på skole og 

nærmere 7 % går på kurs. Med tanke på at utvalgets alder er det muligens 

tankevekkende at så få går på skole.  På spørsmål om de selv opplevde å 

mislykkes på skolen sist de gikk der, svarer 38 % ja og 62 % nei. På spørsmål 

om de opplevde sviktende motivasjon for å gjøre det bra på skolen, svarer  

69 % ja og 31 % nei. Jeg finner det vanskelig å si noe om disse funnene er 

anderledes enn hva en vil finne i den ungdomsgruppen som ikke er pasienter 

ved sosialmedisinsk poliklinikk. Likevel synes ikke funnene å peke tydelig i 

retning av underpresterende skolesvake unge. En nærmere analyse av flere 

data fra denne dimensjonen vil kunne kaste lys over dette. 

!
!
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5.6. Sosiale forhold 

Den sosiale dimensjonen i livet er overmåte viktig for oss alle, så også hva 

angår de unge i vårt utvalg. Tilsammen 36 spørsmål i tillegg til muligheten for  

å benytte egne kommentarfelt er satt sammen for å belyse viktige forhold ved 

denne dimensjonen. Pasientene blir blant annet spurt om de har en venn som 

de kan snakke med om de skulle ha et problem de ønsker å dele med noen. 

Godt over 90 % av utvalget svarer at de har det. Videre blir de blant annet 

spurt om de tilhører en gjeng eller en gruppe som driver med kriminalitet 

eller andre sosialt uakseptable aktiviteter. Her svarer 86 % at de ikke tilhører 

en slik gruppe, kun 14 % (8 personer) svare ja på spørsmålet. 

På spørsmål om de er fornøyd med sitt sosiale liv, angitt på en skala fra 0 til 3, 

svarer 11,8 %  med tallet 0 (ikke fornøyd i det hele tatt). 27 % svarer med 

tallet 1 (litt fornøyd), i overkant av 40 %  svarer med tallet 2 (ganske 

fornøyd), 18 % svarer med tallet 3 (veldig fornøyd).  

Tallparet 2 og 3 (ganske fornøyd og veldig fornøyd) utgjør således et flertall 

selv om tendensen ikke er overveldende.  

!
5.7. Familie 

Det er utstrakt enighet i feltet om at familien er viktig som sosialiseringsarena, 

som oppvekstarena, som en trygg havn ved behov for landligge og som 

læringsarena på godt og vondt. Informasjon om familien er en egen dimensjon 

i verktøyet, og dette gjenspeiler familiens særskilte posisjon som rettesnor og 

påvirkningsagent i mange sammenhenger, også når det gjelder utvikling av 

problematiske livshendelser. Det er enighet om at flere atferdstrekk eller 
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tilbøyeligheter eller sågar psykiske diagnoser har en genetisk 

arvbarhetsdimensjon, selv om den eksakte styrken er vanskelig å anslå. 

Begrepet sosial arv peker også på at man som barn og ungdom blir påvirket av 

og, i varierende grad, reproduserer enkelte av familiens særtrekk. Å vokse opp 

i en dysfunskjonell familiestruktur med mye bråk og konflikter, mangel på 

tillitt mellom familiemedlemmer og pågående rusmisbruk, er en tung 

risikofaktor for utvikling av egne problemer. Med bevissthet om dette er 

familiedimensjonen i verktøyet konstruert med spørsmål som dreier seg 

forholdet mellom foreldre og barn, tillitt og støtte, men også bråk og 

konflikter, rus og psykisk lidelse.  

Pasientene spørres blant annet om det er noen personer i deres nærmeste 

familie som de mener har eller har hatt store problemer med narkotika. 35,5 

% av utvalget bekrefter at en eller begge av forelderene /søsken sliter med 

store rusproblemer.  Majoriteten i utvalget er har altså ikke denne 

belastningsfaktoren i sin nære familie. Det samme spørsmålet stilles med 

fokus på psykisk helse, og da svarer i overkant av 33 % at en eller begge av 

foreldrene/søsken har store problemer knyttet til psykisk lidelse. I tillegg 

stilles det samme spørsmålet knyttet til kriminalitet i nær familie, og her 

svarer  i underkant av 14 % at en eller begge av foreldrene/søsken sliter med 

store problemer knyttet til kriminalitet.  Dette antyder at majoriteten i 

utvalget har en familie som ikke er påtagelig påvirket av kriminalitet, 

rusmisbruk eller psykisk lidelse. Dette betyr selvsagt ikke at disse pasientene 

ikke opplever utfordringer i tilknytning til sine familier, men altså ikke knyttet 

til disse fenomenene. 
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5.8. Psykisk helse 

En av de viktigste dimensjonene som kartlegges i verktøyet, er knyttet til 

spørsmål om psykisk helse. Som nevnt tidligere i teorikapittelet ser det ut til å 

være et tett og nær samvirkning mellom ulike psykiske lidelser og rusmisbruk. 

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å slå fast hva som er en følgetilstand 

av hva, om rus skaper psykiske lidelser eller om pasienter med psykiske 

lidelser har en tilbøyelighet til å benytte rusmidler. Slik det nå ser ut, er begge 

deler riktig og det slås fast i nyere forskning at omkring 60 % av unge med 

rusrelaterte problemer også tilfredstiller kriteriene for en psykisk diagnose 

(Fahlke 2012). De vanligste diagnosene man finner er angst og 

depresjonstilstander samt atferdsforstyrrelser. 

!
Denne dimensjonen er bygget opp med 38 spørsmål i tillegg til kommentarfelt 

tilgjengelig for intervjuer. Her skal det gjengis bare utdrag av funn fra enkelte 

spørsmål. Pasientene blir innledningsvis spurt om hvor mange ganger de har 

fått behandling for psykiske eller følelsesmessige problemer, såvel poliklinisk 

som døgnbaserte tiltak. Her svarer 79 % av utvalget at de har fått poliklinisk 

behandling en eller flere ganger for slike tilstander før de har blitt pasienter 

hos oss. Mindertallet (21 % ) mottar slik behandling for første gang ved 

henvisning til sosialmedisinsk poliklinikk. Når det gjelder døgnbasert 

behandling er forholdet motsatt, med vel 60 % av utvalget som aldri har 

mottatt slik behandling ved oppstart hos oss og vel 40 % som har erfaring 

med døgnbasert behandling av ulik lengde. 

!
Det stilles en rekke ja/nei spørsmål i denne modulen. Et av spørsmålene er om 

pasienten har vært trist eller deprimert siste måned. Her svarer 69 % av 

utvalget bekreftende på dette. Videre spørres det om hvorvidt pasienten har 

hatt selvmordstanker siste måned. Her svarer vel 39 % bekreftende på dette. 

Det spørres også om pasienten har hatt en følelse av håpløshet med tanke på 

fremtiden den siste måneden. Her svarer 71 % bekreftende på dette.  
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En rekke andre spørsmål vil utfylle bildet og fremstille utvalget mer nyansert, 

men funnene bekrefter bildet av unge med rusrelaterte utfordringer som også 

sliter med mye tristhet og depresjonstilstander. 

!
5.9. Kriminalitet 

Spørsmål knyttet til kriminalitet er et annet viktig område for kartlegging. I 

likhet med de øvrige dimensjonene er verktøyet konstruert med med spørsmål 

som søker å avdekke forhold som indikerer risiko for negativ utvikling. Her vil 

det gjengis funn fra noen sentrale spørsmål. Pasientene blir spurt hvor mange 

ganger i livet de er blitt anholdt eller arrestert av politiet. Her fordeler 

utvalget seg i tre grupper hvorav 17 %  (10 personer) aldri har vært anholdt, 

57 % (34 personer) har vært anholdt mellom en og seks ganger, og den siste 

andelen på 25 % (15 personer) som har vært anholdt mellom ti og tretti 

ganger.  

!
Videre spørres det om pasienten for tiden har en betinget dom eller er ute på 

prøve. Her svarer et overveldende flertall på 86 % nei. Kun 11 % (7 personer) 

svarer bekreftende på dette. Videre spørres det om hvor mange dager av siste 

30 man har vært innblandet i kriminelle aktiviteter. Her svarer vel 60 % at de 

ikke har vært innblandet i slike aktiviteter overhodet siste måned, legger man 

til gruppen som har vært innblandet i slike aktiviteter begrenset til fem dager, 

stiger prosentandelen til vel 80 % av utvalget. Altså har mange i utvalget vært 

i kontakt med politiet, men relativt få melder om tett tilknytning til 

høyfrekvent kriminalitet.   

!
5.10. Rus og rusmidler 

Dimensjonen om rusbruk og rusmidler er den siste i verktøyet og naturlig nok 

en av de viktigste modulene for oss i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det 

er også under denne dimensjonen jeg har valgt å presentere de fleste funnene. 

Disse blir presentert under egne overskrifter i det følgende. 

!
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5.10.1. Rusmiddelbruk i hele utvalget 

Det er interessant i denne sammenheng å se nærmere på hvilke rusmidler 

pasientene foretrekker. Her fremkommer det med tydelighet at alkohol, 

cannabis (og tobakk) er de to (tre) suverent mest brukte rusmiddlene. Alkohol 

benyttes av 100% i utvalget. Cannabis benyttes av 97% i utvalget og er 

foretrukket illegalt rusmiddel.  

Deretter følger bensodiazepiner (78%), amfetamin (73%), kokain (58%), 

ecstasy (54%), heroin (27%), LSD (20%) og sniffing av gass og bensin(17%).  

Et interessant funn her er at anslagsvis 2/3 av utvalget aldri har brukt heroin, 

LSD, eller sniffet gass/bensin. 

!
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5.10.2. Rusmiddelbruk fordelt på alder 

Et annet forhold som kan være av interesse, er knyttet til eventuelle forskjeller 

i rusmiddelbruk mellom den yngste delen av utvalget og den eldste. Vi har her  

delt gruppen i 17 - 20 år og 21-25 år. Gruppenes størrelse ble da henholdsvis 

30 pasienter i den yngste gruppen og 29 pasienter i den eldste gruppen. Som 

det synes følger gruppene hverandre tett og det er ikke store variasjoner 

mellom gruppenes foretrukne rusmiddel . Det eneste unntaket ser ut til å være 

knyttet til amfetamin og kokain hvor den yngste delen av utvalget ser ut til å 

ha et noe mindre forbruk. 

!
En kan se for seg at de yngste vil være knyttet til lettere rusmidler som alkohol 

og cannabis, og de eldste mer orientert mot heroin og benzodiasepiner. Det er 

svært få som debuterer med de "hardeste" rusmidlene som første ruserfaring, 
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men i dette utvalget er de yngste mellom 17 - 18 år hvilket, skulle kunne tilsi 

at de allerede har noen år i rusmiljøet før de kommer til oss.  

!
5.10.3. Rusmiddelbruk fordelt på kjønn 

Generelt kan man si at funnene tilsier at guttene og jentene følger hverandre 

tilnærmet likt og det er relativt små forskjeller på rusmiddelbruk. Verdt å 

merke seg likevel er at jentene har et noe større andel av amfetamin, 

bensodiazepiner og partydop mens guttene rapporterer et større forbruk av 

heroin, LSD og sniffing av gass/bensin. 

Det er godt kjent at kvinners og menns kjønnsroller er ulike på mange 

områder, og det gjelder også innenfor misbruksfeltet. Det kan se ut som  

kvinner har ulike veier inn i misbruk, ulike roller  i misbrukstilværelsen og 
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ulike veier ut av misbruk. Når det gjelder fordeling av kjønn i behandling, er 

det vanlig å finne et flertall menn fremfor kvinner, hvilket også er tilfelle i 

foreliggende materialet. Fordelingen er omtrent 1/3 kvinner og 2/3 menn. 

Også kvinner og menns dominerende emosjoner knyttet til misbruksutvikling 

kan se ut til å være ulike, ved at menn er mer preget av aggresjon og 

utadvendte holdninger og kvinner ofte preges mer av introverte tilstander 

knyttet til f.eks relasjoner (Lossius - red., 2011). Funnene i vårt utvalg 

bekrefter imidlertid ikke disse tendensene da hovedinntrykket er at det er 

relativt små forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder foretrukket 

rusmiddel. 

!
5.10.4. Administrasjonsmåte 

Spørsmål om administrasjonsmåte eller inntaksmåte av valgt rusmiddel er 

viktig informasjon når det gjelder å vurdere alvorligheten og karakteren av 

rusbruken. Særlig anses injisering av rusmiddel som et klart signal om alvorlig 

misbruk, og det kan være fornuftig å gjengi data om dette i den hensikt å 

beskrive utvalget. Det spørres altså etter om hvorvidt pasientene har injisert 

rusmidler noengang. 39 % av utvalget rapporterer at de bruker sprøyter som 

en av flere inntaksmåter. Av guttene svarer 42% at de har injisert og 33 % av 

jentene har gjort det samme. Altså svarer majoriteten at de ikke har injisert 

men en noe større andel av guttene har "skutt" enn jentene. 

!
5.10.5. Debutalder i utvalget. 

Debutalder av er en variabel som kan være av interesse når man søker å 

beskrive et utvalg, særlig siden dette forholdet synes å predikere alvorlighet 

for senere negativ utvikling. 
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Ved en gjennomgang av materialet finner vi at debutalder på alkohol fordeler 

seg fra yngste på 5 år til eldste på 16 år. Absolutt de fleste  (95%) har debutert 

før fylte 16 år. 

Når det gjelder cannabis fordeler debutalder seg fra den yngste på 11 år til 

den eldste på 18 år. Igjen har en klar majoritet av utvalget debutert før fylte 

16 år. Når det gjelder debutalder på amfetamin fordeler denne seg fra yngste 

på 10 år til eldste på 21 år. Majoriteten debuterer mellom 15 - 18 år. 

Debutalder på bensodiazepiner fordeler seg fra yngste på 13 år til eldste på 21 

år. Majoriteten debuterer mellom 16 til 19 år. Debutalder på kokain fordeler 

seg fra 14 til 21 år. Majoriteten debuterer mellom 16 - 19 år. Debutalder på 

heroin fordeler seg fra 14 år til 21 år. Majoriteten debuterer mellom 16 - 20 

år. 

Altså har vi en gradvis forskyvning av debutalder fra ung til eldre om vi følger 

rekkefølgen alkohol, cannabis, amfetamin, bensodiazepiner, kokain og heroin. 

Et hovedtrekk er at de fleste i utvalget debuterer på alkohol og cannabis før 

fylte 16, de øvrige rusmidler mellom 16 og 18. 

!
6. Diskusjon, drøfting 

I det videre vil jeg forsøke å se nærmere på funnene som er presentert ovenfor 

og diskutere noen mulige implikasjoner. Vi starter med diskutere de primære 

funnene relatert til forskningsspørsmålet for deretter gå nærmere inn på de 

sekundære. Til slutt oppsummeres det noen hovedkonklusjoner for studien og 

antydes noen veier videre.   

!
Er EuroAdad et godt/nyttig verktøy for kartlegging av ungdom og unge 

voksne pasienter ved en sosialmedisinsk poliklinikk innenfor TSB? 

!  37



For å kunne mene noe om hvorvidt EuroADAD er et nyttig instrument for oss, 

må vi kjenne til målsettingen med å teste ut instrumentet.  

Vårt mål var først og fremst å sjekke ut om det var mulig å tilpasse verktøyet til 

den daglige driften ved poliklinikken ved f.eks kartlegging av tidsforbruk for 

gjennomføring og hvordan pasientene ville ta imot intervjuet. Dernest ønsket 

vi å finne ut om instrumentet ville gi oss det brede datatilfang vi ønsket oss for 

å kunne videreutvikle vår behandlingsplanlegging og metodeutvikling for våre 

yngste brukere. Sist men ikke minst, ønsket vi oss et verktøy som systematisk 

samlet inn data og kunnskap om våre yngste pasienter, ikke bare direkte om 

rus og rusmidler, men også om viktige tilstøtende områder som psykisk helse, 

fysisk helse, skole/arbeid, kriminalitet, familie og venner. 

Før vi startet opp denne studien benyttet vi rutinemessig Audit (Alcohol Use 

Identification Test), Dudit (Drug Use Disorder Identification Test) og Dudit - E. 

Alle tre instrumenter er å betrakte som screeninginstrumenter og er konstruert  

for selvutfylling av pasientene. Dudit - E kan også brukes som et intervju og 

dekker et større område enn de to foregående. I tillegg benyttes selvsagt 

kliniske intervjuer/kartlegginger samt genogram, nettverkskart og tradisjonelle 

sosialanamneser.  

!
Undersøkelser viser at kliniske kartlegginger uten støtte i systematiske 

instrumenter kan gå glipp av vital informasjon og er ikke tilstrekkelig pålitelige 

for omfattende kartlegging (CR Wilson 2004). 

Sammenliknet med de andre kartleggingsmetodene og instrumentene vi 

allerede har i bruk i kartleggingsarbeidet og videre behandling, er vi meget 

godt fornøyd med instrumentet, og mener at det er en styrke at det dekker 

flere dimensjoner. Det gir funn på en lang rekke relevante områder og 

rusmisbruket sees som et av flere forhold i et sammensatt og komplisert bilde. 

God rusbehandling krever en bred intervensjon og tverrfaglig kunnskap og det 

er bred støtte i internasjonal forskning for at multidimensjonale verktøy i 

kartlegging er nødvendig for å favne kompleksiteten (Kathleen Meyers 1999, 

Rosner 2013). 

!  38



!
Etter å ha benyttet instrumentet gjennom 59 intervjuer, er det likevel betimelig 

å stille spørsmål om det er enkelte spørsmålsstillinger som er godt nok tilpasset 

vår pasientgruppe, noe som vil kunne påvirke instrumentets validitet. De fleste 

studier som refererer til bruk av verktøyet omtaler tilpasset brukergruppe 

hovedsakelig fra 12 til 19 år, enkelte sier 13 til 21 år (Rosner 2013). Vårt 

utvalg denne gangen spenner fra 17 til 25 og representer dermed et 

aldersmessig startpunkt som er ganske mye eldre enn beregnet, det samme 

med sluttpunktet for aldersgruppen. Muligens ville det være fornuftig etter 

ytterligere bruk av verktøyet å se nærmere på om EuropASI (som er 

voksenversjonen av verktøyet) var bedre egnet og tilpasset vår brukergruppe. 

Samtidig ser vi at majoriteten i vårt utvalg befinner seg mellom 19 til 21 år, 

hvilket er innenfor den alderskategori som verktøyet er konstruert for, dog i 

øvre sjikt.  

Som vist tidligere i studien er både EuroADAD og voksenversjonen EuroASIs 

psykometriske egenskaper evaluert, vurdert og målt. Med dette menes at det 

vurderes hvorvidt instrumentet er i stand til å måle de fenomen de er ment å 

måle, og om resultatene kan anses som pålitelige. De undersøkelser som er 

foretatt er helt entydige i sin konklusjon på om at begge verktøy har gode 

psykometriske kvaliteter. Dette også som et moment i vurderingen av om 

EuroADAD er rett verktøy for oss. 

!
Fordeling av kjønn og alder i gruppen 

Som forevist spenner utvalget i alder mellom 17 og 25 år med en majoritet 

mellom 19 og 21 år. Kjønnsfordelingen er ganske nøyaktig 35% jenter og 65% 

gutter. Dette er en fordeling av kjønn i russektoren som støttes av mange 

studier og fraviker ikke i noen retning fra det forventede (Rosner 2013). 

!
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Rusmiddelbruk i hele gruppen 

Her fremkommer det at utvalget som sådant har en klar preferanse for alkohol 

og cannabis. At disse to rusmidlene følges ad støttes av mange undersøkelser 

og representerer ikke noe oppsiktsvekkende særtrekk (Skretting 2009). 

Kanskje mer spesiellt er det at bensodiazepiner er det tredje mest brukte 

rusmiddel, en plass som vanligvis har vært forbeholdt amfetamin de siste ti år. 

Hele 78% av utvalget rapporterer at de bruker bensodiazepiner og amfetamin 

følge deretter med 73%. Et annet funn som er interessant her er at anslagsvis 

2/3 av utvalget ikke har forsøkt heroin, LSD eller sniffet gass/bensin. 

Sistnevnte er det kanskje ikke så oppsiktsvekkende at har lav 

forbruksfrekevens da bruken ofte er preget av eksperimentering med rusing i 

tidlige ungdomsår for så å avløses av andre rusmidler. Likevel er det gledelig 

og litt overraskende at såvidt mange ikke har forsøkt seg på heroin(opiater). 

!
Hovedinntrykket er dog at utvalget som helhet har testet og brukt mange 

forskjellige rusmidler og har gjennomgående et alvorlig forhold til rusmiddler. 

!
Administrasjonsmåte 

Inntaksmåten av et rusmiddel, eller kanskje særlig injisering, anses som tungt 

symbolbærende knyttet til medfølgende alvor for avhengighet og potensielle 

følgeskader. Utvalget har rapportert som helhet at 39% av dem har injisert 

rusmiddler. . Dette vil si at majoriteten IKKE har gjort det hvilket må anføres 

på pluss-siden. Med tanke på at de vanligste rusmiddelene for injisering 
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(heroin og amfetamin) ble rapportert benyttet av noe færre enn forventet er 

det kanskje naturlig at injeksjonsfrekvensen også ligger på dette nivået. 

!
Debutalder i utvalget 

Under dette punktet kan vi sammenlikne data med andre undersøkelser og når 

det gjelder debutalder for alkohol ligger hoveddelen av utvalget på omtrent 

samme nivå som tall fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning (Skretting 

2009). Når det gjelder debutalder for de andre rusmiddlene, har det ikke vært 

like enkelt å fine sammenlignbare data, men vi ser at i vårt utvalg er det en 

jevn forskyvning fra 16 år og oppover om vi følger rekkefølgen cannabis, 

amfetamin, bensodiazepiner, kokain og heroin. Et forhold verdt å nevne er 

likevel at selv majoriteten av utvalget spriker i debutalder med f.eks tre år for 

amfetamin (15-18 år) og at det kanskje må tolkes med ulik bekymring om man 

debuterer som 15 åring vs 18 åring. Altså kan det være vanskelig å trekke 

entydige konklusjoner om utvalgets alvorlighetstilstand på bakgrunn av denne 

variabelen. 

!
Bolig og boligforhold 

Som vi ser ovenfor har utvalget rapportert at 54% av dem bor sammen med en 

eller begge foreldrene. Min forestilling ut fra den kliniske praksisen var at 

mange flere bodde i egen bopel, men så er altså ikke tilfelle. Dette betyr at 

mange har relativ nær kontakt med foreldre og familie, men om dette er en 

fordel eller ulempe sett i relasjon til misbrukssituasjonen kan diskuteres. Man 

kan se for seg at foreldrene kan være viktige støttepersoner i den enkeltes 
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rehabiliteringsprosess, men det kan også være at foreldrene sliter med egne 

utfordringer som snarere skyver den unge videre ut i eget misbruk. Det er 

uansett et positivt tegn at andelen UFB (uten fast bolig) er lik null da en 

vagabonderende tilværelse fra leilighet til leilighet, gjerne med innslag av 

overnattinger ute, ikke støtter opp om gode rehabiliteringsprosesser. Altså gir 

ikke disse funnene grunnlag for en entydig bekymring på dette området. 

!
Sysselsetting/skole/arbeid 

Under denne overskriften er hovedfunnene at en stor del av utvalget (52%) 

ikke deltar i noen form for meningsbærende strukturert aktivitet som skole, 

arbeid eller annet. Poliklinisk behandling begrenser seg alltid til et fåtall timer 

pr uke og om man ikke inngår i andre aktiviteter gjennom uken, blir det 

mange timer som kan fylles med annet. Det er heller ikke fler enn 10% av 

utvalget som går på skole og det er muligens noe lavere enn hva man hadde 

ønsket seg sett utvalgets alder under ett. En konsekvens av dette funnet er 

klart at man må intensivere arbeidet med å tilrettelegge for innsats f.eks fra 

samarbeidende tjenester som NAV og kommunal rustjeneste med sikte på å 

kunne tilby alternative sysselsettingsprogrammer. 

!
Foreldrenes ruserfaring 

Det er enighet om at rusmisbruk i nær familie er å regne som en betydelig 

risikifaktor for utvikling av eget misbruk hos barn og unge (Helgeland 2009, 

Fahlke 2012). Det er i denne undersøkelsen spurt om foreldrene eller søsken 

sliter med store rusproblemer. 35% av utvalget har svar bekreftende på dette 
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hvilket betyr at hoveddelen av de spurte ikke har denne belastningsfaktoren. 

Igjen er det kliniske inntrykket anderledes i det at man har en oppfatning fra 

det daglige arbeidet at denne andelen kanskje skulle være høyere. Dermed ser 

vi et eksempel på at studien kan fungere som et viktig korrektiv til vår faglige 

oppfatning. Hovedinntrykket herfra er dog at dette forholdet ikke gir grunn til 

alvorlig bekymring for brorparten av utvalget, men at det fortsatt er et element 

som er viktig for dem det gjelder. 

!
Kjønn 

Vi har vært opptatt av å finne ut om det fremvises kjønnsforskjeller i utvalget. 

Det er god dekning i forskningen for å hevde at kjønnsaspektet er viktig såvel i 

inngangen til rumisbruk, underveis i misbruket og i rehabiliteringen (S 

Wasilow-Mueller 2001, Erica Bacskai 2011) 

Som nevnt tidligere peker Kari Lossius på at jenter ser ut til å kretse rundt 

relasjonelle spørsmål, også i sin misbrukskarriere mens guttene er preget av 

mer dramatikk og ytre fokus (Lossius 2008). Det er hevdet at gutter oftere har 

et mer ekspressivt drikkemønster, drikker mer og voldsommere blant for å 

demonstrere maskulinitet, selvstendighet og villighet til å utsette seg for 

risikosituasjoner. For jentenes del blir det forslått at de er mer preget av frykt 

for sosiale konskvenser, stigmatisering og utstøting (Angelica Kloos 2009). 

Som en følge av dette har det blant annet blitt lansert hypoteser om at 

utvikling av misbruk hos jenter i større grad er drevet av ytre påvirkning enn 

hva tilfellet er for gutter. Enkelte undersøkelser viser også at jenter har en 

hurtigere misbruksutvikling mot alvorlig misbruk enn gutter og at de ofte 

opplever kontante sosiale konsekvensene som f.eks. marginalisering og 

utstøting (Angelica Kloos 2009).  
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Et annet forhold som skiller guttene og jentene, er at jentene ofte har historier 

om seksuelle overgrep knyttet til sin misbruksutvikling, hvilket gjør dem 

sårbare for utvikling av psykiske lidelsestilstander som posttraumatisk stress 

syndrom og depresjonslidelser. Undersøkelser viser at det er høyere forekomst 

av nettopp depresjonslidelser blant jenter i misbrukspopulasjoner. Særlig er 

dette knyttet misbruk av alkohol og cannabis (.Angelica Kloos 2009).  

Vårt spørsmål er likevel om disse særskilte elementene som ser ut til å skille 

gutter og jenter fra hverandre i misbrukssammenheng, har konsekvenser for 

hvilke valg de tar med hensyn til rusmidler. 

Studien viser at guttene og jentene i utvalget følger hverandre svært tett når 

det gjelder alkohol og cannabis, som er de rusmiddeler som foretrekkes av 

begge kjønn. Av forskjeller finner vi at jentene har en noe høyere 

preferanserate for amfetamin, bensodiazepiner og partydop, mens guttene har 

tilsvarende for heroin, LSD og sniffing/bensin/gass. Altså er hovedinntrykket 

at kjønn i denne populasjonen ikke gir spesifikke valg når det kommer til 

rusmidell. Litteraturen ellers viser at gutter tradisjonellt  bruker mer alkohol 

enn jenter selv om denne trenden har utjevnet seg de siste årene (Skretting 

2009). En forklaring kan være at utvalget består av pasienter som allerede har 

et alvorlig rusproblem ved at de er tatt inn til behandling og dermed har et 

høyere forbruk av rusmiddler generelt. Imidlertid har langt fra alle alkohol 

eller cannabis som "sitt" rusmiddel, ei heller det mest "problematiske" 

rusmiddel. Et forhold kan være at alkohol og cannabis brukes av mange i den 

etablerte misbrukspopulasjonen, et annet er at det er påvist en klar 

!  44



sammenheng mellom forbruk av alkohol og forbruk av hasj (Skretting 2009). 

Dette forholdet bekreftes av studien. 

Foreløpig ser det ut til at det ikke fremkommer klare forskjeller mellom gutter 

og jenters valg av rusmiddel som skulle tilsi at behandlingstilbudet måtte 

tilrettelegges spesielt. Dette er imidlertid i motsetning til hva EMCDDA har 

funnet i en større gjennomgang av tall og undersøkelser for Europa når det 

gjelder "a gender perspective on drug use and responding to drug 

problems" (EMCDDA 2006). Her fremholder de kjønnsperspektivet på 

rusmisbruk som en viktig dimensjon fremover. Vårt bidrag i så måte er at vi 

har kartlagt vårt utvalg med hypotesen om at det kunne være mulig å avdekke 

kjønnsspesifikke forhold, men dette fant vi altså ikke klare holdepunkter for. 

Alderspesifikke forhold 

Vi har også vært interessert i om det vil være mulig å fange opp eventuelle 

ulikheter mellom de yngste og eldste i utvalget. Dette vil være mulig å 

synliggjøre om vi deler utvalget i to med en yngre gruppe (17-20 år) og en 

eldre gruppe (21-25 år). En kan tenke seg at det vil være forskjeller mellom 

gruppene knyttet til utvikling av misbruksidentitet, sosiale forhold, grad av 

destruktive følgetilstander som traumer og depresjonutvikling og 

alvorlighetsgrad av kriminalitet. Et forhold som er omtalt tidligere er utvikling 

av prefrontal cortex som man mener ikke er ferdig utviklet før i tidlig tyveår. 

Dette skulle kunne tilsi at det eldre utvalget burde ha bedre forutsetninger for 

å kunne styre impulser og korrigere innskytelser. Dermed kunne man se for seg 

at disse  muligens kunne vise en noe annen preferanseprofil enn det yngre 

utvalget. 
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Man kunne også tenke seg at det yngre utvalget ennå ikke hadde etablert et 

forhold til de "tyngre" stoffene som amfetamin, kokain, heroin og LSD som var 

likt det vi fant i det eldre utvalget.  

Undersøkelsen viser med tydelighet at begge gruppene følger hverandre og at 

det i all hovedsak ikke er mulig å peke på klare forskjeller mellom gruppenes   

valg av rusmiddel. Det påvises en liten økning av bruk av amfetamin og kokain 

i det eldre utvalget men det anses ikke tilstrekkelig til å beskrive det som en 

viktig forskjell. 

!
Det er heller ikke enkelt å finne andre studier som belyser forholdet mellom 

ungdom og unge voksne som to forskjellige grupper med ulike preferanser og 

kjennetegn. Som vi vil huske spenner hele utvalget i alder fra 17 til 25 år men 

majoriteten i utvalget (74,5%) er mellom 19 og 22 år. Altså en ganske stor 

andel av gruppen som bare skilles ad med tre år. Dermed er kanskje utvalget 

preget av større likhet og homogenitet enn det fremstår når man deler gruppen 

i to. 

Vi har fastslått at i dette utvalget registrerer vi få aldersspesifikke 

bruksmønster av rusmiddel. Funnenes konsekvenser for behandling vil dermed 

ikke kunne tillegges dominerende vekt i utformingen av behandlingstilbudet 

men gir oss et viktig innblikk i tilværelsen til de yngste pasientene ved 

poliklinikken 

!
!
!
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 7. Undersøkelsens svakheter og styrke 

Et åpenbart forhold ved undersøkelsen som må betegnes som en svakhet er 

utvalgets størrelse. Innenfor kvantitativ forskning er det en forutsetning å ha 

utvalg av en viss størrelse for å kunne være i stand til å generalisere og trekke 

slutninger om årsaksforhold og sammenhenger (Per Magnus 2003). Særlig når 

vi, til alt overmål, har delt gruppen i to blir antallet respondenter svært lavt.  

Et annet forhold som fremstår relativt tydelig er at studien viser små ulikheter 

mellom kjønnene når det gjelder valg av rusmiddel og det samme for den 

yngste og eldste delen av utvalget. En forklaring kan være at utvalgene 

simpelthen blir for små til å fange opp forskjeller som hadde kommet til syne 

ved større utvalg . 

!
 Siktemålet med studien er dog ikke å gjøre slutninger om årsaksforhold ved å 

sammenlikne ulike variabler. Studien har et klart deskriptivt design og 

siktemål, noe som demper ulempene med det lave antallet respondenter i 

utvalget.  

Et  hovedspørmål i studien har vært om EuroADAD er et nyttig verktøy i 

poliklinisk arbeid innenfor TSB. Det kan selvsagt stilles spørsmål ved om 59 

gjennomførte intervjuer gir et godt nok grunnlag for å kunne svare på dette 

spørsmålet. 

!
Et annet forhold som også kan diskuteres, er om det er en fordel eller ulempe 

at en og samme person har foretatt alle intervjuene. Fordelen er at intervjuer 

kjenner verktøyet godt og at alle respondentene blir stillt samme spørsmål på 
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samme måte. I tillegg blir verktøyet brukt på samme måte gjennom alle 

intervjuene hvilket er viktig når verktøyet har en semistrukturert 

konstruksjon. På en annen side kan samme forhold være en ulempe dersom 

intervjuer har misforstått eller feiltolker deler av verktøyet så denne feilen blir 

systematisk gjentatt i alle intervjuene og fremstår som en klar feilkilde i 

studien eller kartleggingen. 

!
Det anses som en styrke at undersøkelsen er gjennomført i et klinisk 

profesjonellt behandlingsmiljø hvor andre medarbeidere og kollegaer har vært 

medvirkende i prosessen gjennom råd og veiledning underveis. Verktøyet og 

foreløpige resultater har også blitt presentert i avdelingen og gjort til 

gjenstand for diskusjon og drøfting på teamnivå. Dette har vært medvirkende 

til at jeg har arbeidet fokusert og gjennomført kartleggingen med nødvendig 

konsentrasjon. 

!
Som et eksempel på interessant informasjon som innhentes gjennom 

intervjuet ble det foretatt en gjennomgang av svarene når det gjelder 

bekymringsskåre rundt pasientens rusproblemer. Her skal både pasient og 

intervjuer skåre og det vil være interessant å sammenlikne begges skåre. 

Gjennomgangen viste at av 59 pasienter, skårer jeg tilnærmet likt med 24 

pasienter på bekymringsskåre. I 27 tilfeller skårer jeg noe høyere bekymring 

og i 8 tilfeller skårer jeg mye mer bekymring. Jeg er altså i det alt vesentligste 

relativt enig med pasientene i deres bekymring om situasjonen. Det har vært 

en diskusjon om hvorvidt pasientgruppen som en tendens skjønnmaler 

situasjonen og ikke tar inn over seg alvoret i rusmisbruket. Dette ser ikke ut til 

å være tilfelle dersom en legger disse tallene til grunn. Om en isolerer 

bekymringstendensen for bruk av alkohol ser bildet derimot noe anderledes ut 
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- der skårer jeg mye mer bekymret i 15 tilfeller. Det ser altså ut til at utvalget 

mener at alkoholinntak ikke vekker samme bekymring som bruk av illegale 

rusmidler. 

!
8. Konklusjoner 

I dette kapittelet presenteres hovedkonklusjonene fra studien og  trådene 

søkes samlet. 

Studien har altså vært bygget rundt et hovedspørsmål. 

Er EuroAdad et godt/nyttig verktøy for kartlegging av ungdom og unge 

voksne pasienter ved en sosialmedisinsk poliklinikk innenfor TSB? 

Sett i forhold til målsettingene med verktøyet må det konkluderes med at 

EuroADAD absolutt oppleves som et nyttig verktøy. Verktøyet er godt tilpasset 

poliklinikkens øvrige verktøy og supplerer disse på en god måte. 

Pasientgruppen responderer i all hovedsak godt på intervjuene og dataene 

som innsamles belyser kompleksiteten i pasientgruppens med høy 

treffsikkerhet.  

Hypotesen var at EuroADAD  var et nyttig instrument for kartlegging innenfor 

polikliniske rammer i TSB. Denne hypotesen anses for bekreftet. Funnene må 

anses å være i samsvar med forskning og undersøkelser som er redegjort for 

tidligere. Dog må det tas forbehold om at enkelte av disse undersøkelsene/

testene av verktøyet er foretatt under andre rammer og vilkår i denne studien. 

Dels er undersøkelsene foretatt i andre land i Europa/USA og dels mens 

pasientene har vært innlagt døgnbehandling.  

Funnene viser at det i stor grad er likheter mellom kjønnene når det gjelder valg av 

rusmiddel i dette utvalget. Det antydes noen ulikheter ved at jentene i noe større grad 

enn guttene foretrekker amfetamin og bensodiazepiner og partydop (ekstasy). 
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Tilsvarende har guttene en noe forhøyet preferanse for heroin og LSD. Hovedfunnet 

er likevel at det er likhet mellom kjønnene når det gjelder valg av rusmiddel. 

Forskning viser imidlertid at det er ulikheter mellom kjønnene når det gjelder veier 

inn i misbruk, i selve misbruket og ved behandlingen av dette. Likevel er det altså 

ikke mulig å finne bekreftelser for at dette medfører ulikheter i valg av rusmidler 

også. Det tas forbehold om at utvalget tallmessig ikke er tilstrekkelig stort for å 

kunne produsere data for besvarelse av hypotesen. 

!
Når det gjelder  spørsmålet om ulik bruk av rusmidler i øvre og nedre 

alderskategori viser funnene at gruppene også her følger hverandre tett. Det er 

i all hovedsak likhet i bruk for valg av rusmiddel mellom den yngste og eldste 

gruppen i utvalget. Det registreres en liten økt frekvens for bruk av amfetamin 

og kokain i det eldre utvalget men denne anses ikke signifikant. Hovedfunnet 

er at det er likhet mellom de yngste og de eldste når det gjelder valg av 

rusmiddel. 

!
I tillegg har det vært tegnet et bilde av en pasientgruppe på 59 unge 

mennesker, representert ved begge kjønn i en vanlig kjønnsfordeling for 

rusfeltet nasjonalt og internasjonalt (64% gutter og 36% jenter).  

Hele gruppen bruker alkohol og cannabis etterfulgt i popularitet av 

bensodiazepiner, amfetamin kokain og ekstasy med over bruk i over 50% av 

utvalget. Litt over en tredjedel injiserer og debutalder for majoriteten av 

utvalget er før fylte 16 når det gjelder alkohol, cannabis og amfetamin. For 

øvrige stoffer er debuten fra 16 og oppover.  
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Mange (54%) bor hjemme hos foreldrene og vel en tredjedel (35,5%) har 

foreldre med store rusproblemer. Over halvparten (52%) går ikke på skole, 

jobber eller er i andre former for strukturert aktivitet. 

!
Vår klare oppfatning er at EuroADAD har gitt oss den brede og omfattende 

informasjon vi hadde håpet på. Verktøyet er tatt godt imot av pasientene og 

fungerer godt i behandlingshverdagen. Vi oppfatter at verktøyet tilfredsstiller 

de forventninger vi hadde til bruken av det og vil innlemme verktøyet i 

poliklinikkens faste metodekoffert. Det videre arbeidet vil ha fokus på å 

innlemme EuroADAD som fast verktøy også i de andre sosialmedisinske 

poliklinikkene i Østfold for på den måten å harmonisere arbeidet med den 

yngste pasientgruppen.  

Utfra forskningsspørsmål, hypoteser og utvalgte data fra intervjuene samt det 

vi håper har vært relevant teori og bakgrunnsstoff, håper vi at studien har gitt 

mening for leseren. Studien viser til at utviklingen innenfor 

behandlingssektoren i rusfeltet går i retning mot mer poliklinisk behandling og 

at denne delen av feltet står overfor metodiske utfordringer. Testing, utprøving 

og videreutvikling av nye verktøy står helt sentralt i dette arbeidet og 

foreliggende studie er et bidrag til dette. 

!
!
!
!
!
!
! !
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