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Å være en rusmiddelavhengig og god nok mor, er det mulig? 

Dette er en litteraturoppgave som belyser hvilke utfordringer rusmiddelavhengige kvinner står 

ovenfor når de skal bli forelder, hvordan hjelpeapparatet kan bidra til at hun blir en god nok 

mor, om det er i det hele tatt realistisk og mulig behandlingsmålsetting, og hva dilemmaene 

for hjelpeapparatet kan være.   
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Sammendrag 

Det innebærer ofte store utfordringer for hjelpeapparatet og for kvinnen når en 

rusmiddelavhengig kvinne blir gravid. Dette er en spesielt utfordrende pasientgruppe hvor 

majoriteten sliter med omfattende psykososiale risikofaktorer. Samtidighet av 

rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser, såkalte ROP-lidelser representerer ikke bare en 

krevende behandlingssituasjon for pasienten selv, men også betydelige risikofaktorer med 

hensyn til omsorgskompetanse, både i svangerskapet og etter at barnet er født. For de aller 

fleste rusmiddelavhengige kvinner er veien inn i avhengigheten kompleks, likeledes veien ut, 

noe denne oppgaven vil belyse. Mange rusmiddelavhengige kvinner som blir gravid har 

behov for hjelp til å komme ut av avhengighetens «klør». I dag finnes det lite teori og 

forskning spesifikt på hvordan hjelpeapparatet systematisk kan jobbe for å istandsette 

rusmiddelavhengige kvinner til omsorgsoppgaven, slik at hun kan bli en god nok mor. Denne 

oppgaven vil gjennom en litteraturgjennomgang presentere hva blant annet; 

forskningslitteraturen (via internasjonale og nasjonale studier), fagartikler, rapporter, 

retningslinjer, fagbøker, tidsskrift og annen generell litteratur sier, som kan være av betydning 

i møte med denne pasientgruppen. Videre vil det bli drøftet ulike dilemmaer hjelpeapparatet 

kan møte på i et samarbeid med kvinnen selv og ulike instanser. Oppgaven tar til orde for 

nødvendigheten en langsiktig oppfølging fra hjelpeapparatet for disse familiene, helst helt 

frem til barnet når skolestart. Innsatsen fra de ulike tjenestene i hjelpeapparatet må i størst 

mulig grad være enhetlig og overkommelige for familiene, for å forhindre at de glipper i 

overgangen mellom en tjeneste til den neste. Ved å sette inn tiltak som styrker kvinnen i å 

mestre utfordringer knyttet til hennes avhengighet, kan man forebygge tilbakefall til rus og 

dermed omsorgssviktsituasjoner. God og sensitiv omsorg fører til god nok omsorg, som gjør 

barnet i stand til å forstå seg selv og andre, samt at det lærer å fungere i samfunnet. Det 

drøftes om dette i det hele tatt er mulig, når mors egne problemer tar stort fokus.  
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Summary 

When a woman who suffers with substance use disorder becomes pregnant, the support 

system faces great challenges. This is a very challenging group of patients, where the majority 

suffers with comprehensive psychosocial risk factors. Both drug addiction and psychological 

disorder, so called ROP-disorder, represents not only a demanding treatment, but also a major 

risk factor regarding the competence of care during pregnancy and after the child is born. For 

most women with a substance use disorder, the way into the addiction is complex, as is the 

way out, and this is what my assignment will show. A lot of women with drug addiction need 

help to get out of the grip of the addiction. Today there is not much specific research or 

literature about how the support system systematically work  to help the women prepare for 

the caring of a child, so she can become a good enough mother.  

This assignment will through a literature review, present what professional articles, reports, 

guidelines, journals, books and other general literature (both Internationale and national 

studies) says that can be of importance in meeting with this group of patients. Further on will 

different dilemmas be discussed, dilemmas that the support system meet when working with 

the women and other instances. The assignment shows the necessity of long term follow-up 

from the support system for these families, preferably until the child reaches school age. The 

effort from the different services has to be to the largest extent uniform and manageable for 

the families, to prevent that they slip in the transition between one system to another. By 

putting in measures that will strengthen the patient to handle challenges connected to her 

addiction, one can prevent relapse to substance use and situations of neglect or child abuse. 

Good and sensitive care lead to good enough care, which will make the child capable of 

understanding herself and others, and also learn to work well in a community. Discussions if 

this is at all possible, when mother’s own problems are at large in focus.   
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1 Innledning 

Det er ikke sjelden man ser tabliode overskrifter i media, kombinert med grafiske bilder av 

elendigheten som mennesker med rusmiddelavhengighet lever i. I media fremstilles ofte 

rusmiddelavhengige med spesielle karaktertrekk med knekk i knærne og slørete blikk, og 

«alle og enhver» får lov til å være tilskuere til hvordan den rusmiddelavhengige blir fratatt sin 

verdighet og respekt i den desperate jakten på ny rus (Lossius, 2012). Sosialpsykologiske 

studier viser at dette er en av de mest stigmatiserte gruppene i samfunnet som stadig blir utsatt 

for negative og fordømmende holdninger (Bye, 2015). Kombinasjonen rusmiddelavhengighet 

og graviditet engasjerer alle. Er det fordi rusmiddelavhengighet og graviditet strider mot 

idealet av en vellykket kvinne, som viser omsorg og empati? 

 

Ikke bare er det pressen og allmennheten som strever etter å få et nyansert bilde av gravide 

rusmiddelavhengige. I hjelpeapparatet finnes det fortsatt både fordommer og manglende 

kunnskap, der mange ikke vet hvordan man skal forholde seg til denne pasientgruppen 

(Lossius, 2012). Når en rusmiddelavhengig kvinne blir gravid, blir de ofte møtt med negative, 

fordømmende holdninger og handlinger, og blir sett på en som utsetter barnet sitt for skade 

som følge av egne behov og laster. Av den grunn er det mange som vegrer seg til å ta kontakt 

med hjelpeapparatet, og konsekvensene av det kan føre til en ytterlig fare for fosteret og en 

utsettelse av svangerskapsomsorg (Helsedirektoratet, 2010; Klee, Jackson, & Lewis, 2002). 

Rusmiddelavhengighet er assosiert med psykiske lidelser som for eksempel angst, depresjon, 

og man finner hyppig forekomst av somatisk sykelighet. Det er en spesielt utfordrende gruppe 

hvor mange lever i et miljø som er preget av alvorlige psykososiale risikofaktorer (Pajulo et 

al., 2008), og generelt sett lav sosioøkonomisk status (Helsedirektoratet, 2011b).  

Når en rusmiddelavhengig kvinne blir gravid, innebærer det ofte store utfordringer for 

hjelpeapparatet. Bruk av rusmidler i svangerskapet utgjør også en risiko for fosteret helse, 

som man kan se blant annet ved abstinenssymptomer, skader i fosterets hjerne og 

fødselskomplikasjoner (Helsedirektoratet, 2011b). Gravide rusmiddelavhengige trenger tettere 

oppfølging i svangerskapet enn det som vanligvis anbefales, og derfor er det av betydning at 

man tilstreber å komme i kontakt med den gravide så tidlig som mulig i svangerskapet, noe 

som kan være utfordrende i møte med denne pasientgruppen.  
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Det er mye som skal bearbeides, reetableres og omorganiseres for å fremme 

omsorgskapasiteten hos en rusmiddelavhengig kvinne som skal bli mor De har ikke har de 

«bare» behov for hjelp til å bli rusfri, men de trenger også bistand til å koble seg på 

storsamfunnet igjen. I et samfunn er det nødvendig og det forventes at foreldre integrerer 

barna i et fellesskap, gir dem gode muligheter til å knytte relasjoner til andre, sørger for at de 

får utviklet egne evner, opplever mestring, og gir dem en meningsfull hverdag (Horne, 2013). 

Kan det i det hele tatt være mulig for en rusmiddelavhengig kvinne å bli en god nok mor, med 

de utfordringene hun har med seg i «bagasjen» fra sitt «gamle» liv? 

Med denne oppgaven er det ønskelig å kunne formidle kunnskap som kan bidra til en bedre 

tilrettelagt behandling for gravide og mødre med rusmiddelavhengighet, og øke deres 

familiers livskvalitet, samt bedre oppfølgingen av kvinnene. 

1.1 Hensikt og mål 

Hensikten med oppgaven er å belyse viktige aspekter ved avhengighet for å forstå hvilke 

utfordringer kvinnen står ovenfor når hun kommer inn til behandling for sin rusproblematikk, 

samtidig som de forbereder foreldrerollen. Videre vil hensikten med oppgaven være å se på 

hvordan hjelpeapparatet kan jobbe systematisk for å istandsette kvinnen til omsorgsrollen, 

samt se på hva som kan være dilemmaer for hjelpeapparatet. Målet med oppgaven vil være å 

se på kompliserende faktorer som kan opptre samtidig med avhengighet, som man må ha 

kunnskap og kjennskap til i behandling av rusmiddelavhengighet, slik at hjelpeapparatet kan 

bistå kvinnene med nyttige tiltak for å forbedre helsetilstanden sin og forhåpentligvis å bli 

gode nok omsorgpersoner for sine barn.  

1.2 Oppgavens problemstillinger  

Jeg har på bakgrunn av overnevnt innledning valgt følgende problemstillinger: 

- Hva kjennetegner kvinner som kommer inn til behandling for sin 

rusmiddelavhengighet i svangerskapet? 

- Hvordan kan hjelpeapparatet jobbe systematisk for å istandsette kvinnen til at 

hun blir en god nok mor, og er det i det hele tatt realistisk og mulig 

behandlingsmålsetting? 

- Hva kan være dilemmaer for hjelpeapparatet?  
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1.3 Avgrensing av oppgaven 

Ut i fra oppgavens problemstillinger er den avgrenset til å omhandle gravide og mødre med 

omfattende rusproblematikk, som har en bakgrunn med langvarig rusmiddelavhengighet, der 

funksjonsfallet i det daglige har vært betydelig som følge av rusbruken. I forståelsen av 

motivasjon for endring hos gravide med rusproblematikk vil Robert West (2006) sin teori om 

avhengighet spille en sentral rolle i denne sammenheng, av den grunn at teorien hjelper oss til 

å forstå utviklingen av avhengigheten og hvilke muligheter som finnes med hensyn til endring 

og avhengighet. Teorien er også anvendbar i å hjelpe kvinnen i stegene til å forstå sin egen 

avhengighet. Å forstå motivasjonsteorien til West vil være sentral når man skal bygge 

ferdigheter som mor, fra rusmiddelavhengig til god nok mor. Andre teorier om avhengighet 

utelukkes dermed i denne sammenheng.  

Hjelpeapparatet er her avgrenset til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innenfor 

spesialisthelsetjenesten er rus- og avhengighetsbehandling et relativt nytt tjenesteområde, som 

kom som en følge av rusreformen i 2004. Målet med rusreformen har vært at 

rusmiddelavhengige med sammensatte problemer skal få bedre og mer samordnede tjenester, 

og bedre behandlingsresultatene (Brandt & Grenvik, 2010). 

I neste avsnitt vil det fortløpende komme definisjoner på avhengighet og avklaring av sentrale 

begreper. 

1.4 Definisjoner og begrepsavklaringer 

Rusmiddelavhengighet: Rusmiddelavhengighet kan vanligvis forstås som en forstyrrelse som 

innebærer økt toleranse for substansen over tid, og dermed behovet for økt dosering for å 

oppnå samme effekt. Avhengigheten medfører i tillegg en fysisk abstinenstilstand ved 

manglende tilførsel av substansen, samt at bruken av substans eller substansklasse får høyere 

prioritet enn andre forpliktelser og aktiviteter (Helsedirektoratet, 2011c). Avhengighet til 

rusmidler er en tilstand der man føler et sterkt behov for å innta et gitt rusmiddel under gitte 

omstendigheter, og hvor evnen til å overse eller utsette dette ønske er betydelig redusert, til 

tross for at man vet at det har skadelige eller ødeleggende konsekvenser for en selv (WHO, 

2016). I det offisielle diagnosesystemet ICD- 10 om «avhengighetssyndrom» fremheves 

kriterier der tilstanden er preget av et spekter av «fysiologiske, atferdsmessige og kognitive 

fenomener» (Helsedirektoratet, 2011a), som blant annet påvirker hvordan personen tenker og 
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handler (Söderström, 2011). Bramness (2012) mener at mange vil kunne oppnå rusfrihet på 

kort sikt, men at det er relativt uvanlig å holde seg helt rusfri på lengre sikt. Tilstanden må 

som regel forventes å være en kronisk tilbakevendende lidelse, og medfører gjentatte 

tilbakefall (Bramness, 2012). Tilstanden kan medføre at oppgaver og funksjoner som skal 

ivaretas i en familie forstyrres, og at de følelsesmessige båndene mellom mennesker kan bli 

belastet (Hansen, 1990). Som nevnt består avhengighet består både av fysiologiske og 

psykologiske mekanismer. I denne sammenheng vil de psykologiske bli omtalt, fordi disse 

antas å være mest betydningsfulle i en behandlingssammenheng, og ser ut til å gjøre seg 

gjeldende over lengre tid enn de fysiologiske. I den teoretiske delen vil de psykologiske 

mekanismene bli gjort rede for, gjennom Robert West (2006) sin motivasjonsteori på 

avhengighet.  

 

Rusmidler er en kjemisk substans som ved inntak har en bestemt effekt på nervesystemet som 

ved kortvarig bruk innebærer en følelse av eufori (velvære), men som ved langvarig bruk kun 

vil gjenopprette nervesystemet til en «normaltilstand». Ved etablert avhengighet vil dermed 

ruseffekten ofte utebli, og en vil kun føle seg «frisk». Vi deler vanligvis inn rusmidler i tre 

hovedkategorier; dempende, stimulerende og hallusinogene (Brandt & Grenvik, 2010).  

 

Figur 1, (Brandt & Grenvik, 2010) 

Figuren viser at alkohol både har en dempende og en sentralstimulerende effekt. 

Benzodiazepiner hører innunder kategorien dempende, beroligende og søvnfremkallende 

medikamenter, og har et avhengighetsskapende potensiale som også kan gi følelse av velvære. 

Stoffer som amfetamin og kokain er sentralstimulerende og øker aktiviteten i 

sentralnervesystemet, mens LSD er et såkalt hallusinogen som utløser sansebedrag. Sentralt 

for alle rusmidler er at de påvirker og endrer sentralnervesystemets naturlige fungering 

(Brandt & Grenvik, 2010).  
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Begrepet «rusmiddelavhengig» blir i denne sammenheng benyttet, som er en mer presis 

betegnelse på tilstanden, enn «rusmiddelmisbruker». 

 

Gravide rusmiddelavhengige anvendes om kvinner som i ulik grad benytter seg av 

rusmidler i svangerskapet, og som opplever å ha problemer knyttet til sitt rusmiddelbruk. 
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2 Teoretisk bakgrunn 

 

2.1 Utvikling av rusmiddelproblemer hos kvinner, 

noen kjønnsforskjeller 

Den internasjonale forskningslitteraturen knyttet til kvinner og avhengighet var minimal helt 

frem til begynnelsen av 1900- tallet (Ravndal, 2008). All forskningen ble rettet mot menn og i 

mange tilfeller var kvinner med rusproblemer ekskludert fra de fleste studier, med bakgrunn i 

deres potensial for å bli/være gravid og føde barn. Kvinners bruk av rusmidler har fått større 

oppmerksomhet de siste tre tiårene. Innenfor nyere internasjonal forskning har det skjedd en 

stor utvikling på feltet, men relativt lite innenfor de nordiske studiene. Dette har nok vært med 

på å bidra til at utviklingen av gode nok behandlingstilbud for kvinner med rusproblemer har 

blitt forsinket (Duckert, Lossius, Ravdnal, & Sandvik, 2008). 

 

Befolkningsstudier de seinere årene, har avdekket mer kunnskap om kvinners alkoholkonsum. 

Jenters drikkemønster ser ut til å ha endret seg de siste tre tiårene og kvinner i industrialiserte 

land drikker mer alkohol nå enn tidligere. Selv om kvinners alkoholkonsum har økt, har menn 

i tilsvarende alderskategorier et dobbelt så høyt forbruk enn kvinnene (Iversen, Lauritzen, 

Skretting, & Skutle, 2009; Ravndal, 2008; Vedøy & Skretting, 2009). Det er en økning i 

konsum i befolkningen som helhet, og de færreste praktiserer totalavhold. Aller siste 

publikasjon fra Folkehelseinstituttet i disse dager viser at kun 10 %  av befolkningen i Norge 

praktiserer totalavhold (Folkehelseinstituttet, 2017).  

 

Parallelt med at kvinner har nærmet seg menn på andre livsområder som i yrkeslivet, og vi 

har fått et mer likestilt samfunn, der kvinner har fått «rettigheter» til mindre restriktive 

alkoholnormer, drikker fortsatt kvinner mindre enn menn (Duckert et al., 2008; Mellingen, 

2016). Det økte konsumet blant kvinner, innebærer imidlertid at kvinner utsetter seg for flere 

alkoholrelaterte problemer (Schmidt, 2014). I dagens samfunn tenderer det fortsatt mot en 

manglende aksept for kvinner som misbruker alkohol og fører i sterkere grad av sosial 

stigmatisering for kvinner enn for menn (Duckert et al., 2008). Høyt forbruk blant kvinner er 

ofte forbundet med det å ikke ha omsorgen for små barn, singelstatus, en god jobb, og høy 

inntekt, som fører til en mer fri livsstil, mens det å ha hjemmeboende mindreårige barn (under 
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15 år) ser ut for å redusere alkoholbruken, både for kvinner og menn (Duckert et al., 2008). 

Alkoholforbruket er størst i aldersgruppen 15-24 år, og med økt alder flates konsumet ut, noe 

som har sammenheng med at de unge går inn i en voksenrolle og etabelerer familie, med de 

krav det medfører. Et høyt alkoholforbruk over tid kan føre til alkoholproblemer, men som 

regel er det også andre bakenforliggende komplekse sammenhenger, av psykologisk art, som 

gjør at noen rammes i større grad enn andre (Duckert et al., 2008). Når misbruket først har 

meldt seg går kvinnene «fortere i stykker» enn menn, og kvinner kan oppleve mer problemer 

forbundet med alkohol og rusbruk (Pedersen, 2015). De mest solide funnene man har sett med 

tanke på rusbruk og rusproblemer hos kvinner, er den økte sårbarheten kvinner har i forhold 

til menn for å utvikle medisinske og sosiale uønskede konsekvenser av rusbruk, misbruk og 

avhengighet. Det ser ut til at kvinner i hurtigere grad enn menn forserer de ulike stadiene i 

problemutviklingen, fra vanlig bruk til første kontakt med hjelpeapparatet (Greenfield, Back, 

Lawson, & Brady, 2010). Til tross for at menn har som regel har hatt et større forbruk av 

rusmidler over lengre tid enn det kvinnene har hatt, innhenter de menn med hensyn til 

problemomfang på det tidspunktet de oppsøker behandling. Randall og kollega utførte i 1999 

en større studie i et utvalg som bestod av pasienter fra både poliklinikk og fra ettervern etter 

dagbehandling, der de utforsket kvinners hurtigere utvikling av avhengighet i forhold til 

menn. Undersøkelsen viste at de eldste kvinnelige deltakerne begynte å drikke seg beruset på 

et senere tidspunkt i livet enn menn, men at de likevel opplevde å miste kontrollen over 

konsumet og erfarte tidligere de første vanskelighetene med drikkingen. Undersøkelsen 

konkluderer med at kvinner utvikler alvorlige rustilstander knyttet til alkoholbruk hurtigere 

enn menn. Dette er kjent som «teleskopeffekten» (Randall et al., 1999). 

 

Alkoholavhengighet hos kvinner kan medføre en alvorlig helsetrussel, på et tidligere 

tidspunkt med et lavt forbruk, enn for menn. I tillegg til at de røyker, og gjerne ruser seg på 

andre rusmidler enn alkohol (som vanedannende medikamenter). På ti år (fra 1998 til 2008) 

ser man en prosentvis økning (62 %) av kvinner under 50 år som blir innlagt på sykehus med 

skrumplever og alkoholisk leverskade (Randall et al., 1999). Kvinner når toppen av sine 

rusproblemer omtrent 10 år senere enn for menn. Dette kan delvis henge sammen med at 

kvinner føder barn og også i mange tilfeller har omsorgen for barn. Det å ha omsorg for små 

barn kan være en beskyttende faktor i forhold å utvikle alvorlige rusproblemer, med kan også 

være et hinder i å oppsøke hjelp (Dahlgren, 1979; Mellingen, 2012), fordi mange frykter at 

deres rusproblemer kan få konsekvenser for den videre omsorgen for barna, eller fordi de ikke 
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har andre voksne som kan ta seg av barna når de er i behandling (Duckert et al., 2008). Det 

høye alkoholkonsumet hos unge kvinner i dag, kan få betydning for konsumet også i faser av 

livet som tidligere var «beskyttet» mot alkoholbruk, og studier viser at noen kvinner fortsetter 

med rusbruk inn i graviditeten, og har vansker med å kutte ut bruken av rusmidler selv om 

graviditeten oppdages (Brandt & Grenvik, 2010; Söderström, 2011). Kvinners gjenopptak av 

alkohol etter svangerskapet ser også ut til å starte tidlig, selv om over 90 % stopper helt å 

drikke når de innser at de er gravid (Mellingen, 2016). 

2.2 Kjennetegn på kvinner med rusproblemer 

Kvinner med rusproblemer er ingen ensartet gruppe. Til tross for noen felles kjennetegn, er 

det av betydning at man klarer å møte hver enkelte kvinne der hun er, med de problemene hun 

selv opplever som mest utfordrende i forhold til hva hun har behov for og ønsker hjelp til 

(Mellingen, 2012). Det er viktig å få kunnskap om kvinners rusmisbruk for å forstå den 

konteksten innenfor de kulturelle og sosiale forståelsesrammene som kvinners rusproblemer 

oppstår i (Ravndal, Sociol, & Vaglum, 1994). De psykologiske, sosiale og biologiske 

forholdene gjør at man i forskjellig grad er utsatt for å bli avhengige av rusmidler. Mennesker 

er også i ulik grad mottakelig for ruseffekter, selv om tilgjengelighet til rus alltid er en 

risikofaktor for å utvikle rusmiddelavhengighet (Håkonsen, 2015; Lossius, 2012) 

Rusmiddelavhengighet rammer som oftes ikke tilfeldig. Ofte ser man store belastninger i 

oppveksten og i familiehistoriene deres (Pedersen, 2015), der såkalt generasjonsproblematikk 

ikke er uvanlig (Brandt & Grenvik, 2010). Personer som har vokst opp med lite grenser, få 

regler, der foreldre ikke har ansporet barnet til å ta hensyn til andres behov og følelser, og 

som har tilegnet seg negative leveregler i oppveksten kan være utsatt for utvikle rusproblemer 

(Liverød, 2012). Sårbare ungdommer med psykiske problemer, som angst, depresjon, 

spiseforstyrrelser, traumer, ubehandlet AD/HD, tilknytningsproblemer, relasjonsskader og 

mangel på forankring som gjør at de kan være risikoutsatte for å utvikle avhengighet (Lossius, 

2012; Vaglum, 2005). Dette er ofte ungdommer som får vansker med tilknytning til skolen, 

har problemer med å utvikle gode venninnerelasjoner og har marginalt nettverk. Mange 

rusmiddelavhengige kvinner har ofte negative oppveksterfaringer med seg knyttet til 

omsorgssvikt av ulik karakter, som for eksempel fysisk voldelige fedre, stefedre eller venner 

av familien som utsatte dem for ulike typer av grenseoverskridende atferd eller overgrep 

(Lossius, 2012). Rusmiddelavhengige kvinner kan ha vokst opp med grader av usikkerhet og 
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har vært redde småbarn (Berg et al., 2008), og har i liten grad fått dekket behovet for å bli 

trøstet og beroliget. Som små barn var de gjerne alene med sin engstelse uten en voksen som 

kunne dempe uroen, og avlaste dem bekymringer og redsel (Dahl & Hecksher, 2007; Lossius, 

2012). Fordi de ikke fikk integrert gode voksne modeller lærte de dermed ikke hvordan de 

kunne mestre ubehag og ble utrygge voksne (Berg et al., 2008). Rusen og rusmiljøet blir en 

følelsesregulator, et sted å høre til og et botemiddel for å innta noe for sin redsel, tristhet og 

tomhet (Berg et al., 2008). For noen blir det deres viktigste tilknytningsobjekt (Brandt & 

Grenvik, 2010). 

 

Personer som har utviklet rusmiddelavhengighet kan ha lav toleranse for frustrasjon og tåle 

lite motgang, som viser seg ved at de kan ha vanskeligheter med å gjennomføre rutinepregede 

eller kjedelige oppgaver (Liverød, 2012). Samtidig kan de streve med å kontrollere 

impulsivitet, kan ha lett for å utsette ting, ha vanskeligheter med å fokusere og ha lav 

utholdenhet. Impulsivitet kan bli et mønster hvor man strever med å styre egne behov og 

handlinger (Liverød, 2012). Et problem for impulsive mennesker er sinne. Problemet kan 

utarte seg ved at man ikke klarer å kontrollere sinne og uttrykke seg på en anstendig måte. De 

mest fremtredene følelsene kan vise seg som sinne, irritasjon, frustrasjon, utålmodighet og 

raseri. Sinne og mangel på impulskontroll kan være en uheldig kombinasjon, som kan føre til 

en livsførsel med høy risiko og kriminalitet (Liverød, 2012). Ofte har rusmiddelavhengige 

kvinner problemer med å forholde seg til de krav samfunnet stiller, har problemer i forhold til 

relasjoner til andre, og å ta ansvar for seg selv og andre. Vanskene gjenspeiler seg i deres 

væremåte, atferd og språk som bryter med etablerte sosiale normer. Mange av kvinnene har 

også begått vinningsforbrytelser og har ofte flere soningserfaringer bak seg, noe som kan 

bidra til en sosialisering utenom de vanlige etablerte normene. De har gjerne få nære 

venninner, samt brutte og ødelagte forhold bak seg (Klee et al., 2002; Ruud et al., 2015; 

Skutle, 1999). 

 

De fleste rusmiddelavhengige kvinner har ulike rusrelaterte vansker som kan bestå i lang tid 

etter rusbruken opphører. Vanskene har gjerne en forbindelse til et levesett og livsstil 

hverdagen har blitt styrt og organisert ut fra dose til dose. Avhengigheten, 

abstinenssymptomer og russug har spilt en vesentlig rolle i prioriteringene (Brandt & 

Grenvik, 2010). Deres hverdag har ofte bestått av lite struktur, kaos, og en døgnrytme i utakt 

med samfunnet for øvrig, samt normer som avviker fra det folk flest anser som riktig. Mange 
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har utviklet en identitet og et fellesskap rundt rusmidlene, og lever på siden av det livet andre 

gjør. Dette mønsteret kan bestå selv etter lang tid i behandling (Brandt & Grenvik, 2010), og 

kan være lite forenelig med foreldrerollen og omsorgsoppgaver.  

På bakgrunn av det overnevnte er det mange rusmiddelavhengige som har psykiske 

problemer, eller har fått psykiske problemer som følge av rusmisbruket (Brandt & Grenvik, 

2010). Særlig fremtredende er traumer, underliggende personlighetsforstyrrelser, angst- og 

depresjonsproblematikk. Kvinner med rusmiddelavhengighet rapporterer ofte om ADHD- 

lignende symptomer som oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer og stor uro. En del 

av kvinnene som kommer til behandling har spiseforstyrrelser, annen avhengighet og lavt 

selvbilde i kombinasjon med rusmiddelavhengigheten. I denne gruppen finner man generelt 

mange ulike symptomer og indikasjoner på ulike lidelser (Brandt & Grenvik, 2010). 

2.3 Samvarians mellom psykiske lidelser og 

rusmiddelavhengighet- komorbide tilstander 

I de siste 25-30 årene har det vært en økende erkjennelse i behandlingsapparatet at 

rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser ofte opptrer samtidig, vi snakker da om komorbide 

tilstander. Begrepet kormorbiditet (samsykelighet) er en generell betegnelse på samtidig 

tilstedeværelse av to eller flere lidelser, og begrepet sies å være upresist av den grunn at det 

ikke sier noe om hvilke sykdommer som blir omtalt (Helsedirektoratet, 2012). Symptomene 

kan være vanskelige å skille fra hverandre, og i mange tilfeller vil det være overlappende 

symptombilder mellom de ulike tilstandene (Kronholm, 2012). 

 

I forhold til gjennomsnittet i befolkningen har mennesker med definerte psykiske lidelser en 

klart forhøyet risiko for å utvikle rusmiddelproblemer (Gråwe, 2004). Bakgrunnen for den 

høye sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusbruk kan forklares ut fra ulike modeller, 

men i følge Gråwe (2004) er det en underliggende felles sårbarhetsfaktorer som indikerer at 

en utvikler psykiske lidelser og rusmisbruk. Utviklingen av psykiske lidelser skjer der 

beskyttelsesfaktorene ikke klarer å dempe konsekvensene av risikofaktorene (Belsky & 

Pluess, 2013; Roth, 2013; Rutter, 2013). Det viser seg ofte å være en sammenheng av ulike 

genetiske, personlighetsmessige eller nevrobiologiske faktorer. Hovedårsaken til rusmisbruk 

er alvorlige psykiske lidelser og hovedårsaken til alvorlige psykiske lidelser er rusbruk 

(Gråwe, 2004). Forskning viser at desto mer alvorlig ruslidelsen er, jo høyere er forekomsten 
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av psykiske lidelser og omvendt (Helsedirektoratet, 2012). Personer som bruker illegale 

rusmidler har høyere forekomst av psykiske lidelser enn personer med et alkoholproblem 

(Helsedirektoratet, 2012). 

 

Det foreligger solid forskningsmessig dokumentasjon for kormorbiditet (samsykelighet) 

mellom rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser (såkalte ROP-lidelser). ROP- lidelser øker 

ofte pasientens lidelsesuttrykk (Van Den Bosch & Verheul, 2007), og er forbundet med 

betydelig funksjonssvikt (Helsedirektoratet, 2012; Kronholm, 2012; Kvello, 2007), noe som 

har resultert i et såkalt ROP- nettverk som skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og 

kompetansespredning innenfor fagområdet. Fordi mennesker med rusmisbruk og psykiske 

lidelse representerer en utsatt gruppe, er nettverksarbeid av stor betydning fordi de kan ha 

problemer med å leve integrert i sitt nærmiljø (Stensrud, 2013). Årsakene kan være 

manglende sosiale og praktiske ferdigheter. Derfor kan personer med ROP-lidelser bli en 

marginalisert gruppe som opplever ensomhet og lever isolert, der resultatet er at mange har 

problemer med å klare seg selvstendig i samfunnet og flere opplever dårligere livskvalitet, har 

dårlig økonomi og lever på fattigdomsgrensen. En samsykelighet av psykiske lidelser og 

rusmidler faller lett utenfor behandlingstiltak og mellom «to stoler» (Helsedirektoratet, 2012; 

Stensrud, 2013).  

 

I de siste årene har det vært økt oppmerksomhet mot pasienter med ROP- lidelser, men ofte 

kan man overse bakenforliggende årsaker til rusproblemene eller grunnen til at personen 

bruker rusmidler (for å dempe ubehag, smerte, traumer), på den måten blir noen uppdaget. 

Fortsatt finnes det mangler når det gjelder utredning, behandling og oppfølging av denne 

pasientgruppen. Det er utfordrende for pasienten og behandlere å vite hvilke lidelse som er 

mest fremtredende (Helsedirektoratet, 2012). Ut fra en ny norsk studie kan man se at pasienter 

med rus- og psykiske lidelser vil ha behov for behandling som er tilpasset alvorlighetsgraden i 

symptomene (Pasareanu, Vederhus, Opsal, Kristensen, & Clausen, 2017). I klinisk praksis vil 

det si at kormorbiditet indikerer ofte lengre behandlingstid, og hvis man ser 

rusmiddelavhengighet i et kronisk perspektiv, forventes det at lidelsens itensitet varer, noe 

som tilsier at pasienter med ROP- lidelser ofte trenger flere runder med behandling i 

institusjon (Pasareanu et al., 2017; Silberg, Rutter, & Eaves, 2001). Psykiske plager forverres 

av rusmiddelmisbruk, og den sikreste prediktoren for vedlikehold i forbedringen i psykiske 
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plager som er oppnådd under behandling, anses å være totalavhold, men man vet at for denne 

pasientgruppen er tilbakefall til rusmidler stor (Pasareanu et al., 2017).  

 

Det er et spekter av ulike psykiske tilstander som kan opptre samtidig med ruslidelsen hos 

gravide kvinner. De mest vanlige psykiske lidelsene som forekommer hyppig hos gravide 

rusmiddelavhengige som kommer inn til behandling er: 

2.3.1 Angst og depresjon 

Gravide rusmiddelavhengige som kommer til behandling har ofte sammensatte problemer og 

sliter med psykiske vansker som depresjon eller annen type psykopatalogi i tillegg til 

rusproblemene (Mellingen, 2012). Kvinner rammes generelt i større grad av angst og 

depresjoner enn menn, uavhengig om de i tillegg har rusproblemer. Man kan også anta at bruk 

av rusmidler gjør kvinnen mer sårbar for å utvikle psykiske problemer, og 

avhengigheten/misbruket i seg selv kan føre til depresjoner og angst (Mellingen, 2012). 

Prevalensen kan variere, men Huang og kollega (2006) fant i et utvalg av rusmiddelavhengige 

kvinner at 29.7 % hadde depresjoner og 26.2 % hadde angst, der de vanligste formene for 

lidelse hos kvinner med rusmiddelavhengighet er spesifikk fobi og alvorlig depresjon (Huang 

et al., 2006). 

 

I graviditeten vil en kvinne gå gjennom mange ulike utviklingsfaser og kan oppleve perioden 

som mer følelsesmessig turbulent enn vanlig. Tidligere var det en allmenn oppfatning av at 

graviditet kunne beskytte mot psykiske lidelser og plager, men nyere forskning motbeviser 

dette (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Angst og depresjoner forekommer både i og etter 

graviditeten, og er gjerne knyttet til bekymringer rundt de kroppslige forandringene som 

finner sted, smertene i forbindelse med fødsel, og forventningene knyttet til morsrollen 

(Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Det er godt dokumentert at tiden etter fødsel er en 

risikoperiode for kvinnens psykiske helse, og depresjoner kan oppstå i forbindelse med fødsel, 

ofte kalt fødselsdepresjon (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Barselpsykose er en akutt 

psykotisk reakasjontilstand, som også kan oppstå i tiden like etter fødsel, og tilstanden kan 

utløses av mangel på søvn og psykososialt stress. Man regner med at noen kvinner er 

biologisk predisponert for å utvikle denne tilstanden, og det er 30-50 prosent risiko for 

tilbakefall i tiden etter fødsel i tilfeller hvor kvinnen tidligere i livet har hatt en psykose. 
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Dersom tilstanden blir oppdaget og behandlet tidlig i sykdomsforløpet, er prognosen god 

(Slinning & Eberhard-Gran, 2010).  

2.3.2 Overgrep og posttraumatisk stressyndrom (PTSD) 

Mange rusmiddelavhengige kvinner lever på kanten av og på kant med det normale liv, og i 

mange tilfeller gjør avhengigheten det nødvendig å drive med aktiviteter som bryter med 

normaliteten for skaffe seg den «nødvendige» rusen som avhengigheten krever (Mellingen, 

2012). Både det å bruke og det å anskaffe seg rusmidler utsetter kvinnen for risiko og farer 

fordi miljøene kan være tøffe og være preget av represalier av fysisk og psykisk art. I tillegg 

har mange opplevd omsorgssvikt og vanskelige hendelser i oppveksten knyttet til traumer 

som kan ha bidratt til at de har utviklet posttraumatisk stressyndrom (PTSD) (Najavits, Weiss, 

& Shaw, 1997). 

 

I en undersøkelse gjort av Mills og kollegaer (2006) var forekomst av PTSD 1.4 til 5 ganger 

hyppigere blant rusmiddelavhengige kvinner sammenlignet med den øvrige befolkningen 

(Mills, Teesson, Ross, & Peters, 2006). Det er et høyt antall kvinner i den inneliggende 

kliniske populasjonen som har opplevd en eller flere traumatiske hendelser (Birkenes, 2002). 

Ut fra en undersøkelse viste det seg at mellom 55- 99 % av kvinner som søkte behandling for 

sin rusmiddelavhengighet hadde vært utsatt for seksuelle eller fysiske overgrep (Najavits et 

al., 1997), der de fleste av overgrepene skjedde før de var 16 år, og før de var begynt å bruke 

rusmidler (Birkenes, 2002). Ikke uvanlig et rusmiddelavhengige kvinner er i et destruktivt 

parforhold og har blitt fysisk mishandlet over flere år av sin samlivspartner (mellom 2.5-6 år). 

Det er blitt forstått som at rusmiddelavhengige pasienter som er traumatisert, er mer fastlåste i 

sin rusavhengighet, at rusen er en form for selvmedisinering og kan forstås som en 

unngåelsesatferd (Birkenes, 2002). 

 

Rusmiddelavhengighet i kombinasjon med PTSD innebærer også en forhøyet risiko for andre 

problemer og typer lidelser enn hos ruspasienter uten denne diagnosen. Man finner at en 

høyere andel har stemningslidelser (angst og depresjon), somatiske problemer, problemer med 

relasjoner og lavere funksjonsnivå. Videre har denne pasientgruppen flere og gjentatt 

innleggelser, de er også ofte mindre motiverte for behandling og tar i lite grad bruk av tilbud 

om oppfølging (Najavits et al., 1997). Gravide med rusmiddelavhengighet som har tidligere 

historikk med seksuelle overgrep, kan oppleve svangerskapet som en god periode i livet, som 
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får kroppen til å koble bort traumer og senvirkninger av disse, mens for andre kan 

svangerskapet oppleves som svært vanskelig. Dette kan vise seg ved vansker med å forholde 

seg til egen kropp, da særlig til bryster og mage, redsel for å føde, opplevelse av tap av 

kontroll over egen kropp og omgivelsene rundt, noen kan få panikk for at barnet skal ha «feil» 

kjønn, eller oppleve mangel av kontroll på hva som kommer ut av kroppen. I tillegg kan 

minner fra tidligere overgrep reaktiveres. Dersom utsatte mødre ikke har fått bearbeidet 

traumene på en hensiktsmessig måte, synes plagene å være karakteristiske (Kapellan, 1999). 

Ut fra en undersøkelse viser det seg at seksuelle overgrep gir også fysiske utslag, blant annet 

som kronisk bekkenløsning (Kapellan, 1999).  

 

Selve fødselen kan også utløse en posttraumatisk stresslidelse, som kan forekomme som en 

vedvaret eller forlenget reaksjon. Det er lite kunnskap om effektene av mødrenes angst på 

mor-barn-relasjonen, men symptomene kan vise seg i form av emosjonell irritabilitet, 

søvnvansker, mareritt og skvettenhet (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). 

2.3.3 Spiseforstyrrelser 

Forekomsten av spiseforstyrrelser er høyest blant kvinner, og det antas at kvinner utgjør så 

mye som 90 % av alle tilfeller med spiseforstyrrelser. Mer enn 35 % av pasienter med en 

ruslidelse ser ut til å ha en eller annen type spiseforstyrrelse. Man finner at det rapporteres 

hyppig om bulemia nevrosa blant kvinnelige rusmiddelavhengige. Studier viser at bruken av 

rusmidler generelt er høyere hos kvinner som overspiser, og dette gjelder ved bulemia 

nevrosa, eller kombinasjonstilstander av anorexia nevrosa og bulimia nevrosa (Greenfield et 

al., 2010; Root et al., 2010). Root og kollegaer (2010) har funnet i sitt materiale at personer 

som har spiseforstyrrelser har en økt sårbarhet for rusproblemer, og rusbruk øker sårbarheten 

for spiseforstyrrelser, og det ble funnet at det trolig foreligger en underliggende faktor som 

øker sårbarheten for å utvikle begge lidelsene. Kvinner som er rusmiddelavhengig og har 

spiseforstyrrelser ser ut til å være særlig utsatt for suicidalfare og fysiske komplikasjoner. Det 

er av den grunn viktig at man kartlegger omfanget og gjør en grundig undersøkelse dersom 

man kommer i berøring med en av tilstandene (Mellingen, 2012; Root et al., 2010). 

 

Det kan utgjøre en alvorlig medisinsk utfordring når gravide kvinner har en spiseforstyrrelse, 

av den grunn at både mor og barn er utsatt for økt risiko. Derimot kan svangerskapet bli et 

steg mot bedre helse for noen av disse kvinnene, fordi symptombedring er vanlig under et 
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svangerskap (Skårderud, 2017a). Det er en naturlig følelse for gravide kvinner å frykte at noe 

skal skje med barnet, fordi hun ikke lengre bare har seg selv å tenke på, og fordi hun ønsker å 

ta ansvar for det nye livet på alvor. Kvinnens kroppsbilde kan bedres under svangerskapet, 

hvor mange opplever et brudd med spiseforstyrrelsen der koblingen mellom tynnhet og lykke 

oppheves. Det er likevel risiko for tilbakefall til lidelsen og symptomer på denne etter fødsel. 

En rekke komplikasjoner er assosiert med spiseforstyrrelse og graviditet, deriblant 

kompliserte fødsler, prematuritet, lav fødselsvekt, spontanabort og fosterdød. Hos mor er det 

økt sannsynlighet for svangerskapskvalme og høyt blodtrykk (Skårderud, 2017a).  

 

Rusmiddelavhengighet vil i denne sammenheng være enda en belastning for en gravid kvinne. 

Behovet for å dempe fysisk og psykisk ubehag øker, noe som kan føre til mer overspising og 

oppkast, som igjen fører til at kvinnene vil kunne legge på seg. Ettersom rusmiddelbruk er 

forbundet med vekttap, vil dette igjen kunne bidra til å øke motivasjonen for å begynne med 

rusmidler igjen etter fødsel (Skårderud, 2017b). 

 

Spiseforstyrrelse hos mor gir ikke indikasjoner på dårligere omsorgsevne, eller manglende 

evne til å ta vare på eget barn. Likevel finnes det en risiko ved at et problematisk forhold til 

mat kan overføres fra mor til barn. Omsorgsevnen kan også hemmes ved at mor blir lettere 

irritabel og nedstemt. Det eksisterer i tillegg en fare for at mor kan feilernære barnet med å 

underernære det fordi hun er redd for at barnet skal være overvektig, eller overdrive barnets 

matinntak for å unngå at barnet får en spiseforstyrrelse (Skårderud, 2017a). 

2.3.4 Andre psykiske lidelser  

Personlighetsforstyrrelser er en tilstand som ofte opptrer sammen med rusmiddelavhengighet, 

og kjennetegnes ved atferd og indre erfaringer på en merkbar måte avviker fra forventningene 

til hvordan man forholder seg til andre i samme kultur. Ofte viser tilstanden seg med svikt i 

sosiale ferdigheter, der vedkommende ofte har personlige problemer og sosiale vanskeligheter 

med å forholde seg til andre (Karterud, Urnes, & Pedersen, 2001). Prevalensen av 

personlighetsforstyrrelser varierer mellom 40- 60 % hos kvinner i rusbehandling. En 

befolkningsstudie fra USA, viser at ca. 29 % av dem som strever med en alkohollidelse og 48 

% av dem med andre typer ruslidelser, også kvalifiserer til minst èn personlighetsforstyrrelse 

(Grant, Stinson, Dawson, Chou, & Ruan, 2005). Man antar ut i fra den kliniske populasjonen 

at komorbiditeten er høyere, så mye som 44 % blant dem med alkohollidelser og 79 % av de 
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med opiat- avhengighet (Karterud, Arefjord, Andresen, & Pedersen, 2009). I en større 

undersøkelse i Norge blant psykiatriske pasienter med personlighetsforstyrrelse fant man ut at 

14.2 % hadde også en rusmiddelavhengighet (Karterud et al., 2009).  

 

Pasienter med borderline/ustabil personlighetsforsyrrelse er sårbare for gjentatte tilbakefall til 

rusmidler, selv når de opplever bedring i sin psykiske helsetilstand etter behandling (Walter et 

al., 2009). Denne sårbarheten synes også å være markant i forhold til andre typer av 

personlighetsforstyrrelser. Mulige årsaksforklaringer på sammenhengen mellom 

rusavhengighet og personlighetsforstyrrelser er beskrevet ut fra hypoteser om: a) man kan 

tolke rusavhengighet/rusbruk som et symptom på en annen psykisk lidelse b) rusavhengighet 

kan utvikles for å mestre eller håndtere den psykiske lidelsen (selv-medisineringshypotesen) 

c) som en konsekvens av rusavhengighet utvikles psykiske lidelser d) både den psykiske 

lidelsen og rusavhengigheten opptrer samtidig, som en parallell prosess som et resultat av 

ulike årsaker som forårsaker sykdommen (Mueser et al., 2000; Walter et al., 2009) 

2.4 Gravide rusmiddelavhengige 

Man ser sjeldent at kvinner med aktivt rusmisbruk planlegger graviditet. Disse kvinnene lever 

ofte under omstendigheter som påfører høy grad av psykososialt stress, infeksjoner og dårlig 

ernæring. Menstruasjonssyklusen kan derfor ofte bli uregelmessig eller utebli, noe som øker 

sannsynligheten for uplanlagte graviditeter (Helsedirektoratet, 2011b), og grunnen til det kan 

være fravær av bruk av prevensjon, samt kvinnen, eller kvinnens partner har en forestilling 

om at kvinnen ikke kan bli gravid. Det viser seg at et fåtall av rusmiddelavhengige kvinner 

vurderer abort, til tross for at graviditeten ikke er planlagt og barnefar ikke er tilstedeværende 

(Dahl & Hecksher, 2007; Helsedirektoratet, 2011b). 

 

Graviditeten er en viktig periode i alle kvinners liv for å forberede seg til å bli mamma. Da er 

særlig den første graviditeten en viktig overgangsperiode i livet for de fleste. Graviditet 

representerer en tid som medfører både indre og ytre forandringer. Et barn skal komme til 

verden og det å etablere seg som mamma utvikles gjennom ulike faser i graviditeten (Brodèn, 

2004; Lorvik & Hansen, 2012). De ulike fasene blir påvirket av tidligere erfaringer og 

opplevelser, av nåværende tilstand og livserfaringer, samt drømmer og antakelser om livet i 

fremtiden. Den gravide kvinnen skal gjennom mange forberedende prosesser som er viktige 
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for å etablere seg som en god omsorgsperson for barnet. Rusmiddelavhengige kvinner kan 

sammenblande graviditetssymptomer og abstinens, og dermed oppdage at de er gravide 

ganske seint i svangerskapet (Söderström, 2011). De kan også ha liten erfaring med å tolke 

kroppens signaler og å skille ulike signaler fra hverandre, ha lite erfaring med å tåle ubehag, 

og medisinerer kanskje fort bort symptomer på graviditet som de har feiltolket som 

abstinenser. De kan tolke symptomer og tegn som en del av rusens syklus. Det vil som regel 

føre til økt inntak av rusmidler for å dempe ubehaget, som igjen kan føre til en ytterlig 

belastning for fosteret. Svake mistanker om graviditet som kvinnen ignorerte, kan føre til 

skyldfølelse og anger når graviditeten først konstateres. Ambivalens, bekymring, skyldfølelse 

skaper stress og ubehag hos kvinnen, noe som igjen øker behovet for rus. Fortsatt rusbruk 

fører kvinnen inn i en ond sirkel der anger og følelsen av å ha påført fosteret skade skaper 

usikkerhet og tvetydige reaksjoner (Brandt & Grenvik, 2010; Söderström, 2011). 

 

Mange vil tenke at graviditet og rusmiddelmisbruk er uforenlig med hverandre. Det som har 

vært en god måte å regulere følelsesmessige tilstander og smerte på for kvinnen, kan utgjøre 

en postensiell fare for fosteret. Fosteret opplever samme nivå og effekt av rus som den 

gravide kvinnen fordi rusmidlers aktive stoffer passerer morkakenbarrieren (Sandtorv, 

Reigstad, Bruarøy, Elgen, & Lægreid, 2009). I dag foreligger det mye kunnskap og forskning 

som viser at barn født av mødre med rusmiddelproblemer i svangerskapet er høyrisikobarn 

som er bestemt av et samspill av ulike faktorer (Olofsson & Lindemann, 2011). Morens 

psykiske og fysiske helsetilstand, livsstil og psykososiale forhold er av vesentlig betydning 

for hvordan fosteret vil utvikle seg og for hvordan hun selv har det. De nevnte forhold kan 

føre til svangerskaps- og fødelskomplikasjoner, med påfølgende negative konsekvenser for 

det nyfødte barnet og dets videre utvikling, samt tilknytning mellom mor og barn (Olofsson & 

Lindemann, 2011).  

 

Et svangerskap hos en rusmiddelavhengig kvinne er å anse som et høyrisikosvangerskap, som 

krever tettere oppfølging i svangerskapet og etter fødselen enn det som vanligvis anbefales i 

et svangerskaps- og barselforløp. Kvinnene er svært utsatt for komplikasjoner i svangerskapet 

og under fødselen som følge av rusmisbruk, for eksempel: abort, misdannelser, veksthemning 

og hjerneskade hos fosteret, fosterdød, for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning, 

morkakeløsning. Flere gravide rusmiddelavhengige som nylig har levd et aktivt mibruks liv er 

ofte i dårlig forfatning. De er ofte abstinente, somatisk syke, underernært, har åpne sår, 
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gjennomgående dårlig tannhelse, kan være psykisk ustabilie og det kan være uro rundt dem 

(Finnegan, 1994; Helsedirektoratet, 2010; Lorvik & Hansen, 2012). Ruseksponering under 

svangerskapet representerer en av mange risikofaktorer for barns utvikling, og 

døgnbehandling kan gravide rusmiddelavhengige overvåkes og stabiliseres gjennom alternativ 

medisinering, eller få hjelp til avholdenhet gjennom urinprøvekontroll, nedtrappingsregime og 

støttesamtaler (Brandt & Grenvik, 2010) 

  

For mange kvinner kan det å bli mor innebære en unik endring i eget liv, dersom kvinnen 

mottar den støtte og hjelp hun har behov for. Morsrollen kan for noen være muligheten de ser 

etter for en ny start i livet, der man kommer seg ut av misbruket, etablerer seg i samfunnet og 

blir som «andre kvinner og mødre» (Lorvik & Hansen, 2012; Trulsson, 1999). Selv om dette 

kan være et viktig vendepunkt, fordrer det endringsvilje og endringskompetanse. Fagfolk i 

hjelpeapparatet må derfor formidle til kvinnen hvilke forhold som virker inn i avhengigheten 

og hvordan den kommende moren må jobbe med dette. De fleste gravide rusmiddelavhengige 

er motivert for å arbeide seg ut av avhengigheten. Som regel vil de oppsøke hjelp frivillig og 

ta imot støtte og tilbud om behandling (Dahl & Hecksher, 2007; Lorvik & Hansen, 2012; 

Trulsson, 1999).  

 

I en studie fra Finland blant gravide og mødre innlagt i døgnbehandling, finner 

gjennomgående at de har begrensede økonomiske ressurser, lite sosial støtte, er lavt utdannet 

og har problemer med trygghet i boligen. Svangerskapet er ofte ikke planlagt, svært mange 

lider av psykiske lidelser. Særlig fremtredende er depresjon og angstproblemtikk, eller mer 

alvorlig psykopatologi, i tillegg til lav selvfølelse og følelse av skam og skyld. De har ofte en 

historie med traumer fra barndommen, foreldre som ruser seg, negative representasjoner av 

egen barndom og omsorgen de fikk av sine foreldre, og dermed negative rollemodeller som 

foreldre. I tillegg til rusens effekter har alle disse faktorene en kumulativ negativ effekt på 

trivselen og på kvaliteten av mor og barn samspillet (Pajulo, Suchman, Kalland, & Mayes, 

2006).  

2.5 Bruk av rusmidler i svangerskapet og 

konsekvenser for barnet 
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Det er ikke tvil om at ruseksponering i svangerskapet utgjør en risiko for fosterets utvikling, 

selv om det enda er forskningsmessig usikkerhet rundt hvordan rusmidler spesifikt virker på 

fosteret i ulike faser i utviklingen (Slinning, 2004). Gjennom en kort oppsummering vil det 

redegjøres for hva forskningen sier om hvilke mulige konsekvenser det kan ha for barnet 

dersom det utsettes for alkohol, illegale rusmidler og/eller opioider i svangerskapet. I denne 

sammenheng er det av betydning i forbindelse med at hjelpeapparatet skal prøve å bidra til å 

hindre skader hos fosteret, ved å tilby mor behandling for rusmiddelavhengighet.  

2.5.1 Bruk av alkohol i svangerskapet og konsekvenser for 

barnet 

Alkohol er å anse for å være det mest fosterskadelige rusmiddelet under graviditet, samt 

forårsaker flest helsemessige og sosiale problemer. Fordi et alkoholproblem ofte er et skjult 

problem, blir barna i liten grad fanget opp (Moe, Siqveland, & Slinning, 2010; Rossow, 

Moan, & Natvig, 2009; Vedøy & Skretting, 2009).  I dag vet man ikke helt sikkert hvor mye 

alkohol som skal til for å skade et foster, men man vet at fosteret får samme promillen som 

mor. Det finnes ingen studier til nå som har vist at det finnes en nedre grense for 

alkoholinntak under graviditet som kan gi fosterskade, men man tror at mindre enn en drink 

(ca.12 gram alkohol) kan føre til skade på fosteret (Olofsson & Lindemann, 2011). Grunnen 

til at man det ikke er mulig å angi en sikker nedre grense er fordi at noen fostre er mer sårbare 

enn andre og tåler dermed mindre mengder før skaden inntreffer (Moe et al., 2010; Olofsson 

& Lindemann, 2011). Det man imidlertid kan se er sammenheng mellom er hvor mye mor har 

drukket i svangerskapet og hvor store vansker barnet har (Sood et al., 2001). Studier har vist 

at dersom alkoholbruken vedvarer under svangerskapet, øker skadene hos fosteret med antall 

trimester der mor drikker alkohol (Korkman, Hilakivi-Clarke, Autti-Rämö, Fellman, & 

Granström, 1994). De mest alvorlige skadene hos barna oppstår der hvor mor drikker mye 

gjennom hele svangerskapet (Korkman et al., 1994). 

 

De svært skadelige og varige skadene på fosteret ved bruk av alkohol i svangerskapet er 

veldokumentert. Det føtale alkoholsyndrom (FAS) og «fetal alcohol spectrum disorders», 

(FASD) er betegnelser for funksjonsnedsettelser og skader på sentralnervesystemet som har 

oppstått hos et barn som følge av mors bruk av alkohol i svangerskapet. Det har vist seg at 

FAS og FASD har en sammenheng med skader på fosterets hjerne på nesten alle områder 

(Mohaupt & Duckert, 2009; Vedøy & Skretting, 2009). I Norge ble forekomsten av barn født 
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med det føtale alkoholsyndrom (FAS) estimert i 1985 til å være ca. 1:1000. Til 

sammenligning med Sverige er prevalensen 1.6:1000. Hvert år fødes det rundt 600 barn med 

FAS i Norge (Alvik, 2007). FAS/FASD er tilstander som ofte blir oversett i 

spesialisthelsetjenesten (Elgen, Bruaroy, & Laegreid, 2007). 

2.5.2 Bruk av illegale rusmidler i svangerskapet og 

konsekvenser for barnet 

Man finner sjeldent et avgrenset stoffproblem hos den enkelte kvinne. De fleste gravide 

kvinner som innlegges til avrusning og/ eller behandling har ofte et «hovedrusmiddel» som er 

dominerende for bruken, selv om de gjerne har brukt flere ulike rusmidler. Det man vet er at 

blandingsmisbruk er den mest utbredte form for misbruk der hvor harde narkotiske stoffer 

inngår (Slinning, 2004). Dette har med brukerens desperasjon i forhold til å anskaffe seg 

rusmidler, og dermed villighet til å bruke det som er mulig å få tak i, og innebærer ofte et 

kaotisk ustabilt rusinntak og misbruksmønster, noe som vanskeliggjør behandlingen (Lossius, 

2012). 

 

Folkehelseinstituttet rapporterte i 2014 at det ble født totalt 55 nyfødte som fikk behandling 

for abstinenser etter fødselen, mens tall fra SERAF samme år viser at det ble født 33 barn av 

kvinner som får substitusjonsbehandling (LAR). Tallene viser oss at forekomsten av 

rusmiddelbruk hos gravide kan være et problem (Bakstad, Sarfi, Welle-Strand, & Ravndal, 

2009), og denne gruppen er det viktig at man retter fokus mot fordi at man finner at 

sårbarheten og skadene på barna som er eksponert for multippel stoffmisbruk øker i omfang 

(Moe et al., 2010). Det man vet, er at i Norge blir det født et ukjent antall barn (trolig 40 barn 

eller mer) med vansker i forbindelse med at kvinnen har brukt rusmidler i svangerskapet. Ikke 

alle barn blir fanget opp og får dermed ikke tilpasset støtte og hjelp (Moe et al., 2010). 

Årsaken kan være mangelfull kunnskap blant helsepersonell om hvordan rusmidler påvirker 

fosterutviklingen, og fordi rusmiddelbruk i svangerskapet fortsatt er et tabulagt tema der 

helsepersonell vegrer seg å sette diagnose fordi det kan oppleves som stempling av en sårbar 

mor (Moe et al., 2010). Ruseksponering i fosterlivet representerer bare en av mange 

risikofaktorer for barns pre- og postnatale utvikling, samt psykiske lidelser og annen type 

psykopatologi påvirker mødrenes evne til å være sensitive omsorgspersoner, i tillegg vil 

faktorer knyttet til barns postnatale omsorgsmiljø ha betydning for barns utvikling over tid 

(Moe et al., 2010).  
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Slinning (2004) har over en fire års periode fulgt opp nærmere 80 barn som har blitt utsatt for 

flere rusmidler i svangerskapet. Funnene til Slinning viser at barn som ble eksponert for 

multiple stoffer i mors liv hadde mer oppmerksomhetsvansker og viste mer impulsivitet, 

sammenlignet med en kontrollgruppe der barn ikke hadde blitt utsatt for rusmidler under 

svangerskapet. Nesten halvparten i undersøkelsen ble født med lav fødselsvekt, før termin og 

85 % av barna ble født med abstinenser. Barna måtte skjermes for stimuli over lengre tid og 

var svært sensitive, noe som hadde negative konsekvenser for tilknytningsprosessen. Slinning 

sin konklusjon ut i fra undersøkelsen er at barn som er ruseksponert i svangerskapet vil ha 

vedvarende vansker med selvregulering og impulsivitet i sosiale sammenhenger (Slinning, 

2004).  

2.5.3 Bruk av opioider i svangerskapet og konsekvenser for 

barnet 

Dersom mor bruker opioider i svangerskapet (eksempel heroin eller metadon) fører det ofte til 

alvorlige abstinenstilstander (neonatalt abstinenssyndrom, NAS) og reguleringsvansker hos 

det nyfødte barnet (Moe et al., 2010). I Norge var det pr 1.1.2011 født 300 barn av kvinner 

som har brukt buprenorfin eller metadon i svangerskapet. Det forventes at det årlig fødes ca. 

40 barn som er blitt eksponert for metadon eller buprenorfin i svangerskapet 

(Helsedirektoratet, 2011b), og det har vist seg at 60 % av disse barna har hatt 

behandlingstrengende abstinenser (Bakstad et al., 2009). Det ser ikke ut for at 

alvorlighetsgraden av NAS er signifikant til å være relatert til den totale dosen av metadon 

kvinnen har fått gjennom graviditeten (Bakstad et al., 2009; Welle-Strand, 2015). Neonatalt 

abstinenssyndrom (NAS) er en tilstand hos den nyfødte som oppstår som oftest i løpet av de 

første 72 timene etter fødsel (på grunn av den lange halveringstiden til medikamentet), og gir 

seg utslag i irritabilitet i sentralnervesystemet ved økt spenning i muskulatur, problemer med 

mating ved unormal suging, motorisk uro og hyperaktivitet som kan forårsake sår i huden og 

gulping, oppkast og diarè forårsakes av symptomer fra mage- tarmkanalen, svetting, 

nesetetthet, nysing og mistrivselssymptomer (Helsedirektoratet, 2011b; Moe et al., 2010). 

NAS kan ha et dødelig forløp dersom ikke syndromet blir behandlet (Helsedirektoratet, 

2011b). Behandling av NAS består oftest av en kombinasjon av farmakologisk behandling 

med morfin og av tilrettelegging i miljøet (skjermes for lyd, lys og berøring i et skjermet 

miljø), og varigheten på behandlingen avhenger av alvorligheten og varigheten av 



22 

 

symptomene, noen har få og relativt milde symptomer, mens andre har mange og alvorlige 

symptomer (Moe et al., 2010). Flertallet av gravide opioidavhengige røyker, noe som er en 

tilleggsrisiko for vekstretardasjon (Welle-Strand, 2015). Barnets ulike grader av 

reguleringsvansker ser ut for å ha en tendens til å vedvare (Moe & Slinning, 2001) ved at 

disse barna er vanskelige å trøste og roe, har vanskeligheter for å falle i søvn, gråter lettere og 

mer, og barna er samtidig sensitive som tåler lite før de blir overstimulert (Söderström, 2011). 

2.6 Medikamentell behandling av opioidavhengighet 

hos gravide 

Medikamentell behandling med metadon eller subutex (LAR-legemiddel) kan være 

nødvendig i behandlingen av gravide opioidavhengige. Behandling med metadon eller 

subutex i svangerskapet er fortsatt omstridt. Det er blitt stilt etiske, medisinske og juridiske 

spørsmål om bruk av metadon i behandling av gravide fra tidspunktet behandlingen ble først 

gitt. Spesielt i Norge er temaet rundt graviditet og legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

kontroversielt, og har fått mye oppmerksomhet politisk og har skapt store overskrifter i media 

(Helsedirektoratet, 2011b). 

 

Vedlikeholdsbehandling med legemiddelet metadon ble tidlig innført i New York i 1960- 

årene av legene Vincent P. Dole og Marie Nyswander og er mest utbredt internasjonalt. LAR 

ble innført i Norge i 1998 som en frivillig behandlingsform (Helsedirektoratet, 2011b; 

Sandtorv et al., 2009). Ved utgangen av 2013 var det 7055 pasienter som mottar 

vedlikeholdsbehandling her i landet og om lag en tredjedel av pasientene er kvinner i fruktbar 

alder (Waal, Bussesund, Clausen, Håseth, & Lillevold, 2014). 

 

Ut fra Norske undersøkelser kan vi se at 75 prosent av graviditetene hos kvinner på 

vedlikeholdsbehandling ikke er planlagte, og kvinnene blir raskt gravide igjen etter et 

gjennomført svangerskap (Helsedirektoratet, 2011b; Sandtorv et al., 2009). I Norge var det pr 

1.1.2011 født 300 barn av kvinner som har brukt subutex eller metadon i svangerskapet. Det 

er forventet at det fødes 30-60 barn årlig som er blitt eksponert for metadon eller subutex i 

svangerskapet (Helsedirektoratet, 2010).  
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Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler vedlikeholdsbehandling med metadon eller 

subutex i behandlingen av gravide opioidavhengige (WHO, 2009). Hovedargumentet for at 

behandling anbefales som standardbehandling for gravide opioidavhengige, er at det er 

dokumentert at behandlingen gir bedre svangerskapsomsorg og vekst hos fosteret samt 

redusert dødelighet, sammenlignet med gravide som ikke får behandling og som ofte 

fortsetter misbruk av illegale rusmidler. Det kan bidra til an man på et tidlig stadium i 

svangerskapet kan stabilisere den gravide opioidavhengige (Helsedirektoratet, 2011b). For 

mange kan det være vanskeligere å oppnå en slik stabilisering uten behandling med metadon 

eller subutex, og uten en slik stabilisering klarer ikke hjelpeapparatet å inngå et samarbeid 

med den gravide kvinnen om barnets og egen velferd (Berg et al., 2008; Moe et al., 2010). 

Det mangler derimot vitenskapelig dokumentasjon på kort- og langsiktige effekter av 

metadon hos kvinnen, fosteret og den nyfødte (Helsedirektoratet, 2011b). 

 

Mange kvinner har et ønske om å slutte med metadon/subutex når de blir gravid, men kun et 

fåtall klarer å trappe ned (Welle-Strand, 2015). Helsedirektoratet (2011b) anbefaler ikke 

nedtrapping i svangerskapet med mindre den gravide ønsker det selv, og begrunner det med 

en økt fare for at mor kan da begynne å ruse seg, og dette vil være mer skadelig for fosteret 

enn LAR- legemiddelet. Welle- Strand (2015) viser til at det er lite forskning på feltet 

omkring fosterets sikkerhet når kvinnen trapper ned på LAR- legemiddeldoseringen under 

graviditeten (Welle-Strand, 2015). Samtidig har det vist seg at der kvinnen trapper ned over 

50 prosent av utgangsdoseringen på metadon i svangerskapet, er fødselsvekten høyere ved 

fødsel (Welle-Strand, 2015). 

 

De fleste kvinner i LAR som blir gravide, har som regel over lengre tid vært i vært i kontakt 

med hjelpeapparatet som fastlege, et kommunalt LAR- tiltak og NAV, og er i bedre stand til å 

følge et behandlingsopplegg (Helsedirektoratet, 2011b). En studie viste at dersom gravide 

kvinner får subutexbehandling og tett oppfølging under og etter svangerskapet, reduseres 

risikoen for tidlig debuterende samspillsvansker i foreldre- barn- relasjonen, sammenlignet 

med kvinner som ikke får slik oppfølging. Forskningsresultatene viser generelt at styrkning av 

foreldrenes omsorgsferdigheter har god effekt på gravide rusmiddelavhengige (Binder & 

Vavrinkova, 2008). Gravide i LAR er høyt prioritert når det gjelder behandling og oppfølging 

i og etter svangerskapet (Helsedirektoratet, 2011b). På oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet Helsedirektoratet en nasjonal retningslinje som ble 
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publisert i 2011. Den gir klare anbefalinger for hele pasientforløpet for gravide i LAR, og 

oppfølging av familier som er i LAR med barn opp til skolealder. Retningslinjen henvender 

seg til alle faggrupper i spesialisthelsetjenesten og kommunen som har oppfølgingsansvar for 

disse pasientene (Helsedirektoratet, 2011b). Helsedirektoratet legger vekt på den tverrfaglige 

oppfølgingen av gruppen, og på tilrettelegging for at de psykososiale utfordringene (eks: 

økonomi og bolig) er så få som mulig når barnet kommer. Samtidig påpekes det at disse 

mødrene har psykiske og fysiske utfordringer som det bør jobbes med, parallelt med 

rusmiddelavhengigheten og de psykososiale utfordringene de står i (Helsedirektoratet, 

2011b). 

2.7 En «god nok mor» og «god nok omsorg» 

Ordet en god mor blir brukt til å identifisere kvaliteter som er viktig for morsrollen og 

omsorgskompetansen. Når man spør kvinner henviser de ofte til sin egen forestilling om en 

mor som «er» der for deg. En god mor blir ofte beskrevet ut fra hva hun gjør for sitt barn. 

Dette definerer både hva en mor er og hva en mor gjør. Definisjon på god mor blir betegnet 

som en som er der for sine barn, ikke bare i fysisk forstand, men også med følelsesmessig 

tilknytning til sine barn, selv om de ikke er fysisk til stede med henne (Litzke, 2008). 

 

Hva er god nok omsorg? Det er stor uenighet både blant fagfolk og i allmenheten hva som 

kan karakteriseres som god nok omsorg. Hva som er god nok omsorg versus utilstrekkelig 

omsorg innebærer vanskelige beslutninger i barnevernsarbeid. Hvor grensene går mellom god 

omsorg, hva som kan karakteriseres som omsorg i risikosonen og omsorgssviktsituasjonen vil 

utdypes nærmere i neste avsnitt. I barnevernsfaglig sammenheng ser man på hvordan foreldre 

utøver omsorgen for barn og det konstateres rundt begrepet god nok. Kvello (2007) sier at 

vurderinger av omsorg for barn må gjøres ut fra de enkeltes barns forutsetninger og behov, 

fordi ulike barn vil oppleve ulik grad av risiko, beskyttelsesfaktorer og er født med ulik grad 

av sårbarhet (Kvello, 2007).  

 

Winnicotts (1969) begrep god nok mor («good enough mother») skiller seg fra begrepet god 

nok omsorg på den måten at omsorgen barnet får er tilstrekkelig til at barnet kan utvikle seg 

normalt, selv om den ikke var god (Winnicott, 1969). Fonagy (et. al., 2007) henviser til at 

man kan assosiere god nok omsorg med trygge barn som viser god emosjonell, kognitiv og 
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sosial utvikling. For at barn skal få en god helse og en optimal utvikling er god nok omsorg å 

anse som det viktigste en forelder kan gi sine barn (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2007). 

Foreldrekompetanse bygger på forutsigbarhet og kontingent stimulering. Som foreldre må 

man kjenne igjen, belyse, romme, støtte og utvide motoriske, emosjonelle og mentale 

erfaringer hos barnet (Tronick et al., 1998). 

 

Winnicott (1956) peker på viktige aspekter som er betydningsfulle ved rollen som foreldre: 

stimulering, tilsyn (kontroll), evne til å skape forutsigbarhet og rytme via struktur, beskytte og 

verne barnet mot farer slik at barnet opplever trygghet, og hjelpe barnet til å få tilhørighet i 

sitt nærmiljø eller i majoritetskulturen ved sosial integrering (Winnicott, 1956). Når 

Winnocott (1956) beskriver egenskaper som omhandler god nok omsorg hos foreldre, som 

innbefatter det å vise glede og emosjonell involvering i samspill med barnet, å ha evne til å 

regulere egne følelser og hjelpe barnet til å regulere sine følelser. Foreldrekompetanse 

innebærer å skille mellom hva som er ens egne følelser og hva som er barnets følelser. Videre 

handler det om å gi svar på barnets initiativ til samhandling for at barnet skal føle trygghet og 

prioritere barnets grunnleggende behov (Killén, 2009). God omsorg handler om å vise 

sensitivitet ovenfor barnet og at en som foreldre klarer å identifisere seg tilstrekkelig med 

barnet, slik at en klarer å tolke signaler ut fra barnets behov, ønsker, intensjoner og 

preferanser (Winnicott, 1956). God omsorg innebærer også å gi barn kjærlighet og tilbringe 

tid sammen med dem (Brandt & Grenvik, 2010).  

 

De fleste foreldre gir barna sine god nok omsorg. Å ha evnen til å gi omsorg preges selvsagt 

av erfaringer med å motta omsorg selv. Særlig utfordrende kan det å gi god nok omsorg være 

utfordrende for foreldre som har negative erfaringer fra oppveksten med seg (Brandt & 

Grenvik, 2010). Vår sosiale kompetanse blir påvirket av de erfaringene vi gjør oss som barn i 

samspillrelasjonen med våre foreldre, og leder til utvikling av et minnespor som overføres til 

å gjelde relasjoner med andre mennesker generelt (Arefjord, 2012). 

2.8 Rusavhengighet- en trussel, som hindrer god 

omsorg 

I overføringen av dynamikk og mønstre i rusavhengighet til neste generasjon, blir ulike 

faktorer diskutert og bilde viser seg å være komplisert. På tvers av generasjoner er det en 
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tydelig overføring av rusmiddelmisbruk og omsorgssvikt, der man studier viser at det er flere 

foreldre som misbruker rusmidler har bak seg en oppvekt med kaotiske forhold og traumer 

(Cohen, Hien, & Batchelder, 2008; Rowe & Liddle, 2003). Det er økt fare for at barn som 

vokser opp med foreldre som misbruker rusmidler utsetter barna sine for omsorgssvikt, 

seksuelt misbruk og mishandling, og ser ut til å forekomme hyppigere der foreldre misbruker 

illegale fremfor legale rusmidler (Salo et al., 2009). Killen (2009) sier at omsorgssvikt er 

omsorgssituasjoner barn blir påført av sine omsorgsgivere som fører til at barn påføres 

psykiske eller fysiske skader, eller forsømmelser som er alvorlige for barnets psykiske eller 

fysiske helse (Killén, 2009).  

 

Det en rekke ulike karakteristika hos rusmiddelavhengige mødre som knyttes til omsorgs- og 

samspillet med barn (Kvello, 2015). Det som utpreger seg gjennom observasjoner av 

samspillet, er at rusmiddelavhengige mødre kan ha urealistiske forventninger til barna sine, 

med en betydelig overvekt av enten negativ eller positiv beskrivelse av barnet. De viser ofte 

brudd i ansikt- til- ansikt samspillet med spedbarnet, og kan være lite responderende og 

engasjerende på barnets signaler (Kvello, 2015). De tar som regel ikke initiativ til frilek med 

barnet, og viser lav sensitivitet i samspill med barnet (som flate, avvikende eller overdrevent 

emosjonelle). Ofte har de vanskeligheter med å fortolke og fange opp signaler hos barnet, noe 

som gjerne resulterer i lav grad av responsivitet. Manglende sensitivitet gjør at de kan ha 

vanskeligheter med å leve seg inn i barnets situasjon og behov, og ofte er de invaderende og 

fiendtlig i samspillet med barnet, og de spiller ofte ut negativisme med barnet. 

Rusmiddelavhengige mødre har som regel selvreguleringsvansker, noe som gjenspeiler seg i 

deres vansker med å regulere barnet sitt, både med hensyn til positive og negative affekter hos 

barnet (Kvello, 2015). 

 

Det finnes etter hvert en rekke studier som ser på forholdet mellom rusavhengighet og evne til 

mor-barn samspill i tilknytningssituasjoner (Hans, 2000; Pajulo et al., 2008). I England ble 

det gjort en oppfølgingsstudie av barn født av rusmiddelavhengige kvinner, der man 

undersøkte mors evne til å gi adekvat omsorg fra barnet var født og frem til barnet var 5 år 

(Street, Whitlingum, Gibson, Cairns, & Ellis, 2008). Gruppen som ble fulgt var 142 mødre fra 

en kontrollgruppe uten en rusmiddelavhengighet men med en ellers så lik bakgrunn og 71 

rusmiddelavhengige mødre. Street og hans kolleger (2008) fant ut når barnet var halvannet år 

(18 måneder) var 32 % av barna til mødre av rusmiddelavhengige under tiltak fra barnevernet, 
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sammenlignet med 7 % av kontrollgruppen. Ut fra undersøkelsen viste det seg at ved 5 års 

alder var 47 % av barna av de rusmiddelavhengige mødrene under barnevernstiltak og 18 % 

av barna fra kontrollgruppen. Hans (2000) gjorde en longitudinell oppfølgingsstudie av 

opiatmisbrukende kvinner og deres barn. Vel og merke var deltakerne fra USA og fra en 

gruppe i et ekvivalent prosjekt til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Funnene fra Hans 

(2000) sin studie så man at opiatmisbrukende kvinnene er signifikant mindre sensitiv og 

speilende i forhold til barnas behov i tilknytningssituasjoner enn mødre med lik bakgrunn 

uten rusmiddelavhengighet. Sammenlignet med mødre i kontrollgruppen hadde 

rusmiddelavhengige mødre flere kumulative psykososiale risikofaktorer som psykososialt 

stress og psykiske lidelser som definert i DSM- III. Man kunne se en betydelig svakhet i 

sosial, mental og motorisk utvikling hos barnet ved 2 års alder dersom det var tilstedeværelse 

av flere psykososiale risikofaktorer hos mor i barnets første levemåneder (Hans, 2000). I stor 

grad hadde flere barn av opiatavhengige mødre opplevd i kortere eller over lengre tid, uten 

samvær med mor av ulike grunner som f.eks. avvenning, hospitering, fengselsopphold eller 

død. Litt under halvparten (47 %) levde ikke ved 10 års alder sammen med sin biologiske 

mor. Kalland (2007) har funnet i en pågående finsk studie at mødre med en opiatavhengighet 

som er under behandling i institusjon i forkant og etter fødsel, selv i rusfri tilstand viser en 

svært begrenset evne til å leve seg inn i spedbarnets situasjon og behov. I samme 

undersøkelse kan man finne ut fra observasjoner at mimikk og kroppsspråk hos mødrene 

begrenset eller ikke tilstede (Pajulo et al., 2008). 

2.9 Hva lovverket sier om rusmiddelmisbruk i 

svangerskapet 

Juridisk sett kan man ikke si at en kvinne utøver omsorgssvikt mot det ufødte barnet, det er et 

begrep som ikke eksisterer (Olofsson, 2005). I juridisk forstand er ikke et barn å anse som et 

selvstendig individ før det er født, men som en del av mors kropp som hun ene og alene råder 

og bestemmer over. Det ufødte barnet har ingen rettigheter før det blir født (Olofsson, 2005).  

Her i landet har vi utviklet ulike tiltak ovenfor gravide rusmiddelavhengige og man har et 

regelverk som gir hjemmel for ulike inngrep og tiltak som skal sørge for barn og unges 

oppvekstsvilkår, samt skal sørge for at barn får god nok omsorg. I Norge har man tatt steget 

via lovgivningen for å forbedre utviklingsmulighetene og vilkårene for det ufødte barnet av 

gravide rusmiddelavhengige, inntil barnet er født, noe som har resultert i at hjelpeapparatet 
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kan sette inn ulike hjelpetiltak for å beskytte barnet mot rus (Helsedirektoratet, 2011b; 

Kristiansen, 2015; Olofsson, 2005) 

Det er særpreget for Norge som 1. Januar 1996 fikk en lovparagraf, tvangsloven (tidligere: § 

6.2a Lov om sosiale tjenester (LOST), nå: Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3 (HOT)) 

som gjør det mulig å vedta at en gravid rusmiddelavhengig kan tas inn i institusjon og holdes 

tilbake der uten eget samtykke, dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende 

sannsynlighet for at barnet vil bli født med skade dersom frivillige hjelpetiltak ikke er 

tilstrekkelige. Det er kommunen, oftes gjennom rusomsorgen underlagt Nav som fremmer 

tvangssaker og som kan fatte midlertidige vedtak. Kvinnen kan legges inn for hele 

svangerskapet, men minst hver 3. måned skal vedtaket revurderes, og en skal se på hvorvidt 

det fremdeles er grunnlag for tilbakeholdelse. Fristen må overholdes av kommunen ellers 

faller grunnlaget for tilbakeholdelse bort (Lundeberg, Mjåland, & Søvig, 2014; Søvig, 1999). 

Hensikten med tvangsloven er at den primært skal verne om fosterets helse, samt motivere 

kvinnen til behandling for rusproblematikken. I tvangsloven presiseres det at kvinnen skal 

tilbys behandling for sine rusmiddelproblemer under oppholdet og få hjelp til å bli i stand til å 

gi god nok omsorg til barnet. For noen gravide rusmiddelavhengige er tvang det eneste riktige 

for å beskytte det ufødte barnet mot rus, fordi Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

først kommer til anvendelse når barnet er født. Et samarbeid med barnevernet avhenger av at 

den gravide samtykker til at barnevernet kan starte undersøkelse før fødsel og tilrettelegge for 

tiltak etter fødsel (Kristiansen, 2015; Lundeberg et al., 2014). Barneloven og barnevernsloven 

trer i kraft etter at barnet er født og har som formål å sikre at barn og unge vokser opp under 

trygge vilkår, samt at barnet får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid dersom de bor under 

forhold som kan skade deres utvikling og helse (Barnelova, 1982; Barnevernloven, 1992) 

Tvang er et stort og alvorlig inngripen i et menneskes liv (Helsedirektoratet, 2016), men når 

misbruket ikke opphører gjennom frivillige tiltak må hjelpen endre karakter, for å hjelpe den 

rusmiddelavhengige kvinnen. Samtidig er det viktig når en vurderer tvangsvedtak som 

nødvendig, i alvorlige tilfeller og der tiden er knapp, at det skjer så fort som mulig for å verne 

om fosterets helse (Kristiansen, 2015). En kartleggingsundersøkelse blant kvinner innlagt på 

tvang på Borgestadklinikken i perioden 2011-2014 ser man at lovens sekundærmål ble til en 

viss grad oppnådd. Av 74 % som fullførte svangerskapet som var innlagt på tvang fortsatte i 

videre behandling. Undersøkelsen viser at barna hadde en gjennomsnittlig fødselsvekt der 
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mor hadde hatt et opphold på mer enn 20 uker før fødsel. Av 39 kvinner beholdt 26 (67 %) 

omsorgen for barna sine etter fødsel, 81 % var førstegangsfødende (Kristiansen, 2015). 
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3 Metodiske tilnærminger 

Metode handler om hvordan man innhenter kunnskap på en hensiktsmessig måte slik at man 

får tilgang på fenomener som man ønsker å vite mer om. Teorier og kunnskap som utledes av 

metode skal kunne falsifiseres. Dette innebærer at metoden man har tatt i bruk for innhenting 

av informasjon skal være synlig slik at kunnskapen som hentes inn kan etterprøves (Öhlander, 

1999). Metoden skal gi oss de data vi trenger for at spørsmålene som vi stiller oss blir belyst 

og besvart på en faglig interessant og god måte (Dalland, 2007).  

Jeg vil videre i dette kapittelet presentere valg av metode og oppgavens tilnærmingsfokus. 

3.1 Hermeneutikk som metode 

Hermeneutikk er fortolkningslære, og hovedhensikten med hermeneutikk som metode er å 

bidra til økt forståelse gjennom tolkning og forståelse (Ulleberg, 2003).  

Vesentlig i fortolkningslæren står tanken om den hermeneutiske spiralen, som er selve 

tolkningsprosessen. Sentralt i spiralen ligger forforståelsen, som sies å være en grunnleggende 

dimensjon i hermeneutisk metodologi, fordi man søker å trenge inn i en meningsforståelse av 

et fenomen. Heidegger (ref i Nilsson, 2007) mente at all forståelse har sin opprinnelse fra 

forforståelsen. Forståelsen vil utvikle seg over tid og man sier at hver runde i spiralen vil føre 

til en dypere form for forståelse, der man ikke returnerer til utgangspunktet (Nilsson, 2007; 

Ulleberg, 2003).  I følge Heidegger handler ikke forståelse om hvordan mennesker tilegner 

seg kunnskap om verden, men forståelsen er en essensiell del av hvordan mennesket opptrer i 

verden, nærest filosofisk anliggende (Blaikie, 2004). I leseprosessen og i forbindelse med 

tolkning av tekstene i empirien, har konseptet om den hermeneutiske spiralen hatt en 

innvirkning på denne oppgaven. Hva som blir lest og funnet relevant i en tekst vil 

nødvendigvis være førende og påvirke hvordan neste tekst blir lest. Både i søkeprosessen og 

fordypningen i de utvalgte tekstene, har bidratt i denne sammenheng til å danne et helhetlig 

bilde av hvordan forskningsfeltet fremstår og hvordan tekstene forholder seg til hverandre.  

Hans Georg Gadamer (ref i Nilsson, 2007) beskriver hermeneutisk filosofi som erfaringens 

vei. Gadamer mener at det er sentralt at man må utfordre oss selv ved å øke egen bevissthet 

om egne fordommer og egen forståelse, som igjen kan åpne muligheten for ny forståelse. 

Gadamer vektlegger at vi i vår forståelse og tolkning om fenomenet man ønsker forståelse 
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om, må fremtre på egne premisser så langt som mulig. For at det skal bli mulig er man 

avhengig av egen anliggende intuisjon, innsikt og bevissthet omkring egne fordommer og 

forståelse om fenomenet (Blaikie, 2004; Nilsson, 2007). Dette innebærer i denne 

sammenheng at min forståelse og fortolkning av empirien i denne oppgaven farges av min 

kulturelle og historiske bakgrunn. Gjennomføringen av analysen vil dermed påvirkes av min 

teoretiske og ideologiske bakgrunn.  

Underveis i skriveprosessen ble problemstillingen endret. I utgangspunktet var ønske å forske 

på nedtrapping i forhold til medisiner (metadon og subutex) hos gravide rusmiddelavhengige, 

noe som synes å være et større prosjekt. Det viste seg etterhvert å være mer hensiktsmessig å 

undersøke hvordan hjelpeapparatet kan jobbe systematisk for at gravide og mødre som er 

rusmiddelavhengige skal kunne bli i stand til å bli gode nok omsorgspersoner. Dette ble en 

lærerik tankeprosess for meg som i fremtiden skal jobbe i et fagmiljø med denne 

problemstillingen.  

3.2 Kvalitativ forskning  

Kvalitativ forskning brukes for å få en forståelse for hvordan mennesker i en viss kontekst 

oppfatter verden og de relasjonene som har betydning for oss. Kvalitativ metode går dypere 

inn i en kontekst og man forsøker å avdekke praksis og forståelse, og hvordan dette henger 

sammen med situasjonene de fremkommer i (Hoffmann, 2013). Man kan si at kvalitativ 

metode er en fleksibel forskningsmetode fordi den omfatter et bredt spekter av strategier for 

systematisk datainnsamling gjennom intervju, samtale, observasjon eller skriftlig materiale. 

Utvalget i kvalitativ forskning er relativt lite og forskningsfunnene vil derfor ikke være 

generaliserbare (Malterud, 2011; Strømme, Larun, Hole, & Underdal, 2012). 

3.3 Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning skiller seg fra kvalitativ forskning gjennom måten data samles inn og 

analyseres på. Den kvantitative forskningsmetoden krever at man reduserer fenomener til 

numeriske verdier som kan benyttes i statistiske analyser (Smith, 2015). Det vil si at man 

omgjør verbal data til tall for å kunne analysere materialet som er samlet inn (Smith, 2015). 

For eksempel vil svaralternativer i et spørreskjema kunne representere et bestemt nummer, og 

man kan deretter analysere store mengder av data for å undersøke tendenser innenfor en 
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bestemt populasjon. Kvantitative forskningsdesign har sin styrke i at konklusjoner og funn 

kan testes på nytt ved at man gjør en ny studie som tar i bruk samme design (Smith, 2015). 

  

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i både kvalitative og kvantitative studier. Fordelen ved 

å bruke publikasjoner som har ulike forskningsdesign er at man får både dybdekunnskap om 

fenomenet som omtales.  

3.4 Formålet med en litteraturgjennomgang 

På mange måter er en litteraturgjennomgang et omfattende sammendrag av relevante tekster 

og dokumenter, men tekstene skal ikke kun beskrives, men man skal også kritisk vurdere dem 

og syntetisere, eller forene og sammenfatte dem (Kiteley & Stogdon, 2013). Man kan også i 

følge Aveyard (2014) se på en litteraturgjennomgang som et puslespill, som et helhetlig bilde. 

Gjennom en litteraturgjennomgang skal man studere og assimilere allerede kjent kunnskap 

om feltet for å tilføre diskusjonen noe nytt gjennom et ståsted eller en sy synsvinkel (Aveyard, 

2014; Bloomberg & Volpe, 2008). Oppgavens forfatter må vise forståelse for feltet ved å 

sammenfatte litteraturen, og i tillegg vise behovet i egen oppgave ved å påpeke hva som ikke 

tidligere ikke er blitt gjort. En litteraturoppgave kan også være en forskningstilnærming i seg 

selv, fordi kan undersøker og sammenfatter litteraturen som er skrevet om et spesifikt tema på 

en måte som ikke tidligere er gjennomført (Kiteley & Stogdon, 2013). I følge Kiteley og 

Stogdon (2013) kan hensikten med en oppgave som anvender litteraturgjennomgang som 

metode være å: konsolidere forsterkelse, trekke sammen resultatene fra flere kilder og 

fremheve det som er mest overbevisende i litteraturen som har hittil har blitt publisert.  Det 

kan videre føre til formålstjenlig utvikling i praksisfeltet basert på forskningsbasert kunnskap, 

komparative forståelser og en fremtidig forskningsplanlegging og utvikling (Kiteley & 

Stogdon, 2013).  

3.4.1 Valget av «form» for litteraturgjennomgang 

Kiteley og Stogdon (2013) sier det er vanlig å finne to former for litteraturoppgaver innenfor 

forskningslitteraturen, nemlig systematisk og narrativ litteraturgjennomgang. Den mest 

vanlige er den narrative, som anses for å være mindre streng og rigid, og mer fleksibel enn 

den systematiske gjennomgangen (Kiteley & Stogdon, 2013). Som forskningsmetode går 

dette på bekostning av validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet), på grunn av at man 
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nødvendigvis ikke oppgir hvordan man kom frem til resultatet, eller hvilke steg 

forskningsprosessen bestod av. Den systematiske litteraturgjennomgangen derimot, stiller 

strengere krav til transparens og åpenhet i de ulike trinnene i forskningsprosessen. Det kan 

være i form av ulike inklusjons- og eksklusjonskriterier som ble tatt i bruk, og hvilke 

søkestreng som ble anvendt. En slik gjennomgang bør også inkludere all relevant litteratur på 

feltet (Kiteley & Stogdon, 2013). Fordi standard for gjennomgang av litteratur og forskning 

på høyt nivå, ble systematisk litteraturgjennomgang forsøkt og vurdert til å frembringe best 

mulig forskningsresultater. En systematisk litteraturgjennomgang er ofte gjennomført av team 

med forskere og er en omfattende arbeidsprosess (Kiteley & Stogdon, 2013), og en slik 

tilnærming ble for omfattende for dette masterarbeidet. På en mer tilnærmet systematisk måte 

kan man også utføre en gjennomgang av litteraturen, selv om ikke kravene da ikke oppfylles 

til en systematisk litteraturgjennomgang slik Cochrane Collaboration definerer det (Aveyard, 

2014). Denne oppgaven utføres dermed på en systematisk måte, med ikke fult så strenge 

rammer. Datamaterialet i denne oppgaven omfatter kun gjennomgang av litteratur på det 

aktuelle området. 

3.4.2 Ulike typer av litteratur som er benyttet 

For å besvare oppgavens problemstillinger som omhandler temaet « gravide 

rusmiddelavhengige, hjelpeapparatet og omsorgskompetanse» vil altså 

datamaterialet/empirien være hentet fra ulike tidsskrift, publiserte artikler og 

doktorgradsavhandlinger. Ut fra spørsmålet «hvordan hjelpeapparatet kan systematisk 

istandsette gravide rusmiddelavhengige til omsorgsrollen, og er det i det hele tatt realistisk og 

mulig behandlingsmålsetting? » er mer generell og noe eldre bakgrunnsstoff funnet i ulike 

interessante fagbøker, lovverk, nasjonale retningslinjer, offentlige rapporter og utredninger, 

samt internett som omhandler rusbehandling i Norge og som har betydning for temaet. Ofte 

omtales slike tekster for grå litteratur («grey literature») (Kiteley & Stogdon, 2013). 

Hovedforskjellen mellom publisert forskningslitteratur og grå litteratur, er at sistnevnte ikke 

har gjennomgått de samme kvalitetskontrollene (en felles fagvurdering), og kan derfor ikke 

anses som like gyldig og pålitelig annen forskning.  
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3.4.3 Sekundær data 

Data som allerede eksisterer er sekundærdata, som må samles sammen og analyseres av 

forskeren. En eventuell intervjuundersøkelse ville krevd mer tid og ressurser, en det denne 

arbeidsmetoden gjør (O'Leary, 2013). Det er flere sider ved denne måten å arbeide på 

kritiseres for: avstanden mellom forsker og feltet øker, og dataene som tas i bruk er blitt laget 

med andre hensikter enn det de nå blir brukt til. Eventuelle metodiske feil og bias vil det også 

være vanskelig å identifisere som forfatterne har hatt med seg i prosessen (O'Leary, 2013). Av 

betydning for oppgaven er å vurdere data som blir brukt opp mot relabilitet og validitet og 

hvor sikker kunnskap empirien kan gi.  

3.4.4 Søk i ulike databaser og avgrensning av søk 

I denne oppgaven presenteres litteratur om gravide rusmiddelavhengige, hjelpeapparatet og 

omsorgskompetanse ut fra nyere forskning og fagstoff av eldre dato. Databasen til UIB, UIO 

og Oria (Bibsys) tatt i bruk. Det ble utført søk i ulike elektroniske databaser i perioden fra 

november 2015 til og med mars 2017 i: PuBMED, PcychINFO, Bibsys, OVID, Google og 

Google Scholar. I tillegg til de ulike databasene som er presentert her, ble kjedesøking 

benyttet, noe som innebærer å forfølge referanser i studier som er ansett som relevant for 

problemstillingene i oppgaven (Kunnskapssenteret, 2015). 

 

Tidlig i prosessen da prosjektet startet ble litteratursøkene utført i ulike databaser sammen 

med bibliotekar. Problemstillingen og metode var i forkant valgt i samspill med veileder. På 

grunnlag av det valgte temaet, ble ulike søkestrategier, søkekombinasjoner og nøkkelord satt 

sammen med bibliotekaren. Studiens første valgte problemstilling preget søkeordene, der 

søket ble utført systematisk med fokus på gravide heroinavhengige og terapeutiske 

intervensjoner. Det ble benyttet engelske søkeord i starten og var som følger: pregnancy, 

pregnant woman, heroin dependence, heroin substance abuse, opioid- related disorder, 

therapy treatment intervention og opiate substitution treatment (OST). De engelske 

søkestrengene var: «Opioid- Related Disorders AND pregnancy AND opiate substitution 

treatment», gjorde at det ble oppdaget 89 artikler i PubMed. Med den engelske søkestrengen: 

«opiate withdrawal AND pregnancy AND opiate substitution treatment», resulterte tilslutt i 

30 ulike relevante artikler i PubMed. I starten ble flere av artiklene gjennomlest. 
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Etterhvert i skriveprosessen ble temaet endret til å gjelde gravide rusmiddelavhengige, 

hjelpeapparatet og omsorgskompetanse. For å samle inn ny relevant empiri ble igjen 

bibliotekar benyttet i søkeprosessen. Det ble søkt på nytt igjen i ulike databaser og en ny en 

søkestrategi ble utarbeidet, samt ulike søkekombinasjoner for hvert av inklusjonskriteriene. I 

tillegg til søk i ulike databaser ble kjedesøking benyttet, noe som innebærer å forfølge 

referanser i studier som ble ansett som relevant for problemstillingen i oppgaven 

(Kunnskapssenteret, 2015). Gjennom et samarbeid med bibliotekaren ble kjennskap til de 

ulike medisinskfaglige, samfunnsfaglige og sosialfaglige databasene etablert. Litteraturen som 

ble valgt ut, inkluderte gravide i frivillig behandling og på tvang, gravide rusmiddelavhengige 

som er i og utenfor legemiddelassistert rehabilitering.  

 

Underveis i skriveprosessen og ettersom oppgaven tok mer form, endte problemstillingen med 

og til slutt å omhandle gravide og mødre med en rusmiddelavhengighet, behandling og 

foreldrekompetanse. Det ble foretatt nye søk og søkeordene ble brukt alene under fritekst, og 

kombinert med andre søkeord (ulike nøkkelord og stikkord) relatert til oppgavens 

problemstilling. Det ble søkt på nytt i de ulike databasene på ulike forfattere, der andre 

nøkkelord og stikkord ble benyttet. Søket ble begrenset til å gjelde gravide og mødre med en 

rusmiddelavhengighet, kvinner og rusmiddelavhengighet, tvang og rus, kvinner i LAR, 

opioidavhengighet, opiatavhengig, behandling, barn og rus, god mor, god nok omsorg, 

omsorgssvikt, risikofaktorer og barn. Videre ble det sett etter om det var publisert andre 

relaterte artikler av interesse. Etter gjennomlesning av flere ulike artikler var det tydelig at 

databasesøket ikke var fullstendig selv om det var objektivt. Derfor ble søket utvidet til å ta i 

bruk referanselisten til de ulike artiklene. Velkjent er skjevhet i utvalg av publikasjoner 

(Dalland, 2007). I et elektronisk litteratursøk er det noen ulemper, på grunn av at de ulike 

databasene gir forskjellige dybde i informasjonen for referansene på den litteraturen som var 

registrert i basen (Dalland, 2007). I samtlige artikler som ble funnet, hadde alle en 

referanseliste over andres og eget tidligere arbeid, noe som var en viktig kilde til å få tak i 

andre artikler på (som var publisert av tidligere forskning på feltet). Søkene ble utført på 

norsk for å se hvilke forskning som fantes på feltet i Norge, men engelsk terminologi ble 

likevel tatt i bruk for å være sikker på at det viktigste var dekket. Søkerordene har variert i de 

ulike databasene, etter hvordan databasene definerte den spesifikke terminologien.  
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En utfordring underveis i prosessen var å finne fagstoff om rusmiddelavhengighet kombinert 

med gravide og hva som fremmer omsorgsevnen og foreldrekompetansen i rus- og 

avhengighetsbehandling. Det finnes relativt lite forskning på behandling av gravide med 

rusmiddelavhengighet, og lite systematisert kunnskap. Derimot finnes det flere studier 

konsekvenser rusmiddelbruk har på barn når mor ruser seg under svangerskapet eller etter 

fødsel.   

 

Litteraturen i oppgaven inkluderer fagartikler som omhandler kliniske studier, 

litteraturgjennomgang, longitudinelle oppfølgingsstudier, meta- analyser og bokkapitler. 

Litteratursøk ble gjennomført for og identifiserte viktige publikasjoner innenfor områdene 

graviditet og rusmiddelavhengighet, god nok omsorg, risikofaktorer som hindrer god nok 

omsorg, behandlings- og oppfølgingstilbud for gravide rusmiddelavhengighet. Videre gjorde 

jeg søk på ledende navn innenfor tematikken. Ulike behandlingstiltak og oppfølging for denne 

pasientgruppen ble videre studert, ettersom det er viktig å identifiere faktorer som bidrar til 

positive utfall. 

 

Etter å ha gjennomgått flere studier viser det seg at mentalisering og reflekterende funksjoner 

som viktige komponenter i mors fungering som omsorgsperson. Man antar at dette henger tett 

sammen med tilknytning og samspill med barn. Denne masteroppgaven trekker frem hva 

forskningskunnskapen sier om avhengighet. Dette er for å belyse hvordan hjelpeapparatet kan 

bidra i behandlingssituasjonen for at gravide rusmiddelavhengige skal bli i stand til å bli gode 

nok omsorgspersoner for barna sine.  

3.4.5 Reliabilitet 

I følge Kiteley og Stogdon (2014) refererer reliabilitet til hvorvidt det er mulig å komme fram 

til samme resultat som i en gitt studie dersom man følger nøyaktig samme metode. I denne 

oppgaven kan reliabiliteten diskuteres på grunn av de subjektive tolkningene som er benyttet.  

Det er ikke dermed sagt at det samme resultatet ikke ville kunne gjenskapes, men utvalget er 

gjort på et subjektivt grunnlag, og er dermed mulig å konsentrere seg om andre tematikker i 

de samme dokumentene. Under søkeprosessen ble inklusjons- og eksklusjonskriterier 

utarbeidet, og alle tekster som omhandlet gravide rusmiddelavhengige, hjelpeapparatet og 

foreldre/omsorgskompetanse ble inkludert. Internasjonal og annen relatert forskningslitteratur 

som omhandlet temaet, som kunne supplere, og vise seg å være fremtredende i overføring til 
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norske forhold ble gjennomgått og inkludert.  Når det gjelder datamaterialets reliabilitet er 

dette forholdsvis sikre kilder fordi de nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet, ulike 

tidsskrift og rapporter baserer seg på den nyeste forskningen på feltet, selv om fokuset for de 

ulike tekstene kan være ment for hvilket politisk budskap de ønsker å bringe.   

 

I oppgaven er det lagt en del vekt på ulike eldre bakgrunnslitteratur som i fagbøker, og dette 

kan sees på som problematisk av den grunn av det nødvendigvis ikke er god forskningsmessig 

kvalitet på disse. Ofte tar fagbøkene for seg et mindre utvalg av datamateriale enn en større 

studie ville gjort, med tanke på tematikken med bokens innhold.  Bøkene som er brukt, er 

skrevet for det meste av forfattere som har stor kjennskap til fagfeltet. Det er lite å finne på 

forskningsfeltet omkring oppgavens tema, noe som medfører at ulike fagbøker måtte benyttes.  

3.4.6  Bruk av datamaterialet   

Litteraturgjennomgangen er en fremtredende prosess som blir til underveis istedenfor å følge 

faste prosedyrer, og en analyseprosess innebærer en dekonstruksjon. I starten vil perspektivet 

bevege seg fra det helhetlige bildet, for så ned til bestanddeler, deretter for å se nærmere på de 

ulike delene og hvordan de forholder seg til hverandre (Pierce, 2008). Man forsøker å 

avdekke mønstre i våre forståelser og praksiser, og ser hvordan de henger sammen i 

situasjonene de fremkommer i (eks. innenfor familien eller med venner), og hvilke dynamikk 

som opererer. Utgangspunktet for denne oppgaven er en forenklet tilnærming til 

gjennomarbeiding av datamaterialet.    

Temaene som ble tydelig gjennom teorien vil bli presentert i de neste kapitlene. Resultatene 

kan i følge Aveyard (2014) sies å være en syntese av tilgjengelig forskning og informasjon 

om det aktuelle temaet.  

I oppgaven er det ikke laget tabeller som kategoriserer eller representerer arbeidet, av den 

grunn at oppgaven endret seg underveis. Datamaterialet som er inkludert, fremkommer som 

en naturlig del og som et helhetlig bilde i oppgavens tekst. 



38 

 

4 Hoveddel 

4.1 Teoretisk referanseramme   

For å kunne tilby egnet behandling til en gravid rusmiddelavhengig som kommer til 

behandling i spesialisthelsetjenesten for sitt rusproblem er det nødvendig å forstå hvordan 

avhengighet utarter seg (Mellingen, 2012). En må særlig ha kompetanse på og kunnskap om 

hvordan avhengighet ser ut med tanke på å kunne vurdere ulike tilstandsbilder, hvilke følger 

disse gir for behandlingsmålene og prognose. Med tanke på at det er viktig å kunne gjøre 

gode vurderinger i behandlingssituasjonen, må man forstå avhengighetsbildet kvinnen står i. 

Avhengighet er et begrep som kan være knyttet til mange ulike situasjoner og objekter, men 

fellestrekkene kan likevel være like (West, 2006). 

Teoretisk bakgrunn for oppgaven har vært West (2006) sin forståelse av avhengighet og det 

menneskelige motivasjonssystemet. 

4.2 Robert West- en helhetlig teori, om hvordan 

forstå og forklare kvinners rusmiddelavhengighet 

West (2006) mener at avhengighet er et fenomen som vanskelig lar seg forstå ut fra en enkel 

teori. På bakgrunn av det viser han til behovet for en helhetlig teori basert på forståelse av 

motivasjonssystemet som betydningsfullt, for å forstå de ulike måtene avhengighet 

manifesterer seg på (West, 2006). Tidligere teorier har, i følge West (2006) manglet den 

bredden som skal til for å forstå avhengighet som fenomen, og teoriene har ført til små 

fremskritt i forståelsen. Bakgrunnen for utviklingen av PRIME teorien var behovet for å forstå 

strukturen i motivasjonssystemet. Forkortelsen PRIME står for planer, responser, impulser, 

motiver og evalueringer. Disse fem begrepene mener han står i forhold til hverandre indirekte 

eller direkte og sies å være bevisste eller ubevisste og har til felles at de på ulike vis påvirker 

vår atferd (West, 2006). Teorien bygger på forståelsen om at det menneskelige 

motivasjonssystemet består av fem ulike nivåer som ser ut for å påvirke hverandre og har en 

tilgrensing til hverandre, som alle kan fungere unormalt ved avhengighet. Hovedpoengene i 

teorien er at motivasjonssystemet vårt må forstås som et system av drivkrefter som styrer våre 

handlinger, og motivasjonssystemet vårt er hele tiden i bevegelse. På flere nivåer og gjennom 



39 

 

ulike impulser blir vår atferd motivert, og impulser og motiver styrer atferden fra en tid til en 

annen. I høyeste nivå i PRIME modellen, spiller planlegging en vesentlig rolle når det gjelder 

å organisere vår atferd og beskytte fremtidige planer som kan bli forstyrret av spontane 

innskytelser (West, 2006). 

 

I følgende avsnitt vil de ulike nivåene i motivasjonshierarkiet bli nærmere presentert: 

 

1)Refleks som er det enkleste nivået i motivasjonshierarkiet. Refleks er en ikke bevisst tanke 

og innebærer at stimuli eller påvirkninger direkte i gang setter atferd (hun så en tablett falle ut 

av vesken sin, og før hun fikk tenkt seg om hadde hun tatt den inn i munnen og svelget den). 

Handlingene kan forklares av rusavhengige kvinner som så automatiserte, at de vil kalle det 

reflekser (West, 2006). I samtal med rusmiddelavhengige vil de ofte ha problemer med å 

forklare hva som var forut for rusinntaket, at «det bare skjedde», dette karakteriserer en 

automatisert respons som ikke innebærer en vurdering av handlingen.  

 

2)Impulser og hemmende krefter er andre nivå i motivasjonshierarkiet. Dette er aktivitet som 

blir igangsatt, justert og stoppet av krefter (West, 2006). Impulser kan være bevisste dersom 

en handling ikke blir gjennomført umiddelbart, om man først har tenkt på at man skal gjøre 

noe. Dersom en gravid kvinne har for vane å bruke valium i en bestemt vanskelig setting (eks. 

ved tannlegetime), kan det være vanskelig for henne å ikke ta en valium, dersom hun ikke 

hadde vært gravid. Det blir oppfattet som en trang til å gjøre noe hvis man først tenker på at 

man skal ruse seg. Impulser blir styrt av en indre (kommer innenfra/følelser) og ytre (noe vi 

ser, lukter, hører osv.) påvirkning og kan være styrt av krefter som overstyrer stimuli, som er 

høyere oppe i motivasjonshierarkiet. I kontakt med stimuli kan det og oppstå hemmende 

krefter, som er tanker som får en til å la være å utføre en handling, men noen ganger kan være 

vanskelig å få tak i (West, 2006). 

 

Det er av betydning som terapeut i en behandlingssituasjon at man gjør kvinnen oppmerksom 

på hennes drifter, som er signaler fra indre fysiologiske behov (som er en følelse av at hun 

«bare må ha det») eller ytre stimuli (noe vi ser eller hører som minner oss på noe vi har lyst på 

eller gjøre), er noe som gir impulser til handlinger (West, 2006), som f.eks. «kneppelyden» 

fra en tablett kneppes ut av tablettbrettet- at selve lyden fremkaller trangen/behovet. Bestemte 

lukter som minner oss om en rus-situasjon, eller følelser som vekker trangen til å ruse seg. 
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Det som er med på å forsterke eller gjøre oss oppmerksom på et behov, eller dempe og ta 

fokuset vekk fra et behov, er stimuli. Vår emosjonelle tilstand (stress, sinne, tristhet, glede) 

blir noen ganger påvirket av den indre fysiologiske trangen (West, 2006). Det skal lite eller 

ingen ytre stimuli til for å bli klar over det som en følelse, dersom disse kreftene er sterke. 

Ytre stimuli vil fungere som en trigger i tilfeller der hvor behovet er svakere, og slik kan man 

vie oppmerksomhet til følelsen. Dette kan være triggere i omgivelsene, for eksempel en 

tablett som blir kneppet ut av emballasjen, og man vet at følelsen man får av å ta en tablett gir 

en opplevelse av at det følelsesmessige stressnivået reduseres og ubehaget i kroppen dempes. 

Det kan forklares med at ytre triggere vil være dominerende i å fremkalle 

behovet/behovstilstanden, når behovet indre sett er svakt. Det som kan være med på å 

frembringe et behov (evt. for rus), er kvinnens emosjonelle tilstand og forventninger, samtidig 

som forventninger også kan påvirke hennes emosjonelle tilstand. Det som skaper 

følelsestilstanden ut fra hendelsen, er vår mentale forestilling/vurdering (West, 2006).  

 

Det som påvirkes i den generelle aktiveringen i motivasjonssystemet er både drifter/behov og 

følelsesmessige tilstander. Aktiveringen sies å ha betydning for vår følsomhet til både ytre og 

indre stimuli, og «høy aktivering kan påvirke hvordan motivasjonssystemet fungerer for 

øvrig» (Mellingen, 2012, s 26). I tillegg kan høy aktivering påvirke vår følelsesmessige 

tilstand, og ha betydning for kapasiteten man har til å drøfte eller diskutere fornuftig i forhold 

til beslutninger (West, 2006). 

 

Her kan man trekke paralleller til mentaliseringsbegrepet. Mentalisering er et nytt ord for 

kjente fenomener, og er et samlebegrep om implisitt og eksplisitt å fortolke andres og egne 

handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv (eks. ønsker, behov, følelser og fornuft) 

(Skårderud & Sommerfeldt, 2008). Refleksiv fungering eller mentalisering har gjennom solid 

vitenskapelig empiri vist seg å være grunnleggende for fungering i hverdagslivet gjennom å 

evne til å forstå andres og egne følelser, tanker og motiver, samt det har betydning for 

hverdagens komplikasjoner som konflikter og misforståelser, særlig i betydning av utvikling 

av psykopatologi (Slade, 2005). Når en som mor mentaliserer, skaper hun barnet sitt sinn, der 

handlingene til barnet fortolkes og mor prøver å avdekke intensjonene bak handlingene til 

barnet (Brandt & Grenvik, 2010). Man kan si at som en nøkkelrolle i utvikling av 

affektregulering og i organisering av selvet spiller mentalisering en nøkkelrolle (Karterud & 

Skårderud, 2017). Det viser seg at foreldre som er raske med å oppfatte barnets signaler, er 
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lydhøre ovenfor barnets signaler og effektive når det gjelder å møte barnets behov, med andre 

ord emosjonelt tilgjengelige foreldre, der finner man barn som er trygg tilknyttet. Å ha evne 

til å gjøre dette kalles reflekterende funksjon, som omhandler foreldres kapasitet til å 

representere og forstå barnets indre opplevelser og omsette denne handlingen i kontingent 

handling. Reflekterende funksjoner er en evne som setter foreldre i stand til å reflektere over 

forholdet mellom følelser, sinnstilstander, persepsjoner, intensjoner, holdninger og atferd 

(Fonagy et al., 2007). Gjennom mors forklaringer av hva barnet opplever, lærer barnet hva det 

opplever.  

   

3)Motiver (ønsker og behov). I et ledd i analysen blir konsekvensene av våre handlinger. 

Gjennom følelsen vi kjenner inni oss i kontakten med ytre og indre stimuli, blir vi bevisst vårt 

behov. Samtidig vil tanken om konsekvensene av å tilfredsstille behovet tillegges en vekting. 

Handlingen vil bli vurdert ut fra dens attraktivitet, eller fravær av dette (West, 2006). I denne 

vurderingen har våre erfaringer en betydning som igjen kan føre til at vi søker en lignende 

situasjon ved at vi for eksempel gjenkaller en hyggelig opplevelse eller en opplevelse av at 

noe har blitt lindret i en vanskelig situasjon. I dette ønske ligger det en intensitet som påvirkes 

av intensiteten i den aktuelle følelsesmessige mentale forestillingen av tilstanden, hvor en kan 

huske det sterke behaget eller ubehaget som var i situasjonen. Vi opparbeider en 

«erfaringsbank» av hvordan vi håndterer ulike ønsker og behov. Uansett om de stimulerer til, 

hemmer eller justerer vår atferd, vil de med sterkest verdi bli foretrukket når 

konkurrerende/motsetningsfylte motiv oppstår. Det kan medføre en emosjonell tilstand av 

indre konflikt som følge av slike konkurrerende motiver og skaper ubehag, som videre fører 

til at det oppstår en trang til å unngå konflikten eller flykte (West, 2006). En mor opplever at 

hun står i en presset og stresset situasjon etter et evalueringsmøte med barnevernet. 

Situasjonen opplever hun som krevende og hun opplever mange ubehagelige følelser som 

stresser henne, og hun gjenkjenner uro i kroppen fra tidligere. Hun klarer ikke å ringe sin mor 

for å snakke om situasjonen, ikke har hun noe nære rusfrie venninner heller hun kan dele 

bekymringer og tanker med. På det tidspunktet kjenner hun en uutholdelig trang til å ta 

tabletter for å dempe de ubehagelige følelsene, selv om hun vet at det vil gi utslag på 

urinprøver. Hun velger å ta 4 beroligende tabletter, etter en liten stund kjenner hun en ro i 

kroppen tablettene ga henne, og først da blir hun i stand til å tenke gjennom konsekvenser av 

tablettinntaket.  
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4)Evalueringer er det fjerde nivået i motivasjonshierarkiet (West, 2006). Mennesker vurderer 

verden på ulike måter. Ut i fra det fremstiller eller organiserer man verden i egne 

overbevisninger (disse kan være festet i våre verdier) som er bevisste forestillinger som man 

mer eller mindre fremstiller overbevisende for å sikre oss selv og/eller andre. De ulike 

vurderingene bygger på og krever vår opparbeidete kompetanse i verden. Slik lærer vi å 

kunne skille mellom hva som er godt og vondt, riktig og galt, etisk og uetisk. Eksempelvis er 

ofte kvinner opptatt av relasjonell kompetanse, og å opprettholde kvaliteten i en relasjon. Som 

følge av dette blir de da gjerne tilbakeholden med å vise følelser som sinne fordi dette kan ha 

betydning for relasjonene hennes, og det hemmer hennes trang til å uttrykke hva hun føler i en 

bestemt situasjon. Evalueringer er noe som ikke påvirker atferd direkte, i følge West (2006), 

men indirekte gjennom motiver, eller emosjonelle tilstander som skapes av et resultat av 

vurderingene. 

 

Evalueringer blir sammenfattet av en rekke kilder som både har en positiv og negativ 

dimensjon, og som har sitt resultat ut fra en prosess hvor vi generaliserer og trekker 

slutninger. Evalueringer er noe som påvirker oss indirekte og direkte, og kan forklares med at 

det går via to ruter. Den direkte ruten går via at man opplevelse at man har forpliktet seg på en 

bestemt måte, at man har tatt et standpunkt («jeg har sluttet og ruse meg»), eller at vi på en 

bestemt måte definerer vår identitet («jeg ruser meg ikke fordi jeg er gravid», «det å være 

småbarnsmor synes jeg ikke er forenelig med å innta rusmidler»). Som et ledd i en oppgave 

kan forpliktelser også oppstå («nå er jeg mor, og jeg ser på det som min oppgave å styre unna 

rusmidler») (West, 2006). Den indirekte ruten innebærer elementene belønning og straff som 

går via emosjonelle tilstander. Oftest velger vi det som skaper minst mulig konflikt i oss og 

det som er lettest. Eks: En mor har bestemt seg for å slutte å drikke alkohol og andre 

rusmidler hun tidligere har strevd med, men belønner seg med hasj/en «joint» et par kvelder i 

uken etter at datteren har lagt seg, kan tenke «nå som jeg er så flink, så kan jeg vel ta meg en 

«joint», det fortjener jeg». Dersom en overbevisning kan endres, uten å skape konflikt, vil vi 

som regel velge det. Om det ikke fungerer, vil vi undertrykke den ene vurderingen av 

bestemmelsen. Noen ganger vil det ikke være mulig å løse konflikten mellom de to 

evalueringene, og en velger å sette fordeler opp mot ulemper ved de ulike alternativene, eller 

man tenker konsekvensanalyse av det mest sannsynlige utfallet ved de ulike resultatene, 

eksempel: «kan det oppdages på urinprøvene?» (West, 2006). Gode rasjonelle klare valg man 

har tatt kan likevel veltes av de følelsesmessige aspektene ved valget (våre handlinger blir 
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styrt av våre følelser av hva som er best, selv om vi i forkant kan vurdere en liste av fordeler 

og ulemper ved en sak). Ofte overstiger emosjonaliteten det rasjonelle resonnementet. Derfor 

blir ofte vurderinger irrasjonelle og tydelige når sterke følelser er aktivert i møte med den 

vurderingen en gjør seg (West, 2006). Dette kommer særlig til uttrykk i arbeidet med 

rusmiddelavhengige mødre som har hatt et tilbakefall på rusmidler som gir utslag på 

urinprøve(r). Kvinnen kan si at de ser at konsekvensene ved tilbakefallet ikke var særlig bra, 

der kontrollføringer ble strengere i etterkant av tilbakefallet og kvinnen var redd for å miste 

omsorgen for barnet sitt. Men kvinnen kan vurdere det slik at hun fortjente de to glassene med 

alkohol når det var så fint vær ute, samtidig var farmoren tilstede sammen med dem.  

 

5)Det høyeste nivå i motivasjonshierarkiet og som har høyest grad av kompleksitet er planer. 

Planer innebærer en grad av forpliktelse og er mentale forestillinger rundt handlinger eller 

rekkefølgen på handlingene, ofte med en forestilling om tidspunkt eller omstendigheter for 

iverksettelse (eks. gravide rusmiddelavhengige fastsetter en bestemt dag sammen med 

behandlingsapparatet for innleggelse i institusjon, da skal nedtrappingen av medikamenter 

skje) Som ofte som et resultat av en bestemt situasjon eller ut fra bestemte hendelser får 

planer sitt utspring (West, 2006). 

 

I våre liv vil planer gi struktur og flere av dem har preg av rutiner. Planer som er knyttet til 

endringer i vår livsstil vil West (2006) si er spesielle ut i fra: A) de kommer ofte innenfra 

(«jeg kjenner at jeg må gjøre noe med denne situasjonen fordi jeg er gravid»), og vi selv 

bestemmer når det skal igangsettes («jeg er usikker på om jeg skal legge meg inn til 

behandling før eller etter helgen og begynne nedtrapping på medisiner med engang eller om 

jeg skal vente litt til, det kan da ikke haste så mye?»); B) har gjerne ikke fastlagte sekvenser 

eller frekvenser («om jeg bare har behov for innleggelse i tre måneder for å trappe meg av 

medisiner som kan være skadelig for barnet, eller om jeg skal være på institusjon gjennom 

hele graviditeten selv om jeg er medikamentfri?»). C) planer kan vedlikeholdes til tross for at 

enkelte atferder som en foretar seg ikke er i tråd med dem («det kan ikke skade med det ene 

dosen med heroin nå som jeg ikke er mer enn tre måneder på vei i svangerskapet, jeg har jo 

sluttet å bruke rusmidler ellers»); D) kan ha et langsiktig perspektiv, og må derfor 

opprettholdes uten et gitt tidspunkt («hvor lenge skal jeg egentlig holde på med nedtrapping 

av medisiner i svangerskapet»?). Noe vi ofte ser, er at denne typen av planer er ofte sårbar for 

avvik mellom plan og handling. Dersom en plan skal ha autoritet for handlingene våre må den 
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kjennes igjen og frembringe motiv. En plan blir kun nyttig om den gjenkjennes i det øyeblikk 

en står ovenfor valg knyttet til den forpliktelsen planen er knyttet til (West, 2006). Det vil si at 

man må ha klart for seg beslutningen om å ikke ruse seg i svangerskapet, selv om det er 

tilgjengelig rus på avdelingen, eller noen tilbyr rusmidler på permisjon, ellers har ikke denne 

beslutningen effekt på ens handlinger. West (2006) beskriver i sin bok at det er en rekke andre 

betydningsfulle faktorer knyttet til motivasjon. Han peker på den tilpasning alle mennesker 

gjør ovenfor stimuli. Med det mener han at det som engang vekket ens interesse, vil etter hver 

ikke virke like spennende og interessen avtar. Han henviser også til de erfaringer som er 

lagret i vår hukommelse. Vår hukommelse har også en evne til å tilpasse seg våre motiver. At 

kvinnen husker rusen som mer hyggelig og behagelig når hun har sug, og har hatt avstand en 

stund, mens «realiteten» som er knyttet til rusepisoder er mange triste og krevende episoder, 

og at pasienten mange ganger har tenkt at hun ikke orker dette livet mer. I forsøk på å endre 

atferd gjelder også dette. Det er noe som har betydning for hjelpeapparatets håndtering av 

pasienter som vil gjøre betydelige endringer i livet sitt, slik det kan være for gravide 

rusmiddelavhengige å slutte med rusmidler (West, 2006). 

Figur 2. Sammenhenger mellom motivasjonens ulike nivåer 

 

Figur 2, (Mellingen, 2012). 

Andre faktorer som West (2006) nevner som påvirker kvinnens motivasjon til endring, og 

som må tas hensyn til er identitet, selv- bevissthet og selvdisiplin. Det som ofte er knyttet til 

handlingene rusmiddelavhengige kvinner utfører, er hennes tanker om egen identitet, som kan 

få betydning for hvilke type atferd hun utretter. En tendens kvinner har er å ta på seg ansvar 

for relasjoner som ikke fungerer (eks. i et destruktivt forhold til en mann som har 

rusproblemer og er voldelig), og vil prøve å få forholdet til å fungere gjentatte ganger (West, 
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2006). Når det ikke går slik hun ønsker vil hun føle seg mislykket og det kan sås en 

grunnleggende tvil til hennes egne evner og til seg selv. Slik vi ser på oss selv, og hvor 

verdifulle vi er i egne øyne, vil være av betydning for hvor flinke vi er til å ta vare på oss selv. 

Følelsen av å kjenne seg verdiløs og verdiløshet kjennetegner som regel mennesker som er 

deprimerte. Det fører gjerne til at ens egen velferd kjennes mindre og blir mindre viktig når 

det dreier seg om atferd som er destruktiv, eller valg hvor vi prioriterer oss selv på en god 

måte. Derfor er det av betydning dersom en skal drive med motivasjonsarbeid med mennesker 

å få tak i underliggende psykologiske problemer eller sykdommer. Dette er i tråd med 

kunnskapen vi har omkring rusmiddelavhengige kvinner som ofte lider av alvorlige 

depresjoner og rusinntaket er destruktivt (West, 2006). Man har lett for å tro at kvinnen ikke 

bryr seg om seg selv, eller setter rusen høyere, når hun egentlig strever med å se sin egen 

verdi, og at noe nytter, og at det er bakgrunnen for kaotiske og destruktive rusinntak.  

 

Som nevnt består vårt motivasjonssystem av mange elementer og en av de viktigste faktorene 

West (2006) viser til for å holde ved den atferden som er bra for oss i tråd med slik vi ønsker 

å leve, er knyttet til elementer som kan hjelpe til å balansere og demme opp for uønskete 

handlinger og innskytelser. Systemet er sårbart for ubalanse, både utenfra og gjennom 

bestemte dramatiske eller krevende hendelser, eller mer som et ubalansert indre som er skjørt 

til å tåle naturlig variasjon i stemningsleie (West, 2006).  

 

I en behandlingssituasjon må man hjelpe kvinnen til å bygge opp nye måter å håndtere seg 

selv på, og utfordringer hun står i. Ettersom mange rusmiddelavhengige kvinner har levd et 

ustrukturert liv, der rus har blitt en følelsesregulator, bør kjernen i behandling være å lære 

kvinnen å bygge nye ferdigheter (Brandt & Grenvik, 2010). West (2006) forklarer hvordan 

ulike handlingsmønstre må etablere nye «spor»/ måter å håndtere situasjoner som tidligere 

trigget rusatferd. Mest på bakgrunn av ytre press vil en kunne bestemme nye veier for 

handlingene. Dersom ikke kvinnen har endret det «landskapet» handlingene skal bevege seg i, 

vil handlingene falle tilbake til det gamle mønsteret eller veier, når det ytre presset forsvinner. 

De grunnleggende rammene (landskapet) for atferd må man under behandling ta sikte på og 

endre dersom endringen skal holdes ved utover det presset eller den situasjonen 

behandlingsrammene tilbyr. Endringen man kan se i behandling, mener West (2006) er 

symptomlette som påvirker motivasjonen på et overflatisk nivå, men som ikke er en endring i 

atferden (West, 2006).  
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West (2006) mener grunnlaget for å forstå avhengighetsbildet kvinnen befinner seg i, ligger i 

forståelsen av motivasjon. Det er tre nivåer av forstyrrelser i motivasjonssystemet som bidrar 

til den patologien som skaper avhengighet. 1. Forstyrrelser i det opprinnelige 

motivasjonssystemet til en rusmiddelavhengig kvinne. En sårbarhet som foreligger forut 

rusmiddelavhengigheten. Dette kan være psykiske tilstander som gjør en mer mottakelig eller 

tilgjengelig for å utvikle rusmiddelavhengighet (West, 2006). Som nevnt innledningsvis 

finner en sterke sammenhenger mellom ulike typer av psykiske lidelser og 

rusmiddelavhengighet. 2. Forstyrrelser i den rusmiddelavhengige kvinners 

motivasjonssystem, fremkalt av rusmiddelbruken. Dette er forstyrrelser fremkalt av 

rusmiddelets avhengighetseffekt, og kjennetegnes av atferden, som kan være en sterk vane 

eller et tiltrengt behov kvinnen har til å innta rus, med et preg av tvang (West, 2006). Det vil 

si at rusmiddelavhengige kvinner i mindre grad enn ved annen type atferd, har andre 

responser å velge mellom, og forklarer kanskje også hvordan kvinnen kan nedprioritere annen 

atferd og verdier som tidligere hadde høyrere prioritet (eksempelvis morsrollen, 

omsorgsoppgaver osv.), samt det at kvinnen kan fortsette den destruktive rusingen til tross for 

kunnskap om konsekvensene. Den 3. forstyrrelsen slik West forklarer det, befinner seg i 

kvinnens ytre (fysiske og sosiale) miljø, og kan opptre som en form for mangel av tilhørighet 

og støtte fra familie og venner, fravær av justeringer eller korreksjoner knyttet til den negative 

og destruktive rusatferden. Dette kan oppleves som et sosialt press til å utføre bestemte 

handlinger, eller fortsette atferd som ikke er konstruktivt. Forstyrrelsene kan utarte seg på 

ulike måter som i måten vi tenker om oss selv, handlingene vi utfører mot oss selv, samt 

hvordan vi forholder oss til omgivelsene våre. Forstyrrelsene kan komme til uttrykk i forhold 

til det aktuelle rusmiddelet for vår avhengighet og kan påvirke måten vi planlegger våre liv 

på. Ikke minst kan de påvirke hvordan vi responderer på vårt umiddelbare miljø (West, 2006). 

 

I følge West (2006) er aktiviteter kun avhengighetsskapende i det de griper inn i et allerede 

ubalansert motivasjonssystem, blir dyrket i et miljø i ubalanse, og/eller påvirker selve 

motivasjonssystemet. Normale og balanserende referanser som har til formål å forebygge at 

man utvikler uønsket atferdsmønstre, kan bli undergravd av en slik påvirkning. Det vil si at 

tidligere etablerte referanserammer kan bli brutt ned av den negative påvirkningen. Disse 

referanserammene har hatt som hensikt å påvirke og regulere atferd, og beskytte oss mot 

handlingsmønstre som er skadelige (West, 2006), men mister sin kraft under påvirkning av, 
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eller avhengighet til rusmiddelet. Forskning om behandling av rusmiddelavhengige kvinner 

støtter opp under dette (Ravndal et al., 1994). Man finner at kvinner som lykkes i behandling 

bryter opp med miljøet hvor det nytes rusmidler og klarer å etablere seg i et miljø hvor det 

ikke nytes rusmidler. Kvinner det ikke går bra med i behandling mislykkes fordi de ikke 

klarer å bryte med miljøet der bruk av rusmidlene fortsatt spiller en vesentlig rolle. På en slik 

måte etablerer man kanskje andre måter å håndtere eller være i livet på, med andre 

miljøfaktorer (mennesker) enn før. Rusmidler bidrar til å dekke sterke behov eller frembringer 

komfortable tilstander for den avhengige, men det kan også gjøre begge deler; dekke et sterkt 

behov og frembringe en behagelig tilstand. Det kan være i form av å få dekket et fysisk eller 

psykisk ubehag eller et sterkt behov som å flykte fra angst. Dersom det er vanlig å bruke 

rusmidler i det miljøet kvinnen opplever en sosial tilhørighet til eller likhet med, kan 

miljøpåvirkninger bidra til eller opprettholde avhengighetsatferd (West, 2006).  

 

Symptomer på avhengighet som man i det kliniske bildet kan gjenkjenne, vil innebære 

svingninger i humøret, tilbaketrekning, økt monoton atferd, følelsesmessige og motivasjonelle 

konflikter. Den rusavhengige kvinnen vil ofte ha en tendens til å bagatellisere og benekte 

problemene som er urovekkende og synlig for omgivelsene (Mellingen, 2012). 
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5 Diskusjon 

Som redegjort for i det foregående, er det betydningsfulle faktorer knyttet til den 

rusmiddelavhengige gravide kvinnens fungering og behandlingsprognoser både i forkant av 

rusmiddelavhengigheten (oppvekst og sårbarhet/komorbiditet), og som resultat av 

rusmiddelavhengighet (avhengighetens påvirkning av motivasjonssystemet). Det kan i tillegg 

også være faktorer knyttet til fødsel og kanskje også i oppfølgingen av det ventede barnet. I 

diskusjonsdelen vil det redegjøres videre for samspillet mellom de ulike faktorene. En faglig 

tilleggsutfordring er den strukturelle organiseringen av hjelpeapparatet, tverr-etatlig 

samarbeid, og hvordan dette samspiller med den enkelte kvinnes utfordringer. Kan 

hjelpeapparatet demme opp for disse utfordringene, og er det i det hele tatt mulig å bli en 

tilstrekkelig god nok mor under gitte forutsetninger?  

5.1 Veien inn i behandling 

Når en rusmiddelavhengig kvinne blir gravid, er det viktig at kvinnen får hjelp så tidlig som 

mulig, slik at en kan øke sjansene for en normal og god utvikling hos fosteret. På et strukturelt 

nivå, er det ulike ansvarsområder og tiltaksmuligheter hos de ansvarlige offentlige aktørene.  

Kommunen har både ansvar for å fange opp gravide rusmiddelavhengige slik at de kan få 

nødvendig og hensiktsmessig hjelp, og å sikre rusfrihet for det ufødte barnet i svangerskapet 

(Kirkerud, 2015). I tilfeller hvor man oppdager at gravide rusmiddelavhengige ikke klarer å 

slutte å ruse seg tross de hjelpe- og kontrolltiltak som er iverksatt, (eksempelvis ved 

uteblivelse fra urinprøvetaking, tester positivt, uteblir fra svangerskapskontroller eller stadig 

endrer eller avlyser avtaler) er kommunen pliktig til å henvise til tverrfaglig spesialisert 

behandling (TSB) som gir et spesialisert behandlingstilbud til gravide rusmiddelavhengige 

(Lorvik & Hansen, 2012). TSB er særpreget ut fra at man tar tak i behandlingsvirkeligheten ut 

fra forskjellige vinkler, med en felles forståelse for hva som skal til (Lundberg, 2012). I TSB 

er gravide rusmiddelavhengige høyt prioritert. Målsetningen ved inntak på 

behandlingsinstitusjonen er å etablere et samarbeid med den gravide kvinnen for å sikre et 

raskest mulig rusfritt miljø for fosteret. Dersom den gravide motsetter seg et slikt 

behandlingstilbud og fortsetter å ruse seg, skal kommunen vurdere å fremme sak for 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om tvangsbehandling etter Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven- hol) § 10-3 (Lorvik & Hansen, 
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2012). Formålet med loven er å beskytte eller hindre at fosteret blir påført skade (Lundeberg 

et al., 2014). Av og til blir dette referert til som preventiv tvang, som i dette tilfellet betyr at 

man primært skal verne om fosterets helse, og beskyttelse av kvinnens helse eller med hensyn 

til hennes personlige frihet, er underordnet (Lundeberg et al., 2014). Målet med preventiv 

tvang er at man skal sette kvinnen i stand til å gi barnet god nok omsorg ved å tilby henne 

behandling for sin rusmiddelavhengighet (Lundeberg et al., 2014). For noen gravide 

rusmiddelavhengige kan det være nødvendig med innleggelse i tverrfaglig spesialisert 

behandling (TSB), fordi det er avgjørende at alle tre fagområder er tilstede i behandling. TSB 

er særpreget ut fra at man tar tak i behandlingsvirkeligheten ut fra forskjellige vinkler, med en 

felles forståelse for hva som skal til. Spesialisthelsetjenesten kan man si er en spydspiss i 

TSB, som og skal være spesialister på å samhandle, i tillegg til å være spesialister på sitt 

fagområde (Lundberg, 2012) 

I noen tilfeller opplever man at gravide rusmiddelavhengige som blir henvist til 

spesialisthelsetjenesten og som får plass- og anbefales innleggelse i institusjon, ikke tar i mot 

tilbudet. Det kan være i tilfeller hvor kvinnen har et forbruk av medikamenter som ikke er 

forenelig med god nok svangerskapsomsorg (Helsedirektoratet, 2011b). I slike situasjoner kan 

man oppleve at det kan være problematisk å komme i posisjon til et samarbeid med kvinnen, 

samtidig som kommunen vegrer seg for å sette i verk et hastevedtak/midlertidig tvangsvedtak. 

Man ser at kommunen ikke er trygg på å bruke loven i noen tilfeller. Mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten er dette noe som kan by på store utfordringer, med hensyn til felles 

forståelse for pasienten, fosteret og for samarbeidet. Der det er avgjørende med oppfølging 

som er forutsigbar og koordinert, kan man se at det likevel blir for tilfeldig og fragmentert 

(Welde, 2013). 

De aller fleste kvinner vil sitt barn det beste, men noen trenger hjelp for å komme dit. Tvang 

er et alvorlig inngrep i livet til den som opplever det fordi man blir fratatt friheten og 

selvbestemmelsesrett. Tvang kan i noen tilfeller iverksettes som et verktøy for å komme i 

posisjon i situasjoner der kvinnen har behov for å få hjelp til å komme ut av avhengigheten. 

Det skjer gjerne i tilfeller hvor, rusen har stor makt og hun trenger hjelp til å fokusere på 

barnet i magen. Først og fremst skal tvang beskytte fosteret mot rus som kan føre til skade, 

samtidig som man skal motivere kvinnen rusfrihet, slik at hun kan bli i stand til å gi barnet sitt 

god nok omsorg (Strand, 2013; Sundfær, 2009). Det er paradoksalt at man på ene siden 

igangsetter et tiltak som har preg av formynderi og sanksjoner, samtidig som man skal jobbe 
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frem en målsetning om en autonom, ansvarlig og selvstendig mor (Kristiansen, 2015; 

Söderström & Skolbekken, 2012). 

Söderström (2012) mener at konsekvensen av tvangstiltak henger sammen med hvordan det 

gjennomføres, at tvang kan være preget av respekt og omsorg eller maktmisbruk og 

krenkelser. Jo større et inngrep er i et annet menneskes frihet og selvråderett, desto større krav 

stilles til en verdig og faglig god behandling (Strand, 2013; Söderström & Skolbekken, 2012). 

Etisk sett er dette en komplisert situasjon for hjelpeapparatet, hvor man både skal ivareta 

fosterets helse og mors rettigheter og behov. For hjelpeapparatet som skal håndtere de 

motstridene interessene kan situasjonen være krevende, og ikke minst tøft for kvinnen som 

mister friheten sin. Loven setter fosterets helse og utvikling først (Söderström & Skolbekken, 

2012). Mange kvinner uttrykker i situasjoner der tvang er brukt, at de er glade for det og at de 

trengte disse rammene for at de kunne skape avstand til rusen og fokusere på barnet i magen 

(Strand, 2013). 

5.1.1 Møte med hjelpeapparatet 

Gravide rusmiddelavhengige vil komme i kontakt med hjelpeapparatet i ulike stadier i 

svangerskapet, og på ulike måter, enten frivillig eller på tvang, og første fase er først og 

fremst en utredning og kartlegging av eventuell rusmiddelbruk og en dialog med kvinnen om 

hvordan rusinntak kan opphøre ved nedtrapping eller ved umiddelbar avhold (Lorvik & 

Hansen, 2012). Første prioritet er altså eventuell nedtrapping og stabilisering som rusfri. Dette 

er en fase preget av å hjelpe kvinnen til å forbli avholdende eller abstinent til rusmidler 

fremfor å gi behandling for rusmiddelavhengighet. Et behandlingsperspektiv har andre og mer 

omfattende prosesser, som vil utdypes og diskuteres senere i oppgaven. Avholdenhet fra 

rusmidler leder i seg selv ikke til god nok omsorgskapasitet i forhold til et barn, og det betyr 

heller ikke at kvinnen har lagt rusmiddelavhengigheten bak seg. Imidlertid er det starten på en 

forandringsvei, og av hensyn til fosterutviklingen har total avhold høyeste prioritet (Lorvik & 

Hansen, 2012). Når en kvinne blir innlagt på institusjon kan kvinnen ha en opplevelse av 

stress og frustrasjon, som kan bli temmelig sterk. Nettopp i slike situasjoner kan savnet etter 

rusens regulerende funksjon bli overveldende. Kvinnen kan ha et ønske om å beskytte det 

ufødte barnet men samtidig føle trang til å ruse seg. Det er da av betydning at teamet rundt 

den gravide kvinnen forstår og anerkjenner den kraftanstrengelsen det alltid er å kjempe 

mellom lysten til å ruse seg og ønske om å beskytte barnet. I lys av dette, kan man kanskje se 
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kontrolltiltakene slik som låste dører (i avgiftningsfasen), regulert utgang, samt urinprøver 

som viktige støttefunksjoner for kvinnen. Hånd i hånd med kontrolltiltak må det også vises 

forståelse, omsorg, støtte og ivaretakelse for den gravide kvinnen, som indirekte også er 

omsorg og ivaretakelse av det ufødte barnet (Lorvik & Hansen, 2012). Ovenfor kvinnen kan 

det være viktig at en tydeliggjør hvilke omsorgsfull handling det er for barnet at hun kjemper 

for å holde seg rusfri. 

Kvinnen som henvises til TSB får en mer utvidet behandling knyttet til medisinske forhold, 

spesifikke medisinskfaglige råd gjennom graviditeten og praktiske rutiner rundt fødeopphold 

(Helsedirektoratet, 2011b). Funn viser at gravide rusmiddelavhengige som mottar utvidet 

behandling og som får økt oppfølging under svangerskapet går hyppigere til 

svangerskapskontroll, føder nærmere termin og får barn med høyere fødselsvekt 

(Helsedirektoratet, 2011b).  

Målsetningen ved inntak på behandlingsinstitusjonen er å samarbeide med den gravide for 

raskest mulig å oppnå et rusfritt miljø for fosteret og tilrettelegge tiltak som kan sikre fosteret 

best mulig utviklingsmiljø frem til fødsel. Behandlingen som tilbys fra institusjoner strekker 

seg som regel over forholdsvis langt tidsrom, som inkluderer tiden før og etter fødsel (Lorvik 

& Hansen, 2012). 

5.2 Å bli mor på et kroppslig og mentalt plan 

Et svangerskap hos en rusmiddelavhengig anses nevnt som et høyrisikosvangerskap, og 

krever hyppigere og oftere svangerskapskontroller enn vanlig. Det er av betydning at hun 

opplever kontakten som god omsorg, både for seg selv som gravid og i forhold til ivaretakelse 

av barnet. Det er ikke sjelden at man i samtale med gravide rusmiddelavhengige hører de har 

utviklet atypiske representasjoner om barnet i magen (Brandt & Grenvik, 2010). Broden 

(2004) beskriver den psykologiske graviditeten ved at barnet vokser fram « i magen og i 

sinnet». Et hyppig og høyt forbruk av rusmidler i tiden rundt unnfangelse, kan ha ført til at 

kvinnen ikke har lagt særlig merke til endringene i kroppen. Svangerskapssymptomer kan lett 

forveksles med abstinenssymptomer. Rusmiddelavhengige kvinner har problematikk rundt 

spiseforstyrrelser og kjemper med sin egen kroppsoppfattelse, kan oppleve graviditeten som 

en trussel mot selvbilde. Under graviditeten kan hun bli ekstremt opptatt av sine fysiske 

forandringer, og få økt angst, fordi bryst og mage vokser og hun kan ikke trene som vanlig 
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(Brodèn, 2004). Dette er noe som kan føre til en distanse, følelse av uvirkelighet og lite eller 

manglende involvering i prosessen hos den gravide kvinnen. Og dermed en mangelfull 

psykologisk vekst, slik Broden beskriver det som en prosess hvor barnet vokser «fram i 

magen og i sinnet».  

I noen tilfeller oppdages svangerskapet seint, og kvinnen får dermed liten tid til 

forberedelsene, både mentalt og praktiske. Kontakt med destruktive partnere, dårlig psykisk 

helse og omfattende rusbruk, kan utkonkurrere babytemaet hos den gravide og virke 

forstyrrende inn på utviklingen av representasjoner om barnet (Brandt & Grenvik, 2010). 

Andre faktorer som kan bidra til fravær av psykologisk graviditet, er mekanismer knyttet til 

forsvarsmekanismer som fortregning og benekting. I tilfeller hvor det er traumatiske 

opplevelser knyttet til unnfangelsen av barnet eller svangerskapet, kan kvinne ha ambivalente 

følelser ovenfor det ufødte barnet, noe som vil påvirke representasjonsdannelsen og som kan 

hindre fremveksten av positive mentale bilder av barnet i magen (Brodèn, 2004). 

I arbeidet med den gravide leter man etter representasjoner av barnet, fordi mangel på dette 

kan være uttrykk for at kvinnen pålegger barnet skyld for negative hendelser, og kan medføre 

at det ikke er et godt nok fundament for god nok omsorg. Man jobber med kvinnes evne til å 

mentalisere – å se barnet som noe eget – uavhengig av mors egne erfaringer (Brandt & 

Grenvik, 2010). Forberedelsen med hensyn til foreldrerollen og fødselsforberedende arbeid 

vil beskytte barnet og kvinnen, da den prenatale tilknytningen vil virke som en «brannmur» i 

forhold til videre rusing og dårlige livsvilkår (Brandt & Grenvik, 2010). Mødrenes 

representasjoner om barnet vil også være av stor betydning i det kliniske arbeidet fordi det 

sier noe om hvor langt mor er kommet i prosessen med å bli foreldre, som igjen vil påvirke 

det faktiske samspillet (Brandt & Grenvik, 2010). Et svangerskap og de første månedene etter 

at barnet er født, vil normalt karakteriseres ved et svært sterkt belønningssystem knyttet til 

barnet og foreldreskapet, som virker fasiliterende for god nok omsorg (Brandt & Grenvik, 

2010).  

5.3 Å jobbe med avhengigheten til kvinnen 

5.3.1 Rusen sin funksjon 
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Hvorfor skal man prøve å forstå avhengighetsbildet til kvinnen? Jo, av behandlingsmessige 

årsaker, for å utvikle god behandling som kan bidra til å erstatte rusens funksjoner. Det er av 

betydning at man har en forståelse for hva som anses som attraktive eller positive 

rusvirkninger. Man må prøve å få en forståelse av hvilken funksjon rusmiddelet har hatt i 

kvinnens hverdag, hvordan behovet for rus utløses og hva dette behovet innebærer (Dahl & 

Hecksher, 2007). Hvis man skal prøve å forstå hvorfor, er det nødvendig å se på hva kvinnen 

bruker/har brukt rusmidler til, uten å ty til de enkle, men ofte fremsatte forklaringer om at 

misbruk produserer eller resulterer i likegyldighet og uansvarlighet. Det er en utbredt tendens 

til å fokusere på rusmidlers negative og skadelig virkning. Rusen kan ha flere funksjoner i en 

rusmiddelavhengig kvinnes liv, som i ytterst konsekvens kan utkonkurrere og erstatte behovet 

for gode relasjoner til andre. Rusmiddelavhengige har som regel en tilleggslidelse (komorbid 

lidelse) og lang sykdomserfaring (Berg et al., 2008), og kan forbinde effekten av rusmidler 

som en psykisk smertelindring, en form for «selv-medisinering» mot å ha det «dårlig inni 

seg», og kan bruke rusmidler for å dempe depresjon, depressive tanker, mot nedstemthet, og 

således å dekke et «psykisk behov» for å få overskudd til å komme seg gjennom hverdagen. 

For de aller fleste rusmiddelavhengige kvinner har rusen den funksjonen at den bidrar til å 

«stenge ute» eller «flykte fra» verden, selvbebreidelser, skyldfølelse og andre vonde følelser. 

For mange kvinner er dette et psykisk behov, som etter flere års avholdenhet, er noe som ikke 

bare forsvinner (Dahl & Hecksher, 2007).  

5.3.2 Behandling av avhengighet, med utgangspunkt i Robert 

West sin motivasjonsteori 

På ett eller annet tidspunkt ønsker avhengige hjelp til endring av avhengighetsatferden eller 

behandling. Hva er det som gjør det? I denne sammenheng har kvinnen oppdaget at hun er 

blitt gravid, og enten er det kvinnen selv, familie eller systemet rundt henne som ytrer 

bekymring omkring helsen hennes eller at hun opplever et sosialt press, som bidrar til at hun 

begynner med et endringsforsøk. I noen tilfeller er graviditeten i seg selv en motivasjon for at 

den avhengige atferden mister sin attraktivitet. Ikke uvanlig er det for gravide 

rusmiddelavhengige i behandling at hun ikke ved første forsøk lykkes med å endre den 

avhengige atferden (West, 2006). 

Hvordan kan vi hjelpe kvinnen til å gjenkjenne rusmekanismene sine, hvis det er riktig at de 

er så automatiske som West sier? Det er svært forskjellig fra menneske til menneske hvordan 
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behandlingsprosessen og de ulike stadiene for endring kan se ut. Fokuset i behandling av 

avhengighet vil innebære en endring av den avhengige atferden (West, 2006). Hos 

rusmiddelavhengige kvinner som kommer til behandling ser man en reduksjon i destruktiv 

atferd og at de har en større rusmestring, når behandlingen fokuserer på barnet i magen og den 

kommende foreldrerollen. Gravide rusmiddelavhengige viser seg å være spesielt motiverte og 

villige med hensyn til å akseptere hjelp og dette har en positiv virkning på kvinnens psykiske 

problemer og rusmestring (Brandt & Grenvik, 2010). For mange kvinner er det virksomt å 

beslutte at en skal stoppe helt å ruse seg, mens for andre vil det være virksomt å sette i gang 

med tiltak som har som mål å redusere atferden, for å minke for eksempel plager med 

abstinens når de kommer inn i døgnbehandling. I alle behandlingsforsøk, særlig i starten og i 

situasjoner hvor kvinnen utsettes for store belastninger som er uforutsette, er det ikke uvanlig 

med tilbakefall (West, 2006; Bramness, 2012). De fleste gravide rusmiddelavhengige som 

kommer til døgnbehandling må avruses, nedtrappes eller stabiliseres på medikamenter, og 

mange kvinner med avhengighetsproblemer har en følelsesladet relasjon til rusmiddelet i 

positiv forstand, fordi det har gitt glede og velbehag. De kan dermed oppleve en sorg over å gi 

slipp på rusmiddelet. Det vil være lettere for den rusavhengige kvinnen å opprettholde 

avholdenheten fra rusmiddelet, dersom muligheten til å involvere seg i den avhengige 

aktiviteten fjernes/reduseres. Med andre ord er tilgjengelighet til rusmiddelet en viktig faktor i 

starten. Etter hvert blir det viktig å utvikle ferdigheter/handlingsmønstre som kan bidra til at 

pasienten blir mer resistent mot tilbakefall. Behandlingsapparatet må derfor, sammen med 

kvinnen stadig leite etter situasjoner og aktiviteter som kan skape de gode tilstandene (West, 

2006), og oppdage hvilke situasjoner som kan innebære risiko for tilbakefall. 

I følge West, er det i noen tilfeller nødvendig med medikasjon i behandling (West, 2006). 

Man har ulike medikamenter i Norge man bruker for å avhjelpe avhengighet til heroin og 

alkohol. Subutex og metadon tar vekk abstinenssymptomer i fravær av heroin, og gis til 

gravide opiatavhengige her i landet. West (2006) mener at dersom man setter inn 

psykologiske intervensjoner som ramme med en bestemt målsetning, er det også effektivt. Det 

kan for eksempel være i form av faste ukentlige samtaler med terapeut, der pasienten snakker 

om hvordan hun kan mestre ulike hverdagsutfordringer og følelser knyttet til dette. For å få 

tak i de mekanismene som utløser russug og rusatferd, må man hjelpe kvinnen til å oppdage 

sekvensene i det som kjennes helt automatisert eller tvangsmessig – dette stiller krav til både 

behandler og pasient, og krever at behandler tilrettelegger for en åpen og ikke-dømmende 

atmosfære hvor kvinnens skam over trangen til rusmidler ikke kommer i veien for forståelsen 
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av sin egen atferd. Altså er det et samspill mellom avledning og fokus på barnet – og 

forståelse og reetablering av ny atferd som erstatter avhengigheten (West, 2006). 

Det er noen målsetninger ved tiltak West (2006) mener man bør ha dersom de skal ha effekt i 

behandling av avhengighet: 1) Utforme tiltak sammen med kvinnen som kan redusere lysten 

til å ruse seg, og hvordan hun kan mestre de ulike situasjonene som trigger henne til å utføre 

handlingene med å innta rusmidler. Hjelpe kvinnen til å skape en motstand/etablere et nytt 

«spor». Eksempelvis: finne et eksempel sammen med kvinnen, på en situasjon der hun kan 

være særlig utsatt for å innta rusmidler, og sammen med henne finne andre alternative måter å 

løse situasjonen på som lar seg mobilisere i det øyeblikk hun er utsatt for en situasjon som 

kan trigge behov for rusmidler. 2) Sammen med kvinnen må man utarbeide en kriseplan der 

man har fokus på situasjoner der det kan oppstå at kvinnen ruser seg igjen, eller tegn 

personalet kan være observant på som tyder på at kvinnen kommer til å innta rusmidler. Her 

må man prøve å finne andre «spor» sammen med kvinnen som kan tilføre, erstatte, styrke 

eller svekke elementer som kan gjenreise denne balansen (West, 2006). Dette kan man anse 

som forebyggende tiltak. 3) Utarbeide en klar liste over i hvilken grad tiltakene vil kunne 

bidra med å redusere styrken eller omfanget til de sterke kreftene som driver kvinnen til 

rusbruk (West, 2006). 4) Tiltakene bør ha en klar vurdering i forhold til hvor langt de prøver å 

flytte pasienten i retning av nye mønstre og hvilke metoder som brukes for å nå dette målet. 

Sammen med pasienten kan man finne ut hvor hun befinner seg, om hun har sug etter 

rusmidler eller om det er andre ting hun vil jobbe med. Noen gravide rusmiddelavhengige 

ønsker ikke å snakke om avhengigheten og rusmidler fordi det strider mot deres verdier, av 

den grunn at de anser det som uaktuelt å bruke rusmidler i svangerskapet, mens andre trenger 

hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner uten rusmidler. Man må ta en realistisk vurdering 

med utgangspunkt i den tilstanden pasienten befinner seg i, eller tilstanden i det 

motivasjonelle systemet. 5) En må prøve å bidra til å bevege inn mot nye mønstre som krever 

endringer i motivasjonssystemet og som kan overføres til andre system. Dette vil gjøre 

kvinnen mer robust mot tilbakefall (West, 2006). 

West (2006) sin modell om motivasjonsteori fungerer som et godt verktøy i forståelsen av 

avhengighet og hvordan man kan jobbe med pasienter med rusmiddelavhengighet. Den 

omfavner et bredt spekter av faktorer som motiverer til atferd, og av den grunn kan modellen 

være utfordrende å arbeide med i praksis. På en annen side gir modellen 

behandlingspersonalet (i vid forstand) kunnskap om pasientens triggere, noe som gjør det 
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mulig å arbeide med fenomenet triggere, og forstå at det skjer, og at triggere kan være helt 

ubevisste. Pasienten må motiveres til å utforske og forske på seg selv, for å oppdage når og 

hvordan triggere gjør seg gjeldende. 

West (2006) mener at kvinner som kommer til behandling med avhengighetsproblematikk 

kan dra nytte av psykoedukativ behandling for å forstå sin egen avhengighet og for å kunne 

nyttiggjøre seg denne kunnskapen i sin egen endringsprosess. For at denne type behandling 

skal ha effekt må den innebære et ønske fra kvinnen om å avstå fra den avhengige atferden 

der hun forklarer hvordan hun kan slutte å ruse seg, og ikke om hun skal slutte å ruse seg. 

Dette blir et veldig viktig standpunkt for kvinnen, fordi det er et avgjørende fokus hos henne. 

En slik endring vil også innebære en endring i identiteten til kvinnen. Aktiviteter som har en 

støttende innvirkning på motivasjonssystemet, vil være mer formålstjenlig ved varig endring 

hos kvinnen. West mener at vedkommende bør utsettes for et visst press, som kvinnen kan 

klare å tåle uten at det går utover behandlingsalliansen mellom terapeut og pasient. 

Terapeutens oppgave å finne det optimale nivået på dette presset uten at pasienten føler seg 

overkjørt. Den terapeutiske relasjonen vil være av betydning for å bidra til å endre 

vurderingene som ligger til grunn for at vedkommende involverer seg i avhengig atferd 

(West, 2006). 

5.3.3 Å jobbe med pasientens attfektuttrykk og traumer 

I starten av en behandlingsrelasjon med kvinnene, hører man at de har svært få ord til å 

beskrive de grunnleggende emosjonene sine, og man refererer til «physical stance» når 

foreldre viser lav grad av reflekterende funksjoner (RF), og beskriver egne og andres 

erfaringer ved hjelp av fysiske beskrivelser og konkrete handlinger (Sadler, Slade, & Mayes, 

2006). Kvinnene kan overveldes eller forstyrres av sterke emosjoner på den måten at svarene 

de gir i samtale ofte er usammenhengende, for generelle, forvirrende eller diffuse, der mange 

har problemer med å uttrykke seg. For kvinnene kan dette oppleves så ubehagelig at de kobler 

ut følelseslivet sitt, og kan beskrive seg selv som «nummen». Ut fra en slik emosjonell 

tilstand er det vanskelig å fungere i omsorgsrollen. Flere av kvinnene opplever man har liten 

erfaring med å dele følelser og bli møtt med aksept og bekreftelse, i behandlingen må man 

begynne forsiktig med et møysommelig identifiseringsarbeid. Hos mange gravide 

rusmiddelavhengige ser man at det er en klar sammenheng mellom aktivering av følelser og 

handling, ved at følelsene ikke kommuniseres verbalt, men går rett over til handling der 
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mange har problemer med å se sammenhengen mellom følelser, tanker og handling. Det er en 

stor fordel å jobbe med tradisjonell psykoterapi med kvinnen i arbeidet med å identifisere 

emosjoner, og samtidig ta utgangspunkt i barnet. For noen kvinner kan de ha lettere for å se 

og uttrykke følelser hos barnet enn hos seg selv. I behandlingsrelasjoner med denne 

pasientgruppen opplever man at vi åpner opp for følelser som gjerne åpner opp for minner, 

som igjen åpner opp for tanker som setter i gang følelser, der man ser at pasientene er veldig 

sårbare. Noen ganger kan man oppleve at disse kvinnene ønsker å bryte kontakten med 

terapeuten sin fordi følelsene kjennes så uhåndterlig og skremmende for dem. I slike 

situasjoner er det viktig at vi som terapeuter er tett på pasientene og trygger dem og ivaretar 

dem (Brandt & Grenvik, 2010).  

På tross av mange ulike innleggelser og ulik kontakt med hjelpeapparatet er det svært få av 

dem som har fått anledning til å bearbeide de traumatiske erfaringene de har opplevd. I terapi 

kan man arbeide med følelser, tanker og opplevelser som har vært så overveldende eller 

smertefulle at de unngås (Brandt & Grenvik, 2010). Men hensyn til foreldrefugering og egen 

funksjon er det viktig å jobbe med å få bearbeidet disse på lang sikt. Å behandle traumer er 

noe som er en prosess som er møysommelig, her må man bruke tid på å kartlegge traumene 

og danne seg et bilde for hva man skal gå inn i etter hvert (Brandt & Grenvik, 2010). Samtidig 

må man her jobbe med å avdekke rusens funksjon og eventuell sviktende mentalisering hos 

pasienten, for så å øke deres mentaliseringsevne. Brandt og Grenvik (2010) sier at selve 

mentaliseringen kan ta implisitt form gjennom speiling eller gjøres eksplisitt (s.173). Man må 

hele tiden prøve aktivt å hjelpe pasienten til å få en økt bevissthet om sinnet hennes og 

fortolkninger av andres. Å arbeide med affekter og mentalisering handler om å 

sammenhengende fortelle historien om livet sitt på en meningsfull og forståelig måte, med de 

konsise følelsene som hører til. Målet med arbeidet er at kvinnen skal kunne fortelle om seg 

selv uten svikt i mentaliseringen eller uten affektutbrudd. Ved å arbeide med affekter og 

tidligere opplevelser ønsker man at kvinnen skal få en større medfølelse for seg selv og andre 

og en større forståelse (Fonagy et al., 2007). 

5.4 Miljøterapi, ferdighetstrening i hverdagslivet 

I en avdeling har man anledning til å være tett på pasientene for å observere om noen har 

problemer med å stå opp om morgenen, isolerer seg på rommet, glemmer eller ikke 

overholder avtaler, fremstår ruspåvirket eller sliter med sin psykiske helsetilstand (Brandt & 
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Grenvik, 2010). Ikke uvanlig er det at miljøterapeuter opplever at pasientene avviser når man 

går inn i en situasjon. Noen kvinner trekker seg tilbake på rommet og unngår å bli observert, 

mens andre argumenterer mye, har vanskelig for å regulere følelsene sine og viser få eller lite 

hemninger. Dette kan føre til at man blir tilskuere til store følelsesmessige utbrudd, og i slike 

tilfeller må personalet gå foran som gode rollemodeller og være tydelig på hva som ikke er 

akseptabel atferd som blivende foreldre, og hva som er det (Brandt & Grenvik, 2010).  

Mange gravide rusmiddelavhengige som kommer til behandling har ikke erfaringer med å 

mestre dagliglivet og erfaringer fra «det vanlige» liv. Kvinnene har behov for mer enn hjelp 

til «bare» å bli rusfri. Hvordan kan man tilrettelegge miljøterapeutisk i en klinisk virksomhet 

for en fremtidig selvstendig tilværelse, som er en nødvendighet som omsorgsperson?  I følge 

Brandt og Grenvik (2010) er miljøterapi en målrettet handling, der oppgavene som utføres har 

en dobbel hensikt. Som mål og virkemiddel i miljøterapi brukes alt praktisk arbeid som 

renhold, klesvask og matlaging, planlegging og å holde avtaler (Brandt & Grenvik, 2010), der 

de praktiske gjøremålene er et virkemiddel for å lære seg å sette andres behov foran egne. De 

lærer flere ting, både de faktiske ferdighetene i hverdagslivet, samt planlegging, og på et 

metakognitivt nivå hvordan de setter barnets behov først. Gjennom miljøterapien tilrettelegger 

man i det ytre miljøet for at den enkelte kvinne får muligheter til vekst og utvikling gjennom 

fellesskapet og aktiviteter som skaper mening videre i livet, som hjelper pasienten til å finne 

sin indre struktur (Brandt & Grenvik, 2010). Man bygger en erfaringsbase av type av 

aktiviteter, og å løfte perspektivet fra sin egen situasjon/abstinens til fokus på barnets behov 

og hva vanlige familier «driver med». Dette er gjøremål som er grunnleggende som kan bidra 

til å bedre forutsetningene hos den enkelte og gi erfaring for hvordan man skal leve som 

familie (Brandt & Grenvik, 2010).  

5.4.1 Økonomi 

Inntektskilden blant flere av disse kvinnene er gjennom arbeidsavklaringspenger eller 

uføretrygd (Helsedirektoratet, 2011b). I tillegg er det ikke uvanlig at disse kvinnene sliter med 

nedbetaling av gjeld og inkassokrav. Bekymringer rundt økonomi og uoverkommelige 

utgifter kan for mange være en sentral stressfaktor som virker inn i prosessen der man 

innstiller seg på å bli foreldre (Helsedirektoratet, 2011). Man kan bistå på flere måter, som 

eksempelvis: knytte kvinnene opp mot en gjeldsrådgiver som kan gi konkret informasjon og 
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hjelp til nedbetaling av gjeld i tillegg til informasjon om mulige støtteordninger som de har 

krav på. Kvinnen må ofte bevisstgjøres holdninger og vaner i forhold til økonomi. 

5.4.2 Sysselsetting 

En av de viktigste faktorene for en stabil økonomi er deltakelse i arbeidslivet 

(Helsedirektoratet, 2011b). Mangel på arbeidserfaring og utdanning kan gjøre at terskelen for 

å få en fot innenfor arbeidslivet blir for høy. For noen kan det være aktuelt å starte et 

utdanningsforløp, mens andre vil ha behov for tilrettelagt arbeidstilbud gjennom NAV. Hvis 

kvinnen sliter med komorbide lidelser (eksempelvis sosial angst) kan det være enda 

vanskeligere å mestre arbeidslivet, og noen vil av den grunn ikke klare å komme seg ut i 

arbeid. Aktivisering i løpet av dagtid er likevel viktig. Helsedirektoratet (2011b) anbefaler at 

det bør tilrettelegges for at foreldre kan få økonomisk støtte til utdanning, eller nødvendig 

trening slik at de etterhvert kan kommer inn i arbeid.   

5.4.3 Nettverk 

Styrking av et sosialt nettverk anses av Helsedirektoratet (2011) å være en viktig faktor for 

disse kvinnenes evne til å holde seg rusfri. Innenfor hjelpeapparatet kan det sosiale nettverket 

kartlegges, og man vil aktivt gå inn for å vitalisere og fornye dette hvis kvinnen har mangel på 

trygge relasjoner. Hvis foreldre klarer å involvere seg i barnets venner i barnehage og skole 

vil det bidra til økt sosial inkludering av barnet, samtidig som foreldrenes nettverk utvides 

naturlig. 

5.4.4 Bolig 

Å leve som rusmiddelavhengig over tid gjør at mange mangler ferdigheter- og ikke har 

trening i å bo. Her trenger noen tett oppfølging og veiledning med ulike innfallsvinkler, mens 

andre har behov for mer praktisk hjelp. Her tilpasses hjelp ut fra behovene til hver enkelt 

familie (Welde, 2013). 

Årsaker til en ustabil bosituasjon kan være mange, men er først og fremst knyttet til 

manglende oppfølging, et problematisk forhold til naboer og vanskeligheter med å overholde 

økonomiske forpliktelser. Det å ha historikk med rus og psykiske problemer kan være et 

stigma som gjør det utfordrende å skaffe seg leilighet på egenhånd (Welde, 2013), og av den 
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grunn er det mange rusmiddelavhengige mødre som flytter i kommunal bolig der det kan være 

opphopning av sosiale problemer. En bolig i et område hvor barns behov for trygghet blir 

ivaretatt, er viktig for å sikre dem gode oppvekstforhold (Helsedirektoratet, 2011b).  

5.4.5 Samarbeid med barnevernet 

Det er en fordel at det jobbes for at det kan knyttes tette bånd mellom barnevernet og foreldre, 

slik at barnevernet blir kjent med familiene for at de kan bli gode samarbeidspartnere. Man 

kan minne foreldre på at barnevernet vil la barnet bo sammen med dem så lenge barna får den 

omsorgen det skal ha og har det godt. Der foreldre står i fare for å miste omsorgen, er det 

viktig å spørre foreldre hva de selv tror grunnen til det er. Ofte er oppfatningene om mors 

omsorgsevne ovenfor barnet motstridende der mor opplever at hun gir barnet god nok 

omsorg, mens barnevernet opplever at denne omsorgen ikke er god nok. Mange mødre bærer 

på følelsen av å være umyndiggjort i relasjonen til barnevernet. Hjelpeapparatet kan her tilby 

en tillitsfull relasjon hvor man responderer på mors følelser og opplevelser. 

Foreldre sier selv at det er rusing som er hovedgrunnen til at de mister omsorgen for barnet. 

Man kan inngå en avtale med foreldre der man blir enig om at de søker hjelp når de kjenner 

russug, istedenfor at hjelpeapparatet skal kontrollere og avdekke rusinntak. Erfaringer med 

rusmiddelavhengige over flere år, tilsier at de vil nekte, prøve å skjule og bagatellisere om 

noen spør, og i behandlingen må man styrke foreldrenes ansvarsfølelse. 

5.5 Hva innebærer å gi god nok omsorg, er det 

mulig for rusmiddelavhengige mødre? 

Barndommen styres ikke av drifter, men av flere biologiske forankrede motivasjonssystemer 

(Brandt & Grenvik, 2010). Tilknytningssystemet, som har til formål å sikre beskyttelse og 

trygghet for barnet, er det første. Når dette er etablert og barnet føler seg trygt, domineres 

utviklingen av det utforskede motivasjonssystem. Barnet har et medfødt behov for å utforske 

og lære. I løpet av barnets første leveår utvikles barnet følelsesmessige bånd til foreldre 

(Brandt & Grenvik, 2010). Det eksisterer et biologisk innebygget motiv, og barnet kan ikke la 

være med å tilknytte seg. Barnet knytter seg til sine foreldre uansett om de er varme og 

kjærlige, kjølige og avstandstakene. Det vil alltid skapes en tilknytning, men den vil variere i 

kvalitet. Hvordan tilknytningen ser ut, er avhengig av samspillet som utvikler seg mellom 
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barnet og tilknytningspersonen, og kan beskrives som enten trygt eller utrygt for barnet. For at 

samspillet skal utvikle seg trygt, har barnet behov for å erfare at forelderen er til stede for å 

leser dets signaler og tilfredsstiller dets behov. Når barnet opplever at foreldre kontinuerlig ser 

og forstår dets signaler, utvikles følelsen av trygghet og tillit hos barnet. Det er mye som tyder 

på at en av faktorene som gir barnet mest trygghet og utviklingen av tidlig kontakt, er morens 

følelsesmessige nærvær (Brandt & Grenvik, 2010). Sensitivitet er beskrevet som 

tilknytningspersonen lydhørhet ovenfor barnets signaler og innbefatter fem aspekter av denne 

evne 1) å oppfatte barnets signaler, 2) å tolke signalene, 3) å gi adekvat svar, 4) å være 

tidsmessig tilpasset barnets signaler 5) kontinuerlig ha dette svar beredskap (Ainsworth, 

Blehar, Waters, & Wall, 1978). Tett knyttet til følelser er tilknytningsatferden, og ved hjelp av 

disse lærer barnet å avlese både egne og andres følelser. Barnet kommuniserer ved hjelp av 

sine affekter og sin atferd, som har til formål å holde foreldrene i nærheten allerede fra 

fødselen. Denne tilknytningsatferd utgjør barnets signaler på å få beskyttelse i truende 

situasjoner. Gråt og smil er noen av disse signalene. Barnets signaler utvikler seg og blir 

dermed tydeligere og lettere å forstå. Tilknytningsmønstre er således en gjenspeiling av det 

barnet har erfart i kontakten med foreldrene (Brandt & Grenvik, 2010).  

John Bowlby skal ha sagt: Successful parenting is a principal key to the mental health of next 

generation» (Brandt & Grenvik, 2010). Generasjonsproblematikk er svært synlig i den 

kliniske virksomheten. Det er helt avgjørende å få stoppet overføringen av problematikk og 

hjelpe familiene til å utvikle utviklingsstøttende samspill, for å sikre den oppvoksende 

generasjonens mentale helse, slik sitatet fra Bowlby viser til. Mange gravide og mødre med 

rusmiddelavhengighet ønsker å bryte generasjonsoverføringen og mange viser at de har store 

problemer med å gjøre det på egen hånd. På grunn av det emosjonelle båndet, kan det være 

vanskelig å selv analysere transaksjoner man er en del av (Brandt & Grenvik, 2010). Svært 

viktig for mange av kvinnene man møter i den kliniske virksomheten er at de ønsker å gi 

barnet noe bedre enn de selv har erfart. Strategier man viser til blir kanskje å gjøre det 

motsatte av det foreldrene deres gjorde. I en behandlingsprosess må man jobbe med mødrenes 

representasjoner og mentaliseringsevne parallelt med mor- og barn samspillet. I familier med 

såkalt høy kumulativ risiko, der det finnes risiko knyttet til både barnet og mor, er behovet for 

hjelp og tidlig intervensjon aller størst (Brandt & Grenvik, 2010). Man må hjelpe mødrene til 

å få til et bedre samkjørt og synkronisert samspill, ved for eksempel å gi veiledning på barnets 

emosjoner, affekt og stressregulering, som kan ha effekt med tanke på 

generasjonsoverføringsmønsteret.  
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Etter fødsel blir den gravide skrevet ut fra institusjon, noen til eget hjem andre til annen 

institusjon. For noen er dette ikke så gode betingelser for starten på et foreldreskap. Det er 

ikke tilstrekkelig å bare fjerne rusen, fordi de fleste rusmiddelavhengige mødre trenger 

omfattende og langvarig støtte og behandling, både for å opprettholde rusfrihet, men også for 

å bli støttende, stabile og gode foreldre. Dersom man gir foreldrene spesialisert behandling og 

oppfølging over tid er det mulig å forebygge generasjonsoverføring av rus- og psykiske 

lidelser (Walde, 2013). 

Å styrke foreldrenes generelle ferdigheter og å etablere spesifikke handlingsmønstre som kan 

skjerme barna fra foreldrenes rusatferd og dets konsekvenser, har blitt fremhevet som den 

mest effektive beskyttende faktor (Brandt & Grenvik, 2010). I sin ytterste konsekvens kan det 

også kunne bety at en må skille barnet fra sine biologiske foreldre. Dette understreker 

betydningen av at barn som lever med rusmiddelavhengige omsorgsgivere må bli identifisert 

så tidlig som mulig, og at deres omsorgssituasjon blir kartlagt med fokus på rusmisbrukets 

omfang, foreldrenes psykiske helsestatus, forekomst av vold, barnas kognitive og 

følelsesmessige utvikling og deres eventuelle behov for spesialisert hjelp (Brandt & Grenvik, 

2010). 

5.5.1 Utfordringer knyttet til omsorgsrollen 

Å gi god behandling til rusmiddelavhengige kvinner som er blitt mødre tar tid. Freiberg 

(1980) sier at spedbarn ikke kan vente på at foreldrene først skal ordne opp i egne problemer 

før en eventuell bedring i omsorgssituasjonen inntrer (Fraiberg & Fraiberg, 1980). Eiden 

(2001) mener at det som er mest lovende, er å sette inn intervensjoner som fokuserer på 

bedring av samhandling mellom mor og barn og samtidig rusbehandling der foreldre trenger 

det (Eiden, 2001). Ut fra tidligere studier har man funnet en større rusmestring og reduksjon i 

destruktiv atferd hos mødre som deltok i behandling som fokuserte på forelderrollen under 

innleggelse (Luthar & Suchman, 2000; Moore & Finkelstein, 2001; Pajulo et al., 2006), og at 

rusmiddelavhengige mødre er spesielt motiverte og villige med hensyn til å ta i mot hjelp 

(Lier, Gammeltoft, & Knudsen, 1994; Pajulo et al., 2006), noe som er et unikt utgangspunkt 

for mødrenes behandling. Det som også har vist seg å ha positiv effekt på mødrenes sin 

rusmestring og psykiske helse er å ta utgangspunkt i hennes samspill med barnet, og derfra 

prøve å avdekke hennes forestillinger og følelser knyttet til samspillrelasjonen (Stern, 1995). 

Det er økt sannsynlighet for at rusmiddelavhengige mødre som har vokst opp under forhold 
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der kontakten og reguleringen fra omsorgspersoner har vært ustabil, fraværende, skremmende 

og/eller mangelfull, at lignende kvaliteter med egne barn overføres eller vises. Ikke sjelden 

stiller man seg spørsmålet i det kliniske arbeidet om hvordan disse foreldrene skal klare å gi 

barna sine god nok omsorg når de aldri har fått det selv.  

Det er påvist at mødrenes opiatmisbruk ofte henger sammen med egen traumatisk 

oppveksthistorie, noe som i seg selv predikerer samspillsproblemer mellom disse mødrene og 

egne barn. Mødrene viste til dels store vansker med å vise adekvat tilknytningsatferd ovenfor 

barna sine i spedbarnsperioden, og hadde flere psykiske lidelser og psykososiale 

risikofaktorer enn mødre uten rusmiddelavhengighet (Hans, 2000). Der mødrene hadde 

tilstedeværelse av flere psykososiale risikofaktorer (stress og psykiske lidelser) under barnets 

første levemåneder, viste barna en betydelig svakhet i sin sosiale, mentale og motorisk 

utvikling (Hans, 2000). Opioidavhengige mødre kan ha lite tilstedeværelse av mimikk og 

kroppsspråk i samspill med barna sine (Pajulo et al., 2008).Samspillets kvalitet avhenger ofte 

av mødrenes opplevelse av mestring av omsorgsrollen og barnets grad av sårbarhet. Barn som 

er eksponert for opioider i fosterlivet, som er født med behandlingstrengende NAS, kan 

særskilte behov som stiller store krav til deres omsorgspersoner og som kan være utfordrende 

for opioidavhengige mødre med svekket funksjonsnivå. En risiko for mødres livskvalitet kan 

være barn som gråter mer enn vanlig, fordi det kan oppleves som stress for foreldre, noe som 

kan komme til uttrykk i relasjonen og samspill med barnet. Barn som gråter mye vil være 

mindre kompetente til å samhandle med foreldrene. Her er det avgjørende at foreldre får god 

profesjonell hjelp og støtte fra nettverket i denne kritiske fasen, som kan forhindre at negative 

samhandlingsmønstre fortsetter og blir varige (Brandt & Grenvik, 2010; Helsedirektoratet, 

2011b).  

5.5.2 Utfordringer i møte med hjelpeapparatet etter fødsel 

Flere rusmiddelavhengige kvinner beskriver møter med helsetjeneste og forvaltning etter 

fødsel, når de er i den mest sårbare fase. Beskrivelsene avdekker at slike møter ofte preges av 

stigmatisering, mangelfull eller motstridene informasjon, at helsepersonell uttaler private 

meninger, urettmessige beskyldninger fremsettes og at det øves utilbørlig press 

(Helsedirektoratet, 2011b). Her finner man det rimelig å anta at det finnes utilstrekkelig 

forståelse og refleksjon over etiske utfordringer i møte med pasientgruppen som har en 

sammensatt problematikk. Når en rusmiddelavhengig får medikamentell 
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vedlikeholdsbehandling i svangerskapet er det mulig at konsekvensene for barnet er 

behandlingstrengende NAS, som kan gjøre at de faglige tilnærmingene skjer innenfor en etisk 

utfordrende kontekst for mange. Her kan verdier og personlige holdninger lett komme i 

konflikt med hensyn til ufødte eller fødte barnet, som er å anse som den svakeste part i denne 

sammenheng, samt etiske og forsvarlighetskrav kvinnen også har rett på å bli møtt med 

(Helsedirektoratet, 2011b). Dette kan føre til situasjoner som nevnt over, der kvinnen kan føle 

seg krenket i møte med den som skal hjelpe. Betydningen av å tilstrebe prinsipper som 

respekt, ikke-dømmende holdninger og relasjoner basert på tillitt skaper trygghet og øker 

sjansen for at kvinnen kan nyttiggjøre seg tilbudene om oppfølging. Dersom man møter 

kvinnen med respekt og ikke-dømmende holdning kan det bidra til at hun lettere tilegner seg 

forståelse og kunnskap for hvordan hun best kan ivareta de særskilte oppfølgingsbehovene 

barnet kan ha. Slike prinsipper kan også ha sentrale forebyggende strategier innenfor et 

rusfaglig perspektiv (Helsedirektoratet, 2011b). 

5.5.3 Oppfølging etter fødsel 

I tiden etter fødsel veksler oppfølgingen av kartlegging, utredning og intervensjoner, der alt 

foregår i en samtale der undring og refleksjon står sentralt. Oppfølgingen av familiene 

tilpasses etter behov, rammene på avdelingen, geografisk avstand og i samarbeid med 

førstelinjen der familien bor.  

For mange rusmiddelavhengige mødre kan det å ha kontakt med hjelpeapparatet over tid virke 

forebyggende i en sårbar periode. Dette er familier som vil ha behov for kontinuitet i livet sitt 

for å kunne bevare tilliten til relasjoner og de trenger personer å stole på som er der i opp- og 

ned turer. De aller fleste pasienter uttrykker at de ønsker langsiktig oppfølging, og ønske om 

oppfølging, ser man har en sammenheng med sårbarhetsfaktorer hos kvinnene og stabilitet i 

forhold til rusmestring, nettverk, psykisk helse, sysselsetting på dagtid, familiesituasjonen og 

foreldrefunksjon. Ut fra erfaringer ser man at verdien av å ha nær kontakt over tid, er noe som 

synliggjøres best i kritiske situasjoner der risikoen for tilbakefall til rus er størst (Brandt & 

Grenvik, 2010). Morsrollen har en forebyggende effekt mot alkoholbruk, og det er påvist 

lavere forbruk av alkohol blant førstegangsfødende (Jagodzinski & Fleming, 2007). Men når 

ammeperioden er over har de ingen unnskyldninger for å ikke å ruse seg, og lysten på det 

«gamle» livet kan komme tilbake. Her vet man ut fra klinisk erfaring og forskning at en stor 

andel kvinner begynner å drikke alkohol relativt raskt etter å ha blitt mor, ofte innen et år etter 
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at barnet er født (Jagodzinski & Fleming, 2007; Laborde & Mair, 2012; Maloney, 

Hutchinson, Burns, & Mattick, 2010). Det er mange som unnlater å nevne sitt alkoholinntak 

når man kartlegger rusvaner i tiden etter fødsel. Enten opplever alkoholinntak som mindre 

alvorlig sammenlignet med hardere stoffer, eller fordi det er et lovlig rusmiddel. Her er det 

viktig at man påpeker ovenfor kvinnen at alkohol kan fungere som en døråpner for andre 

rusmidler, ved at den påvirker dømmekraften og senker grensene for andre inntak (Brandt & 

Grenvik, 2010).  

Etter endt opphold i behandling, kan overgangen med å flytte hjem oppleves som 

skremmende for noen. Overgangen til å organisere dagene, gå på jobb eller skole, følge barn i 

barnehage, ta seg fram i det offentlige og møte til avtaler kan også by på utfordringer. En ny 

situasjon for mange kan være å takle hverdagens utfordringer uten å ty til rusmidler, særlig 

med tanke på lite nettverk og dårlig økonomi, dårlig psykisk helse og lav selvfølelse. De kan 

streve med å kompensere for annerledesheten de ofte kjenner på, eksempel ved å undre seg 

over hva gjør andre familier når de kommer hjem etter middagstid. Ofte speiles lite 

oppveksterfaringer og overføringer gjennom generasjonsproblematikk med tanke på kravene 

de stiller til seg selv om hva som er vanlig i forhold til foreldrerollen (Brandt & Grenvik, 

2010). 

For å kunne hjelpe kvinnen over tid med å opprettholde rusfrihet og til å ha det livet de ha 

fått/opparbeidet seg eller bidra til endringsarbeid, er åpenhet og tydelighet en viktig 

forutsetning for å kunne hjelpe dem. Disse foreldrene vil ha behov for hjelpere som gjør dem 

oppmerksom på endringer og støtter dem med positive tilbakemeldinger når ting går i riktig 

bane (Brandt & Grenvik, 2010).   

5.6 Dilemmaer for hjelpeapparatet 

5.6.1 I svangerskapet  

Er det riktig å legge inn rusmiddelavhengige gravide i en behandlingsinstitusjon? 

Hovedargumentet for at man ønsker å nå gravide rusmiddelavhengige tidlig, er rett og slett 

fordi man ønsker å verne om fosterets helse og forhindre ytterlige ruseksponering av fosteret, 

som man vet kan føre til skade. En innleggelse i en behandlingsinstitusjon for gravide vil 

innebære at man får mulighet til å forebygge rusrelaterte skader hos barnet og forberede 
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mødrene til omsorgsrollen. For gravide som ikke klarer å stoppe rusinntaket selv, har man på 

bakgrunn av dette har man mulighet gjennom lovverket til å ta i mot gravide 

rusmiddelavhengige på tvangsparagraf. Erfaringer tilsier fra klinisk virksomhet med kvinner 

som legges inn på tvangsparagraf, er at de ikke i vesentlig grad skiller seg ut fra de som er 

innlagt på frivillig grunnlag. I noen tilfeller kan man oppleve at de forholder seg bedre til 

regler og rutiner når tvangsparagrafen oppheves, og de går over i frivillig behandling (Brandt 

& Grenvik, 2010). Årsaken man tenker rundt det er at de har et press fra seg fra 

hjelpeapparatet til å bevise at de kan være i stand til å ta seg av et barn. Når en kvinne først er 

blitt motivert for å ta vare på barnet sitt i magen, ser man at motivasjon til rusbehandling også 

er stor. Hvis motivasjonen til å slutte å bruke rusmidler ikke er tilstede, eller kvinnen ikke 

ønsker eller ser for seg et liv med ansvar for barn, må kommunen som er barnets stemme, 

bruke tvangsparagrafen. Det er nødvendig for barnets del at det blir ivaretatt mens det er i 

mors mage, uavhengig av hva som skjer etter fødselen. Noen kvinner som var i aktiv rus i 

starten av svangerskapet, beskriver at de ikke var i stand til å bedømme egen situasjon, verken 

for barnet eller for seg selv, og har i ettertid uttrykt at de var lettet over at andre tok affære, 

slik at fosteret ble beskyttet mot ytterligere ruseksponering. I tilfeller hvor rusingen har 

fortsatt i svangerskapet og tvangsparagrafen ikke har blitt benyttet, er det en del som har 

uttrykt frustrasjon i ettertid. Følelsene blir forsterket når mødrene fylles av skyldfølelse, skam 

og dårlig samvittighet for det livet de har levd, og for det de har utsatt barnet sitt for. Tidlig 

hjelp for å få bukt på avhengighetsproblematikken disse kvinnene strever med, med hensyn til 

omsorgsrollen og foreldrekompetanse, har stor betydning for omsorgen barnet får og dets 

videre utvikling (Brandt & Grenvik, 2010).  

5.6.2 Etter fødsel  

I noen tilfeller har rusmiddelavhengige mødre behov for innleggelse i institusjon over en kort 

periode for å stabiliseres på medikamenter. Som nevnt innledningsvis er ofte mødrene 

aleneforsørgere for barn og et marginalt nettverk, som vil si at de ikke har en annen 

voksenperson å dele omsorgen for barnet med. Av den grunn må barna være med mor når hun 

skal innlegges på behandlingsinstitusjon. Det byr på noen dilemmaer når barn skal bo med 

mor på en behandlingsinstitusjon mens de kvinnene er i aktiv behandling for sin 

rusmiddelavhengighet. Kvinnen som kommer på en behandlingsinstitusjon skal gjøre en 

endring i forhold til sin avhengighetsproblematikk, der de må rette søkelyset mot seg selv og 

innordne seg et sosialt system i tillegg til å ha ansvar for barna. For noen kvinner ser vi at det 
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kan bli en oppgave for mye. Mødre som kommer til behandling har i det tidspunktet i 

utgangspunktet liten kapasitet, men hjelpeapparatet har tro på bedring. I situasjoner der 

foreldre flytter inn på institusjon med barn, blir det ofte stilt spørsmål, fra behandlingens start 

til den avsluttes, om det er riktig å la barn bo med mødrene sine når de i utgangspunktet har 

nok med å ta vare på seg selv. Får behandlingen konsekvenser for barnets psykiske helse og 

utvikling?(Brandt & Grenvik, 2010). 

Er det potensielt uheldig at barna «legges inn» sammen med mødrene, eller potensielt nyttig? 

Solbakken og kollega (2005) har valgt å trekke fram syv punkter som kan være potensielt 

uheldig for barn ved en slik innleggelse, disse forholdene ser man er relevant i klinisk 

virksomhet på behandlingsinstitusjon. 1) Den generelle omsorgsevnen til mødrene kan være 

så mangelfull at barnet ikke får god nok omsorg under de institusjonelle rammene. 2) Faren 

kan være at institusjonen ikke har nok kompetanse og erfaring, heller ikke struktur på å bedre 

foreldrekompetanse hos denne pasientgruppen. 3) Uheldige konsekvenser for barn er at de 

utsettes for ustabilitet på grunn av mor sin psykiske fungering som kan svinge i takt med 

medikamentendringer. 4) Institusjonens utforming (sosialt eller fysisk) vil ikke være egnet for 

barn. 5) Dersom kvinnen har eldre barn, vil det oppleves som oppbrudd fra hjemmemiljøet å 

«flytte» inn på institusjon, samtidig kan det føles belastende for barnet å flytte ut av 

institusjonen. 6) Selv om mødrene opplever bedring i egen utvikling, vil utviklingen skje raskt 

nok for barnet? 7) Dersom alternativ omsorg blir aktuelt under eller etter 

institusjonsoppholdet, hadde barna sluppet å unødig blitt belastet om det hadde blitt iverksatt 

tidligere? (Solbakken, Lauritzen, & Lund, 2005).  

Hvis man ser på de nyttige konsekvensene ved slike innleggelser kan man trekke frem at man 

får en unik mulighet til å bli kjent med mødrene og barna over tid. Om man observerer og 

avdekker uheldige samspills vansker mellom mor og barn, kan man henvise til andre instanser 

som kan iverksette passende tiltak. Positivt med en slik innleggelse er at mor ønsker 

behandling for å endre egen atferd i forhold til avhengigheten, slik at hun kan bli i bedre stand 

til omsorgsrollen for at barnet kan bli i hennes omsorg (Brandt & Grenvik, 2010). På den 

måten kan barnet bli spart for en eventuell omsorgsovertakelse som ville vært en 

følelsesmessig belastning for både mor og barn med et slikt oppbrudd. Å få mulighet til å ha 

med seg barn ved en slik innleggelse kan være en stor motivasjon for endring hos mor, noe 

som kan komme barna til gode. Solbakken og kollega (2005) hevder at dersom barn skal bo 

sammen med mor på en behandlingsinstitusjon, bør det være et høyt bevissthetsnivå, sterk 
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faglig forankring og stor omsorgskompetanse hos personalet, fordi man står ovenfor store 

behandlingsmessige utfordringer.  

I følge Solbakken og kollega (2005) vil dilemmaene man oppleve ved innleggelse av 

rusmiddelavhengige mødre og barn, være kraftig redusert ved tidligere intervensjoner og 

innleggelse i graviditet. 

Ikke sjelden opplever man at familiesituasjonen hos rusmiddelavhengige mødre vil gå fra 

idyll til kaos, der mødrenes omsorgskapasitet kan svinge i sin fungering av ulike årsaker. 

Dette kan man se dersom kvinnene har liten deltakelse i behandlingsopplegget og ustabil 

psykisk helse, noe som er forventet hos rusmiddelavhengige kvinner. Dilemmaet for 

hjelpeapparatet er at man ikke kan vurdere svingningenes varighet og hvor store konsekvenser 

dette kan ha for omsorgsrollen deres og omsorgssituasjonen. Hele tiden prøver vi i 

hjelpeapparatet å tilstrebe å få til en mest mulig helhetlig vurdering av kvinnens situasjon 

gjennom ansvarsgruppemøter, observasjoner, drøftinger på avdeling-/team-møter, 

overlapping, involvere avdelingsleder i prosessene og alle saker blir diskutert grundig før 

innholdet ved en eventuell bekymringsmelding blir nedfelt og det samme gjelder ved et 

tilsvarsbrev til barnevernet (Brandt & Grenvik, 2010).  

5.6.3 For omsorgsrollen 

Til tider vil man oppleve og se at omsorgskvaliteten kan befinne seg i grenseland for hva som 

er god nok omsorg og ikke, fordi behandling av rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser tar 

tid. Ofte er det riktig at andre instanser griper inn og verner om barnet. Situasjoner man kan 

oppleve som problematisk er i tilfeller hvor barnet får andre omsorgsgivere uten at det blir 

drøftet med kvinnen og aktuelle aktører. Dilemmaet i en slik situasjon er at vi har en rolle der 

vi ikke skal vurdere omsorgskompetanse og samspillsituasjoner, men likevel må gi en 

uttalelse om observasjoner av samspillet mellom mor og barn og svangerskapsforløpet til 

kvinnen i tiden hun har vært i kontakt med behandlingsinstitusjonen. Det kan bli utfordrende 

der en omsorgsovertakelse skjer, og man i ettertid skal få kvinnen til å opprettholde videre 

rusfrihet og ønske kontakt med behandlingsapparatet etter et slikt oppbrudd. I noen tilfeller 

utfordrer det også oss i terapeut- pasient relasjonen, der vi skal opprettholde en allianse i en 

vanskelig situasjon (Brandt & Grenvik, 2010). 
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Til tider bekymrer vi i hjelpeapparatet oss over den rusmiddelavhengige vi har i behandling, 

der vi ikke er sikre på at progresjonen går hurtig nok med hensyn til barnets behov og 

omsorgsrollen. Skal man fortsette behandlingen dersom man ser at mødrene alt for ofte agerer 

ut fra eget beste og ikke barnets? Dette er utfordrende dilemmaer som krever tett dialog og 

grundige vurderinger i avdelingen sammen med barnevernet. I slike situasjoner må man stille 

spørsmål og diskutere om mødrene gir barnet god nok omsorg, da man vet at det er trygghet 

og tilgjengelige foreldre barnet trenger mest, spesielt i månedene mellom 6 og 18 har en 

avgjørende betydning for barns tilknytningsmønster (Brandt & Grenvik, 2010).  

Man bør diskutere med mødrene ulike problemstillinger relatert til foreldrerollen og 

omsorgskompetansen, blant annet hva som vil skje med barnet dersom hun får tilbakefall til 

rus. Hjelpeapparatet må gi henne mulighet til å komme tilbake til behandlingssporet, slik at 

hun kan gi barnet det den trenger og fortjener. Noen er helt alene med ansvaret og har få eller 

ingen et nettverk å spille på, som kan bli et ekstra bekymringsmoment for mødrene dersom de 

grunnet tilbakefall til rus eller sykdom må i behandling, og ikke kan ta vare på barnet sitt. Når 

man har en behandlingsrelasjon til kvinnen kan det være betydningsfullt at man prøver aktivt 

å koble mødrene opp mot barnevernstjenesten dersom de ikke har et nettverk som kan fungere 

som avlastning eller barnevakt, da det også er viktig for barnet ar det også får et nettverk. Ikke 

alltid ser man at kvinnen er villig til å ta imot hjelp fra barnevernet, da de kan være skeptisk 

til barnevernet (Brandt & Grenvik, 2010).  

Man må ligge en standard for hva god nok omsorg innebærer, og hvis kvinnen ikke klarer å 

fylle kravene satt til den omsorg barnet skal ha, vet de også konsekvensen, noe som er blitt 

tydeliggjort fra starten av. Det er viktig å diskutere med kvinnen hva som vil være det beste 

for barnet dersom hun synes det blir for tøft å være heltidsmamma. Ikke alle 

rusmiddelavhengige mødre mestrer å ha den daglige omsorgen for barnet sitt, og det er da 

viktig (helst fra graviditeten av) at man inkluderer far dersom det er mulig i omsorgsrollen 

(Brandt & Grenvik, 2010).  
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6 Konklusjon 

Når rusmiddelavhengige kvinner venter barn, handler det å spille på lag med de dype 

endrings- og utviklingskreftene som er i sving. Å gi støtte og oppfølging under og etter 

svangerskapet, sies å være det mest kraftfulle behandlingsbegrepet og det mest effektive 

forebyggingstiltaket man har innenfor behandling av denne pasientgruppen. Sannsynligheten 

for vellykket rusbehandling øker når man gir omfattende støtte i graviditet og sped-og 

småbarnstid. Dette styrker barnets utvikling, enten barnet skal vokse opp hos sine biologiske 

foreldre eller ei (Söderström, 2015). Hackman mener at denne typen behandling er den mest 

lønnsomme samfunnsøkonomiske investeringen man kan gjøre (Regjeringen, 2013). Mange i 

denne pasientgruppen lever i risiko, der flere bærer med seg ulike erfaringer på godt og vondt, 

og vil ha en del motstand i seg. Derfor kan det være utfordrende å komme i dialog med disse 

kvinnene og etablere et godt klima for samarbeid for å identifisere og vurdere behov for 

eventuelle tiltak. Der risikoen er så stor, at det kan bli et hinder for kvinnen å være en god nok 

mor, må man sette barnas behov først, noe som kan by på utfordringer både for kvinnen, 

barnet og hjelpeapparatet. Det er en utfordring å hjelpe rusmiddelavhengige kvinner til å bli 

en god nok mor, og det er ikke alle man klarer å hjelpe til rusfrihet. En forutsetning for å 

lykkes i arbeidet er at det blir bevilget nok ressurser i tiltakskjeden (Brandt & Grenvik, 2010). 

Det er mange rusmiddelavhengige foreldre som setter barnet i sentrum, men vi har også 

foreldre som har så store problemer at de utsetter barn for en risikofylt oppvekst med store 

belastninger. Foreldre er de viktigste personene i et barns liv, og de skal helst sørge for at barn 

får en god oppvekst (Horne, 2013). Vi ser og opplever at dette kan være utfordrende for noen 

foreldre som strever med rusmiddelavhengighet og psykiske problemer. Det har vært en 

bedring i å se at avhengighetsproblematikken blir perifer etter tid i behandling, og kvinnene 

kan fokusere og gi god nok omsorg til barnet i magen. Det å komme i kontakt med gravide 

rusmiddelavhengige tidlig nok, bedrer fosterets utvikling, samt bedrer forutsetningene for at 

mor klarer å bli rusfri. Risikosvangerskapene må identifiseres, og de som trenger hjelp må få 

det (Brandt & Grenvik, 2010). 

Det kan tenkes at det kan være en utfordring er å vurdere hver enkelt rusmiddelavhengig 

kvinne og finne ut av hvilket nivå i tiltakskjeden som til enhver tid er riktig. Det er viktig at i 

spesialisthelsetjenesten er i tett dialog med førstelinjetjenesten, både mens kvinnene er i 

behandling og etter endt behandling og tilbakeføring til det kommunale hjelpeapparat. I denne 
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sammenheng anses som tverrfaglig og tverrfaglig samarbeid som svært viktig, men der 

bringer også med seg utfordringer med tanke på kvinnenes behov, ressurser og sårbarhet, 

rolleavklaring og samarbeid fordi det kreves en enhetlig tenkning. Erfaring tilsier at dette 

krever et felles kunnskapsløft (Brandt & Grenvik, 2010). 

Å gi behandling til gravide og mødre med rusmiddelavhengighet, er utfordrende på mange 

måter. Men utbyttet er stort, både for kvinnene, barna, familien og ikke minst samfunnet. Vi 

har alle en plikt til å se og bringe alle mennesker inn i samfunnet. Rusmiddelavhengige og 

deres familier trenger oss til å målbære deres sak! Alle som jobber med denne pasientgruppen 

har et ansvar, og vi må fronte deres sak, lokalt, regionalt og nasjonalt. I dag får vi for lite 

ressurser til både forebyggende arbeid, behandling og forskning (Brandt & Grenvik, 2010). 
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Vedlegg 

Figur 1 hentet fra (Brandt & Grenvik, 2010).  

Figur 2 hentet fra (Mellingen, 2012). 


