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Sammendrag 

Forfatter: Vilde Bjerkvik Halvorsen 

Tittel:   Rusmiddelavhengighet: Et problem med å leve? Et eksistensielt perspektiv på 

behandling av personer med rusmiddelavhengighet.  

Veileder: Henrik Natvig 

 

Rusmiddelavhengighet har de siste 70 årene vekslet mellom en rekke forklaringsmodeller, fra 

å se avhengighet som en sykdom, en moralsk defekt, et rasjonelt valg med flere. I dag er den 

biopsykososiale modellen dominerende; en modell som inkluderer biologiske, psykologiske 

og sosiale faktorer i forståelsen av utviklingen og opprettholdelsen av rusmiddelavhengighet. 

Denne oppgavens mål er å se på rusmiddelavhengighet og behandling fra et eksistensielt 

perspektiv, et aspekt som er lite belyst i den medisinske behandlingsmodellen.  

Denne oppgavens problemstilling fokuserer på om rusmiddelavhengighet kan forstås som en 

reaksjon på angst for frihet og for meningsløshet og hvilke implikasjoner en slik tilnærming 

vil kunne ha for det psykoterapeutiske behandlingstilbudet. Oppgaven er en eksplorerende 

litteraturstudie med utgangspunkt i teoretisk og empirisk litteratur, både fra psykologi og 

filosofi. Litteraturen er innhentet gjennom to metoder: 1) Forskningsartikler og psykologisk 

teori ble innhentet gjennom søk i relevante fagbøker samt i databasene PsycINFO, Web of 

Science og Google Scholar og 2) relevante primærkilder om eksistensiell filosofi ble 

identifisert gjennom sekundærlitteratur i form av oppslagsverk og lærebøker om filosofi samt 

noe søk i de nevnte databasene.  

Første del av oppgaven gir en overordnet innføring i rusmiddelavhengighet, 

behandlingstilbudet i dag samt en gjennomgang av forskning på behandlingens effektivitet. 

Det gjøres i denne sammenhengen rede for evidens om utilstrekkelig effekt av dagens 

behandlingstilbud. Deretter belyses oppgavens teoretiske rammeverk i form av 

fenomenologisk metode, eksistensiell filosofi og rusmiddelavhengighet i et eksistensielt 

perspektiv, med vektlegging av mennesket som fritt og ansvarlig. De to neste delene belyser 

frihet, ansvar og meningsløshet, sett fra et filosofisk og psykologisk perspektiv, med en 

gjennomgang av empirisk forskning på fenomenene og deres tilknytning til 

rusmiddelavhengighet. Begrepene «ond tro» (Sartre, 1966) og «eksistensielt vakuum» 

(Frankl, 1988) er sentrale i forståelsen av avhengighet som en reaksjon på eksistensiell angst. 
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Gjennomgangen indikerer en signifikant sammenheng mellom rusmiddelavhengighet og 1) 

svekket opplevelse av frihet og ansvar og 2) lite opplevd mening i livet. Disse funnene 

indikerer en tendens til redusert anerkjennelse og utøvelse av frihet og ansvar hos personer 

med rusmiddelavhengighet. Hvorvidt grad av mening i livet er årsak til, eller følge av, 

rusmiddelavhengighet diskuteres. Neste del av oppgaven tar for seg meningssentrert terapi og 

eksistensiell-humanistisk terapi, belyser deres potensielle bidrag til arbeid med 

ansvarserkjennelse og meningsskaping i rusbehandling og redegjør for den tilgjengelige 

behandlingsforskningen. Til slutt drøftes muligheten for integrasjon av eksistensiell 

psykoterapi med dagens behandlingstilbud samt utfordringer knyttet til dette. Det konkluderes 

med at eksistensiell psykoterapi vil kunne være et betydelig tilskudd i dagens rusbehandling, 

men at mangelen på studier av eksistensiell psykoterapi i bruk med denne klientgruppen 

begrenser grunnlaget for konklusjonen.  
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Forord 

Denne oppgaven hadde sitt utspring i søvnløse netter og hvileløse dager svartmalt av 

meningsløshet. Og jeg visste at jeg ikke var alene. Jeg har sett familie, venner, brukere og 

pasienter hengi seg til rusen i møte med meningsløsheten og jeg har sett dem avfeie 

mulighetene til forandring. Jeg har skjønt dem godt. Livet kan være en stor skuffelse; det kan 

føles urettferdig og vondt å leve. Men situasjonen er nå uansett den at vi har blitt født både du 

og jeg, det er det ikke så mye å gjøre med. Etter jeg hadde akseptert denne sannheten, noe 

som tok foruroligende lang tid, ble meningsløsheten gradvis overtatt av nysgjerrighet. Min 

interesse for rusproblematikk har ledet meg til et bredt utvalg av litteratur, men lite har 

omhandlet eksistensielle temaer. En setning her og en setning der med begrenset substans for 

ikke å glemme AA og deres vektlegging av åndelig oppvåkning og hengivelse til en høyere 

makt, er kanskje det nærmeste. Det måtte jo finnes noe mer? Og derfra startet ballen å rulle. 

Nå har det blitt en hovedoppgave som jeg håper klarer å formidle hvor fryktelig menneskelig 

det er å bli avhengig av rusmidler.  

Det har vært en spennende og krevende prosess på mange plan å skrive denne oppgaven, men 

jeg vil tørre å påstå at jeg har blitt klokere. Jeg vil takke Henrik Natvig for god veiledning og 

støtte og mine studievenner for godt humør. Kanskje bør jeg også takke denne oppgaven for å 

ha gjort dagene mine mer meningsfulle, ironisk nok.  

God lesning! 

 

 

Vilde Bjerkvik Halvorsen 

Oslo, 16. april 2018 
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1 Introduksjon 

1.1 Innledning 

Rusmiddelavhengighet er et stort problem i dagens samfunn. Det er knyttet til sykdommer 

som HIV/AIDS, barnemishandling, vold, kriminalitet og redusert evne til å fullføre skole og 

være i jobb (Köpetz, Lejuez, Wiers, & Kruglanski, 2013). Mye ressurser har derfor blitt brukt 

for å bedre kunne forstå hvordan dette fenomenet best kan håndteres. Tilnærmingene har vært 

mange og det har blitt forsket på sosioøkonomiske faktorer (Daniel et al., 2009), kulturelle 

faktorer (Room, 2003), utviklingsmessige faktorer (Chambers, Taylor, & Potenza, 2003), 

biologiske faktorer (Ahmed, Lenoir, & Guillem, 2013) og psykologiske faktorer (Hill & 

Harris, 2017) med flere. Følgelig finnes det en rekke modeller for hvordan vi kan forstå 

rusmiddelavhengighet, deriblant som en sykdom (Jellinek, 1960), en hjernelidelse (Leshner, 

1997) eller som et rasjonelt valg (Bickel et al., 2007) for å nevne noen. Dominerende i dag er 

forståelsen av rusmiddelavhengighet som et biopsykososialt fenomen, der det er konsensus 

om at både biologiske faktorer som nevroadapsjon og genetisk sårbarhet, psykologiske 

faktorer som kognisjon og læring og sosiale faktorer som oppvekstmiljø og 

samfunnsholdninger alle har en rolle i utviklingen og opprettholdelsen av 

rusmiddelavhengighet (Kraft, 2016).  

Fagfeltet er på mange måter preget av den medisinske modellen (Wampold, 2010). Den 

medisinske modellen hevder at psykiske lidelser har en forklaring og at det finnes spesifikke 

endringsmekanismer knyttet til denne forklaringen. Videre benytter man spesifikke elementer 

innenfor en teoretisk, psykoterapeutisk tilnærming med utgangspunkt i disse endrings-

mekanismene, der disse elementene vurderes som kilden til effekten av psykoterapi (Elkins, 

2007; Messer & Wampold, 2002). Effekt måles som regel i form av symptomreduksjon, der 

den viktigste utfallsvariabelen i rusbehandling er i hvilken grad klienten er rusfri (Tiffany, 

Friedman, Greenfield, Hasin, & Jackson, 2012). Ut i fra dette har man utviklet evidensbasert 

praksis; psykoterapeutisk praksis understøttet av hovedsakelig kvantitativ forskning og som i 

tråd med den medisinske modellen har sitt hovedfokus rettet mot reduksjon av symptomtrykk 

(Elkins, 2007). Dette gjenspeiles også i rusfeltet der kun behandling med tilstrekkelig 

empirisk evidens, deriblant medikamentell behandling, kognitiv atferdsterapi (KAT) og 

motiverende intervju (MI), anbefales av Helsedirektoratet (Helsedirektoratet, 2017).   
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Hvorvidt dette er en gunstig tilnærming til terapi har vært kontroversielt. Forskningen på 

fellesfaktorer har gitt et alternativ i form av den kontekstuelle modellen, der fellesfaktorer på 

tvers av terapiformer vurderes som viktigst for endring, blant annet den terapeutiske 

relasjonen, terapeutfaktorer og klientfaktorer (Wampold & Imel, 2015). Et problemorientert 

fokus på skadereduksjon (som ved den medisinske modellen), endring av atferdsmønstre og 

avholdenhet står i fare for å overse de dypere, mer fundamentale aspektene ved det å være 

rusmiddelavhengig. Ser man på behandlingsforskningen er det ikke oppmuntrende resultater. 

For eksempel viste prosjekt MATCH, en stor RCT utført over et tidsrom på 10 år med et 

utvalg på 1726 klienter, at behandlingen (KAT, Motivational Enhancement Therapy og 12-

trinnsmodellen) ikke var spesielt effektiv og at sammenhengen mellom oppmøte og utfall var 

liten. Kun 3% av variansen i utfall kunne attribueres til behandlingen (Cutler & Fishbain, 

2005). Dette gir en indikasjon på at dagens behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet ikke 

fungerer optimalt og at det er nødvendig å lete etter nye perspektiver og tilnærminger. Denne 

oppgavens formål er å undersøke om eksistensiell psykoterapi (EPT) kan være nettopp dette.  

Den eksistensielle psykoterapien har hentet inspirasjon, livssyn og verdier fra den 

eksistensielle filosofien og kan beskrives som en forståelse av strukturen til menneskets 

eksistens, heller enn et nytt terapeutisk system (Krug, 2017, s. 94-95). En eksistensiell 

terapeut benytter seg av en fenomenologisk tilnærming og er opptatt av å forstå klientens 

unike livsverden uten å skulle plassere denne innenfor en psykologisk modell: Man er opptatt 

av klientens subjektive opplevelse (Ballinger, Matano, & Amantea, 2008). Psykiske vansker 

forstås som reaksjoner på mer fundamentale problemstillinger knyttet til menneskelig 

eksistens. Yalom (2011, s. 25) beskriver fire grunnleggende vilkår ved tilværelsen som kilden 

til eksistensiell angst: Døden, friheten, isolasjonen og meningsløsheten. Angsten disse 

grunnleggende vilkårene vekker gjør at vi utvikler ulike former for forsvar eller strategier for 

å unngå den. En slik strategi kan være bruk av rusmidler, da vi vet at rus for mange har 

funksjonen å redusere ubehag (Kuntsche, Knibbe, Gmel, & Engels, 2006). Innenfor EPT 

tenker man at denne angsten må konfronteres og at begrensningene ved vår eksistens må 

anerkjennes for å kunne leve et meningsfylt liv (Yalom, 2011).  

EPT passer imidlertid ikke godt inn i den medisinske modellen og den positivistiske 

forskningstradisjonen med sitt lite strukturerte format og få eksplisitte teknikker. Med den 

terapeutiske relasjonen som sitt viktigste verktøy kan det være en utfordring å 
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operasjonalisere og måle de terapeutiske prosessene og finne meningsfulle utfallsvariabler 

(Wampold, 2007). Dette er imidlertid ikke ekvivalent med at den er uegnet.  

1.2 Problemstilling 

Denne oppgaven skal belyse hvordan avhengighet kan forstås som eksistensiell problematikk. 

Med utgangspunkt i to av Yaloms (2011) eksistensielle vilkår stilles følgende spørsmål: Kan 

rusmiddelavhengighet forstås som en reaksjon på angst for frihet og for meningsløshet og 

hvilke implikasjoner vil dette i så fall ha for psykoterapeutisk behandling av rusproblematikk? 

Dette vil undersøkes via litteratur og forskning både fra filosofi og psykologi, der oppgaven 

ønsker å redusere distansen mellom disse to fagfeltene. Problemstillingen belyses med 

utgangspunkt i begrepet «ond tro» (Sartre, 1946/1993) og teorien om «det eksistensielle 

vakuum» (Frankl, 1988). Empirisk forskning om frihet og mening gjennomgås. Prinsipper fra 

meningssentrert terapi (Wong, 2012) og humanistisk-eksistensiell terapi (Yalom, 2011) vil 

knyttes til relevant behandlingsforskning og integrasjon av prinsipper fra EPT med dagens 

behandlingstilbud drøftes. Det argumenteres ikke for at EPT skal erstatte dagens behandling, 

da viktigheten av atferdsrettede tiltak, kognitiv terapi, miljøterapi (med flere) anerkjennes. 

Essensen er å se i hvilken grad EPT kan være et betydningsfullt supplement.  

Da denne oppgaven har begrensninger i sitt omfang vil følgende tematikk ikke inkluderes: 

Avhengighet som ikke omhandler rusmidler, rusmiddelavhengighet og samtidige psykiske 

lidelser, debatten rundt diagnostisering av personer med rusmiddelavhengighet, tiltak i 

rusbehandling som ikke omhandler psykoterapi og religiøse aspekter i forståelsen og 

behandlingen av rusmiddelavhengighet. 

1.3 Metode 

1.3.1 Metodevalg 

Denne oppgaven kan defineres som en eksplorerende litteraturstudie, en metode som gir 

muligheten til å få et overblikk over teoretisk, klinisk og empirisk litteratur knyttet til et 

spesifikt fenomen. Styrken i en litteraturstudie ligger i dens evne til å kunne gå i dybden i 

større og mer abstrakte problemstillinger enn det er mulig å gjøre ved enkeltstående studier 

(Baumeister & Leary, 1997). Formålet har vært å innhente kunnskap fra ulike fagfelt og 

disipliner, men også ulike perspektiver innad i fagfeltene, for å kunne presentere 

kompleksiteten og rikdommen i fenomenet rusmiddelavhengighet. En utfordring ved denne 
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metoden er hvordan forfatterens subjektivitet har innvirkning på seleksjonsprosessen, for 

eksempel gjennom bekreftelsesbias. Dette formatet er til samme tid avhengig av utvelgelse, 

fortolkning og kontekst, og det har derfor heller ikke vært ønskelig å ekskludere det 

subjektive perspektivet. Det bør likevel påpekes at forfatterens perspektiv har hatt innflytelse. 

Dette er imidlertid forsøkt begrenset i gjennomgangene av empiriske studier.  

1.3.2 Litteratursøk 

Den utvalgte litteraturen er innhentet gjennom to overordnede metoder. Den første 

innhentingsmetoden har tatt utgangspunkt i fag- og skjønnlitteratur om eksistensiell filosofi. 

Den eksistensielle filosofien står i en unik posisjon, der den er et møtepunkt mellom 

tradisjonell filosofi og psykologi. Psykologisk forskning om frihet og mening har et begrenset 

omfang og er i stor grad kvantitativ i sin natur. En filosofisk tilnærming i utforskingen av det 

som gjerne regnes som psykologiske fenomener er noe atypisk, men vurderes som fruktbar 

for å komme nærmere den subjektive opplevelsen og for å belyse en mer dyptgående 

dimensjon ved fenomenet. Hensikten er at denne tilnærmingen kan fungere som utfyllende for 

den positivistiske tradisjonen. Sekundærlitteratur i form av oppslagsverk og lærebøker i 

eksistensiell filosofi har blitt benyttet som utgangspunkt for identifisering av sentrale begreper 

og har ledet til utvelgelse av spesifikk primærlitteratur. Dette pekte ut enkelte forfattere som 

spesielt sentrale, hovedsakelig Heidegger, Sartre og Frankl. Da store deler av denne 

litteraturen er mer enn 50 år gammel kan den kritiseres for å være en refleksjon av en annen 

tid, der forfatternes tenkning er resultat av datidens samfunn, kultur og selvforståelse. 

Begrepene som diskuteres vurderes imidlertid å representere fundamentale aspekter ved 

menneskets eksistens som kan gjenkjennes på tvers av kulturer og tidsepoker (Yalom, 2011).  

Forskningsartikler og psykologisk teori er i all hovedsak innhentet gjennom søk i relevante 

fagbøker og etter fagfellevurdert litteratur i databasene Web of Science (ISI), PsycINFO og 

Google Scholar. Søk knyttet til avhengighet har benyttet følgende søkeord (heretter kalt 

gruppe 1): Addict*, alcohol*, substance, drug, dependence, abuse. Disse søkeordene har blitt 

kombinert med søkeordene cognitive, behavior*, CBT, psychodynamic, psychoanalytic, 

learning og biopsychosocial i prosessen med å finne ulike perspektiver. I gjennomgangen av 

behandlingsforskning ble gruppe 1 kombinert med følgende søkeord (heretter kalt gruppe 2): 

Treatment, outcome, efficacy, effectiveness, meta-analysis og review.  I søk på eksistensiell 

psykoterapi har følgende søkeord blitt benyttet: Existential psychotherapy, existential therapy, 

existential intervention, existential humanistic therapy, meaning therapy, logotherapy, 
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experiential therapy, phenomenological therapy, der også disse ble kombinert med gruppe 2. I 

utforskningen av ansvar og meningsløshet ble søkeordene responsibility, personal control, 

free will, autonomy, locus of control, spontaneous remission, meaning in life, purpose in life, 

meaninglessness og existential vacuum benyttet både isolert og i kombinasjon med gruppe 1. 

Artiklenes referanseliste ble benyttet som kilde til å finne relatert litteratur. 

1.4 Begrepsavklaring og perspektiver på 

rusmiddelavhengighet 

1.4.1 Hva er rusmiddelavhengighet? 

Det finnes en rekke modeller for rusmiddelavhengighet, der kompleksiteten i fenomenet 

reflekteres i et fagfelt som har beveget seg mellom ytterpunkter (Nathan, Conrad, & Skinstad, 

2016). I diagnosemanualen ICD-10 skilles det mellom de to diagnosene skadelig bruk og 

avhengighetslidelse, der sistnevnte regnes som mest alvorlig. For å oppfylle kriteriene for en 

avhengighetsdiagnose kreves tre eller flere av følgende faktorer: 1) Et sterkt ønske eller behov 

for å ta stoffet, 2) svekket evne til å kontrollere inntak, 3) en fysiologisk abstinenstilstand når 

bruken reduseres eller opphører evt. bruk av liknende stoffer for å unngå abstinenssymptomer, 

4) utvikling av toleranse for effektene av stoffet i form av behov for større doser for samme 

effekt eller svekket effekt ved bruk av samme dosering, 5) opptatthet av bruk av stoffet, 

synlig for eksempel ved at andre interesser eller områder av livet nedprioriteres og at mye tid 

brukes på å få tak i, innta og komme seg etter effektene av stoffet og 6) vedvarende bruk til 

tross for tydelige tegn på skadelige konsekvenser (World Health Organization, 1993). 

Diagnoser er imidlertid kun beskrivende i sin natur, som Sartorius (1993) løfter frem i 

innledningen til ICD-10. De forteller derfor lite om hvordan vi kan forstå utviklingen og 

opprettholdelsen av rusmiddelavhengighet. 

Et standpunkt som lenge har preget fagfeltet er forståelsen av rusmiddelavhengighet som en 

sykdom, der man i dag tenker at mennesker har ulik grad av nevrobiologisk tilbøyelighet 

forklart av genetisk sårbarhet som gjør enkelte mer utsatte for å utvikle avhengighet (Dick & 

Agrawal, 2008; Thatcher & Clark, 2008). Avhengighet forstås som patologi og det indikeres 

at individet trenger profesjonell medisinsk behandling (Walters, 2000). 12-trinnsmodellen 

anerkjenner for eksempel rusmiddelavhengighet som en kronisk sykdom, der aksept for egen 

maktesløshet overfor sykdommen er nødvendig før endring er mulig (Halvorsen, 2011, s. 

247). Motstykket til sykdomsmodellen er synet på avhengighet som et rasjonelt valg; en 
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bevisst analyse av alternativene og en beslutning om å handle (West & Brown, 2013).  Et 

rasjonelt valg trenger ikke å fremstå som meningsfylt fra utsiden, det trenger kun å involvere 

en avveining av kostnad og nytte sett fra beslutningstakerens perspektiv. Det kan dermed 

være rasjonelt å prioritere positive kortidseffekter fremfor negative langtidseffekter, da det for 

den det gjelder kan være viktigst med størst mulig utbytte av nåtiden. 

Vitenskapens ståsted har selvsagt også innvirkning på hvordan privatpersoner forstår og 

forholder seg til rusmiddelavhengighet og i forlengelse av dette, hvordan personer med 

rusmiddelavhengighet forstår seg selv. Blant annet ser man at det i større grad er negative 

holdninger til personer med rusmiddelavhengighet enn personer med andre atferdsmessige 

eller affektive forstyrrelser (Barry, McGinty, Pescosolido, & Goldman, 2014). Hendersen og 

Dressler (2017) så nærmere på grunnlaget folk baserer disse holdningene på. Resultatene viste 

en forklaringsmodell bestående av fem temaer: 1) Biologiske årsaker, 2) selvmedisinering, 3) 

familie, 4) sosiale årsaker og 5) hedonistiske årsaker. Biologiske årsaker som gener, 

personlighetstrekk og avhengighetsskapende egenskaper ved rusmidler og selvmedisinering 

som en mestringsstrategi for fysisk eller psykisk stress ble rapportert som viktigst.  

Både sykdomsmodellen og rasjonelt valg-teorien har svakheter: Sykdomsmodellen plasserer 

den avhengige i en offerrolle og fratar ham/henne agens. Rasjonelt valg-teorien impliserer at 

personen følger sine preferanser og at deres situasjon er selvforskyldt. Behovet for en modell 

som belyste kompleksiteten ved rusmiddelavhengighet ledet til den biopsykososiale modellen.  

1.4.2 Den biopsykososiale modellen 

I dag dominerer synet på avhengighet og helse som en kompleks sammensetning av 

genetiske, nevrobiologiske, psykologiske, sosiokulturelle og atferdsmessige faktorer, der disse 

faktorene er i gjensidig påvirkning, også kalt den biopsykososiale modellen (BPSM) 

(Ballinger et al., 2008). BPSM oppstod som en reaksjon på biomedisinsk reduksjonisme, med 

et ønske om en mer helhetlig forståelse av sykdommer. Innenfor tradisjonell medisin tok man 

tidligere utgangspunkt i den biomedisinske modellen for sykdom, der biologiske prosesser ble 

sett på som tilstrekkelig grunnlag for forståelse, behandling og forebygging av sykdommer 

(Smith & Williams, 2013). BPSMs grunnlegger George Engel mente at alle tre nivåer; 

biologiske, psykologiske og sosiale, må inkluderes ved enhver helsehjelp (Ghaemi, 2009). 

BPSM har en styrke i sin holistiske tilnærming til sykdom, men kritiseres til samme tid for å 

oppmuntre til eklektisisme som ikke er fundert i vitenskapen (Ghaemi, 2011). Uavhengig av 
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dette brakte den viktige perspektiver innenfor medisin, psykiatri og rus frem i søkelyset. Et 

utvalg av disse perspektivene på rusmiddelavhengighet vil nå gjennomgås.   

1.4.3 Biologiske perspektiver  

Biologiske perspektiver på rusmiddelavhengighet vektlegger genetisk sårbarhet og rusmidlers 

effekt på hjernen. Et stort antall familie-, adopsjons- og tvillingstudier har gitt evidens for 

rollen til arvelighet ift. individuelle forskjeller ved avhengighet. Forskningen indikerer en 

sammenheng mellom genetisk disposisjon og en generell tendens til høyere forekomst av 

skadelig bruk av alle rusmidler, men også spesiell genetisk disposisjon for skadelig bruk av de 

enkelte rusmidlene (Goldman & Bergen, 1998). Det er imidlertid stort sprik i anslagene. I en 

litteraturgjennomgang av Agrawal et al. (2012) legges det frem estimater for arvelighet ved de 

spesifikke stoffene (se Tabell 1). 

Tabell 1 

Genetisk betinget varians ved avhengighet av ulike rusmidler (Agrawal et al., 2012) 

Type avhengighet Genetisk betinget varians 

Nikotinavhengighet 33-71% 

Alkoholavhengighet 48-66% 

Cannabisavhengighet 54-59% 

Kokainavhengighet 42-79% 

Opioider 23-54% 

 

Den nevrobiologiske tilnærmingen vektlegger blant annet rusmidlers effekt på den 

mesolimbiske dopaminbanen – belønningssystemet. Gjentatt bruk fører til nevroadapsjon, der 

nevroner responderer på økte dopaminnivåer med å nedregulere sine reseptorer. Dette fører til 

utvikling av toleranse og abstinenser, og svekker effekten av normale belønninger som mat og 

sex (Hill & Harris, 2017, s. 56-58). Over tid forstås denne nevroadapsjonen som patologisk og 

avhengighet beskrives følgelig som en hjernelidelse (Leshner, 1997). Nevropsykologien 

belyser på sin side mangler i eksekutiv fungering og selvregulering som bidragsytende 

faktorer i utviklingen og opprettholdelsen av avhengighetsatferd (Kraft, 2014, s. 126-132). 

1.4.4 Psykologiske perspektiver  

En psykodynamisk tilnærming kan ifølge Føyn og Shaygani (2010) defineres slik: «En klinisk 

tilnærming som legger vekt på 1) utviklingshistorie, 2) ubevisste mentale prosesser, 3) 
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relasjon (inkludert motstand og motoverføring) og 4) psykologisk forsvar og motstand.» Det 

finnes imidlertid ingen overordnet, samlende psykodynamisk teori for avhengighet, men de 

ulike perspektivene har til felles en vektlegging av tidlige erfaringers rolle i individets 

utvikling av avhengighetsatferd, med varierende grad av fokus på tilknytningsbehov, drift og 

affekt, selvregulering og behovstilfredsstillelse (Hill & Harris, 2017, s. 50). Dodes og Dodes 

(2017) gir en rekke eksempler på kasusstudier som ser på bruk av rusmidler på ulike måter 

innenfor den psykodynamiske tradisjonen, f.eks. som selvmedisinering (Milkman og Frosch 

1973; Khantzian, 1978), som objekterstatning (Wieder og Kaplan, 1969; Wurmser 1974), et 

primitivt eller straffende superego i avhengighetsatferd (Wurmser, 1984) eller rollen til 

oppfattet hjelpeløshet og korresponderende narsissistisk sinne (Dodes 1990, 2002). 

Behavioristiske teorier fokuserer ikke på intrapersonlige forhold men på den observerbare 

atferden gjennom universale læringsprinsipper (Higgins, Heil, & Lussier, 2004). Klassisk og 

operant betinging demonstrerer slike grunnleggende prinsipper som kan anvendes i 

forståelsen av avhengighet (Bitterman, Menzel, Fietz, & Schäfer, 1983; Skinner, 1963). 

Studier av dyr på 1960-tallet og fremover demonstrerte at dyr som ikke var avhengige frivillig 

administrerte rusmidler til seg selv (Deneau, Yanagita, & Seevers, 1969) og hvordan 

rusmidler fungerte som en positiv forsterker (Higgins et al., 2004). Dette fikk implikasjoner 

for klinisk behandling, da det ble demonstrert at intervensjoner basert på 

forsterkningsprinsipper hadde effekt også hos alvorlig avhengige individer (Miller, 1975; 

Sobell & Sobell, 1973). Klassisk betinging på sin side har vært sentral i forståelsen av triggere 

for rusmiddelbruk og russug (O'Brien, Childress, McLellan, & Ehrman, 1992). 

Kognitive teorier vektlegger hvordan antakelser former avhengighet og rusatferd, og har som 

mål i behandlingen å jobbe med disse antakelsene. Behavioristiske prinsipper inkluderes 

gjerne i behandlingen, da sammenhengen mellom tanker, følelser, fysiologiske responser og 

atferd er sentral og det betegnes derfor som kognitiv atferdsterapi (KAT) (Newman, 

LaFreniere, & Shin, 2017).  KAT kan defineres som en aktiv, problemfokusert tilnærming 

med et fokus på nåtiden, der bruk av hjemmelekser og psykoedukasjon er viktig. Terapeuten 

benytter seg av empirisk støttede, kognitive og atferds-messige teknikker skapt for å svekke 

klientens maladaptive atferd og kognisjoner og redusere symptomer (Newman et al., 2017). 

Identifisering av kognitive variabler som kan fungere som triggere for tilbakefall er essensielt, 

der disse kan deles inn i syv grupper: 1) Eksterne og interne høyrisikostimuli, 2) maladaptive 

antakelser om rusmidler, 3) automatiske tanker, 4) russug og –trang, 5) tillatelsesgivende 
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overbevisninger, 6) atferdsmessige ritualer/mønstre rundt bruk av rusmidler og 7) sprekker og 

deres utvikling til tilbakefall (Newman, 2004). 

1.4.5 Sosiale perspektiver  

Rusmiddelavhengighet kan også forstås som et resultat av sosiale faktorer, der patologien 

ikke plasseres hos individet men hos samfunnet (Alexander, 2012). Lenge ble dyrestudier som 

viste hvordan rotter ble avhengige av rusmidler dersom de var tilgjengelige tolket som at 

eksponering for et stoff vil føre til avhengighet (Thomsen, Han, Gu, & Caine, 2009) og at 

dersom det er tilstrekkelig tilgang vil dosene økes pga. endringer i belønningssystemet 

(Ahmed, 2011). Epidemiologiske studier viser imidlertid at kun et mindretall av personer som 

bruker rusmidler utvikler en avhengighetslidelse (Anthony, 2002) og etter Vietnamkrigen 

viste undersøkelser at 90% av de amerikanske soldatene med høyt inntak av heroin under 

krigen sluttet å ta stoffet etter de kom hjem (Robins, Helzer, & Davis, 1975). Valgalternativer 

er avgjørende som demonstrert i «Rat Park»-eksperimentet (Ahmed et al., 2013). I studien ble 

en 16-20 rotter plassert i «rat-park» - en koloni med mat, leker, boltringsplass og et sosialt 

miljø. I kontrollbetingelsen ble rotter plassert isolert i små bur. I begge scenariene var morfin 

lett tilgjengelig i en drikkeflaske. Studien viste at rottene i rotteparken drakk betydelig mindre 

morfin enn rottene i kontrollbetingelsen og belyste hvordan sosial interaksjon og meningsfulle 

aktiviteter kan fungere som forebyggende for rusmiddelavhengighet og at genetikk, 

tilknytningshistorie eller kognisjon ikke nødvendigvis er avgjørende (Ahmed et al., 2013). 

1.5 Rusbehandling i dag 

I Norge har de regionale helseforetakene ansvaret for spesialisthelsetjenestene som også 

omfatter rusbehandling i henhold til spesialisthelsetjenesteloven (Helsedepartementet, 2004). 

Tjenestene kalles tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelbruk og har både et 

sosialfaglig og helsefaglig innhold. TSB omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og 

spesialisert behandling poliklinisk eller i institusjon, institusjonsplasser med og uten 

tvangstiltak og legemiddelassistert rehabilitering (Helsedepartementet, 2004).  

Helsedirektoratet har utgitt en nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av 

rusmiddelproblemer og avhengighet, sist oppdatert i januar 2017 med ett kapittel som 

omhandler terapeutiske tilnærminger i rusbehandling (Helsedirektoratet, 2017). Terapi-

formene Helsedirektoratet anbefaler skal være utvalgt med bakgrunn i et tilstrekkelig 

forskningsgrunnlag gjennomgått av en arbeidsgruppe med høy kompetanse innenfor rusfeltet 
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bestående av respekterte klinikere, forskere samt brukerrepresentanter. Målet med 

retningslinjen er, for å sitere Helsedirektoratet, «å sette en faglig, felles standard for å styrke 

kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon» (Helsedirektoratet, 

2017). Terapiformene inkludert i retningslinjen er miljøterapi, motiverende intervju (MI), 

kognitiv atferdsterapi (KAT), mentaliseringsbasert terapi, systematisk fysisk aktivitet og 

treningskontakt, musikkterapi, 12-trinns rusbehandling, mindfulness i rusbehandling, 

legemidler som støttebehandling til alkoholavhengige, nedtrapping av benzodiazepiner, 

urinprøver og andre biologiske markører, gruppeterapi og parterapi (Helsedirektoratet, 2017).  

I Norge antas KAT og MI å være blant de mer utbredte behandlingsmetodene i individuell 

psykoterapi ved rusmiddelavhengighet (Bramnes, 2011), dog har det vært vanskelig å finne 

norske undersøkelser som bekrefter dette direkte. APA (American Psychological Association) 

gjorde en undersøkelse blant sine medlemmer, der 45,4% av subjektene beskrev sin teoretiske 

orientering som hovedsakelig KAT (Stewart & Chambless, 2007). Til sammenlikning hadde 

4,4% en humanistisk/eksistensiell orientering. Dette gjaldt ikke spesifikke klientgrupper, men 

gir en indikasjon på at KAT er dominerende i terapifeltet og det vil være nærliggende å tro at 

en stor andel del norske behandlere identifiserer seg med denne tilnærmingen. Enkelte norske 

behandlingssteder baserer seg også  på 12-trinnsmodellen (Arken, 2017; Trasoppklinikken, 

2017), en metode som vektlegger spirituelle elementer (Halvorsen, 2011). 12-trinnsmodellen 

er imidlertid preget av religiøse aspekter som bryter med et i økende grad ikke-troende 

samfunn (Friestad & Michelsen, 2016) og innebærer at anerkjennelse av egen maktesløshet i 

møte med avhengighet er nødvendig for bedring (Halvorsen, 2011) 

1.6 Forskning på rusbehandling 

Terapiforskningen de siste 40 årene viser til evidens for at psykoterapi har god effekt som 

varer over tid for de fleste klienter, dog ikke for alle (Lambert, 2013). APA vedtok i 2012 en 

resolusjon som fastslo at de gjennomsnittlige effektstørrelsene for personer som har gått i 

terapi sammenliknet med personer som ikke har vært i terapi er i overkant av ,80, vurdert som 

en stor effektstørrelse (Campbell, Norcross, Vasquez, & Kaslow, 2013). Dette betyr at 

personer som går i terapi i gjennomsnitt vil få det bedre enn 79% av de som ikke går i terapi 

(Lambert, 2013, s. 170). Dette er ikke tilfellet ved rusbehandling, der flere meta-analyser viser 

til svake resultater. En meta-analyse av KAT ved behandling av alkohol- og annen 

rusmiddelavhengighet fant en liten, men signifikant effektstørrelse (Hedges g) på tvers av et 

variert utvalg med 53 RCT på g = ,154 (p < .005) ved avslutning av behandlingen og g = ,096 
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(p < .05) 12 måneder etter behandling (Magill & Ray, 2009). Innenfor psykoterapi for 

ruslidelser som ved andre klientgrupper ser man «dodo bird»-effekten; ulike terapiformer har 

tilnærmet like utfall (Luborsky et al., 2002). MATCH-prosjektet (Matching Alcohol 

Treatments to Client Heterogeneity), den største tilgjengelige RCTen per i dag (N = 1726), 

viste at ulike terapiformer var jevnbyrdige, men altså med små effekter, der kun 3% av 

variansen kunne attribueres til behandlingen (Cutler & Fishbain, 2005).  

Enkelte studier, blant annet av AA, hevder at lengre involvering i AA vil ha positiv 

innvirkning på alkoholinntak, mestringstro og sosial fungering der lengst mulig deltakelse 

oppfordres (Moos & Moos, 2006), MATCH-prosjektet fant derimot lite sammenheng mellom 

oppmøte og utfall (Cutler & Fishbain, 2005). Denne, og flere studier av AA og 12-

trinnsmodellen, har fått sterk kritikk for metodologiske svakheter ved ettergivenhetsbias, 

seleksjonsbias, svake prosedyrer, eksklusjon av data som ikke støtter hypotesen og dropout-

rate på 50% (Dodes & Dodes, 2017). Vitenskapelig evidens som vurderes som god viser en 

suksessrate for avholdenhet hos 5-8% av deltakerne i AA (Dodes & Dodes, 2014; 2017).  

Selvrapportering er den mest brukte formen for utfallsmål, der det i opptil en tredjedel av 

studier er eneste informasjonskilde, noe som innebærer lav kontroll over validitet og 

reliabilitet (Ogles, 2013, s. 142). Variasjonen i behandlingen er stor da f.eks. metadon-

behandling og annen medisinsk behandling kan tas med i meta-analyser (Prendergast, Podus, 

Chang, & Urada, 2002). Likevel, rusbehandling kan vise til positiv effekt, men effekt-

størrelsen er betydelig lavere enn den vi ser hos andre klientgrupper (Magill & Ray, 2009).  

1.7 Oppsummering 

Rusmiddelavhengighet forstås i dag som et biopsykososialt fenomen i et fagfelt preget av den 

medisinske modellen. Biologiske perspektiver som genetisk sårbarhet og nevroadapsjon, 

psykologiske faktorer som tilknytning, kognisjon, læring og affekt, samt sosiale faktorer som 

oppvekstsvilkår og holdninger vurderes alle som viktige for utvikling og opprettholdelse av 

rusmiddelavhengighet. Behandlingen som tilbys er evidensbasert, men forskningen indikerer 

små effektstørrelser. Gjennom en eksplorerende litteraturstudie ønsker denne oppgaven å 

belyse en annen dimensjon ved avhengighet, den eksistensielle. To sentrale fenomener 

innenfor den eksistensielle tilnærmingen vil benyttes som utgangspunkt: Frihet og mening. 
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2 Teoretisk rammeverk 
Eksistensiell filosofi og psykoterapi skiller seg fra andre disipliner både gjennom sin metode 

og sin tematikk (Längle & Kriz, 2012). Det vurderes derfor som hensiktsmessig å gi en kort, 

overordnet innføring for å gi leseren et bakteppe for resten av oppgaven. Det vil gjøres rede 

for fenomenologisk metode og sentrale elementer i eksistensiell filosofi før rusmiddel-

avhengighet i et eksistensielt perspektiv belyses.  

2.1 Fenomenologisk metode 

Fenomenologien har hatt en avgjørende betydning for moderne eksistensfilosofi (Føllesdal, 

1998). Husserl definerte tidlig på 1900-tallet den fenomenologiske vitenskapen som «studiet 

av essensen i bevisste opplevelser, og spesielt intensjonale opplevelser» (Smith & Woodruff 

Smith, 1995). Begrepet fenomenologi stammer fra gresk og betyr det som viser seg for oss 

(Fuglseth, 2013, s. 171) og innebærer et fokus på ethvert objekt eller enhver hendelse som de 

presenterer seg selv til ens opplevelse, heller enn å stille i tvil tolkningene av virkeligheten 

(Bakewell, 2016, s. 40). I følge Husserl (1970) er det særegne ved mennesker at vi ikke bare 

er ting i verden, men at vi med vår bevissthet strukturerer verden. Gjennom våre erfaringer og 

forventninger skaper vi vår egen virkelighet (Føllesdal, 2011). Fordi de fleste av 

forventningene våre er utenfor bevisstheten er vi heller ikke bevisste over i hvor stor grad de 

former vår oppfatning av verden (Føllesdal, 1998). Husserl kalte dette subjektive perspektivet 

for livsverden, der alle har en unik livsverden. De fleste oppfatter likevel denne verdenen som 

felles. Fenomenologi kan dermed forenklet sies å være studiet av det subjektive perspektivet 

og hva det vil si å være et subjekt (Føllesdal, 2011). 

Fenomenologien forsøkte å endre måten vi tenker om oss selv, gjennom å gå fra å forsøke å 

forstå hva menneskesinnet er til hva menneskesinnet gjør (Bakewell, 2016, s. 44). Nøkkelen 

til dette perspektivet ligger i begrepet intensjonalitet (Føllesdal, 1998). Intensjonalitet 

omhandler ifølge Store norske leksikon at bevisstheten alltid er rettet mot et objekt: Det er 

ikke kun bevissthet, det er bevissthet om noe (Svendsen, 2017). Det er dette sinnet gjør hele 

tiden; tankene, følelsene, oppmerksomheten, vurderingene; de strekker seg mot noe 

(Bakewell, 2016). På denne måten er sinnet egentlig ingenting, det er kun det det omhandler.  

Husserl utviklet den fenomenologiske metode som Spinelli (1989) beskriver som bestående 

av tre trinn. Den første omhandler «epoché»: Å sette til side ens umiddelbare forutinntatte 

mening og oppfatte uavhengig av våre forventninger og antagelser. Fokuset skal da ligge på 
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den umiddelbare og aktuelle erfaring og ikke settes innenfor rammeverket av den «objektive 

verden». Målet er ikke å eliminere ens egne oppfatninger, men å forsøke å sette dem 

midlertidig i parentes (Cooper, 2011). Det andre trinnet er beskrivelsesregelen, som forsøker å 

løfte frem viktigheten av beskrivelser som en motsats til forklaringer (Deurzen, 2006). Det 

tredje og siste trinnet er horisontaliseringsregelen, med hensikt å motarbeide et hierarkisk 

verdisystem over fenomenene som beskrives. Fenomenene bør heller behandles som 

likeverdige (Spinelli, 1989). Dette er viktige holdepunkter også i eksistensiell psykoterapi, der 

målet er å studere og beskrive møtet med objekter og hendelser fra observatørens posisjon, 

heller enn å hevde at det finnes en objektiv virkelighet der en jakter på sannheten. Husserl ga 

med dette kommende filosofer, og senere også psykologer, en metode som stod i kontrast til 

naturvitenskapens antagelse om at subjekt og objekt er separate (Deurzen, 2006).  

2.2 Eksistensiell filosofi 

Eksistensiell filosofi har vist seg å være en utfordring å definere. Ordet eksistens kommer fra 

ex-istere og betyr «å stå ut eller «å komme frem» (May, 1995). I Encyclopedia of Philosophy 

(Borchert, 2006) problematiseres begrepet «eksistensiell filosofi», blant annet ved å påpeke at 

to forfattere som hevder å være eksistensialister ikke nødvendigvis besitter en felles enighet 

ved et eneste kjernepoeng. Dette gjør det vanskelig å definere eksistensialisme ut fra et sett 

med filosofiske teorier, da disse ville vært misledende. I Oxford Dictionary defineres 

eksistensialisme som «en filosofisk teori eller tilnærming som vektlegger eksistensen til den 

individuelle person som en fri og ansvarlig agent som avgjør sin egen utvikling gjennom 

handlinger av egen vilje» (min oversettelse) (OxfordDictionaries.com, 2018).  

De mest kjente eksistensielle filosofene Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Buber, Sartre, 

Merleau-Ponty med flere, stilte spørsmål ved naturen til og meningen med menneskets 

eksistens: «Hva vil det si å eksistere?» (Nafstad, 1996). Kierkegaard var opptatt av at 

eksistens er noe som ikke kan tilnærmes objektivt utenfra, men er noe som kun kan forstås 

subjektivt da et hvert liv er unikt (Stølen, 2017). For Heidegger betød det å være menneske å 

være til stede i verden. Følgelig ble det å forstå hva det er å eksistere et spørsmål om hvordan 

mennesker er til stede i verden (Nafstad, 1996). Heidegger og Merleau-Ponty fremhevet 

hvordan mennesket ikke kan forstås isolert fra konteksten, da mennesket er i verden og derfor 

kun kan forstå seg selv i verden. Eksistens oppstår i det interverdenslige, ikke kun på et indre 

plan (Cooper, 2011). Sartre hevdet at det mest grunnleggende ved menneskets eksistens er 

friheten. Mennesket må i løpet av livet skape seg selv, da vi i utgangspunktet er ingen ting. 
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Med friheten følger valg og vi har ingen mulighet til å la være å velge (Kaufmann, 1975). 

Heidegger og Sartre var også opptatt av faktorer som begrenser vår eksistens; det de kalte 

faktisitet. Faktisitet er de gitte vilkår ved eksistensen, f.eks. det uunngåelige faktum at døden 

er livets avslutning (Cooper, 2011) eller at Prince var 160 cm. Dødens uunngåelighet står 

sentralt i menneskets eksistens og derfor også i eksistensiell filosofi, der en rekke forfattere 

har viet arbeidet sitt til temaet eksistensiell angst, opplevelsen som følger med selvbevissthet 

rundt ens egen sårbarhet når en konfronteres med livets begrensninger (Black, 1991, s. 269).  

En filosofisk teori som ville vært bred nok til å romme alle de største eksistensialistiske 

tendensene ville bli så generell og vag at den ville vært meningsløs og det er heller ikke rom 

for å dekke bredden i denne innføringen. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å forstå 

eksistensialisme som en historisk bevegelse der de ulike forfatterne er tilknyttet hverandre 

gjennom deres arbeid med å forstå utvalgte, tilbakevendende temaer knyttet til eksistens. 

Disse temaene kan fungere som definerende for eksistensiell filosofi, temaer som død, 

intensjonalitet, væren og absurditet, meningsløshet, ansvar, valgets natur og signifikans og 

rollen til ekstreme opplevelser (grensesituasjoner) (Borchert, 2006; Yalom, 2011).  

2.3 Avhengighet i et eksistensielt perspektiv 

En eksistensiell terapeut må ha evnen til å lytte og utforske med et åpent sinn, og ikke forsøke 

å få klienten til å passe inn i ulike teoretiske modeller og på den måten deindividualisere og 

redusere klienten til en diagnose eller merkelapp. Fra et rent fenomenologisk perspektiv kan 

avhengighet sies å innebære fornemmelser som til å begynne med er umiddelbare, kortvarige, 

behagelige og repetitive, uten å skape tilfredshet eller mettelse. Repetisjon fører til 

habituering og et medfølgende tap eller en reduksjon av de behagelige fornemmelsene. Å 

stoppe innebærer ubehagelige opplevelser, men dette ubehaget kan fjernes ved videre 

repetering av den avhengige atferden (Black, 1991). En slik deskriptiv ramme for avhengighet 

er et eksempel på en forståelse som ikke er preget av teorier eller forutinntatte oppfatninger, 

men selv dette er kun et eksempel som heller ikke vil treffe alle. Wurm (2001) argumenterer 

for at en terapeut som starter et behandlingsforløp med å bruke begrepet «avhengighet», som 

beskrevet i ICD-10 (World Health Organization, 1993), allerede har begynt å definere og 

forvente hva klienten plages av og hvordan disse plagene manifesterer seg. Han kritiserer den 

biopsykososiale modellen (Ghaemi, 2011) for sin mangel på nytteverdi for individene det 

gjelder. I følge Wurm (2001) kan begrepet avhengighet oppleves som begrensende, da det 
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støtter en fornektelse av ansvar som kan skape grobunn for håpløshet. Han hevder derfor at 

man ved å kalle noen avhengig impliserer at det ikke finnes et valg.  

Det biopsykososiale perspektivet har vært viktig, spesielt i studier av populasjoner, men er 

mindre nyttig når det kommer til å forklare opplevelsen av å være avhengig i lys av brede 

fenomener som ansvar og meningsløshet. Innenfor en eksistensiell orientering er dette 

fenomener som er i fokus og som kan ha potensialet til å tilføre en mer dyptgripende 

dimensjon til rusfeltet (Ballinger et al., 2008). Rusmiddelavhengige vil gjennom eksistensielle 

briller forstås som frie mennesker, ikke ofre for omstendighetene. Det anerkjennes at den 

avhengige ruser seg fordi han/hun på ett nivå ønsker, på tross av at personen gjerne 

rapporterer opplevelsen av å ikke ha et valg (Koopmans & Sremac, 2011). Forståelsen av 

rusmiddelavhengighet som en sykdom og hvordan avhengigheten «kaprer» hjernen kritiseres, 

da et sykdomsperspektiv er ekvivalent til et tap av frihet. Gjennom å definere den avhengige 

som et offer fratar man individet muligheten til å erfare konsekvensene av sine fritt valgte 

handlinger (Koopmans & Sremac, 2011).  

Et eksistensielt perspektiv ønsker fremheve at det ligger mer bak avhengighet enn et valg eller 

en sykdom. Avhengighet forstås som en strategi for å håndtere de grunnleggende 

utfordringene i livet; med andre ord kan avhengighet på det dypeste nivået forstås som et 

eksistensielt problem (Koopmans & Sremac, 2011). En eksistensiell tilnærming som belyser 

menneskets frihet og evne til å velge, på tross av fysiologiske, psykologiske og sosiale 

aspekter ved avhengighet, vil til kunne skape håp, selv når atferdsmønstrene har blitt så 

fastlåst at det kan være vanskelig å forstå hvordan det kan være under individets kontroll 

(Wurm, 2001). Håndteringen av avhengighetsproblematikk krever med utgangspunkt i dette 

mer enn å adressere de medisinske aspektene. Reduserte fysiologiske og atferdsmessige 

symptomer er et viktig steg på veien mot et bedre liv, men vil i seg selv ikke være en løsning 

på den underliggende problematikken.  Med dette som bakteppe vil del 3 og 4 utforske 

fenomenet rusmiddelavhengighet i lys av to store eksistensielle temaer, frihet og mening, i det 

formål å undersøke om dette perspektivet kan fungere som utfyllende.  
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3 Frihet 
I dagligtale kan frihet for mange knyttes til fysisk frihet eller uavhengighet fra forpliktelser 

eller vaner (Tranøy & Svendsen, 2018). Store norske leksikon definerer det på følgende måte: 

«Frihet, en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer, eller et 

politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget 

eller hersket over» (Tranøy & Svendsen, 2018). Rusmiddelavhengighet omtales jevnlig som 

et fenomen kjennetegnet ved redusert selvkontroll (Henden, Melberg, & Rogeberg, 2013). 

Begrenser en altoppslukende rusmiddelavhengighet et individs frihet? Og i så fall: Hva skjer 

med et individ som ikke opplever seg selv som fritt og ikke har opplevelsen av å ha kontroll 

over sin egen skjebne? Dette er tema for kapittelet om frihet. 

3.1 Perspektiver fra eksistensiell filosofi 

Innenfor filosofien omhandler begrepet frihet i stor grad menneskets evne til fri vilje, med 

determinismen som motsats.  Deterministiske standpunkter benekter viljesfrihet og 

argumenterer for at alle handlinger er konsekvenser av årsaker som eksisterer på forhånd, i 

eller utenfor mennesket, og at opplevelsen av frihet er en illusjon (Tjønneland, 2018). Denne 

posisjonen kjenner vi igjen helt fra Democritus og til Spinoza og Freud (Baumeister, 2008). 

Eksistensfilosofien argumenterer imidlertid for mennesket som fritt. Spesielt Sartre var en 

forkjemper for dette standpunktet, noe som kommer tydelig frem i følgende utdrag fra hans 

bok Eksistensialisme er humanisme: 

Det finnes ikke noe determinisme, mennesket er fritt, mennesket er frihet. Hvis Gud 

ikke eksisterer, finnes det heller ikke noen verdier eller påbud som rettferdiggjør vår 

opptreden. Slik har vi verken foran oss eller bak oss i verdienes lysverden noen 

rettferdiggjørelse eller unnskyldning. Vi er ensomme, uten unnskyldninger. Det er det 

jeg vil uttrykke med å si at mennesket er dømt til å være fritt. Dømt fordi han ikke har 

skapt seg selv, og likevel fri; for når han engang er kastet inn i verden, er han ansvarlig 

for alt han gjør (Sartre, 1946/1993, s. 16). 

Sartres påstand om at mennesket er dømt til frihet løfter frem det som kan sees på som 

frihetens skyggeside: Ansvaret. Frihet kan være smertefullt, da man med frihet må ta valg og 

møtet med valg bringer med seg angst. Som Yalom (2011, s. 265-266) påpeker understreker 

Heideggers begrep for mennesket «dasein» (direkte oversatt som væren-i-verden) menneskets 

værens dobbelthet; det empiriske jeg (et objekt i verden) og det konstituerende jeg (som 



17 

 

konstituerer/er ansvarlig for seg selv og omverdenen). Gjennom valgene vi tar, men også 

valgene vi ikke tar, skaper vi vår virkelighet som vi står ansvarlige for (Yalom, 2011, s. 265-

266). Dette er skremmende på et helt grunnleggende nivå: Å ta innover seg sitt eget ansvar i 

at vi er vår egen verdens skaper, å anerkjenne sitt konstituerende jeg. Dette kan trigge en 

følelse av grunnløshet ved at grunnen, rammene, strukturen, ja verden, forsvinner under 

føttene på oss, en følelse som akkompagneres av angst. Angst for grunnløshet vekker samme 

respons som andre typer angst: Et ønske om å unnslippe. Angsten kan unngås ved å oppsøke 

en overordnet struktur, en autoritet, et system, noe som setter grenser. Vi finner på den måten 

ulike strategier for å fornekte grunnløshetens tilstedeværelse (Yalom, 2011).  

3.1.1 Ond tro og rusmiddelavhengighet 

Menneskets søken etter en illusjon av at vi ikke er frie, der en benekter sin mulighet til å velge 

blant et utvalg av alternativer, resulterer i det Sartre kalte «ond tro» og Heidegger betegnet 

som å leve «ikke-autentisk» (Flynn, 2006). Yalom hevder den sterkeste formen for forsvar er 

hvordan «vi konstituerer verden på en slik måte at den fremtrer som uavhengig av vår 

skapelse» (2011, s. 268). Slik unnslipper man den overveldende angsten for friheten og 

ansvaret for ens eget liv uten å bevisst måtte forholde seg til det.    

Hva har dette å gjøre med rus og avhengighet? Rusmidler kan være et godt hjelpemiddel inn i 

selvbedraget og ond tro (Black, 1991). Fornektelse og selvbedrag har lenge blitt ansett som en 

fremtredende egenskap ved avhengighet og er et komplekst fenomen som sees på som et 

hinder for bedring (Grant, 1997). Det er knyttet til rusens farmakologiske effekter på 

hukommelsen, innvirkningen av eufori på persepsjon og innsikt, innvirkningen av sosiale og 

kulturelle faktorer som muliggjør atferden og psykologiske forsvarsmekanismer i form av 

undertrykking og fortrengning (Morse & Flavin, 1992). Fornektelse og selvbedrag trenger 

ikke å handle om uærlighet overfor en selv eller andre, utfordringen ligger i at det omhandler 

tro (faith). Det involverer med andre ord ikke refleksjon eller en bevisst beslutning, men 

heller en tilstand man befinner seg i både som våken og sovende (Keane, 2002).  

Ross C. Reed, professor i filosofi, argumenterte for et eksistensielt perspektiv på avhengighet 

knyttet til ond tro i sin doktorgradsavhandling (Reed, 1994) og senere i sin bok  (Reed, 2009). 

I sin avhandling skriver han (min oversettelse): 

Fordi bevisstheten frykter friheten (sannheten om en selv), søker den å unnslippe ens 

kunnskap om en selv gjennom å møte væren med avhengighet. Ved hjelp av dette møtet 
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skjuler bevisstheten effektivt kunnskapen om en selv, den gir en selv en «natur» eller 

«essens» (kjernen i avhengigheten) og «overvinner» derfor det uløselige problemet med 

overfloden av ens egen frihet (væren). (…) Avhengigheten er da et resultat av den 

essensielle naturen til selvet og er derfor uforbederlig og blir følgelig rettferdiggjort, 

fordi den ikke lenger faller innenfor fri væren. Med andre ord: Hvis ens prosjekt ikke er 

valgt er en ikke fri. Ergo er selvet fastslått som avhengig (Reed, 1994, s. 197).  

Reed gir her et tydeligere bilde av hvordan den avhengige lever i ond tro. Gjennom å ha en 

identitet som avhengig, en identitet tilskrevet iboende egenskaper ved selvet, kan man 

fornekte sin egen frihet og på den måten unngå ansvaret for sin egen atferd.  

Yalom (2011) har en annen innfallsvinkel. Han går ikke eksplisitt inn på avhengighet, men 

har utforsket psykopatologi på mer generell basis sett fra et eksistensielt perspektiv. Han ser 

nærmere på spesifikke psykiske forsvarsmekanismer som beskytter mot bevisstgjøring av eget 

ansvar. Her beskriver han blant annet tvangsmessighet som et utbredt dynamisk forsvar. Jeg 

siterer: «[Tvangsmessighet er] å skape en indre verden der en ikke kjenner til friheten, men 

lever under herredømmet til en uimotståelig, jeg-fremmed makt» (Yalom, 2011, s. 270). Også 

innenfor disse rammene frykter bevisstheten friheten, men den unnslippes gjennom en 

opplevelse av at tvangshandlinger tar over hverdagens struktur og mening, for eksempel i 

form av rusinntak som eliminerer valget og ansvaret. På denne måten kan den kompulsive 

atferden oppleves som en lettelse. Tvangspreget atferd kan gi individet en opplevelse av å 

være målrettet og han/hun kan derfor også fremstå energisk og aktiv. Forsvaret som ligger i 

den tvangspregede atferden kan imidlertid bryte sammen og avsløre hvordan individets 

egentlige jeg holder på å bli kvalt (Yalom, 2011, s. 371-372). Yalom refererer her til 

tvangshandlinger som et forsvar mot eksistensiell angst, men ser ikke på den tvangspregede 

som et offer for en sykdom. Den tvangspregede atferden brukes av individet for å skape en 

verden som føles trygg og meningsfull. Jakt, kjøp og bruk av rusmidler er både tidkrevende 

og utfordrende, og gir på et plan den avhengige et tilbakevendende oppdrag som kan oppleves 

som livsviktig å fullføre. Basert på Yaloms forståelse står den avhengige likevel ansvarlig for 

sine handlinger, selv om de kan oppleves som utenfor personens kontroll, da også det 

tvangspregede mennesket er fritt.  

Rusmiddelavhengige beskrives imidlertid stadig som personer som ikke har tilsvarende evne 

til selvbestemmelse som personer som ikke er rusmiddelavhengige (Caplan, 2008). Vender vi 

blikket tilbake til diagnosemanualen ICD-10s kriterier for avhengighet finnes det spesielt to 
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kriterier som indikerer redusert frihet og evne til ansvar: 1) Svekket evne til å kontrollere 

inntak (tap av kontroll eller maktesløshet) og 2) vedvarende bruk til tross for tydelige tegn på 

skadelige konsekvenser (en form for uhåndterlighet) (World Health Organization, 1993). 

Også begrepet «kapring av hjernen» indikerer redusert selvbestemmelse (Baler & Volkow, 

2006) og det samme gjør de høye tallene for arvelighet (Agrawal et al., 2012). Er personer 

med rusmiddelavhengighet egentlig i stand til å ta frie valg og følgelig å ta ansvar? Den 

eksistensielle tilnærmingen kan fremstå som et paradoks: Hvordan kan man påstå at 

mennesket er fritt, når det er preget av så mange begrensninger i sin kognisjon og atferd? Det 

vil nå gjøres rede for empirisk forskning om disse fenomenene. 

3.2 Forskning på frihet og ansvar 

En grunnleggende antagelse for psykoterapi er at mennesker må ta ansvar for å kunne ha det 

godt med seg selv, og følgelig er ansvarserkjennelse og agens et viktig mål i psykoterapi 

(Yalom, 2011, s. 312-320). Det er ønskelig at klienten beveger seg mot en intern 

attribueringsstil og tar ansvar for egen endring, i tråd med MIs prinsipp om at forandring som 

attribueres til interne faktorer er mer langvarig (Miller, 1983; Miller & Sanchez, 1994) og 

hvordan forståelsen av eksterne faktorer som årsaken til problemene reduserer motivasjonen 

for psykoterapi (Overholser, 2005). Hvilken kunnskap har vi egentlig om frihet og ansvar, og 

i motsatt ende, ansvarsfraskrivelse, fra empirisk forskning? Er en opplevelse av frihet og 

ansvar knyttet til positive utfall for mennesket? Og i så fall, ser vi noen forskjeller på 

gjennomsnittsmennesket og den rusmiddelavhengige knyttet til disse temaene? 

Ansvar og frihet er lite utforskede begreper i psykologisk forskning av flere årsaker. Innenfor 

psykologien vekker ideen om fri vilje ambivalens, da empiriske studier i stor grad baserer seg 

på kausalitet i sin metode. Frie handlinger kan ikke forklares kausalt, da fri vilje kan implisere 

at det ikke vil være replikerbare atferdsmønstre (Baumeister, 2008). Dog er ikke den 

vitenskapelige metode deterministisk i sin natur, da psykologiske eksperimenter demonstrerer 

sannsynlighetsbasert kausalitet i motsetning til determinisme (Baumeister, 2008). En annen 

utfordring er at det er snakk om særdeles abstrakte fenomener som er utfordrende å 

operasjonalisere. Det er derfor nødvendig å se etter nærliggende begreper som er knyttet til 

ulike aspekter ved frihet og ansvar. Etter en litteraturgjennomgang vurderes de begrepene det 

finnes mest relevant forskning på til å være fri vilje, autonomi, og locus of control.  
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3.2.1 Fri vilje 

En konstruktiv tilnærming til fri vilje kan i denne sammenhengen være å se på konsekvensene 

av troen på fri vilje sammenliknet med troen på determinisme. Hvilken betydning har det for 

en persons atferd hvorvidt de tror på sin evne til å utøve frie valg? Dette har vært objekt for 

flere studier der tro på fri vilje induseres hos én gruppe av deltakerne, mens troen på et mer 

deterministisk syn induseres hos en annen gruppe. Vohs og Schooler (2008) gjennomførte en 

slik studie der det kom frem at variasjoner i troen på fri vilje bidro til forandringer i atferd 

blant studenter som tok en test mot betaling. Studentene som ble indusert til å mistro fri vilje 

viste større sannsynlighet for å jukse på en prøve som i praksis betød å stjele penger, 

sammenliknet med studentene indusert til å tro på fri vilje. Studier med liknende metodikk har 

vist at indusert mistro til fri vilje fører til økt aggressiv atferd og redusert villighet til å hjelpe 

andre (Baumeister, Masicampo, & DeWall, 2009). I sistnevnte studie så de også nærmere på 

hvorvidt opplevd grad av personlig ansvar og agens kunne ha en medierende funksjon for 

utfallene. Forskerne undersøkte derfor de to gruppene (tiltro vs. mistro til fri vilje) og deres 

opplevde følelse av personlig ansvar og agens. Den signifikante forskjellen mellom gruppene 

i deres syn på fri vilje gjenspeilte seg ikke i deres rapporterte følelse av ansvar eller agens 

(Baumeister et al., 2009). Søk etter eksperimentelle studier som ser på sammenhengen 

mellom fri vilje og rusmiddelavhengighet med søkeord som «free will» og «addict*», 

«substance dependence», «alcohol*» eller «drug abuse» på PsycINFO, Web of Science og 

Google Scholar gir ingen relevante treff.  

3.2.2 Autonomi 

I Stanford Encyclopedia of Philosophy defineres individuell autonomi som kapasiteten til å 

være ens egen person, å leve ens liv i tråd med grunner og motiver som forstås som ens egne 

og ikke er et produkt av manipulerende eller forvrengende eksterne kilder. Videre beskrives 

det å være ledet av indre hensyn, ønsker og egenskaper som en del av det som kan betraktes 

som individets autentiske selv (Christman, 2018). En handling som er autonom og autentisk 

kommer fra ens kjerne-selv og representerer helhjertet ens preferanser og verdier, noe som 

gjør individet i stand til å stå ansvarlig for sin atferd (Ryan & Deci, 2006). Autonomi, frihet 

og ansvar har flere fellestrekk, men det kan tenkes av autonomi er et noe smalere begrep som 

i større grad omhandler agens og evnen til å stå imot konformitetspress. Det vurderes likevel å 

være relevant i denne sammenhengen da det representerer et sentralt aspekt.  
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En rekke studier antyder en sammenheng mellom autonomi og psykologisk velvære, der 

selvbestemmelse, uavhengighet og indre styring av egen atferd er beskrivende for 

høytfungerende, selvaktualiserende personer (Keyes, 2002; Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). 

Forstyrrelser i autonomi har imidlertid blitt assosiert med utviklingen av psykopatologi. Både 

historisk sett i arbeidet til for eksempel Shapiro (1981) og Winnicott (1965) og i nyere tid har 

det blitt belyst hvordan ulike psykiske lidelser kan kjennetegnes ved at atferd, emosjoner og 

tanker kan oppleves som presset, tvunget og kontrollert, eller i motsatt ende også utenfor ens 

kontroll (Ryan, Deci, Grolnick, & La Guardia, 2006). Støtte og hjelp i utviklingen av og 

tryggheten på egen autonomi har som følge av dette blitt et sentralt element i behandling av 

psykiske lidelser (Savard, Joussemet, Pelletier, & Mageau, 2013). Forskning på self-

determination theory (Ryan & Deci, 2000) har for eksempel vist at omgivelser med støtte for 

autonomi skaper autonomt motivert atferd og at autonomt motivert atferd fører til positive 

utfall i en rekke kontekster. Autonom motivasjon i terapi har vist seg å føre til bedre utfall i 

helserelatert atferd i form av høyere grad av involvering i behandlingen, overholdelse og 

opprettholdt atferdsendring ved blant annet opiatavhengighet (Zeldman, Ryan, & Fiscella, 

2004), alkoholavhengighet (Ryan, Plant, & O'Malley, 1995) og nikotinavhengighet (Williams, 

Gagné, Ryan, & Deci, 2002). Men er rusmiddelavhengige mindre autonome?  

Det finnes flere studier som antyder at rusmiddelavhengige er i stand til å motstå rusmidler, 

for eksempel gjennom forskningen på spontan remisjon. Walters’ (2000) kvantative 

litteraturgjennomgang så på prevalensen av spontan remisjon fra misbruk av alkohol, tobakk 

og andre rusmidler. Spontan remisjon, uassistert endring eller naturlig bedring defineres som 

opphørt bruk av rusmidler uten formell intervensjon eller rapport fra deltakeren om at den 

formelle intervensjonen ikke hadde innvirkning på valget om å slutte å misbruke. Avhengig 

av definisjonen av remisjon (avholdenhet versus signifikant reduksjon og ingen rusrelaterte 

negative konsekvenser siste 6 måneder) var resultatet en gjennomsnittsrate på 18,2-26,2% for 

spontan remisjon (Walters, 2000). Det var små forskjeller i alvorlighetsgrad mellom 

personene som sluttet på egenhånd og personene som fortsatte å misbruke, og det var derfor 

ikke støtte for påstanden om at spontan remisjon kun forekommer hos de som ikke er alvorlig 

avhengige. Videre antyder undersøkelser at de fleste med rusmiddelavhengighet slutter å 

misbruke rusmidler i midten av 30-årene (Foddy & Savulescu, 2010). 

Et annet argument for rusmiddelavhengiges autonomi er studier som viser prissensitivitet i 

forhold til inntak, med en priselastisitet mellom -0.50 og -0.55 ved kokain og heroin (se Gallet 
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(2014) for en meta-analyse). Debatten rundt hvorvidt rusmiddelavhengige er i stand til å gi et 

informert samtykke når det gjelder muligheten for rusmidler på resept belyser et annet aspekt. 

Enkelte hevder rusmiddelavhengige ikke er i stand til å si nei til et slikt tilbud og at det derfor 

er uetisk (Charland, 2002), mens andre viser til at mange rusmiddelavhengige nettopp avviser 

dette tilbudet (Carter & Hall, 2011) og at en sterk appetitt ikke er ekvivalent med redusert 

evne til informert samtykke (Foddy & Savulescu, 2006). Til samme tid, som Levy (2015) 

oppsummerer, er det  flere faktorer som peker mot begrenset autonomi: 1) Rusmiddel-

avhengiges beskrivelser av uønskede konsekvenser av rusmiddelbruk i form av økonomi, 

karriere, relasjoner, 2) tid og penger tapt i forsøkene på å slutte og 3) evidensen for redusert 

kognitiv og inhiberende kontroll. Kanskje har den rusmiddelavhengige evnen til autonom 

beslutningstaking, men at det i enkelte kontekster trigges prosesser som forstyrrer 

beslutningsprosessen (Levy, 2015). Dette kan for eksempel belyses gjennom hypotesen om 

høyere grad av temporal diskontering blant rusmiddelavhengige, der individet opplever 

redusert subjektiv verdi av noe (rusfrihet) som funksjon av tidsperspektivet for belønning 

(Bickel et al., 2007). Personen kan på ett tidspunkt vurdere rusfrihet som viktigst, men vil i 

enkelte kontekster (omgitt av triggere, under abstinenser) diskontere verdien av rusfrihet til 

fordel for umiddelbar rus: Verdigrunnlaget den rusmiddelavhengige tar sine beslutninger på 

er i stadig forandring. Det stilles da spørsmål ved om det kun er beslutninger tatt på et 

spesifikt verdigrunnlag som bør regnes som autonome.  

3.2.3 Locus of control 

Det kanskje mest brukte og anerkjente forsøket på å skape og operasjonalisere et konstrukt 

knyttet til ansvar er locus of control, med sitt utspring i sosial læringsteori, vanligvis målt ved 

Rotter’s Internal-External Control Scale (Rotter, 1966). Locus of control er et konsept knyttet 

til den enkeltes generelle forventning til hvorvidt årsakene til hendelser skyldes interne 

faktorer ved dem selv eller eksterne faktorer i omgivelsene (O'Brien, 1984). Personer med 

intern locus of control forklarer hendelsers utfall som avhengig av personlig innsats, evne og 

initiativ. Personer med ekstern locus of control oppfatter derimot at årsakene ligger utenfor 

deres kontroll, og heller skyldes andre mennesker, sosiale strukturer, tilfeldigheter, flaks eller 

skjebnen (Haynes & Ayliffe, 1991). Dermed er det betydelig overlapp mellom intern locus of 

control og ansvarserkjennelse og mellom ekstern locus of control og ansvarsfraskrivelse.  

En rekke studier har sett på sammenheng mellom ekstern locus of control og 

rusmiddelavhengighet. For eksempel viste Martin og Pritchard (1991) at unge voksne (N = 
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8661) med ekstern locus of control drakk hyppigere og mer når de drakk. En undersøkelse i 

Finland av personer mellom 19 og 81 år (N = 614) indikerte at alkoholavhengighet var mer 

vanlig hos deltakere som tenkte at tilfeldigheter eller andre personer var avgjørende og styrte 

atferden deres (Poikolainen, 1997). Flere studier viser til liknende funn, der 

rusmiddelavhengige har høyere ekstern locus of control enn kontroller (De Moja, 1997; 

Huckstadt, 1987; Prakash et al., 2015; Singh & Singh, 2011). Huckstadt (1987) viste i tillegg 

en forskjell mellom alkoholavhengige i bedring og alkoholavhengige.  

Har locus of control prediktiv evne? Bradley et al. (1992) viste hvordan personer i 

rusbehandling som attribuerte ansvar for negative utfall til faktorer ved en selv (inkludert 

tilbakefall) hadde større sannsynlighet for å være avholdende samt begrense konsekvensene 

av sprekker 6 måneder etter utskrivelse, der Sheffer et al. (2012) fant liknende funn ved bruk 

av sigaretter. Elliott (2013) viste hvordan tendensen til å forstå skjebnen som utenfor ens egen 

kontroll var en risikofaktor før økt alkoholkonsum blant menn. Dette ble tolket som at det 

økte alkoholinntaket hadde som hensikt å blokkere ut følelsen av å være maktesløs, der 

maktesløshet ble beskrevet som en kontrast til maskulinitet som gjerne er forbundet med å ta 

kontroll over situasjoner og løse problemer. I tråd med dette er funn fra Wang, Zhang og 

Zhang (2017) som viste at menn med ruslidelser hadde sterk lært hjelpeløshet med en tendens 

til å fort gi opp da gjennomsnittsskåre i hele populasjonen var under 2 mens deltakerne i 

studien fikk en skåre på 3,39 (SD = 0,99, t(606) = 22,61 og p < ,001), med utgangspunkt i en 

likertskala fra 1 til 5, der høyere skåre indikerer en mer alvorlig grad av lært hjelpeløshet. 

Melges og Weisz (1971) fant i sin studie en interessant sammenheng: Ekstern locus of control 

korrelerte med redusert bevissthet om fremtiden. Dette er i tråd med karakteristikken av 

rusmiddelavhengige som impulsive (Noël, Jaafari, & Bechara, 2017). Rusmiddelavhengige 

har i flere studier vist seg å ha en kortere tidshorisont (Keough, Zimbardo, & Boyd, 1999; 

Sher, Trull, Bartholow, & Vieth, 1999), for eksempel belyste en studie at heroinavhengiges 

fremtidshorisont var 9 dager sammenliknet med kontrollgruppens fremtidshorisont som var 

4,5 år (Petry, Bickel, & Arnett, 1998).  Dette reduserer sannsynligheten for atferd basert på 

langtids-konsekvenser og øker sannsynligheten for atferd basert på korttidskonsekvenser 

(deriblant beruselse) og kan sees i sammenheng med den økte tendensen til diskontering 

nevnt tidligere (Bickel et al., 2007). 
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3.3 Oppsummering 

Standpunktet om menneskets iboende frihet og evne til fri vilje står i sterk kontrast til 

determinismens syn på verden som bestående av kausalitet. En følge av troen på mennesket 

som fritt, er vårt ansvar for livet vi skaper. Angsten dette vekker kan skape en flukt fra en fri 

tilværelse, en flukt som kan manifesteres i rusmisbruk og avhengighet. Den rusmiddel-

avhengige skaper en verden sentrert rundt rusen, og unnslipper på den måten opplevelsen av 

grunnløshet og ansvar. En slik ansvarsfraskrivelse tyder på at rusmiddelavhengige opplever 

sin væren som mindre fri og mindre preget av ansvar. Litteraturgjennomgangen har belyst 

hvordan redusert tro på fri vilje fører til økt risiko for amoralsk og aggressiv atferd og vi har 

sett at en opplevelse av frihet er assosiert med positive faktorer, der ansvarsfraskrivelse kan 

knyttes til psykiske vansker. Det vil derfor være nærliggende å forvente at rusmiddel-

avhengiges tro på hvorvidt de har fri vilje og personlig kontroll over sin skjebne er viktig for 

en potensiell endringsprosess.  

Rusmiddelavhengige viser generelt større tendens til ansvarsfraskrivelse i form av ekstern 

locus of control i en rekke studier. Debatten om hvorvidt deres autonomi er svekket er splittet. 

Men hvordan kan et menneske være fritt og samtidig ha redusert autonomi? Evidens om 

rusmiddelavhengiges tidsperspektiv gir innblikk i hvordan rusmiddelavhengige har en kortere 

fremtidshorisont og forteller om økt tendens til temporal diskontering. Diskonteringen skaper 

et raskt vekslende verdigrunnlag individet baserer sine beslutninger på og åpner for 

motstridende, men autonome, beslutninger hos et individ der konteksten er avgjørende.  

Forskningen på spontan remisjon belyser at rusmiddelavhengige ikke må ha profesjonell hjelp 

for å få kontroll over sin situasjon, en indikasjon på at avhengigheten kan overstyres.  I den 

grad fenomenene fri vilje, autonomi og ekstern locus of control er representative for frihet, 

kan imidlertid evidensen peke mot at rusmiddelavhengige oppfatter seg selv som mindre frie 

og mindre ansvarlige enn kontrollgrupper. Den «faktiske» friheten er vanskelig å måle. Disse 

funnene belyser mulighetene som ligger i å jobbe terapeutisk med rusmiddelavhengiges 

opplevelse av autonomi og ansvar som potensielt vil kunne øke sannsynligheten for langvarig 

atferdsendring. Det ville for eksempel vært svært interessant å undersøke hvorvidt personer 

som lykkes i uassistert bedring i større grad har intern locus of control eller høyere tro på fri 

vilje enn personer som ikke lykkes med dette 
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4 Mening og meningsløshet 
Hvorfor eksisterer vi? Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Hva kan jeg gjøre for å finne 

lykke og tilfredsstillelse? Hva er poenget med å leve når det finnes så mye lidelse og død? 

Dette er typiske spørsmål knyttet til mening; spørsmål om betydning, verdi og utforskning av 

hvordan noe passer inn i større verdisystemer og rammer (Kesebir & Pyszczynski, 2014). 

Mennesket er meningssøkende av natur og leter derfor kontinuerlig etter mening og 

sammenhenger (Shermer, 2008; Heine, Proulx & Vohs, 2006). Så hva skjer om man ikke 

finner det? Som vi skal se har opplevd mening i livet stor betydning for det enkelte individet, 

men hva er egentlig sammenhengen mellom mening i livet og rusmiddelavhengighet? 

Opplever personer med rusmiddelavhengighet mindre mening i livet og i så fall hvorfor? Det 

vil nå gjøres rede for en filosofisk og psykologisk teoretisk ramme for begrepet mening før 

dette vil knyttes til rusmiddelavhengighet på et teoretisk og empirisk plan.  

4.1 Perspektiver fra eksistensiell filosofi 

Forfattere som Camus (1942/1967), Sartre (1949) og Frankl (1962) er blant dem som har 

arbeidet med å belyse mening på det eksistensielle planet. Camus skriver i sin bok Myten om 

Sisyfos: «Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem: Selvmordet. Å avgjøre om 

livet er verdt å leve eller ikke, er å svare på filosofiens grunnspørsmål» (Camus, 1942/1967). 

Som gjort rede for i del 3 om frihet og ansvar forstås mennesket som fritt og ansvarlig 

innenfor den eksistensielle filosofien, blant annet gjennom Sartres arbeid, i form av at vi 

skaper vår egen livsverden gjennom våre valg og derfor også står ansvarlige for 

konsekvensene (Sartre, 1946/1993). Dette har implikasjoner for hvordan man forstår mening: 

Hvis livet ikke er forutbestemt ligger ansvaret for å skape mening på våre skuldre.  

Camus er kjent for sitt syn på verden som absurd (Aronson, 2017). Han inntok en posisjon om 

at den naturlige verden, universet og menneskeheten ikke forteller oss noe om et formål eller 

en mening. Han hevdet at fordi eksistens i seg selv ikke har en mening må man lære å leve 

med en uløselig tomhet. Det absurde oppstår i kollisjonen mellom menneskets sterke behov 

for å stille ultimate spørsmål om sin eksistens og den umuligheten det er å finne 

tilfredsstillende svar på disse spørsmålene (Camus, 1942/1967). Dette er det grunnleggende 

paradokset: Mennesket som et meningssøkende vesen kastet inn i en verden uten mening 

(Yalom, 2011, s. 498). Camus mente den eneste måten å leve opp til sitt potensiale er ved å 

møte denne absurditeten med verdighet, slik Sisyfos møtte sin skjebne. Han ble straffet av 
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gudene og fikk en meningsløs oppgave: Å dytte en tung stein opp bakken fra underverdenen, 

se den rulle ned, gå ned bakken og starte på nytt. Sisyfos er den absurde helten med den 

grusomme straffen der hele hans eksistens rettes mot å utrette ingenting, en eksistens uten et 

hvorfor. Camus hevder at det som gjør denne myten tragisk er hvordan Sisyfos er bevisst sin 

skjebne: Han har ingen håp om å lykkes ved neste forsøk. Torturen oppstår dermed fordi han 

er bevisst meningsløsheten. Innenfor hans makt er imidlertid holdningen til sin oppgave, der 

Sisyfos kan konstruere sin skjebne. Han inntar en rebelsk holdning og finner glede i å gjøre en 

absurd oppgave underlegen hans evner for å trosse gudenes intensjon. Han konstruerer på 

denne måten et formål for seg selv og skaper mening i det meningsløse (Camus, 1942/1967).  

Også Sartre hevdet at det ikke fantes noen mening, at «det er meningsløst at vi fødes, det er 

meningsløst at vi dør» (Sartre, 1966). Utsagn som dette gjør at den eksistensielle filosofien 

gjerne omtales som dyster ved sitt fokus på begrensninger og nederlag. Det stemmer ikke 

nødvendigvis, da formålet er at man først gjennom å erkjenne begrensningene ved sin 

eksistens kan belyse mulighetene. Det både Camus og Sartre ønsket å få frem er hvordan 

mening ikke eksisterer utenfor en selv, men at man må ta ansvar for å skape denne meningen. 

Dette kommer tydelig frem i Sartres roman Kvalmen, der vi følger Roquentin som får en 

overveldende åpenbaring om at fysiske objekter ikke har en iboende mening og at subjekter 

må skape meningen for dem (Sartre, 1949). Som Kierkegaard sa «er subjektiviteten sannheten 

og sannheten er subjektiviteten» (Kierkegaard, 1941/1975). Med dette påpeker han hvordan 

sannhet ikke bare handler om å oppdage objektive fakta, da det finnes et mer essensielt aspekt 

ved sannhet som involverer hvordan man relaterer seg selv til informasjonen. Dermed finnes 

sannheten for den enkelte i subjektiviteten og det er i subjektiviteten vi lever.  

4.2 Perspektiver fra psykologi 

Men hva er mening? Det finnes et stort antall definisjoner av mening i livet, men tre temaer 

kommer hyppig opp. Et meningsfullt liv 1) har et formål, 2) er betydningsfylt og av verdi og 

3) gir mening for personen som lever det i form av at det er forståelig og er karakterisert ved 

regelmessighet, forutsigbarhet og pålitelige sammenhenger  (Heintzelman & King, 2014). Et 

eksempel på en definisjon bestående av disse tre temaene finner vi i arbeidet til King et al. 

(2006, s. 180) som hevder at et liv oppleves som meningsfylt når det føles som det har en 

betydning utover det trivielle og umiddelbare, når det har et formål eller har en sammenheng 

som transcenderer kaos.  
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Yalom (2011, s. 494-495) skiller mellom kosmisk og personlig mening. Med kosmisk mening 

refererer han til hvorvidt det menneskelige livet er del av en overordnet plan knyttet til 

religion eller spiritualitet. Videre argumenterer han for hvordan mennesker finner stor trøst og 

trygghet i ideen om en kosmisk mening. Personlig mening på den andre siden omhandler det å 

ha en følelse av retning i livet og å ha mål som oppleves som meningsfulle (Yalom, 2011, s. 

497-499). Denne personlige meningen kan skapes av verdslige aktiviteter som ikke trenger 

annen motivasjon enn at de oppleves som gode og tilfredsstillende. Dette kan være 

nestekjærlighet, å ofre seg for en sak, kreativitet, hedoni, selvrealisering og selvtranscendens 

(Yalom, 2011, s. 503-514). Baumeister (1991) gjorde en omfattende litteraturgjennomgang 

der han hevdet at behovet for mening kan deles opp i fire grunnleggende behov: Å ha et 

formål, egne verdier eller prinsipper, oppleve mestring/å ha påvirkningskraft og å ha 

egenverdi. Han hevder videre at dersom livet skal gi mening og oppleves meningsfylt bør 

disse fire behovene være tilfredsstilt.  

Hvilken funksjon har mening? MacKenzie og Baumeister (2014) argumenterer for tre 

overordnede funksjoner. Den første funksjonen er å hjelpe mennesker med å identifisere og 

gjenkjenne signaler og mønstre i omgivelsene, som sett fra et evolusjonsperspektiv har vært 

viktig for overlevelse. Den andre er kommunikasjon, der man aktivt bruker mening for å dele 

informasjon og koordinere med andre. Den tredje omhandler hvordan mening gjør oss i stand 

til å vurdere muligheter, referere til kulturelle standarder og tenke langsiktig ved å bruke 

selvkontroll, beslutningstaking og selvregulering. Gjennom å ha en overordnet mening blir 

man i stand til å se forbi det umiddelbare øyeblikket, da atferden kan styres av faktorer 

utenom situasjonen i kontrast til å kun handle på instinkt og impuls. Med andre ord gir 

mening retningsgivende verdier eller prinsipper som veileder hvordan man skal leve livet sitt. 

Så hva skjer når man ikke opplever mening? Hva ledes man av da? 

4.3 Det eksistensielle vakuum 

4.3.1 Teoretisk tilnærming 

Viktor Frankl, psykiater og Holocaust-overlever, utviklet en eksistensiell psykoterapi med 

fokus på meningsskaping kalt logoterapi. Han argumenterte for det han kalte «viljen til 

mening» og hevdet at menneskets søken etter mening er den primære motivasjonen for å leve 

(Frankl, 1962). Dette stod i sterk kontrast til Freuds driftsteori om viljen til nytelse (Freud, 

1977) og Adlers teori om viljen til makt (Adler, 1932), men har i ettertid fått støtte fra flere, 
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f.eks. Heine et al. (2006), Klinger (2012) og Baumeister og Vohs (2002). Et stort antall 

forskningsartikler har blitt publisert fra 1970, der søk på logoterapi gir 834 treff på PsycINFO 

i 2018. Studiene indikerer at viljen til mening ikke kan deduseres fra eller reduseres til andre 

psykologiske variabler, men er motivasjon i seg selv (Batthyany & Russo-Netzer, 2014).  

Mening fantes ifølge Frankl i selv den verste lidelse, der evnen til å finne mening i lidelse, 

skyld og død gjør opplevelsen mildere og mindre truende (Frankl, 1962). Det vil alltid være 

aspekter ved lidelsen man ikke har kontroll over, men friheten til å velge sin tolkning av og 

holdning til lidelsen vil alltid være til stede. Lidelsens verdi og rolle vil på den måten avgjøres 

av hvordan den håndteres (Chen, 2010). Når et menneske opplever mening vil viljen til 

mening tilfredsstilles (Frankl, 1988), men viljen til mening kan forhindres av livs-

omstendigheter eller atferd som kan lede til eksistensiell frustrasjon, en form for motløs vilje 

til mening. Frankl rapporterte å møte et stadig økende antall klienter i sin praksis som beskrev 

et tomrom og en mangel på noe å leve for. Dette karakteriserte han som det eksistensielle 

vakuum; en tilstand preget av total meningsløshet manifestert gjennom likegyldighet, apati og 

kjedsomhet, og tidvis også gjennom depresjon og sinne (Frankl, 1962, s. 103-114). Viljen til 

nytelse (manifestert gjennom jakten på somatisk tilfredsstillelse) og viljen til makt (opptatthet 

av penger og økt aggresjon) ble forstått som bidragsytende faktorer både i utviklingen og 

opprettholdelsen av det eksistensielle vakuum da disse er vanskelige å skille fra viljen til 

mening og derfor kan ha en forstyrrende funksjon (Frankl, 1962).  

Frankl argumenterte for at dette var sentrale elementer også i forhold til rusmiddel-

avhengighet. En tilstand av eksistensielt vakuum kan utvikle seg til mer alvorlig eksistensiell 

nevrose, det han kalte noogen nevrose. Dette beskrev han som en form for nevrose med 

utspring i en eksistensiell dimensjon, heller enn en psykologisk eller somatisk (Frankl, 1962). 

En person i et eksistensielt vakuum med en frustrert vilje til mening vil forsøke å fylle dette 

tomrommet og har derfor økt risiko for å utføre atferd med utspring i viljen til nytelse eller 

makt, der bruk av rusmidler og overdreven opptatthet av sex er eksempler på atferd knyttet til 

viljen til nytelse (Cooper, 2011). En ond sirkel kan oppstå der viljen til nytelse (bruk av 

rusmidler) kommer i veien for viljen til mening, der den i stedet for å fylle tomrommet 

forsterker opplevelsen av det eksistensielle vakuumet som leder personen til å øke atferden 

(bruke mer rusmidler) fremdeles med håpet om å unngå den indre tomheten (Joshi, 

Marszalek, Berkel, & Hinshaw, 2014). Med utgangspunkt i dette mente Frankl at avhengighet 
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ikke kunne forstås med mindre man anerkjente det underliggende eksistensielle vakuumet og 

definerte følgelig avhengighet som en reaksjon på et liv uten personlig mening (Frankl, 1962).   

4.3.2 Empirisk forskning på logoterapeutiske prinsipper 

Få eksperimentelle studier er gjort på de teoretiske prinsippene i logoterapi. Joshi et al. (2014) 

utformet imidlertid en omfattende studie (N = 750) av den logoterapeutiske modellen der de 

så på forholdet mellom viljen til mening, viljen til nytelse, viljen til makt, tilstedeværelsen av 

mening i livet, eksistensielt vakuum, eksistensiell frustrasjon og noogen nevrose. Av de fire 

modellene de testet ga to av modellene sterk empirisk støtte for de logoterapeutiske 

prinsippene, men spesielt én forklarte en stor bredde av fenomener vil derfor redegjøres for 

her. Modellens hypotese var at en latent variabel for noogen nevrose fører til økt vilje til 

nytelse og makt og skaper eksistensiell frustrasjon som forårsaker et eksistensielt vakuum. 

Dette fører til redusert tilstedeværelse av mening og økt søken etter mening som begge fører 

til redusert tilfredshet. Modellen inkluderer også statiske feedbacklooper mellom eksistensiell 

frustrasjon og eksistensielt vakuum og mellom søken etter mening og eksistensielt vakuum.  

Modellen viste svært godt samsvar («excellent fit»). Feedbackloopene ga støtte til hypotesen 

om at meningssøking kan forstyrres av viljen til nytelse og viljen til makt. Fordi det kan være 

vanskelig å skille dem fra viljen til mening, søker individet mening gjennom nytelse eller 

makt, noe som heller forsterker opplevelsen av et eksistensielt vakuum og skaper en 

nedadgående spiral som ender i noogen nevrose. Det påpekes av Joshi et al. (2014) at 

representasjonen av viljen til nytelse, som i denne studien var seksuell overopptatthet, var en 

begrensning i studien. Kulturelle og aldersmessige faktorer i utvalget bestående av 

collegestudenter kan ha hatt en konfunderende effekt på denne variabelens sammenheng med 

noogen nevrose, der rusmisbruk kunne vært en bedre indikator og vist en enda tydeligere 

sammenheng. Uavhengig av dette gir studien empirisk støtte til det teoretiske rammeverket i 

logoterapi, og dermed også meningssentrert terapi som har logoterapiens prinsipper som 

utgangspunkt (Joshi et al., 2014). Rusmisbruk som et uttrykk for vilje til nytelse og denne 

motivasjonens tilknytning til det eksistensielle vakuum gir ytterligere indikasjoner på 

viktigheten av meningsskaping ved rusmiddelavhengighet.  

4.4 Forskning på mening og meningsløshet 

Det finnes en betraktelig mengde forskning om mening (se f.eks. Wong (2013)). En 

konsekvens av økt interesse for et fenomen er gjerne økt variasjon i hvilke aspekter ved 
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fenomenet som blir studert, og følgelig har det de siste tiårene blitt utviklet ulike 

konseptualiseringer av begrepet mening. Park og George (2013) gjorde en gjennomgang av 

eksisterende måleinstrumenter for mening i livet (MIL) og sammenliknet de ulike 

tilnærmingene til meningsbegrepet. Blant begrepsdefinisjonene fant de det å ha et rammeverk 

av mål, opplevd sammenheng og retning i livet (Antonovsky, 1993; Morgan & Farsides, 

2009; Reker, 1992), tilstedeværelsen av verdifulle aktiviteter (Scheier et al., 2006), å ha et 

sammenhengende perspektiv på livet (Debats, 1998), en subjektiv opplevelse av betydningen 

ved ens eksistens (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006; Crumbaugh & Maholick, 1964) og 

en spirituell, kosmisk, høyere mening ved livet (Mascaro, Rosen, & Morey, 2004). Purpose in 

Life Test (PIL) utviklet av Crumbaugh og Maholick (1964) har vært den mest innflytelsesrike 

(Damon, Menon, & Cotton Bronk, 2003) og ble utviklet med utgangspunkt i Frankls 

forståelse av mening og undersøker dermed hans antakelse om vilje til mening (Bronk, 2014).  

4.4.1 Mening i livet og psykisk helse 

Mening har blitt knyttet opp mot psykologisk velvære en rekke ganger. Steger (2012) skrev i 

sin litteraturgjennomgang av sammenhengen mellom mening og psykisk helse at det nå er 

trygt å konkludere med at personer som rapporterer at de lever et meningsfylt liv er rimelig 

glade, tilfredse med både livet og seg selv og opplever lavere nivåer av psykologisk ubehag. 

Lite opplevd MIL har vist seg å ha sammenheng med flere former for psykopatologi der for 

eksempel Batthyany og Guttman (2005) i sin litteraturgjennomgang (n = 320) identifiserte 

signifikante sammenhenger mellom mangel på mening og depressivitet, spiseforstyrrelser, 

angst og obsessiv-kompulsiv lidelse, fobier, tilpasningsforstyrrelser og ruslidelser, der 

opplevd grad av MIL forklarte en relativt stor andel av enten årsaksmekanismene bak disse 

lidelsene eller alvorlighetsgraden i symptombildet. Evidens indikerer også at eksistensiell 

mening er knyttet til håp og optimisme i møte med stress (Mascaro & Rosen, 2006). 

4.4.2 Mening i livet og bruk av rusmidler 

Emosjonelt ubehag fremheves i litteraturen som en risikofaktor for utviklingen av 

rusmiddelavhengighet, der overdreven bruk av rusmidler kan fungere som en 

mestringsstrategi motivert av nettopp det å dempe ubehag (Holahan, Moos, Holahan, 

Cronkite, & Randall, 2001; Kuntsche et al., 2006; Smith, Abbey, & Scott, 1993; Wills, Sandy, 

Shinar, & Yaeger, 1999). Rusmiddelavhengige peker ofte mot reduksjon av ubehag i form av 

sinne, ensomhet, frustrasjon og kjedsomhet som motivasjon for rusmiddelbruk, men også 
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opplevelsen av fremmedgjøring fra samfunnet, blant annet i form av meningsløshet, isolasjon 

og maktesløshet, regnes som sentrale bidragsytende faktorer (Marsh & Dale, 2005).  

Flere studier indikerer at opplevd MIL er lavere hos de som starter i rusbehandling enn et 

normativt utvalg (Martin, MacKinnon, Johnson, & Rohsenow, 2011) og at 

rusmiddelavhengige opplever eksistensielt vakuum i en signifikant større grad enn 

kontrollgruppen (Nicholson et al., 1994). Andre studier har vist at lite opplevd MIL er knyttet 

til høyt alkoholkonsum (Marsh, Smith, Piek, & Saunders, 2003; Waisberg & Porter, 1994) og 

høyt forbruk av sigaretter (Thege, Urbán, & Kopp, 2013) og at det korrelerer med tilbakefall 

knyttet til alkohol (Krentzman, Farkas, & Townsend, 2010; Miller, Westerberg, Harris, & 

Tonigan, 1996). Harlow og Newcomb (1990) utførte en studie som så på den etiologiske 

funksjonen til mening ved psykiske lidelser, der det ved bruk av prospektive metoder kom 

frem at mangel på mening var den viktigste mediatoren for utvikling av rusmisbruk hos 

kvinner. I tråd med dette fant Kinnier, Metha, Keim og Okey (1994) at meningsløshet var den 

mest betydningsfulle mediatoren mellom depressivitet og rusmisbruk hos high school-elever 

samt at lite opplevd MIL fremstod som den eneste signifikante prediktoren for rusmisbruk, da 

den forklarte 33% av variansen i bruk av rusmidler. Faktisk viser undersøkelser at opptil 96% 

av ungdom opplever eksistensiell angst på minst ett område (Berman, Weems, & Stickle, 

2006) der en litteraturgjennomgang av Damon, Menong og Bronk (2003) antydet at søk etter 

mening og formål er særdeles viktige temaer i denne perioden.  

Fristelse til å drikke har vist seg å kunne predikere terapiutfall hos personer med 

rusmiddelavhengighet (Roos, Kirouac, Pearson, Fink, & Witkiewitz, 2015) der høyere 

opplevd MIL korrelerer signifikant med lavere fristelse til å drikke. Dette utvikler seg også i 

løpet av behandlingen ved at økende opplevd mening reduserer fristelsen til å drikke 

ytterligere (Roos et al., 2015). Martin et al. (2011) fant evidens for signifikant prediktiv evne 

ved opplevd MIL ved oppstart av behandling for utfall av behandling av kokainavhengighet 

(N = 154). Grad av opplevd MIL predikerte signifikant bruken av kokain (OR = 0.96, 

p < 0.05) og alkohol (OR = 0.96, p < 0.05) 6 måneder etter behandlingen. 

Disse funnene indikerer en sammenheng mellom opplevd MIL og rusmiddelkonsum samt at 

høyere opplevd MIL ved oppstart av behandling predikerer et bedre behandlingsutfall. Hva 

sier forskningen om effekten av terapi for opplevd MIL og hvilken innvirkning har dette på 

utfallet? Søk i Web of Science, PsycINFO og Google Scholar (søkeord: Purpose in life, 

meaning in life, treatment, outcome, remission, alcohol*, addict*, dependence) gir få 
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resultater. Studiene som finnes gir en imidlertid en indikasjon. Robinson et al. (2007) fant 

evidens for at opplevd MIL økte i løpet av rusbehandling, både på døgnpost og ved 

poliklinisk oppfølging og at denne endringen korrelerte med sannsynligheten for å ikke drikke 

også seks måneder etter behandling. Dette fikk ytterligere støtte da  Robinson, Krentzman, 

Webb, & Brower (2011) i et bredere utvalg igjen viste økt opplevd MIL i løpet av behandling 

og dennes signifikante prediktive evne for utfallet 9 måneder senere. Liknende funn fikk 

Waisberg og Porter (1994), der økning i opplevd MIL under behandling predikerte rusinntak 

ved oppfølging.  

4.5  Oppsummering 

Å oppleve mening i livet er viktig for menneskers subjektive velvære. Mening i livet har flere 

viktige funksjoner, deriblant å fungere som retningsgivende i valgene man tar og måten man 

lever på. Viljen til mening ble av Frankl forstått som den primære motivasjonen for å leve der 

resultatet av en forhindret vilje til mening kunne være eksistensiell frustrasjon. 

Rusmiddelavhengighet kan forstås som en reaksjon på denne eksistensielle frustrasjonen, som 

en forveksling av viljen til mening og viljen til nytelse, i et forsøk på å fylle dette tomrommet. 

Empirisk forskning viser at personer med rusmiddelavhengighet generelt har et lavere nivå av 

opplevd MIL og indikerer at rusmiddelavhengige i større grad opplever et eksistensielt 

vakuum. Det er også indikasjoner for at opplevd MIL kan være prediktiv for senere 

rusmisbruk hos ungdom. Opplevd MIL er videre prediktiv for utfall av behandling, i form av 

lavere fristelse til å drikke og lavere risiko for tilbakefall. Dette gjelder både ved høy opplevd 

MIL ved oppstart av behandling og ved økende MIL i løpet av behandlingen. Disse funnene 

belyser flere sammenhenger mellom MIL og rus og åpner for muligheter i psykoterapeutisk 

arbeid med mening. Det viser et potensiale for forebygging, der adressering av eksistensielle 

temaer som opplevd mening i livet potensielt kan redusere risiko for utvikling av 

rusmiddelproblemer. Det antyder også hvordan kartlegging av opplevd MIL ved oppstart av 

terapien og arbeid med meningsskaping i terapi kan være et viktig tilskudd for å oppnå bedre 

resultater i terapien og for å redusere tilbakefallsraten.  
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5 Eksistensiell psykoterapi 
Basert på evidensen om grad av ansvarserkjennelse hos rusmiddelavhengige og dens rolle i 

psykoterapi er et nærliggende spørsmål: Hvordan oppnå større grad av ansvarserkjennelse i 

terapirommet? Opplevd mening i livet og dens sammenheng med rusmiddelavhengighet samt 

dens rolle i utfall av rusbehandling vekker spørsmål om hvordan man kan arbeide terapeutisk 

med meningsskaping. Dette er sentrale spørsmål innenfor eksistensiell psykoterapi (EPT). Det 

vil derfor kort gjøres rede for den eksistensielle terapitilnærmingen på et overordnet nivå, før 

eksistensiell-humanistisk terapi og logoterapi/meningssentrert terapi belyses. Deretter 

utforskes deres mulige bidrag i arbeid med rusproblematikk. 

5.1 Et overblikk 

EPT er, som filosofien den er inspirert av, vanskelig å definere. Med utgangspunkt i et opprør 

mot den deterministiske psykoanalysen ble det skapt flere ulike terapiformer med noen 

fellestrekk: Deres fenomenologiske tilnærming til klienten og fokus på eksistensielle temaer. 

Terapeutene ønsket å gå inn i klientens livsverden og lytte til fenomenene klientene beskrev, 

uten å benytte seg av en psykologisk modell klienten måtte passe inn i. Fire overordnede 

skoler ble identifisert i det eksistensielle terapifeltet: Daseinanalyse, logoterapi, den britiske 

skolen og eksistensiell-humanistisk terapi (Cooper, 2011). 

I følge Cooper (2011, s. 229-241) har de ulike eksistensielle terapiformene noen fremtredende 

likheter i sine fremgangsmåter. Målet i terapien er å hjelpe klienten med å bli mer autentisk; 

man jobber mot at klienten skal bli mer bevisst sin tilværelse og leve i tråd med sine verdier 

og holdninger. Videre vektlegges klientens frihet og ansvar og dette oppmuntres til å omsettes 

til handling. Sentralt er premisset om at mennesket ikke er et offer for omstendighetene, fordi 

vi i stor grad konstruerer vår egen livsverden og velger hva vi ønsker å være. Når klienten 

begynner å gjenkjenne de ulike måtene han/hun har underkastet seg og akseptert 

omstendighetene på, og dermed gitt fra seg kontrollen, kan et nytt kapittel begynne med 

bevissthet over ens egen rolle der en kan skape sitt eget liv (Corey, 2009). Terapeuten jobber 

med den konkrete opplevelsen i kontrast til det hypotetiske og abstrakte. Man jobber med å 

anerkjenne vonde følelser som angst, skyld og fortvilelse og å akseptere de tragiske aspektene 

ved livet. Klienten tilskyndes til å utforske og undersøke alle sider ved sin væren i form av 

følelser, antagelser, atferd og fysiske opplevelser. Terapeuten inntar en ærlig rolle og er 

forholdsvis direkte overfor klienten. Fleksibilitet hos terapeuten verdsettes i motsetning til 
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rigide regler og grenser (Cooper, 2011). Terapiformene kan til samme tid skilles fra hverandre 

langs en rekke dimensjoner. Blant disse er ulik grad av psykologisk versus filosofisk 

orientering, fenomenologisk versus eksistensiell orientering (fokus på klientens opplevelse 

versus fokus mot bestemte eksistensielle temaer), styrende versus ikke-styrende, deskriptiv 

versus forklarende, subjektiv versus interverdenslig og spontanitet versus bruk av teknikker 

(se Cooper, 2011, s. 230-239). To retninger innenfor EPT fremheves i denne oppgaven som 

sentrale for ansvarserkjennelse og meningsskaping: Eksistensiell-humanistisk terapi og 

logoterapi/MCT.  

5.2 Om eksistensiell-humanistisk terapi 

I USA møtte det eksistensielle det humanistiske, blant annet gjennom arbeidet til Rollo May 

(1958), der den humanistiske psykologien var det amerikanske motsvaret til de to 

dominerende skolene; psykoanalysen og behaviorismen (Yalom, 2011, s. 35-36). Irvin Yalom 

har lenge vært en sentral skikkelse innenfor EPT og ga i 1980 ut første utgave av den nå 

anerkjente boken Eksistensiell psykoterapi (Yalom, 2011). Yalom definerer EPT på følgende 

måte: «EPT er en dynamisk tilnærming til terapi som fokuserer på problemstillinger som er 

dypt rotfestet i menneskets eksistens» (Yalom, 2011, s. 21). Eksistensiell psykoterapi skiller 

seg fra andre dynamiske terapiformer når det kommer til hva innholdet i de bevisste og 

ubevisste konfliktene er, der dynamisk EPT forstås som en konflikt med grobunn i 

konfrontasjonen med tilværelsens grunnleggende vilkår; Død, frihet, isolasjon og 

meningsløshet. Disse grunnleggende vilkårene kan forstås som endelige og uunngåelige 

rammebetingelser eller egenskaper ved menneskets eksistens i verden (Yalom, 2011).  

Yalom hevder at alle mennesker har erfaringer med disse temaene, men at mange terapeuter 

velger å la spørsmål om disse ligge, enten fordi det vurderes som ikke relevant for situasjonen 

eller fordi det kan være vanskelig og skremmende å gå inn i. Eksistensielt orienterte 

terapeuter oppmuntrer imidlertid klientene til å konfronteres med sin eksistensielle situasjon, 

da det på tross av å være smertefullt er veien til et meningsfylt, autentisk liv (Yalom, 2011, s. 

30-31). Dette er sentralt da psykopatologi innenfor Yaloms rammer forstås som 

forsvarsmekanismer som i utgangspunktet beskyttet individet mot den eksistensielle angsten, 

men som over tid har blitt ekstreme og uhensiktsmessige og dermed har blitt et hinder for 

utvikling og et autentisk liv. Mange har i løpet av livet alvorlige opplevelser som sjokkerer og 

drar oss midlertidig ut av denne konstruerte virkeligheten og over i det Heidegger kalte 

væren-i-verden, en tilstand der man er sin egen væren bevisst (Heidegger, 1927/2007, s. 210-
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224). Jaspers kalte dette grensesituasjoner; en opplevelse som bryter flyten i den 

selvreflekterende bevisstheten (Portuondo, 2016) og som tvinger oss til å konfronteres med 

grunnvilkårene. I dagligtalen benyttes gjerne begrepet «å møte bunnen» (hitting rock bottom), 

et begrep som innenfor rusbehandling involverer en personlig krise som leder til et 

vendepunkt der individet ser seg selv tydeligere, forbi illusjonen av kontroll, og opplever et 

ønske om forandring (Kemp, 2013). En slik konfrontasjon med grunnvilkårene regnes som et 

godt utgangspunkt for eksistensielt terapeutisk arbeid.   

5.3 Om logoterapi og meningssentrert terapi 

5.3.1 Logoterapi 

Logoterapi er en terapeutisk metode skapt med hensikt å hjelpe klienter med å finne mening 

og formål i sine liv. Logoterapi, også kalt eksistensiell analyse, har en tydelig livsfilosofi i 

form av tre grunnleggende formodninger: 1) Fri vilje, 2) viljen til mening og 3) meningen 

med livet (Frankl, 1972). Frankl argumenterte for menneskets frie vilje, dog innenfor 

bestemte grenser i form av at mennesket ikke er fritt fra omstendighetene (sin biologiske, 

psykologiske, sosiale natur), men alltid vil stå fritt til hvordan en forholder seg til disse 

omstendighetene (Wong, 2012). Vilje til mening referer til det Frankl forstod som den 

primære motivasjonen til mennesket; søken etter mening og et meningsfylt liv (Frankl, 1972). 

Den tredje formodningen, meningen med livet, fremhever hvordan mening kan finnes 

uavhengig av omstendighetene. I terapirommet var Frankl opptatt av spesifikke meninger for 

konkrete situasjoner i gitte øyeblikk i livet i motsetning til en generell, overordnet mening 

(Wong, 2012). I sin bok Man’s search for meaning (1962) med hans memoarer fra opphold i 

konsentrasjonsleirer belyste han hvordan man også under lidelse kan finne kilder til mening 

(Frankl, 1962). Logoterapi regnes å være blant de mest strukturerte terapiformene innenfor 

den eksistensielle tradisjonen med spesifikke anbefalte teknikker (Cooper, 2011). Blant de 

terapeutiske teknikkene finner vi sokratisk dialog, paradoksal intensjon, appellerende teknikk 

og derefleksjon (Cooper, 2011).  

5.3.2 Meningssentrert terapi 

Meningssentrert terapi (MCT) er en terapiform definert som positiv-eksistensielt orientert,  

utviklet av Paul Wong (Wong, 2012). MCT har sitt utgangspunkt i Frankls arbeid med 

logoterapi der viljen til mening forstås som menneskets grunnleggende motivasjon (Frankl, 

1962) og regnes dermed som en motivasjonsrettet terapiform. MCT er til samme tid en 
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integrativ tilnærming som inkluderer perspektiver fra ulike felt innenfor psykologien i form 

av kognitive, atferdsmessige, positive, narrative og multikulturelle elementer, der mening 

fungerer som det overordnede, organiserende konstruktet (Thompson, 2012).  

MCT i bruk med rusmiddelavhengige anerkjenner eksistensiell problematikk som sentralt ved 

avhengighet (Thompson, 2012). Gjennom bruken av personlig mening som veiledende blir en 

nødt til å forstå den subjektive opplevelsen til den avhengige. Her kommer de eksistensielle 

aspektene ved terapiformen frem: Hele mennesket er i fokus, ikke kun avhengigheten eller 

«den avhengige», man ønsker å få frem alle dimensjoner av livet til personen for å kunne se 

dem som helhetlige individer som strever med tilværelsen (Thompson, 2012). Sentralt står 

også troen på individet som vekstorientert, hentet fra Maslows motivasjonsteori om en 

iboende streben etter selvaktualisering hos mennesket (Maslow, 1954). I tråd med den 

eksistensielle tradisjonen står individet også ansvarlig for sine valg og sitt eget liv (Wong, 

2012). MCT kan anvendes gjennom hele behandlingsprosessen, der den overordnet sett består 

av tre stadier: 1) Recovering: Behandle det biologiske suget og den selvdestruktive atferden 

ved rusmiddelavhengigheten, 2) Resolving: Arbeide med de underliggende psykologiske, 

eksistensielle og sosiale utfordringene ved rusmiddelavhengigheten for å hjelpe klienten med 

å løsrive seg fra rusmiddelavhengigheten og engasjere klienten i å forfølge meningsfulle mål. 

3) Rediscovering: Hjelpe klienten med å skape støttende omgivelser som fasiliterer for 

bedring og å finne formål og lidenskap (Wong, 2011) 

5.4 Det terapeutiske arbeidet 

EPT skiller seg fra det eksisterende behandlingstilbudet på spesielt ett sentralt punkt: Det 

primære målet i behandlingen er ikke rusfrihet. Målet er at klienten skal kunne leve et 

autentisk og meningsfylt liv der en tenker at dette vil lede til rusfrihet (Corrie & Milton, 

2000). Å redusere rusmiddelkonsumet vil lette det terapeutiske arbeidet, men det tenkes ikke 

at et redusert rusmiddelkonsum er løsningen i seg selv (Somov, 2007). Man ønsker at klienten 

skal se forbi avhengigheten og mot det livet han/hun ønsker å leve for å utvide horisonten fra 

å omhandle kortsiktige kilder til motivasjon til en mer personlig, meningsfull kilde til 

motivasjon. Tilnærmingen innebærer derfor ikke intervensjoner rettet direkte mot 

rusmiddelkonsumet, men mot eksistensiell problematikk og dens manifestasjon. Ulike 

terapeutiske intervensjoner og arbeidsmetoder vil nå belyses. 
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5.4.1 Arbeid med ansvarserkjennelse  

Yalom (2011, s. 278-302) presiserer viktigheten av ansvarserkjennelse i psykoterapi for best 

mulig utfall og beskriver konkrete måter å oppnå dette på. Ved oppstarten av et terapiforløp 

gjør terapeuten klokt i å være støttende og tydelig i sin rolle for å øke sannsynligheten for at 

klienten kommer tilbake. Når den terapeutiske alliansen er etablert kan terapeuten i større 

grad begynne å utfordre klientens opplevelse av ansvar. Terapeuten må innta en holdning som 

åpner for å jobbe med hvordan klienten har skapt sin egen situasjon. Det handler om å hjelpe 

klienten med å innse sin rolle i sitt ubehag for å vekke motivasjon til forandring. Det kan være 

vanskelig å få klienter til å ta personlig ansvar for sin livssituasjon. Gjennom å attribuere 

årsaken til problemer utenfor seg selv fjerner de også sin egen mulighet til å gjøre noe med 

situasjonen (Overholser, 2005). Er klienten overbevist om at problemene skyldes noe eksternt 

vil det ikke gi mening å forandre på noe ved en selv.  

Yalom beskriver videre noen konkrete tilnærminger til hvordan dette kan gjøres. Terapeuten 

må lytte til klientens problemstilling og identifisere hvilke måter klienten unngår ansvar for 

deretter å dele denne innsikten med klienten. Dette kan gjøres på ulike måter, for eksempel 

gjennom sokratisk utspørring, gjennom oppfordring til eierskap i situasjoner (for eksempel å 

formulere en hendelse som «jeg lar ham friste meg» heller enn «han frister meg» (Yalom, 

2011, s. 278) eller i form av påminnelser om at «kan ikke» i praksis er en ansvarsfraskrivelse 

fra «vil ikke». I forlengelse av dette kan utsagn som «jeg er alkoholiker» omformuleres til 

«jeg har et alkoholproblem», en tydeliggjøring at dette ikke er en iboende egenskap. Denne 

formen for identifisering og påpeking av ansvarsfraskrivelse kan være viktige, men er ikke i 

seg selv tilstrekkelige, da de fleste klienter trenger mer enn oppfordringer (Yalom, 2011, s. 

278-280). MCT benytter seg av spoleteknikker for å hjelpe klienten med å forsøke å se inn i 

fremtiden for å reflektere rundt konsekvensene av sine handlinger, for eksempel ved å spørre 

hvordan livet vil se ut om 5 år dersom klienten ikke gjør endringer eller hva klienten vil angre 

på om han/hun nå var på dødsleie (Wong, 2015). 

Det kan være vanskelig og lite fruktbart å utfordre klienter på deres ansvarsfraskrivelse, 

utelukkende basert på gjenfortellinger fra livet utenfor terapirommet. Derfor ligger det mye 

kraft i å benytte hendelser fra terapirommet for å komme rundt klientens motstand og komme 

eksternaliserende forsvarsmekanismer i forkjøpet. Episoder der klienten fraskriver seg ansvar 

for hendelser i terapien, det være seg forsentkomming, misforståelser eller konflikt, åpner for 

muligheten til å utforske det opplevde ansvaret i en situasjon der terapeuten er delaktig. 
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Terapeuten kan også dra nytte av å gi klienten innsyn i sin motoverføring, som kan gi en 

inngang til å utforske hva ansvarsfraskrivelsen vekker i andre. En annen problematikk er 

klienten som legger alt ansvaret for terapiens forløp og sin egen endring over på terapeuten. 

Dersom terapeuten påpeker dette blir det som regel møtt med motstand, der klienten 

argumenterer med at han/hun ikke vet hvordan han/hun skal gå frem og at det er terapeutens 

jobb å komme med råd. Dette mener Yalom dekker over hvordan klienten nekter å vedkjenne 

seg ansvaret for sin egen forandring. Et ønske om at hjelpen og løsningen skal komme utenfra 

kamuflerer det ubehagelige faktum at en grunnleggende sett er ansvarlig og alene (Yalom, 

2011, s. 280-285).  

Det er viktig at terapeuten er bevisst på hvilken rolle han/hun inntar. En aktiv terapeut kan 

ende med å ta styringen for klienten, slik at klienten ikke opplever eierskap til sitt eget 

prosjekt. Samtidig vil en for passiv terapeut kunne vekke avmaktsfølelse i klienten og vil 

kunne fungere som en bekreftelse på oppfatningen som at han/hun ikke er ansvarlig for sine 

handlinger. Terapeuten må derfor fokusere på å belyse hvordan klienten står overfor en 

beslutning, og på den måten tydeliggjøre klientens ansvar uten å selv være for distansert 

(Yalom, 2011, s. 289-293). Det er et paradoks hvordan klienter kan ønske seg den terapeuten 

de trenger minst: Den ansvarsfraskrivende klienten ønsker seg gjerne en styrende terapeut og 

et strukturert terapiforløp, da dette i mindre grad krever at de tar personlig ansvar.  

Skyldfølelse 

En terapeut som jobber med ansvarliggjøring av klienten må være forberedt på en spesifikk 

konsekvens dersom arbeidet lykkes. Ansvarserkjennelse vil med stor sannsynlighet vekke 

skyldfølelse (Yalom, 2011, s. 329) og dette er særdeles sentralt hos personer med rusmiddel-

avhengighet. Det kan være skyldfølelse for hvordan deres livssituasjon har påvirket deres 

betydningsfulle relasjoner og omgivelser, en realitetsbasert skyldfølelse (Wiklund, 2008). Den 

eksistensielle skyldfølelsen utvider imidlertid begrepet, da den går utover det å være skyldig i 

feiltrinn på andres bekostning eller mot moralske normer, man kan også være skyldig overfor 

seg selv (Yalom, 2011, s. 329-330). Dette er knyttet til et kjernepoeng innenfor humanistisk 

psykologi: Menneskets iboende ønske og driv etter utfoldelse og utvikling av sitt potensiale. 

Enhver person har store kilder til selvforståelse og til å endre sitt selvkonsept, sine holdninger 

og sin atferd, da alle har en iboende tendens til å jobbe mot å aktualisere sitt potensiale 

(Rogers, 1959, s. 194-197). May (1958, s. 52-53) hevdet at klientens møte med sitt potensiale 
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vekker angst, og at man ved å benekte dette potensialet gjennom å mislykkes i å oppfylle det 

vil oppleve skyld. Videre argumenterte han for at også skyldfølelse er en ontologisk egenskap 

ved vår eksistens. Yalom (2011) hevder at denne skyldfølelsen er en konstruktiv kraft, da den 

fungerer som en veiviser. Den gir signaler om en diskrepans mellom det faktiske selv og det 

potensielle selv.  

Den realitetsbaserte skyldfølelse kan ha en annen effekt, der klienten kan kjenne på følelsen 

av håpløshet og depressivitet fordi skadene er for store til å reparere og det er umulig å få 

tilbake årene han/hun har mistet. Ved å endre atferden sin kan klienten faktisk øke 

skyldfølelsen, da det tydeliggjør at klienten selv har kontrollen og kanskje kunne ha gjort 

denne endringen tidligere. Ved å dyrke skyldfølelsen kan klienten imidlertid finne betryggelse 

om at endring er umulig, en fornektelse av ens egen frihet (Ford, 1996). Det er da terapeutens 

oppgave å reformulere denne skyldfølelsen i retning av eksistensiell skyld, der det handler 

mindre om dårlig samvittighet og mer om ambivalensen om å ta de riktige valgene i nåtiden. 

Validering av klientens overveldende skyldfølelse er viktig, men fokuset bør være på nåtiden, 

på prosessen med å tilgi seg selv og hvordan disse erfaringene kan være til nytte fremover 

(Yalom, 2011). 

5.4.2 Meningsskapende intervensjoner 

Frankl (1962) mente det fantes tre primære kilder til eksistensiell mening: Skapende 

virksomhet, opplevelser og holdninger. Skapende virksomhet handler om hva man gir og 

bidrar med til verden gjennom f.eks. arbeid og kreativitet. Opplevelser er hva man tar med seg 

fra verden, f.eks. den skjønnheten, ærefrykten og inspirasjonen man kan opplevde når man 

lytter til musikk, er ute i naturen eller gjør andre former for givende aktiviteter. Holdninger 

refererer til hvordan man håndterer situasjoner utenfor ens kontroll, da spesielt opplevelser 

knyttet til lidelse, tap og død, der det er mulig å innta en modig, verdig og håpefull holdning 

(Steger, Bundick, & Yeager, 2011). Frankl mente derfor at arbeid med å fremheve disse tre 

kildene var viktig. Gjennom å vektlegge hva klienten har utrettet og opplevd og hvordan dette 

lagres og tas med videre samt hvordan klienten kan finne mening i å innta en heroisk holdning 

til sin situasjon og sine utfordringer og på den måten være en inspirasjon eller en rollemodell 

for andre skapte han mening for klienten (Yalom, 2011, s. 552-553). Logoterapien har 

imidlertid fått kritikk for sin styrende kritikk og hvordan den kan svekke klientens 

ansvarsfølelse (Cooper, 2011, s. 107-109). Også Yalom (2011, s. 553) påpeker hvordan 

terapeuten her inntar en autoritær rolle som gir klienten en ferdig formulert mening med livet.  
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MCT viser til flere anbefalte intervensjoner. Sokratisk utspørring oppmuntrer klienten til å 

reflektere rundt grunnleggende eksistensielle spørsmål og fasiliterer for klienten til å finne 

svar i seg selv. Derefleksjon innebærer å lede klientens oppmerksomhet bort fra årsakene til 

sin tilstand og over på kilder til mening for å hjelpe klienten med å distansere seg og se hva 

som virkelig betyr noe. Dette kan gjøres gjennom spørsmål som «Hvordan ville livet ditt være 

om du ikke hadde dette problemet?». Perspektivtaking kan enten bety å ta perspektivet til en 

utenforstående for å kunne tenke mer rasjonelt om situasjonen, å ta perspektivet til personen 

man er i konflikt med eller ta perspektivet til sitt fremtidige ideelle selv (Wong, 2015).  

Yalom (2011, s. 555-561) hevder det viktigste for meningsskaping gjennom terapi er å hjelpe 

klienten med å engasjere seg i livet. Han hevder destruktiviteten oppstår idet klienten trekker 

seg for langt tilbake fra livet og heller blir en fjern tilskuer som inntar et galaktisk perspektiv 

der den menneskelige eksistensen fremstår som likegyldig og latterlig. Absurditeten tar 

overhånd og individet blir fullstendig ubetydelig. Det er et perspektiv som tømmer tilværelsen 

for liv (Yalom, 2011, s. 556). En egenskap ved dette perspektivet er imidlertid at det er en 

opplevelsestilstand i form av at den kan sluke alle former for mening, men den kan kun gjøre 

det når individet betrakter sitt liv fra dette perspektivet. Spørsmålet blir da: Hvordan få 

klienten ut av det galaktiske perspektivet? Klienten må engasjere seg i livet. En rasjonell 

søken etter mening gir få svar, da mening søkes indirekte gjennom meningsfullt engasjement i 

noe, det være seg aktiviteter, arbeid, relasjoner eller noe annet. Terapeutens oppgave blir 

dermed å hjelpe klienten med å fjerne hindrene til utøvelsen av et slik engasjement. Man tar 

fokuset bort fra symptomet (rusen) og mot å skape meningsfullt engasjement i noe annet. 

Sentralt i terapien vil da bli å utforske potensielle kilder til mening, der Yalom (2011, s. 503-

514) som tidligere nevnt fremhever nestekjærlighet, å ofre seg for en sak, kreativitet, hedoni, 

selvrealisering og selvtranscendens. 

5.5 Eksistensiell psykoterapi: Evidensbasert? 

Psykologien står i en utfordrende posisjon. På den ene siden søker den å være objektiv og på 

den måten finne sin plass med naturvitenskapen på lik linje med medisin, kjemi og fysikk. På 

den andre siden søker den å studere sjelen, psyken og bevisstheten, noe som i seg selv blir en 

selvmotsigelse (Borchert, 2006, s. 500-510). For å utdype: Naturvitenskapelig metode har 

som hensikt å oppnå objektivitet i sin forskning, for på den måten å komme nærmest mulig 

den objektive sannhet. Psykologien står dermed i et paradoks ved at en for å kunne studere 

bevisstheten vitenskapelig må eliminere dets essensielle element, subjektiviteten (Borchert, 
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2006). Noe av kjernen i eksistensiell filosofi er forrangen gitt til subjektiviteten og det unike 

ved et hvert menneskes opplevelse i en gitt kontekst, der den har sin nære tilknytning til 

fenomenologien. Dette gjør EPT vanskelig å studere, da den terapeutiske praksisen har sitt 

utgangspunkt i genuine møter med den enkelte klient der det tekniske vektlegges i mindre 

grad (Correia, Cooper, Berdondini, & Correia, 2017). Manualbaserte terapier unngås da 

terapien skal tilpasses den enkelte klients mål, preferanser og behov (Correia et al., 2017). 

Det er først nylig at kvantitativ forskning er gjennomført ved EPT, og det finnes derfor 

begrenset med studier. Dette kan forklares ved en motvilje innad i det eksistensielle miljøet til 

å drive kvantitativ forskning, nettopp fordi det strider mot den fundamentale forståelsen av 

individet som unikt i en unik kontekst. Kvantitativ forskning har blitt sett på som å være ute 

av stand til å reflektere mangfoldet i de terapeutiske prosessene og i det terapeutiske møtet, og 

å være reduksjonistisk og dehumaniserende (Friedman & MacDonald, 2006). En naturlig 

konsekvens at dette har vært at majoriteten av forskningen gjort på EPT  har vært kvalitativ i 

sin natur (Lantz, 2004). Utfordringer med å operasjonalisere eksistensielle fenomener og 

prosesser har også begrenset mulighetene for kvantitativ forskning (Joel Vos, Cooper, 

Correia, & Craig, 2015). 

Forskning på fellesfaktorer i psykoterapi gir imidlertid sterk evidens til støtte for EPT som 

evidensbasert praksis. Hoffman, Valejos, Cleare-Hoffman og og Rubin (2015) har identifisert 

tre grunnpilarer i EPT ved 1) dens relasjonelle fokus, 2) vektlegging av arbeid med affekt og 

opplevelse og 3) dens meningssentrerte fokus. En rekke studier viser til hvordan den 

terapeutiske relasjonen (Norcross, 2009; Wampold, 2010), arbeid med affekt (Greenberg, 

Korman, & Paivio, 2002; Whelton, 2004) og meningsskaping i terapi (Batthyany & 

Guttmann, 2005; Doğan, Sapmaz, Tel, Sapmaz, & Temizel, 2012; Maddi, Khoshaba, Harvey, 

Fazel, & Resurreccion, 2011) alle er sentrale endringsfaktorer. Med utgangspunkt i dette 

hevder Hoffmann et al. (2015) at eksistensiell terapi har et solid, evidensbasert grunnlag. 

Også Wampold argumenterer for at endringsmekanismene i eksistensiell og humanistisk 

terapi er like vitenskapelige som andre former for psykoterapi, selv om det i mindre grad har 

vært gjennomført RCT (Wampold, 2007). Dette støttes av Elliott, Greenberg, Watson, 

Timulak og Freire  (2013, s. 509) som i sin meta-analyse argumenterer for at humanistiske 

tilnærminger, inkludert EPT, gir like gode utfall som andre former for terapi, også i 

behandling av rusproblematikk der det regnes som ekvivalent til eller bedre enn CBT.  
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En meta-analyse av Vos, Craig og Cooper (2015) bestående av 15 RCT med ulike former for 

EPT kan imidlertid vise til moderat til stor effektstørrelse ved måling av positiv mening i livet 

(n = 6 studier, d = 0.65, CI [0.24, 1.04], p < ,01), psykopatologi (n = 2 studier, d = 0.47, p < 

,08, I2 = 0) og mestringstro (n = 2 studier, d = 0,48, p < .02, I2 = 0) i bruken av 

meningssentrert terapi. «Supportive-expressive» terapi og «experiential-existential» terapi 

viste små eller ikke-signifikante effekter. Meta-analysen fant spesielt god støtte for 

strukturerte intervensjoner bestående av psykoedukasjon, øvelser og eksplisitte diskusjoner 

om mening med klientene. Vos, Cooper, Correia og Craig (2015) publiserte samme år en 

litteraturgjennomgang av det vitenskapelig grunnlaget for eksistensiell terapi og dens effekt, 

der de kunne vise til at ikke-RCT samt fem kvalitative studier av meningssentrert terapi ga 

resultater i tråd med meta-analysen ved positiv mening i livet, psykopatologi og mestringstro. 

Det er imidlertid svært få studier av klienter uten fysiske sykdommer, der de som finnes viser 

små eller ikke-signifikante effekter (Vos et al., 2015). Søk etter bruk av EPT ved 

rusmiddelavhengighet gir ingen relevante treff på PsycINFO, Web of Science og Google 

Scholar. Vi vet ikke nok om hvilke klienter som har nytte av denne tilnærmingen, ei heller 

hvilken terapiform innenfor EPT som passer best til hvilken klientgruppe. Foreløpige funn 

indikerer imidlertid at eksplisitt arbeid med eksistensielle bekymringer er mest effektivt i 

grensesituasjoner når eksistensielle spørsmål vekkes (Vos et al., 2015). Hvorvidt 

rusmiddelavhengighet kan plasseres i denne gruppen er uklart. 
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6 Oppsummering og diskusjon 
Rusmiddelavhengighet har vært, og er, en utfordring på mange plan. Hvordan kan vi best 

forstå dette fenomenet uten å glemme menneskene som finnes bak merkelappen? Og kanskje 

viktigst av alt: Hvordan kan vil hjelpe denne gruppen? Jeg har i denne oppgaven gjort rede for 

ulike modeller og tilnærminger til avhengighet som benyttes i dag, der den biopsykososiale 

modellen dominerer feltet. I denne modellen dekkes et stort antall faktorer som kan bidra til 

utvikling og opprettholdelse av rusmiddelavhengighet. Modellen gir få indikasjoner om hva 

som vil være hensiktsmessig behandling og kan derfor kritiseres for å legge grunnlag for 

ubegrunnet eklektisisme. Behandlingsforskningen forteller oss at psykoterapi ved 

rusmiddelavhengighet har betydelig lavere effekt enn ved andre klientgrupper samt at 

klientene har høyere tilbakefallsrate. Denne oppgaven har hatt som hensikt å utforske den 

eksistensielle dimensjonen ved rusmiddelavhengighet, et aspekt som i dagens system er gitt 

lite eksplisitt fokus. Kan en eksistensiell tilnærming belyse rusmiddelavhengighet på en måte 

som oppleves som meningsfull for den avhengige? I forlengelse av dette: Er det en tilnærming 

som kan være hensiktsmessig i behandlingsøyemed? Hvilke implikasjoner vil i så fall en slik 

tilnærming ha for behandlingstilbudet?  

6.1 Hvordan forstå rusmiddelavhengighet? 

En eksistensiell og fenomenologisk tilnærming til avhengighet løfter frem betydningen av den 

subjektive opplevelsen av det å være avhengig. Det vektlegges at individet ikke kan forstås 

isolert fra sin kontekst, da mennesket er konstituerende og skapende i samspill med sine 

omgivelser. En grunntese er at mange psykiske forstyrrelser eller vansker kan forstås som 

reaksjoner på eksistensiell angst (Yalom, 2011). Dette kan også anvendes ved 

rusmiddelavhengighet som følgelig beskrives som en strategi for å håndtere/unngå de 

grunnleggende utfordringene i livet. Avhengighet kan med dette som utgangspunkt forstås 

som eksistensiell problematikk (Frankl, 1962).   

Hovedtrekk innenfor eksistensiell filosofi har blitt redegjort for, inkludert begrepet faktisitet; 

gitte vilkår ved menneskets eksistens som er utenfor vår kontroll. To av disse vilkårene ble 

vurdert som spesielt interessante i forståelsen av rusmiddelavhengighet: Frihet og 

meningsløshet. Oppgaven utforsker og belyser muligheten for at personer med 

rusmiddelavhengighet har større vansker med å anerkjenne sin egen frihet og dermed også sitt 

ansvar, der dette kan knyttes til Sartres begrep «ond tro» (Sartre, 1966). Gjennom rusen 
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bygger personen en livsverden som gir illusjonen av struktur og system og fratar dem 

muligheten til å ta ansvar for sin situasjon. Dette er imidlertid utfordrende tematikk for 

empirisk forskning, men en gjennomgang av fenomener assosiert med frihet og 

ansvarserkjennelse – autonomi, locus of control, fri vilje samt evidens om spontan remisjon – 

gir indikasjoner om at personer med rusmiddelavhengighet viser større tendens til eksterne 

årsaksforklaringer og i enkelte situasjoner utviser begrenset autonomi (se s. 19-24). Dette kan 

tyde på at rusmiddelavhengige i mindre grad anerkjenner og utøver sin frihet. Et perspektiv 

som kan belyse dette er å skille mellom iboende autonomi og hvorvidt individet utøver denne, 

der ansvarsfraskrivelse kan handle om å skyve fra seg sin iboende frihet i motsetning til å ikke 

besitte den i utgangspunktet. Ansvarserkjennelse kan forstås som en ferdighet heller enn et 

personlighetstrekk. Enkelte studier indikerer at den reduserte ansvarserkjennelsen er tilstede 

forut for utviklingen av avhengigheten, men forskningsmassen er begrenset og majoriteten av 

studiene viser kun til korrelasjonelle sammenhenger. En pragmatisk tilnærming som ikke tar 

høyde for etiologiske faktorer ved avhengighet vil kunne påpeke at tilfellet likevel er at 

personer i rusbehandling har et lavere nivå av ansvarserkjennelse og at dette, uavhengig av 

årsak, bør være et fokus i behandlingen. I tråd med den fenomenologiske metode bør 

individets opplevelse av frihet og ansvar ha forrang, heller enn jakten på den «faktiske» 

tilstedeværelsen.   

Fagfeltets forståelse av rusmiddelavhengighet påvirker samfunnets holdninger til og det ville 

derfor vært interessant å se på hvordan den også kan ha påvirket rusmiddelavhengiges 

selvopplevelse. Et budskap om avhengighet som en hjernelidelse eller en defekt i 

selvkontrollen kan tenkes å vekke tvil hos den avhengige rundt mulighetene for endring. Dette 

kan sees i sammenheng med studiene av fri vilje (se s. 20) som viste hvordan redusert tro på 

fri vilje kan påvirke innsats og utfall. I forlengelse av dette kan det tenkes at en person med 

rusmiddelavhengighet som forstår sin avhengighet som en defekt vil utvikle et syn på seg selv 

som et offer for omstendighetene, som igjen vil forsterke tendensen til ekstern 

årsaksforklaring og svekke troen på egen innvirkning. Dette er i så fall en uheldig konsekvens 

av en deterministisk tilnærming og vil være svært ugunstig for behandlingsprosessen.  

Utfordringer oppstår imidlertid også på den andre enden av skalaen. Henderson og Dresslers 

(2017) studie, beskrevet i introduksjonen, belyser dette godt. De så på de personlige 

forklaringsmodellene folk baserer sine holdninger til rusmiddelavhengige på og identifiserte 

to alternative modeller som del av en overordnet kulturell forklaringsmodell blant 
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collegestudenter: Den moralske modellen og den medisinske modellen. Den moralske 

modellen vektla sosiale og hedonistiske årsaker og devaluerte biologiske årsaker og 

selvmedisinering mens den medisinske modellen gjorde det motsatte. Fordi den moralske 

modellen vektla faktorer som ble oppfattet som mer kontrollerbare var konsekvensen en 

holdning om at individet burde være i stand til å stoppe å bruke rusmidler og at å mislykkes i 

dette er et tegn på svakhet. Dette førte til høyere grad av stigmatisering. Den medisinske 

modellen tok i kontrast store deler av ansvaret bort fra individet, der avhengighet ble forstått 

som noe som har skjedd med individet, heller enn noe han/hun har påført seg selv. 

Selvmedisinering ble forstått som et forsøk (med gode intensjoner) på å ta kontroll over sin 

situasjon. Denne studien viser en av fordelene som ligger i en medisinsk sykdomsmodell. 

Formålet med ansvarliggjøring er verken stigmatisering eller økt skam, men å åpne for 

muligheten til langvarig endring, styrket mestringsfølelse og økt motivasjon i 

bedringsprosessen. Personer som for eksempel vokser opp i fattigdom og i belastede områder 

vil ha større faktiske begrensninger i sitt handlingsrom (faktisistet), noe som må anerkjennes. 

Denne studien viser at dette kan ha uheldige konsekvenser for holdninger i samfunnet. Det må 

skilles mellom skyld for faktorer utenfor ens kontroll og ansvar for egen endring. At personer 

med rusmiddelavhengighet tar ansvar for egen situasjon og endring bør ikke være entydig 

med at de mister andres empati eller at miljø og omstendigheter ikke har hatt innvirkning, 

men dette kan vise seg å bli en utfordring i praksis.  

Når det kommer til meningsløshet, et annet vilkår ved vår eksistens, beskriver den 

eksistensielle filosofien hvordan en følge av å være ansvarlig for seg selv og sitt eget liv også 

innebærer å være ansvarlig for å skape mening (Sartre, 1949). Livet er i utgangspunktet 

meningsløst med mindre man skaper mening selv. Frankl (1962) hevdet at viljen til mening er 

menneskets primære motivasjon og at dersom viljen til mening blir forhindret eller mislykkes 

kan det resultere i et eksistensielt vakuum. Avhengighet ble forstått som en reaksjon på et 

eksistensielt vakuum. Dette ser vi gjenspeilet i forskningen: Rusmiddelavhengige rapporterer 

lavere grad av opplevd mening i livet enn kontroller. Studien gjennomført av Joshi et al. 

(2014) ga støtte til Frankls teori om sammenhengene mellom eksistensiell frustrasjon og 

eksistensielt vakuum samt økt vilje til nytelse som forstyrrende for viljen til mening. Med 

utgangspunkt i dette kan det tenkes at avhengighet utvikles som følge av manglende mening i 

livet, der bruken av rusmidler er et forsøk på å skape mening. I stedet for å skape mening 

skaper rusen umiddelbar nytelse som heller enn å hjelpe saboterer muligheten til høyere 

opplevd mening. Denne umiddelbare, men forbigående, nytelsen kan forveksles med mening 
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når den pågår, men idet rusen går ut av kroppen vil det eksistensielle vakuumet fremdeles 

være tilstede. Flere studier viser nettopp at fristelse til å drikke korrelerer med opplevd 

mening i livet, noe som kan forstås som en forveksling mellom viljen til mening og til nytelse, 

der økende grad av opplevd mening reduserer fristelsen til å drikke (Roos et al., 2015). 

Mennesker tåler dårlig å leve uten mening, da mening dekker viktige personlige behov og har 

flere funksjoner (Baumeister, 1991; MacKenzie & Baumeister, 2014). Interessant i denne 

sammenhengen er hvordan mening har en veiledende funksjon i at den gir oss 

retningsgivende verdier som er avgjørende for å kunne ta valg som vil lønne seg på sikt. Dette 

kan sees i sammenheng med den tidligere beskrevne assosiasjonen mellom 

rusmiddelavhengige og en redusert fremtidshorisont (Keough et al., 1999; Petry et al., 1998) 

og den høyere graden av temporal diskontering hos rusmiddelavhengige (Bickel et al., 2007). 

Det kan tenkes at en bidragsytende faktor til den kortere fremtidshorisonten og den økte 

risikoen for atferd med umiddelbar belønning er mangelen på opplevd mening i livet - 

mangelen på et organiserende og veiledende konstrukt for hvordan man bør leve. Dette 

vekker spørsmål om hvorvidt meningsskaping i terapi ville kunne bidratt til en utvidet 

fremtidshorisont hos klienten som kanskje også kunne redusert risikoen for tilbakefall.  

Litteraturgjennomgangen har hatt som hensikt å belyse hvordan bruken av rusmidler gjennom 

eksistensielle briller kan forstås som et symptom, heller enn en sykdom i seg selv, da det kan 

være en manifestasjon av angsten for friheten og et forsøk på å skape noe som likner mening i 

en meningsløs hverdag. Dette kan selvsagt ikke sees i isolasjon fra andre bidragende faktorer i 

utviklingen av avhengighet, men disse vektlegges ikke i denne oppgaven.  

6.2 Hvordan behandle rusmiddelavhengighet? 

Uavhengig av terapeutisk tilnærming er den terapeutiske alliansen helt avgjørende for utfallet 

i psykoterapi (Martin, Garske, & Davis, 2000). Den gode terapeutiske alliansen består ifølge 

Bordin (1979) av enighet om mål, enighet om hvordan disse målene skal nåes samt en 

relasjon preget av trygghet, tillit og aksept. En forutsetning for å sette mål for behandlingen 

vil være å identifisere og definere problemet. Men hva «problemet» er varierer i stor grad 

innad ulike klientgrupper i tillegg til at terapeuten har stor innvirkning på problemdefinisjon i 

terapien. En fenomenologisk innfallsvinkel fremhever heller klientens perspektiv: Hvordan 

forstår akkurat denne klienten med avhengighetsproblematikk sin avhengighet og situasjon? 

Terapeuten og klienten må finne en felles forståelsesramme for hva avhengigheten er og hva 
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den betyr. Å møte klienten og hans/hennes verden med nysgjerrighet og la han/hun definere 

sin situasjon er et essensielt element i EPT, men er viktig uavhengig av teoretisk forankring. 

Da det har vært vanskelig å oppdrive studier som gir et tydelig bilde av hvordan 

behandlingstilbudet ser ut i praksis i Norge vurderes det som mest hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i de to metodene som antas å være mest brukt (Bramnes, 2011; Stewart & 

Chambless, 2007) . Med forutsetningen at behandlingen hovedsakelig har sitt format og sin 

forståelsesramme fra motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi vil terapien trolig bestå 

av: 1) Motiverende arbeid i form av utforsking av argumenter for og imot atferdsendring, 

bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av klientens 

mestringstro (Andresen, 2011, s. 166) og 2) funksjonelle analyser av årsaker og konsekvenser 

av atferd (f.eks. gjennom ABC-modellen) samt ferdighetstrening i form av arbeid med å 

identifisere uhensiktsmessige kognisjoner og atferdsmønstre, forstå hvilke faktorer som bidrar 

til opprettholdelse av disse mønstrene, gjenkjenne triggere som aktiverer mønstrene, lære seg 

mestringsstrategier og skape nye, sunnere vaner (Wenzel, 2017). Dette er intervensjoner med 

et tydelig problemfokus: Man ønsker å benytte seg av intervensjoner rettet mot spesifikke 

symptomer med det formål å redusere symptomtrykket. KAT har terapeutisk endring, gjerne 

målt gjennom symptomtrykk, som hovedfokus, mens det innenfor EPT regnes mer som et 

(verdsatt) biprodukt av det egentlige arbeidet (Corrie & Milton, 2000). Endring i EPT 

begynner i den eksistensielle dimensjonen, der dette legger grunnlaget for endring i den 

psykologiske dimensjonen. Her kan det tenkes at de to tilnærmingene kan fungere som 

utfyllende for hverandre, heller enn motstridende. 

I KAT forstås angst som forårsaket av underliggende negative tanker og antakelser der 

klienten utfører bestemte atferder for å redusere symptomene. Målet er å endre antakelsen for 

å endre atferden og redusere symptomene (Newman, LaFreniere, & Shin, 2017). I EPT er 

tilnærmingen en annen: Man ønsker å anerkjenne angsten og oppmuntre klienten til å 

konfrontere den, heller enn redusere den (Yalom, 2011). Det samme ser vi ved 

rusmiddelavhengighet: Gjennom KAT får klienten viktige verktøy og konkrete strategier for å 

håndtere hverdagen, men årsakene til avhengigheten og de eksistensielle utfordringene faller i 

bakgrunnen. På tross av symptomendring i KAT vil tendensen til angst eller avhengighet 

fremdeles være tilstede og utforsking av dens mening er derfor viktig. EPT kan hjelpe 

klienten med å forstå hva avhengigheten handler om, støtte klienten i møtet med angsten og 
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bringer i større grad inn kontekstuelle og relasjonelle aspekter, men har få spesifikke 

intervensjoner rettet mot atferdsendring.  

Det kan for eksempel tenkes at MI, KAT og EPT vil være fremtredende i ulik grad avhengig 

av hvor i endringsprosessen klienten befinner seg. MI har gjentatte ganger vist seg å være 

egnet til å kombineres med andre terapiformer der metoden gjerne benyttes ved oppstart av 

behandlingen (Burke, Dunn, Atkins, & Phelps, 2004; Hettema, Steele, & Miller, 2005). 

Gjennom KAT lærer klienten mye om egen innvirkning og kontroll over antakelser, 

tolkninger og atferd, kanskje spesielt nyttig ved forberedelser og i handlingsfasen. Også i EPT 

også ønsker man å vektlegge klientens makt i sin virkelighetskonstruksjon, men på et mer 

overordnet plan. EPT kan hjelpe den kognitive terapeuten i alle faser av behandlingen til å se 

utover de kognitive aspektene og være mer mottakelig og inntonet på de erfaringsnære sidene 

ved væren-i-verden (Corrie & Milton, 2000).  

Adressering av eksistensielle temaer har potensialet til å redusere tilbakefall, samt omfanget 

av disse. Kanskje vil det være nyttig både for klient og behandler å kartlegge klientens 

opplevde mening (ved bruk av instrumenter som Purpose in Life Test eller liknende) ved 

oppstart av behandling for å ha dette som et eksplisitt tema fra begynnelsen av. Fokus i 

behandlingen kan fort bli utelukkende på kampen om å unngå bruk av rusmidler og å håndtere 

kriser, der arbeidet med hva klienten skal gjøre i livet når man ser bort ifra å ikke ruse seg blir 

nedprioritert. Med kunnskapen vi har om betydningen av opplevd mening i livet for terapiens 

utfall er det viktig at dette tematiseres helt konkret. 

Som nevnt tidligere er den eksistensielle tilnærmingen en fleksibel terapiform, nettopp fordi 

klienter forstås som å ha en unik historie med tilhørende unike behov. Å møte klienten med 

åpenhet og nysgjerrighet uten å overføre egne ønsker og planer inn i klientens prosess 

innebærer også åpenhet for at enkelte klienter ikke ønsker eller har behov for å jobbe med 

eksistensiell problematikk. Noen klienter opplever sine liv som meningsfulle og er klare for å 

ta ansvar for egen endring. Den terapeutiske holdningen og tilnærmingen til klienten vil 

likevel være nyttig. EPT kan ikke antas å passe for alle klienter og det er da opp til terapeuten 

å samarbeide med klienten om å finne en tilnærming som fungerer.  

6.3 Integrasjon – Innenfor rekkevidde? 

Det har tidligere vært lite integrasjon mellom humanistisk/eksistensiell psykologi og mer 

atferdsfokusert psykologi, deriblant behaviorisme og kognitiv atferdsterapi (Bunting & 
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Hayes, 2008). DeCarvalho (1991, s. 3) beskriver det slik (min oversettelse): 

«Fenomenologiske og eksistensielle psykologer har bedømt den positivistiske tilnærmingen 

til eksperimentell psykologi til å filosofisk sett være umoden. Til gjengjeld har 

eksperimentelle psykologer vurdert [fenomenologiske og eksistensielle psykologers] studie av 

bevisstheten og subjektiviteten som jakten på en illusjon.» Videre har ulikhetene i deres 

metodiske tilnærming skapt splid, der kvalitative og fenomenologiske metoder i kontrast til 

eksperimentelle metoder har hatt lite til felles. Dette har utviklet seg til et punkt der 

behandlere har måttet ta et valg mellom å arbeide med grunnleggende eksistensielle spørsmål 

uten det som har blitt sett på som tilfredsstillende empirisk belegg eller å arbeide med 

symptomer med bruk av empirisk støttede metoder som potensielt ikke er i kontakt med de 

dyptgripende spørsmålene om mening, ansvar og eksistens (Bunting & Hayes, 2008). Med 

dette som bakteppe kan en undre seg over om en integrasjon av disse tilnærmingene er 

hensiktsmessig og i det hele tatt mulig eller hvor vidt dette er å tegne et svart-hvitt bilde av 

noe som er mer nyansert. Mye tyder på sistnevnte. 

Verken KAT eller MI er etiologiske modeller for rusmiddelavhengighet. MI er en avgrenset 

metode brukt for å fremkalle motivasjon for atferdsendring. KAT på sin side har som formål å 

bidra med hensiktsmessige intervensjoner for endring og identifisering av triggere for å 

forhindre tilbakefall med utgangspunkt i kognisjoner og atferdsmønstre, men hevder ikke at 

kognisjon i seg selv forårsaker avhengighet (Newman, 2004, s. 208-209). Det kan derfor være 

rom for den individuelle behandler og den enkelte klient til å utvikle sine egne 

forklaringsmodeller, samt for den eksistensielle terapeuten til å benytte seg av sitt rammeverk. 

Hva med den terapeutiske holdningen? Fordi EPT verken er manualbasert eller har en tydelig 

struktur er det rom for fleksibilitet, der omstillingsevne hos terapeuten verdsettes slik at 

terapien kan skreddersys til den enkelte klient. Som beskrevet kjennetegnes terapeuten heller 

ved personlige egenskaper og holdninger enn av sine teknikker. Nysgjerrighet og et ønske om 

å forstå hva det vil si å være menneske er helt sentralt hos og terapeuten må ha evnen til å 

tolerere angst og desperasjon og kunne møte dette som en naturlig del av det å leve. 

Terapeuten må være bevisst sine antakelser og fordommer for å unngå å komme med 

normative eller ledende bedømmelser av hvilken retning klienten bør bevege seg. Det er ikke 

terapeutens oppgave å forandre klienten, men å fasilitere for endring gjennom å bidra med nye 

perspektiver og skape rom for utforskning slik at klienten kan finne ut av dette på egenhånd 

(Yalom, 2011).  
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Så kan man stille spørsmål ved om dette er en holdning og væremåte som er kompatibel med 

den terapeutiske holdningen innenfor KAT og MI. MI er sterkt inspirert av Carl Rogers 

klientsentrerte terapi, med sin optimisme og troen menneskets potensiale til selvaktualisering 

(Miller, 1996). Samarbeidet er demokratisk og respekt for klientens autonomi er viktig, der 

terapeutens tilnærming er fenomenologisk med den hensikt å forstå klientens referanseramme 

best mulig (Andresen, 2011). Terapeuten skal være empatisk og unngå argumentasjon og 

konfrontasjon, men er i større grad styrende i det formål å bevege klienten mot atferdsendring 

(Center for Substance Abuse Treatment, 1999). Her er det flere grunnleggende likheter i 

forståelsen av klienten, til tross for MIs mer strukturerte og målrettede format. Spriket mellom 

EPT og KAT fremstår gjerne som større. Styrkene til KAT ligger blant annet i dens tydelige 

form og bruk av teknikker, mens den terapeutiske relasjonen vektlegges i mindre grad. Längle 

og Kriz (2012) påpeker det som problematisk ved assimilering av humanistisk terapi og 

atferdsterapi at atferdsterapi innebærer operasjonaliserte metoder ved spesifikke lidelser i 

kontrast til humanistisk terapi som omhandler å utvikle en god terapeutisk relasjon til 

klienten, der relasjonen brukes som et verktøy i terapien som fortløpende tilpasses den enkelte 

klient. Vi vet at begge tilnærmingene fungerer, men det betyr ikke nødvendigvis at de har et 

naturlig møtepunkt. En fallgruve er at assimileringen av humanistiske konsepter inn i 

strukturerte terapiformer heller blir tomme klisjéer enn faktiske endringer i praksisen.  

KAT og EPT har imidlertid visse fellestrekk, for eksempel i sin rasjonalitet, at en benytter seg 

av et her-og-nå-fokus, bruken av erfaringsnære teknikker, sin forberedelse på fremtiden og 

kanskje spesielt i deres fokus på subjektiv mening der det overordnede målet er å gi makten til 

å definere sitt eget liv tilbake til klienten (Prasko, Mainerova, Jelenova, Kamaradova, & 

Sigmundova, 2012). Både KAT og EPT har sitt utgangspunkt i mennesket som et tolkende og 

konstruerende vesen, der en arbeider mot innsikt og bevisst innvirkning i hvordan klienten 

skaper sin subjektive virkelighet. 

En viktig diskusjon blir da hva slags form for integrering som vil gi de beste resultatene. 

Fordi den eksistensielle tilnærmingen er holistisk i sin natur, kan det være utfordrende å hente 

spesifikke elementer herfra og inkorporere disse i et annet psykoterapeutisk rammeverk 

nettopp fordi kraften i EPT ikke ligger i de spesifikke elementene, men i større grad i den 

overordnede holdningen og i relasjonsbyggingen. Sett i dette lyset vil det trolig være mer 

hensiktsmessig å bruke det eksistensielle rammeverket som utgangspunkt, og heller hente 

teknikker, metoder og elementer fra andre, mer strukturerte terapiformer.  
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Det optimale, dog en mer ambisiøs tilnærming enn assimilering, ville vært å utarbeide en 

teoretisk integrering der man bruker det beste, både fra MI, KAT og EPT for å utforme en ny, 

spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Dette ville åpnet for en bedre og mer 

systematisk tilrettelegging for bruken av eksistensielle prinsipper som et rammeverk med 

integrering av målrettede metoder og intervensjoner. Og det er mulig! Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) er et eksempel på en terapiform som har integrert elementer fra 

blant annet eksistensiell, humanistisk og kognitiv atferdsterapi der en jobber med aksept, 

nærvær, selvet som kontekst, klargjøring av verdier samt nye måter å forholde seg til sin 

kognisjon og arbeid med målsetting og atferdsendring i tråd med ens verdier (Hayes, Luoma, 

Bond, Masuda, & Lillis, 2006).  

6.4 Konkluderende tanker 

Integrasjon av ulike terapiretninger er en kompleks oppgave. En mulighet er å benytte den 

eksistensielle psykologien som en slags metamodell for menneskets eksistens; som et 

rammeverk man kan jobbe innenfor med ulike metoder og teknikker. Det vil kunne fungere 

som en påminnelse om hvordan psykologiske teorier også er sosiale konstruksjoner som 

hjelper oss å skape system og mening i en kaotisk verden, men som likevel ikke bør betraktes 

som absolutte sannheter. Med en holdning om at sannheten ligger i subjektiviteten påminnes 

vi om at teorier reflekterer sosiale og kulturelle verdier som ikke nødvendigvis gjenspeiles i 

klientens verdensbilde eller selvforståelse. Kanskje er hovedbudskapet viktigheten av 

terapeutens evne til en fenomenologisk tilnærming foran en teoridrevet tilnærming: Et fokus 

på klientens umiddelbare opplevelse og en utforskning av hva det å leve betyr for akkurat 

ham eller henne. Det handler om meningsfulle konstruksjoner av klientens opplevelser heller 

enn spesifikke konsepter og metoder. Integrasjon kan gjøres på ulike måter, men helt 

avgjørende er bevissthet rundt hvilke holdninger og verdier terapeuten inntar og hvilken 

innvirkning det får på samarbeidet med klienten. I virkeligheten benytter trolig de fleste 

terapeuter seg av en form for integrasjon i sin praksis. Få behandlere vil trolig vurdere sin 

praksis som utelukkende KAT. En omfattende utdanning og bred klinisk erfaring kan antas å 

ha gitt de fleste behandlere innblikk i viktigheten av eksistensielle temaer og at dette også gis 

plass i behandlingen. Behovet er der likevel for en eksplisitt bevisstgjøring og integrasjon.  

Det er ingen tvil om at rusmiddelavhengighet er en kompleks tilstand som involverer 

biologiske, fysiologiske, psykologiske og miljømessige forhold. Med denne oppgaven ønsker 

jeg ikke å devaluere disse faktorenes verdi, men å løfte frem en dimensjon ved avhengighet 
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som i psykoterapifeltet har falt i bakgrunnen. Rusmiddelavhengighet, og kanskje også annen 

bruk av rusmidler, kan forstås som en eksistensiell problematikk og dette bør med fordel også 

gjenspeiles i fagfeltets forståelse og behandling av rusmiddelavhengighet. Forskningen på 

eksistensiell psykoterapi ved rusmiddelavhengighet er imidlertid mangelfull, men 

litteraturgjennomgangen belyser tilstedeværelsen av eksistensiell problematikk hos 

rusmiddelavhengige og indikerer et potensielt behov for et slikt fokus i behandling. Da 

rusproblematikk sjelden opptrer alene, men gjerne følges av vansker på flere områder, er det 

ekstra viktig med en tilnærming som ser hele mennesket og forsøker å møte klienten på flere 

plan, deriblant affektivt, kognitivt, atferdsmessig og eksistensielt.  

6.5 Begrensninger ved oppgaven 

En utfordring knyttet til format og temavalg ved denne oppgaven har vært å imøtekomme 

kravene om empirisk belegg og samtidig ivareta verdiene og kjernen i den eksistensielle 

tilnærmingen. En annen utfordring har vært det begrensede antallet studier på enkelte 

områder, spesielt når det kommer til forskning på EPT ved rusmiddelavhengighet og 

behandlingstilbudet i Norge, som gir et begrenset grunnlag for diskusjonen rundt integrasjon. 

Det er et tydelig behov for mer forskning, både av kvalitativ og kvantitativ natur. Det bør også 

nevnes at publikasjonsdatoen til enkelte klassiske verk knyttet til frihet og mening kan 

oppfattes som utdatert. Verkene har likevel blitt inkludert da det vurderes som sannsynlig å 

anta at dette ikke er fenomener som har endret seg i betydelig grad de siste tiårene. 
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