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Utvikler vi morgendagens behandlingsti lbud 
sammen med pasientene? 
Utvikler vi morgendagens behandlingsti lbud 

For første gang presenteres en nasjonal kartleg-
ging om hvordan brukermedvirkning i praksis 
ivaretas i helseforetak og hos private samar-
beidspartnere som driver tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB).

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og dermed 
ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til 
eller ikke. Det uttalte målet fra styrende myndigheter 
er god brukermedvirkning på individnivå, systemnivå 
og politisk nivå. På individnivå vil brukermedvirkning 
kunne bidra til en opplevelse av å bli møtt på egne pre-
misser og gi økt motivasjon. På systemnivå kan bru-
kermedvirkning bidra til økt treffsikkerhet i forhold til 
utformingen og gjennomføringen av både generelle og 
individuelle tilbud. Begge disse nivåene har vært fokus 
for denne kartleggingen. 

Gjennom arbeidet med kartleggingen har 48 ledere 
i TSB blitt intervjuet om deres erfaringer med bruker-
medvirkning i TSB i form av 

• Brukerråd
• Tillitsmannsordninger
• Brukerstyrte senger
• Selvhjelpsgrupper
• Erfaringskonsulenter
• Likemannsarbeid

Jeg vil gratulere og takke alle som har bidratt til denne 
rapporten. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har gjen-
nomført undersøkelsen i samarbeid med bruker- og 

pårørende organisasjonen A-larm. A-larm ga oppdra-
get med å lede og gjennomføre kartleggingen til Erik 
Torjussen. Han er brukerrepresentant med egen bruke-
rerfaring. Berge Andreas Steinsvåg, enhet for utdanning 
og fagutvikling i Klinikk psykisk helse og avhengighet, 
har bistått i arbeidet med å utvikle spørreguiden, Ingrid 
Havnes og Hilde Harwiss fra Nasjonal kompetansetje-
neste TSB har bistått i analysen av intervjuene. Tone 
Øiern, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal kompetan-
setjeneste TSB, har bearbeidet og kvalitetssikret rappor-
tens tekst og grafikk. En stor takk også til alle dere ledere 
som velvillig har stilt opp til intervju.

Undersøkelsen viser at det er mange utfordringer 
som må møtes før vi kan si at potensialet i aktiv bru-
kermedvirkning er utnyttet fullt ut. Undersøkelsen 
dokumenterer likevel at brukeres erfaringer og menin-
ger innvirker på hvordan behandlingstilbud utformes. 
Vår ambisjon er at denne rapporten kan gjøre at flere 
fagfolk, ledere og brukere blir inspirert til å fortsette å 
styrke brukermedvirkningen.

__________________
Espen Ajo Arnevik, PhD
Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo Universitetssykehus
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En av fem ledere for rusbehandlingsenheter sier 
at de har brukerråd i enheten de leder. Like mange 
har planer om å opprette brukerråd, i tråd med 
nasjonale anbefalinger. 

De intervjuede peker på ulike årsaker til negative svar. Det 
kan være holdninger hos de ansatte (trengs det bruker-
medvirkning på vårt nivå?), manglende kunnskap om 
styringskrav (er det en forventning til at vi skal ha bruker-
medvirkning på vårt nivå?) eller praktiske utfordringer (er 
det tilgjengelige brukerrepresentanter som kan sitte i vårt 
brukerråd?). Flertallet av de som ikke har brukerråd viser 
til at de har en form for tillitsvalgtordning som ivaretar 
oppgavene til et brukerråd. 

Tillitsvalgtordninger ser ut til å være det mest benyt-
tede verktøyet for brukermedvirkning i Norge. Mer enn 
halvparten av de intervjuede har tillitsvalgte i enheten 
de arbeider i. Blant de som har tillitsvalgte er flest pri-
vate samarbeidspartnere. Dette kan ha sammenheng 
med at mest langtids døgnbehandling utføres hos pri-
vate samarbeidspartnere, men kan også være uttrykk 
for lengre tradisjoner for og mer positive holdninger til 
brukermedvirkning i disse behandlingsstedene. 

Innholdet i tillitsvalgtordninger varierer. Noen tillits-
valgte forventes å bidra med meninger og innspill til 
forbedring av behandlingstilbudet. Andre forventes å 
organiserer fritidsaktiviteter og bidra med innspill til å 
løse praktiske problemer, som for eksempel husordens-
regler. Slik tillitsvalgtordninger er beskrevet i undersø-
kelsen, kan det ikke fullt ut erstatte brukerråd. 

Nær halvparten av de intervjuede har eller planlegger å 
starte en ordning med brukerstyrte plasser. Brukerstyrte 
plasser gir mulighet for at den enkelte bruker selv kan 
søke om innleggelse i døgnbehandling og få plass på 
kort tid.

Tre av fire intervjuede opplyser at de formidler tilbud om 
å delta i selvhjelpsgrupper til de innlagte i døgnbehand-
ling. Måten de formidler tilbud om selvhjelp varierer, fra å 
gi skriftlig informasjon om tilbudene til å gjøre oppmøte i 
selvhjelpsgrupper obligatorisk i behandlingen. 

Kunnskapen om ulike brukerdrevne tiltak og selv-
hjelp var begrenset blant TSB-ledere. Det gjaldt spesielt 
kjennskap til likemannsordninger. Mange ønsker mer 
kunnskap om denne og andre, liknende ordninger. Fire 
av 48 har tilbud om bruk av likemenn som et supple-
ment til behandlingen når brukerne er innlagte. 

En av tre intervjuede har ansatte erfaringskonsulenter. De 
private avtalepartnerne benytter erfaringskonsulenter i 
større grad enn helseforetak, og noen ønsker å ansette enda 
flere med egenerfaring som kompetanse. Et hinder for dette 
er imidlertid at avtaler med regionale helseforetak kun har 
gitt rom for å ansette personale med formell utdanning. 

Fire forslag til tiltak i oppfølging av rapporten: 
1. Avdelinger/institusjoner som ikke har etablert 

brukerråd etablerer dette. Regionale helsefor-
etak følger opp at det skjer i enheter både i hel-
seforetak og hos private samarbeidspartnere.

2. Brukerorganisasjonene styrkes for å bygge opp 
systematisk brukerkompetanse.

3. Etablere dialog mellom de regionale helsefor-
etak og helseforetak/private samarbeidspart-
nere slik at økonomiske rammer og krav til 
aktivitet understøtter at brukerstyrte senger 
kan etableres.

4. Det iverksettes systematisk evaluering og fors-
kning på effekt av ulike former for brukermed-
virkning både på system, tjeneste og individnivå.

Sammendrag
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På oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste 
TSB og brukerorganisasjonen A-larm har Erik Tor-
jussen (59) vært prosjektleder for kartlegging av 
brukermedvirkning i TSB. Erik har selv brukerer-
faring og har siden 2002 har vært aktiv i bruker- 
og pårørendeorganisasjonen A-larm.

– Jeg opplevde å få hjelp når jeg trengte det, og jeg har 
så lyst til at andre skal få lov til å oppleve det samme, 
sier Erik Torjussen som svar på hvorfor han ga seg i kast 
med denne kartleggingen.
– Dessuten tror jeg ikke at vi utnytter egenerfarin-
gen godt nok som redskap for å utvikle tilbudene om 
behandling til mennesker med rusproblemer. Vi har et 
stykke igjen før systemet greier å se den enkelte bruker. 
Da jeg kom inn på avrusning, møtte jeg et regime som 
ikke passet meg – ingen spurte meg hvordan kunne du 
tenke deg å avruse deg? Det er ugreit! 

Erik er en blid sørlending, nærmer seg 60 år, har 
familie og bor i Kristiansand. I tillegg til brukererfaring, 
har han ledererfaring fra næringslivet i bagasjen. Siden 
januar 2002 har han vært aktiv i brukerorganisasjonen 
A-larm. A-larm ble etablert i 1995 og er den eldste bru-
ker- og pårørendeorganisasjonen i Norge. Den arbeider 
for åpenhet om rus og behandling, og har de siste årene 
særlig vært pådriver for å sette de legale rusmidlene på 
dagsorden, ved siden av å etablere ordninger med like-
mannstjenester og lavterskeltilbud. 

Overraskende lite kunnskap 
Etter å ha gjort 48 intervjuer med ledere i TSB er Erik 
overrasket over hvor lav kunnskapen om brukermed-
virkning er: 

– Det som har overrasket meg mest, er hvor lite 
kunnskap ledere i TSB har om brukermedvirkning. 
Mange visste ikke at det finnes oppdragsdokumenter 
eller hadde ikke lest verken dem eller andre overordna 

føringer som for eksempel sier at brukerråd og bruker-
styrte senger skal på plass! Hvordan kan de unngå å få 
med seg slik informasjon? 

– Det er de regionale helseforetakene som skal følge 
opp overordna føringer med å sette konkrete tiltak ut i 
livet, både i foretakene selv og hos private samarbeids-
partnere. Når det ligger føringen på at det skal være 
brukermedvirkning på alle relevante nivå, er det skrem-
mende at ledelsen kan bestemme seg for å sette punk-
tum når den har nedsatt et brukerutvalg på toppnivå i 
sykehuset. Det er ikke godt nok!

Medvirkning på alle nivå
Selv har Erik sittet i brukerrådet til rus- og avhengig-
hetsavdelingene både i Oslo universitetssykehus og 
Sørlandet sykehus. Han er leder for Helsedirektoratets 
brukerråd og sitter som A-larms representant i fagrådet 
til Helse Sør-Øst. 

Erik mener at vi bør klare å gjennomføre målet om 
brukermedvirkning på systemnivå i alle TSB-miljøer på 
et par år. 

– Det betyr at bruker- og pårørendeorganisasjoner 
deltar i dialogen med ledelsen av TSB både om budsjett, 
planer og fagutvikling Vi bør snart komme i mål også 
når det gjelder den enkelte pasient og brukers mulighet 
for å delta i utviklingen av pasientforløp og utformingen 
av det konkrete behandlingstilbudet. 

– I tillegg til å beskrive brukermedvirkningstiltak som 
helseforetakene er pålagt gjennom lov og oppdrag, har du 
valgt å beskrive bruken av selvhjelpsgrupper og likemenn. 
Hvorfor?

– Det er et krav til hele Helse-Norge at det skal være 
pasient- og brukermedvirkning. Hvordan TSB skal 
utforme brukermedvirkning er selvsagt opp til pasien-
ter og behandlere på hvert enkelt behandlingssted. Ulike 
steder vil sikkert utforme medvirkningen på ulikt vis. 
Selvhjelpsgrupper og likemenn passer ikke alle. Men 

Prosjektleder Erik Torjussen

En pådriver for brukermedvirkning
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mener du alvor med brukermedvirkning, bør du gi pasi-
enten informasjon om at slike tilbud finnes og hvor. Mye 
forskning viser at selvhjelp nytter. Det bør ikke forties! 

Brukermedvirkning som del av 
knnskapsgrunnlaget 
Erik har selv benyttet tilbud om selvhjelpsgrupper og 
har betydelig erfaring fra arbeid som likemann i flere 
sørlandskommuner. Han er ikke et øyeblikk i tvil om 
nytten av å trekke inn mennesker som har egen erfaring 
i behandlings- og støtteapparatet.

– Det er mye uenighet mellom brukerorganisasjo-
nene og fagfolk i synet på dette. Fagfolk snakker stort 
sett bare om fagutdannete spesialister som behandlere. 
Det bidrar til at mennesker som har vært gjennom det 
helvete som det er å ha et eget rusproblem, ikke blir 
etterspurt. Min erfaring er at de som former morgen-
dagens tilbud neglisjerer eller nedvurderer kunnskapen 
fra egenerfaring. Hvis vi skal ta på alvor at kunnskaps-
grunnlaget innenfor TSB skal bestå av forskning, kli-

niske erfaringer og brukererfaringer, må vi ta noen grep 
for at brukerkunnskapen skal få større plass i kunn-
skapsutviklingen. 

Spent på mottakelsen
– Det er utrolig bra at kartlegging av brukermedvirk-
ning er ett av de første prosjektene som Nasjonal kom-
petansetjeneste TSB setter i gang, sier den engasjerte 
prosjektlederen som understreker at han er glad for at 
A-larm og han ble valgt til å lede prosjektet. 

– Å snakke med så mange mennesker om bruker-
medvirkning har vært spennende og interessant, men 
mye mer arbeidskrevende enn jeg trodde da jeg star-
tet. Nå er jeg spent på mottakelsen. Rapporten har flere 
interessante funn som forhåpentligvis kan bidra til å 
sette brukermedvirkning høyere på dagsorden. 

Foto: Nasjonal kompetansetjeneste TSB
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Behovet for brukermedvirkning er begrunnet 
med at den enkelte bruker skal ha påvirkning på 
sin egen behandling, men også med at brukerne 
gjennom sine organisasjoner skal kunne påvirke 
innholdet i tilbudene om tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Ledere og fagfolk skal få råd om 
forbedringer av behandlingstilbud.

Stortingsmelding nr. 34 definerer brukermedvirkning 
som at «de som berøres av en beslutning, eller er brukere 
av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og 
utforming av tjenestetilbudet». (1) 

Brukermedvirkning er viktig fra flere perspektiver:
• Fra et mellommenneskelig perspektiv: Brukeren beva-

rer størst mulig selvbestemmelse også i situasjoner 
hvor man lett blir maktesløs.

• Fra et behandlingsmessig perspektiv: Behandlingen 
kan bli bedre og mer effektiv når det er tilrettelagt 
godt for brukermedvirkning.

• Fra et planleggingsperspektiv: Tjenester kan bli mer 
tilpasningsdyktige, fleksible og relevante når de som 
skal bruke tjenestene, deltar i planlegging, utforming 
og drift. (2)

Brukermedvirkning skjer på flere nivåer.
1. På individnivå betyr brukermedvirkning at den enkelte 

som benytter seg av et tjenestetilbud får innflytelse på 
tilbudet. Vedkommende medvirker i valg, utforming 
og anvendelse av de tilbud som til en hver tid måtte 
være tilgjengelige, noe som igjen vil innebære større 
autonomi, myndighet og kontroll over eget liv.

2. På tjenestenivå innebærer brukermedvirkning at bru-
kerne og /eller deres representanter inngår i et like-
verdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt 

deltagende ved endring av behandlingstilbud og tje-
nester.

3. På systemnivå (styringsnivå) innebærer brukermed-
virkning at brukernes representanter, vanligvis gjen-
nom faste utvalg, involveres i prosesser før politiske 
og administrative beslutninger fattes.

Å anvende pasient- og brukererfaringer er også tatt inn 
som en del av forståelsen av kvalitet i helsevesenet. God 
pasientbehandling skal være basert på kunnskap fra 
flere kilder, deriblant brukere. «For å drive kunnskaps-
basert praksis må ledere og klinikere ta faglige avgjørelser 
basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunn-
skap, erfaringsbasert kunnskap og pasienters ønsker og 
behov i gitte situasjoner» (3) . 

Figur 1: Hva er kunnskapsbasert praksis? Figur bearbeidet fra 
Nasjonalt kunnskaps senter for helsetjenesten. 
www.kunnskapssenteret.no (Jamtvedt 2002)

Hvorfor brukermedvirkning?Hvorfor brukermedvirkning?

Kontekst

Forskningsbasert
kunnskap

Erfaringsbasert
kunnskap

Brukerkunnskap
Brukermedvirkning

Kunnskapsbasert 
praksis
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Ny 
pasientrolle
Økende bevissthet om rettigheter og muligheter i sam-
funnet har ført til en ny fordeling av roller, makt og 
ansvar mellom brukere og helsevesen, pasienter og 
behandlere. Pasienter som trenger det, skal ha lik tilgang 
til helsehjelp uavhengig av hvor de bor og hvordan tje-
nestene er organisert. Hjelpen skal gis innen fastsatte 
frister, og pasienten skal være med på å ta valg som gjel-
der egen helse. Ved rusreformen i 2004 fikk pasienter 

med rus- og avhengighetsproblemer de samme pasi-
entrettighetene som pasienter med somatiske eller psy-
kiske sykdommer (Pasient- og brukerrettighetsloven, 
Spesialisthelsetjenesteloven).

Rollen som pasient med rus- og avhengighetsproble-
mer innebærer at brukeren har rett til og skal ha prak-
tisk mulighet til å være med å forme egen behandling. 
Fremveksten av brukerorganisasjoner innenfor rusfeltet 
gjør også at brukeren har mulighet til å engasjere seg og 
la seg representere. Holdninger fra fagfolk og samfunnet 
til pasienters rett til medbestemmelse kan påvirke pasi-
enters muligheter for å medvirke i egen behandling. 

Lovkrav
Lovgivernes forventning om brukermedvirkning 
går fram både av helseforetaksloven og pasient- 
og brukerrettighetsloven. Disse lovene pålegger 
at helseforetakene og de som utfører oppdrag på 
deres vegne, 

• etablerer «systemer som innhenting av pasien-
ters og andre brukeres erfaringer og synspunk-
ter» (Helseforetakslovens § 35), 

• sørger for at «pasienters og pårørendes rettighe-
ter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjen-
nom et fast samarbeid med deres organisasjo-
ner» (§ 14) og 

• sørger for at «tjenestetilbudet skal så langt som 
mulig utformes i samarbeid med pasient og bru-
ker» (Pasient- og brukerrettighetsloven § 3.1).

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven 
§ 3-1 Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennom-
føring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har 
herunder rett til å medvirke ved valg mellom til-
gjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behand-
lingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses 
den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) 
§ 14 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettig-
heter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjen-
nom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurde-
ringer, prioriteringer og synspunkter som innhentes 
fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, 
gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og 
i driften av virksomhetene. 

Vedtektene til de regionale helseforetakene 
§ 35 Pasienters og andre brukeres innflytelse
Regionalt helseforetak skal sørge for at virksom-
heter som yter spesialisthelsetjenester og andre 
tjenester som hører naturlig sammen med dette, 
etablerer systemer for innhenting av pasienters og 
andre brukeres erfaringer og synspunkter.

Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ §3-6 og 3-8. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig 
utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og bruke-
ren mener ved utforming av tjenestetilbud. Dersom 
pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasi-
entens nærmeste pårørende rett til å medvirke 
sammen med pasienten.

Ønsker pasient eller bruker at andre personer 
skal være til stede når helse- og omsorgstjenester 
gis, skal dette som hovedregel imøtekommes. 

SIGNALENE SIER...
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Gjennomføring av 
brukermedvirkning i 
TSB 
De regionale helseforetakene (figur 2) har siden rusrefor-
men i 2004 hatt ansvar for å organisere TSB-tilbudet for sin 
befolkning. Pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp, 
kan få dette i form av poliklinisk behandling, dagbehand-
ling eller døgnbehandling. Siden 2004 er det offentlige til-
budet innen helseforetakene blitt gradvis utbygget. De fire 
regionale helseforetakene har inngått avtaler med private 
institusjoner eid og drevet av private stiftelser og ideelle 
organisasjoner om å levere tjenester i TSB (tabell 1).

Tabell 1: Organisering av ansvaret for å tilby tverrfaglig 
spesialisert behandling av ruslidelser i norske helseforetak * 

Helseregion 
RHF

Helse-
foretak

Private 
avtalepartnere

Sum

Nord 4 1 5

Midt 3 2 5

Vest 4 5 9

Sør-Øst 8 21 292

Totalt 19 29 48

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har planer og 
strategier for blant annet å gjennomføre brukermed-
virkning. Ett av hovedmålene i den nasjonale strate-
gien for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (5) er at brukere og pårørende skal ha 
reell innflytelse på utformingen av tjenestene både på 
individuelt nivå og på systemnivå. Strategien setter opp 
konkrete mål for at gjennomføring av brukermedvirk-
ning i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ett av disse 
målene er at «RHF og HF skal etablere brukerråd/bru-
kerforum på alle relevante nivå innen 01.04.2011.»

Strategi
Strategien setter opp disse målene for brukermedvirkning: 
1 Brukere og pårørende skal ha reell innflytelse på 

utformingen av tjenestene både på individuelt nivå 
og på systemnivå. Individuell Plan er i alt psykisk 

helsearbeid et effektivt verktøy for å fremme bruke-
ren sine interesser og de tilrettelagte behandlings- og 
rehabiliteringsopplegg. Brukeren peker selv ut hvem 
som kan medvirke i planen, det gjelder også valg av 
pårørende. Den enkelte faglige og administrative leder 
i et helse foretak har et tydelig ansvar for gjennomfø-
ring og sikring av dette i praksis og i faglig oppfølging. 

2 Brukernes og pårørendes erfaringskunnskap er like-
verdig med den helsefaglige kunnskapen. Dette inne-
bærer at både den enkeltes kunnskap om eget liv/
livssituasjon og den oppsummerte brukererfaringen 
må tillegges betydelig vekt og integreres i det sam-
lede kunnskapsgrunnlaget ved ethvert behandlings-
opplegg. Det betyr ikke at den ene kunnskapen skal 
erstatte den andre og heller ikke at den faglige ansvar-
lige fritas for sitt ansvar for gi forsvarlig behandling. 

 Veilederen Pårørende – en ressurs (6) skal bli kjent, 
undervist i og gjennomført i alle helseforetak innen 
01.04.2011.

 Det skal som del av dette opplæringsarbeidet, i sam-
arbeid med brukere og pårørende bli utarbeidet ret-
ningslinjer for gjennomføring av brukermedvirkning 
ved alle enheter, innen 31.12.2010 dersom disse ikke 
finnes i dag. 

3 Alle deler av det psykiske helsevernet skal ha en etisk 
standard som sikrer: 

Kritisk, etisk vurdering og praksis når en fratar en 
bruker samtykkekompetanse, og at brukere behandles 
med verdighet der en vurderer at bruker mangler 
samtykkekompetanse. 

Retningslinjer for dette skal foreligge innen 
01.04.2011. 

4 RHF og HF skal ta initiativ til å utvikle lokale fors-
kningsprosjekt, og sørge for at brukerutvalgene fra 
psykisk helse og rusfeltet deltar aktivt i valg av fors-
kningsområder. 

5 RHF og HF skal etablere brukerråd/brukerforum på 
alle relevante nivå innen 01.04.2011, etter de prinsip-
per som er nevnt for oppnevning av organiserte bru-
kerrepresentanter som har fullmakter til å represen-
tere andre, og innen 31.12.2010, ha vedtatte satser/
retningslinjer for honorering på linje med hva andre 
representanter får. Brukerorganisasjonene foreslår og 
styret for foretaket, lokalt eller sentralt, oppnevner.* Flere private samarbeidspartnere har avtaler med flere 

RHF. For presis oversikt, se frittsykehusvalg.no
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Politiske styringssignaler
Den seneste stortingsmeldingen om rusmiddelpolitik-
ken (7) understreker også at «brukermedvirkning må 
sikres, både i forhold som gjelder den enkelte og på sys-
temnivå» (s. 23).

Helse- og omsorgsdepartementet gir hvert år beskjeder 
til helseforetakene om hva departementet ønsker at de 
skal gjennomføre på vegne av samfunnet. I oppdragbre-
vet for 2014 til helseforetakene (8) understreker depar-
tementet at sykehus og andre som gjør oppgaver for 
dem skal medvirke til at 

• Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen 
av eget behandlingstilbud

• Pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i 
utforming av tjenestetilbudet (s 7).

Konkret forventer departementet at det i løpet av 2013 
og 2014 er etablert brukerstyrte plasser innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i alle helseforetak (8).

«Brukermedvirkning må sikres, 
både i forhold som gjelder den enkelte 
og på systemnivå.»
Stortingsmelding 30 (2011-2012): Se meg ! En helhetlig rus-
middelpolitikk

Forventningene om å inkludere brukermedvirkning i 
utviklingen av tjenestetilbudet er uavhengig av om det 
er helseforetak eller private samarbeidspartnere som 
leverer tjenestene i TSB. 

Private avtalepartnere til helseforetak utfø-
rer en stor andel av behandlingstilbudet 
i TSB. I 2012 sto de for 60 prosent av opp-
holdsdøgnene og 25 prosent av refusjons-
berettigede polikliniske konsultasjoner.
(SAMDATA 2012)

! VISSTE DU AT ...

Figur 2: Norske helseforetak

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Norge 
er organisert gjennom fire Regionale helseforetak 
(RHF): Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse 
Sør-Øst. Innen hver helseregion finnes det et ulikt 
antall helseforetak (HF), med Helse Sør-Øst som det 
største og Helse Nord som det minste. 

Helse Vest RHF har det overordnede ansvar for TSB 
i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 
og har fire helseforetak: Helse Førde, Helse Bergen, 
Helse Fonna og Helse Stavanger. 

Helse Nord RHF dekker Nordland, Troms, Finnmark 
og Svalbard og har fire helseforetak: Helse Finnmark, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlands syke-
huset og Helgelands sykehuset. 

Helse Sør-Øst RHF dekker Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder og Vest-Agder og har åtte helseforetak 
med TSB: Akershus universitetssykehus, Oslo uni-
versitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset 
Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, 
Sørlandet sykehus og Vestre Viken.*

Helse Midt-Norge RHF dekker Møre og Romsdal, 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og har tre helse-
foretak: St.Olavs Hospital HF, Helse Møre og 
Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF. 

* Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus 
har ansvar for hver sin ruspoliklinikk i Oslo. 
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HF har for eksempel om lag 100 døgnplasser (akutt, 
avrusning, utredning og behandling) i tillegg til en 
betydelig poliklinisk kapasitet. Telemark HF har kun 
poliklinisk tilbud innenfor TSB. Rogaland A-senter har 
om lag 40 døgnplasser (akutt, avrusning, utredning og 
behandling) og et omfattende poliklinisk tilbud, mens 
kvinnekollektivet Arken har 10 døgnplasser.

Strukturerte intervjuer 
Prosjektleder fra A-larm og Nasjonalt kompetansesenter 
TSB utarbeidet et strukturert intervju etter en intervju-
guide bestående av 79 spørsmål (se vedlegg) med tilnær-
met like spørsmål for alle de seks formene for bruker-
medvirkning som skulle kartlegges i undersøkelsen. I til-
legg til å kartlegge forekomst og klinisk praksis knyttet til 
hvert tema, var det rom for refleksjon rundt mulige forde-
ler og ulemper ved å benytte forskjellige former for bru-
kermedvirkning i behandlingen. De intervjuede ble gitt 
muligheten til å utdype svarene gjennom åpne spørsmål. 

Gjennomføring av intervjuene
Undersøkelsen skulle gjennomføres ved hjelp av struk-
turerte telefonintervjuer. Før datainnsamlingen ble 
igangsatt, gjennomførte prosjektet to testintervjuer. På 
bakgrunn av disse, ble tidsbruk for intervjuene anslått 
til 30 minutter.

Alle ledere ble kontaktet direkte med spørsmål om 
de ønsket å delta. 100 prosent svarte positivt og fikk 
bestemme tidspunkt for intervjuet. Det var prosjektle-
der som gjennomførte intervjuene. Forut for gjennom-
føringen ble intervjuguiden tilsendt som elektronisk 
post. Flere ledere måtte bli kontaktet flere ganger før 
intervjuene ble gjennomført. 47 personer ble telefonin-
tervjuet og én person svarte skriftlig. 48 (100 prosent) av 
de 48 forespurte gjennomførte kartleggingen.

Brukermedvirkning i praksis
Hvordan følger helseforetakene og de private 
samarbeidspartene opp de pålagte oppgavene 
om å gjennomføre brukermedvirkning innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling? det er 
tema for denne undersøkelsen.

Metode
Undersøkelsen skulle kartlegge om brukernes medvirkning 
i TSB både på et organisatorisk nivå (brukerråd) og for 
å utvikle daglige systemer og rutiner i behandlingstil-
budet. Vi ønsket også å kartlegge hvorvidt brukerkunn-
skap ble brukt i behandlingen.

Vi valgte å kartlegge forekomst av de følgende seks 
hovedtemaer: Brukerråd, tillitsvalgtordninger, bruker-
styrte senger, bruk av selvhjelpsgrupper, erfaringskon-
sulenter og likemannsarbeid. 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB kontaktet alle helse-
foretak og private avtalepartnerne med TSB i hver hel-
seregion og fikk kontaktinformasjon til alle ledere. 48 TSB-
virksomheter ble inkludert i undersøkelsen: 19 helseforetak 
og 29 private avtalepartnere. Prosjektleder og intervjuer 
har bred kjennskap til og erfaring med brukermedvirkning 
på systemnivå, på individnivå, gjennom brukerorganisa-
sjoner, som likemann og som brukerrepresentant.

de intervjuede
Det var et mål at de som ble intervjuet skulle være ledere 
for en TSB-virksomhet. I helseforetakene ble avdelings-
leder i de fleste tilfellene intervjuet, men i et fåtall til-
feller ønsket virksomheten at fagansvarlig skulle bli 
intervjuet. Der ansvaret for TSB er delt på flere ledere 
i foretaket, er lederen for TSBs døgnavdeling intervjuet. 
Hos de private aktørene ble enten institusjonsleder, dag-
lig leder eller administrerende direktør intervjuet. 

Det var stor variasjon i størrelse på TSB-virksom hetene 
som deltok i undersøkelsen. Oslo Universitetssykehus 

Brukermedvirkning i praksis
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«100 prosent var positive 
til å bli intervjuet.»

Intervjuene ble gjennomført som strukturerte samta-
ler styrt av intervju-guiden. Gjennomsnittstiden for et 
intervju var på 30 minutter. Det lengste varte 60 minut-
ter og det korteste varte i 15 minutter. På grunn av 
tidsbegrensing var det ikke mulig å stille oppfølgende 
spørsmål underveis i intervjuet, men det ble stilt åpne 
spørsmål på slutten av alle de seks temaområdene. 

Lydopptak av intervjuene ble ikke gjort, men inter-
vjueren tok skriftlige notater under intervjuene. På slut-
ten av samtalen ble intervjuobjektene spurt om hvordan 
de opplevde å bli intervjuet. Noen eksempler på slike til-
bakemeldinger er «Dette er første gang jeg er blitt spurt 
om dette» og «Her har vi en jobb å gjøre».

På denne måten har gjennomføringen av selve 
undersøkelsen også vært et bidrag til å sette spørsmål 
rundt brukermedvirkning på dagsorden. Effekten av 
dette kan ha blitt forsterket ved at intervjuer selv har 
kunnskap og erfaring om brukermedvirkning.

«Her har vi en jobb 
å gjøre.»

Ga informasjon om brukermedvirkning
I løpet av undersøkelsen ga flere av de intervjuede uttrykk 
for ingen eller begrenset kunnskap om ett eller flere av 
temaene som ble undersøkt. I disse tilfellene kunne inter-
vjuer informere om hva temaene betyr og innebærer. Det 
ble også gitt praktiske eksempler fra behandlingssystemet 
for å illustrere forskjellige former for brukermedivrkning 
og innpass av brukerkunnskap i behandlingen. Nær halv-
parten av intervjuene ble derfor et opplysningstiltak om 
brukermedvirkning i tillegg til en kartlegging av den. 

«Første gangen jeg er blitt  
spurt om dette.»

Kategorier
Siden nasjonal strategigruppe og oppdragsbrev til regio-
nale helseforetak setter opp både brukerråd og bruker-
styrte senger som konkrete, nasjonale målsetninger, har 
vi delt svarene inn i fem kategorier for å beskrive status til 
gjennomføringen av tiltaket: Om det forekommer, plan-
legges, vurderes eller ikke er aktuelt.

Har – Institusjonen/HF har eksisterende 
tilbud før undersøkelsen i 2013

Planlegges – Det er avgjort at tilbudet skal 
starte og når dette i praksis skal skje

Vurderes – Institusjonen/HF er i en vurde-
ringsfase om dette skal bli et tilbud

Ikke aktuelt – Det er avgjort at det ikke skal være 
et tilbud, med forskjellige begrun-
nelser

Ikke svart  – Den intervjuede responderte ikke 
på dette spørsmålet

Analyse av intervjuene
Flere medarbeidere i NK-TSB deltok i analysearbeidet. 
Forekomst av brukermedvirkning for de seks temagrup-
pene ble summert og andeler utregnet. Kategorisering av 
forekomst av og status av Brukerråd og Brukerstyrte senger 
ble utført. Det er ikke tilstrekkelig størrelse på utvalget til å 
kunne gjøre statistiske sammenligninger mellom geogra-
fisk regioner eller mellom private avtalepartnere og hel-
seforetak. I tillegg er det så stor forskjell på organisasjons-
struktur, størrelse og behandlingsløp at en ikke kan sam-
menligne en enhet med en annen. Det kvalitative materia-
let hadde ikke tilstrekkelig datamengde for å gjøre en tema-
tisk analyse, men det ble benyttet for å vise en bredde av 
praksis, gi en økt forståelse av hvilke valg institusjonene har 
tatt og hvilke potensielle fordeler og ulemper TSB-lederne 
så ved de seks formene for brukermedvirkning. 

Anonymisering
I første samtale understreket intervjuer at rapporten skulle 
anonymiseres og at ingen informasjon, eksempler eller sita-
ter ville bli knyttet direkte til noen institusjon, avdeling eller 
person. Bakgrunnen for dette var at en ønsket å forhindre 
at respondentene framfor å gi «forventet riktige svar» bidro 
til en kartlegging av den faktiske situasjonen i TSB. Det er 
derfor ikke presentert data for forekomst som kan knyttes 
direkte til private institusjoner og helseforetak. I tilfeller der 
det i rapporten er brukt konkrete eksempler fra institusjo-
ner/helseforetak uten anonymisering, er tillatelse fra aktu-
elle personer og institusjoner/helseforetak innhentet før 
publisering. 
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Figur 3: Status for 
brukerråd i 48 
TSB-enheter

Brukerråd 
denne undersøkelsen viser at om lag 20 prosent 
av TSB- enheter i Norge har brukerråd og omtrent 
like mange har planer om å opprette brukerråd.

«RHF og HF skal etablere brukerråd/ 
brukerforum på alle relevante nivå 
innen 01.04.2011.»
Nasjonal strategigruppe for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (2010)

Undersøkelsen viste at 10 (21 prosent) av 48 virksomhe-
ter/avdelinger hadde etablert brukerråd i 2013 og 9 (19 
prosent) planla å opprette brukerråd i deres avdeling/
virksomhet (se figur 3). Dermed er det til sammen 40 
prosent som har eller planlegger brukerråd. Flertallet av 
de som har brukerråd, er helseforetak eller større private 
virksomheter. 

Av de resterende 29 (60 prosent) som var uten planer 
om å opprette brukerråd, hadde de fleste (21) «en annen 
ordning», noe som i de fleste tilfellene var en tillitsvalg-
tordning blant brukerne (se neste kapittel). 

Fire virksomheter har hatt brukerråd i mer enn fem år 
og seks har hatt ordningen i mindre enn fem år, hvorav 
ett ble etablert i januar 2013. Det fremkom også at 
enkelte helseforetak/private samarbeidspartnere har 
etablert brukerråd på høyeste nivå i organisasjonen og 
andre har vedtatt at brukerråd kun skal eksistere på høy-
este nivå i organisasjonen. 

Av de 19 som hadde etablert eller planla snarlig opp-
rettelse av brukerråd, hadde 12 private avtalepartnere og 
7 helseforetak, hvorav 1 helseforetak oppgav at de hadde 
brukerråd sammen med Psykisk helse. 

I de fleste virksomhetene som hadde brukerråd besto 
rådene av representanter fra bruker- og pårørendeorga-
nisasjoner med lokal tilknytning.

det gode eksempel 
Brukermedvirkning innebærer å gi pasienten en 
stemme i utformingen av tilbudet som avdelin-
gen gir. Avdeling rus- og avhengighetsbehandling 
i Oslo universitetssykehus har gjennom flere år 
hatt strukturert samarbeid med brukerrepresen-
tanter i brukerrådet på avdelingsnivå. Brukere er 
med i flere forbedrings- og kvalitetsprosjekter, i 
budsjettarbeidet, i undervisning av medarbei-
dere og pasienter og i tilsetting av nye ledere og 
sentrale medarbeidere. Vi mener at denne bru-
kermedvirkningen gir økt kvalitet i tjenestene og 
et mer pasienttilpasset tilbud. 

Anne Beate Sætrang, Avdelingsleder, 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, 
Oslo universitets sykehus

Brukerrådets oppgaver
TSB-lederne definerer brukerråd som et organisatorisk 
tiltak opprettet av enheten, og det blir også definert som 
et rådgivende organ for leder eller avdelingsleder for å 
sikre god brukermedvirkning. De intervjuede under-
streker at de ser på brukerrådet som et rådgivende organ 
for leder og at det er viktig at det gis rom og tid til at 
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brukerne kan gi innspill og forslag til endringer direkte 
til leder. De fleste intervjuede med brukerråd gir uttrykk 
for at prosjekter, strategiske planer og langtidsplaner for 
fagutvikling og kvalitetsarbeid innen TSB, er viktige 
oppgaver å ha brukerråd med på. I tillegg til dette, ser 
de brukerrådet som en arena for toveis utveksling av 
informasjon mellom ledelsen og brukerrepresentanter. 
Andre beskriver at brukerråd også har oppgaver med 
konkrete tema som å utarbeide ‘husregler’ og tiltak når 
personer ruser seg på institusjonen eller i virksomheten. 

Oppnevning til brukerråd
De fleste brukerrådene besto av representanter fra en 
eller flere lokale bruker- og pårørendeorganisasjoner. 
Resten besto av brukere som er eller har vært innskre-
vet i behandling. I tillegg var som regel avdelingen eller 
institusjonen representert med to personer, inkludert 
leder. De intervjuede beskriver tre former for utvelgelse 
av representanter til brukerråd. I flertallet av virksom-
hetene med brukerråd, oppnevner klinikken eller insti-
tusjonen brukerråd. Det er også vanlig at brukerorga-
nisasjoner gir leder av institusjonen eller avdelingen 
forslag til noen personer som han eller hun velger blant 
(indirekte utvelgelse). Én enhet beskriver at brukerre-
presentanter til brukerråd blir valgt direkte av bruker-
organisasjonene. 

Erfaringer med brukerråd
Erfaringene med brukerråd er gjennomgående gode 
eller svært gode. De fleste intervjuede i virksomheter 

med brukerråd, sier klart og tydelig at dette er et viktig 
og nyttig organ for ledelsen. Fordi brukerrepresentan-
tene påpeker hvordan brukerne opplever behandlings-
systemet i det daglige, kan brukerråd være med på å øke 
kvaliteten på behandlingen. Det vises også til at bruker-
representantene «kommer med innspill på saker og tar 
opp saker selv». 

De fleste av de intervjuede som har brukerråd, synes 
erfaringene er gode eller svært gode. Mange gir uttrykk 
for at dette er med å utvikle tjenesten både faglig og 
organisatorisk. Brukerne har en annen erfaring enn fag-
folk, og det er viktig at dette også kommer frem og kan 
bli tatt hensyn til. Lederne bruker utsagn som «gir bedre 
faglig perspektiv», «bidrar til å utvikle organisasjonen» 
og «utvikler tjenestene» for å beskrive erfaringene 
med brukerråd. De intervjuede svarer at de har fått en 
bedre dialog med organisasjonene. Noen sier at de har 
fått god hjelp til å løse problemer som uønsket adferd i 
institusjonen eller virksomheten skaper. Brukerne som 
har vært med på å utarbeide «regler», får et eierskap til 
hvordan reglene skal håndteres, ifølge disse intervjuede. 
På spørsmål om det er ulemper med brukerråd, svarte 
de fleste at de ikke så noen ulemper. De få som nevnte 
ulemper, påpekte at brukerrepresentanten «kan noen 
ganger bli litt for personlig», «brukerne er ikke godt nok 
skolert» og at ledelsen «oppfatter at det [brukerrådet] 
tar litt tid». Det ble også gitt uttrykk for at brukerråd 
kan være sårbare for at bare den enkelte brukerrepre-
sentantens kunnskap, erfaring og forståelse av oppgaven 
kommer fram.

«Rådgivende organ fungerer veldig  
bra og bidrar til å utvikle  
organisasjonen.»

..det finnes minst ti bruker- og interesse-
organisasjoner på rusfeltet i Norge?

A-larm
Way back
Foreningen for Human Narkotikapolitikk
LAR-Nett Norge
MARBORG
Narkomanes pårørende
proLAR – nasjonalt forbund for folk i LAR
RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisa-
sjon
Barn av rusmisbrukere
Landsforeningen mot stofmisbruk

Foto: Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto)

! VISSTE du AT ...
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Sett med Eriks øyne

diskusjon
Denne undersøkelsen viser at 21 prosent av TSB- enhe-
ter i Norge har brukerråd og at et tilsvarende antall har 
planer om å opprette brukerråd i tråd med nasjonale 
anbefalinger. Årsakene til dette fremstår som å være 
knyttet til både holdninger (Trengs det brukermedvirk-
ning på vårt nivå?), manglende kunnskap om styrings-
krav (Er det en forventning til at vi skal ha brukermed-
virkning på vårt nivå?) – og praktiske utfordringer (Er 
det tilgjengelige brukerrepresentanter som kan sitte i 
vårt brukerråd?) 

De fleste av de 44 prosent som ikke har brukerråd, 
viser til at de har en form for tillitsvalgtordning. Dette 
samsvarer ikke med anbefalingene om brukermedvirk-
ning i Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og 
TSB som er nevnt tidligere (5).

Det kan stilles spørsmål ved om funnene i denne 
undersøkelsen samsvarer med nasjonal stategigruppes 
mål om brukerråd «på alle relevante nivå». Svært ofte 
er det kun etablert brukerråd på et «høyt» nivå i orga-
nisasjonen. Noe av forklaringen kan være knyttet til det 
store mangfoldet blant både helseforetak og de private 
institusjonene som er med i undersøkelsen. De varierer 
mellom små, private institusjoner som er en del av et 
behandlingsforløp og store helseforetak med flere avde-
linger og nivåer som dekker hele forløp. Organiseringen 
av TSB internt i helseforetakene varierer også fra at alle 
TSB-enheter er samlet under én ledelse, til at døgnbe-
handlingen er samlet i en enhet, mens ruspoliklinikker 
er organisert i distriktspsykiatriske sentre eller på andre 
måter under psykisk helsevern. Ulike organisasjonsmo-
deller kan være en årsak til at det ikke er etablert bruker-
råd på alle «relevante nivåer». Likevel er det påfallende at 
få problematiserer at brukerråd skal finnes på alle nivåer. 

I denne kartleggingen opplyste de fleste virksom-
hetene som hadde brukerråd at rådene besto av repre-
sentanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner med 
lokal tilknytning. Dette kan by på utfordringer i og 
med at få brukerorganisasjoner er landsdekkende og 
har lokallag over alt. Der det ikke finnes andre kvalifi-
serte representanter, kan en brukerrepresentant bli med 
i brukerråd i andre geografiske områder enn sitt eget. 
Brukerrepresentanter som gjør dette, har deltakelse i 
brukerråd som en del av sin yrkesutøvelse. Dette kan 
være en god løsning fordi brukerrepresentanten da 
opparbeider seg kompetanse og lett kan tre inn i denne 
rollen. Men det kan være en utfordring om det fører til 

framvekst av en «elite» av brukerrepresentanter som 
innehar en rekke verv og posisjoner. En mulig ulempe 
kan være at han eller hun ikke har kunnskap om lokale 
forhold utenfor sitt eget distrikt og at det ikke blir tatt 
hensyn til lokale behov og erfaringer. Det kan også bli 
spørsmål om alle brukergrupper blir representert gjen-
nom brukerrepresentanter i brukerråd. Noen i under-
søkelsen påpeker at ikke alle pasientgrupper med rus- 
og avhengighetsproblemer har brukerorganisasjoner. 
Det er for eksempel ikke egne brukerorganisasjoner for 
mindreårige eller for brukere med innvandrerbakgrunn. 

De som har brukerråd, er svært positive til ordningen 
og erfarer at det gir positiv effekt på behandlingskvalitet og 
organisasjonsutvikling. At de som har brukerråd formid-
ler sine positive erfaringer med brukerrådet synes derfor 
å være et potensiale, dersom de regionale helseforetakene 
ønsker å stimulere til at det etableres flere brukerråd. 

Overraskende mange mener at tillitsvalgtordninger 
fungerer som en erstatning for brukerråd og at dette er 
praksis mange steder. Imidlertid har brukerråd og til-
litsvalgte ulike roller og oppgaver. Hvis likheter og ulik-
heter klargjøres for alle parter, kan tillitsvalgt og bruker-
representant supplere hverandre i måten TSB ivaretar 
brukermedvirkning på, fremfor å erstatte hverandre.

Forslag til tiltak
Fortsatt utbygging av brukerorganisasjonene kan 
gi flere gode brukerrepresentanter. Stimuleres 
brukerorganisasjoner, kan de tilby brukerrepre-
sentantene opplæring i arbeidsmetoden til bru-
kerråd og rollen som brukerrepresentant. Å gi slik 
opplæring kan eventuelt vurderes som et krav til 
brukerorganisasjoner som oppnevner represen-
tanter i brukerråd. 

Her er det tydelige at nasjonale føringer om brukerråd 
bare blir neglisjert. Det er skremmende og leit at det skal 
være sånn – at det er opptil lederen av avdelingen eller 
institusjonen om en skal ha et brukerråd eller ikke. Mange 
finner en måte å ordne det på slik at brukerstemmen 
høres bare når det passer dem selv. Oppsiktsvekkende 
mange sier at tillitsvalgtsordninger erstatter brukerråd. 



Brukermedvirkning i TSB – en myte?  15 

Tillitsvalgt- 
ordninger 
Tillitsvalgt er den vanligste formen for bruker-
medvirkning i rusbehandling. Mer enn halvpar-
ten av de intervjuede har slike ordninger, det vil 
si 26 av 48 intervjuede (54 prosent), hvorav 5 er 
HF og 21 er private avtalepartnere som fordeler 
seg i alle helseregioner. 

Majoriteten av institusjonene har hatt tillitsvalgtordning i 
mer enn 10 år, noen i opp mot 25 år eller helt fra da virk-
somheten startet. Kun to av institusjonene har hatt tillits-
valgtordning i mindre enn 10 år. Av de 22 som ikke har 
tillitsvalgtordning, har majoriteten besluttet å ikke opprette 
noen tillitsvalgtordning hos seg. De intervjuede begrun-
ner denne beslutningen med at pasientene har for ‘tunge’ 
og sammensatte problemer til å inneha en posisjon som 
tillitsvalgt eller med at gjennomsnittlig innleggelsestid er 
for kort til at tillitsvalgtordningen får en reell funksjon. En 
tredje grunn er at ledelsen opplever at brukerråd og/eller 
erfaringskonsulenter gir bedre resultat for brukerne.

 Har ikke tillitsvalgte

 Har tillitsvalgte

Figur 4: Status for tillitsvalgtordning i 48 TSB-enheter

Valg av tillitsvalgte
De fleste oppgav at tillitsvalgte blir valgt av og blant 
de inneliggende pasientene. Dette skjer på faste, oftest 
ukentlige møter. Hvem og hvor mange som deltar i møter 
der tillitsvalgte blir valgt, varierer fra at kun brukere fra 

en avdeling møter, til allmøter der brukere fra flere avde-
linger deltar. I noen møter er ansatte til stede, andre ikke. 
Hvor lang tid den tillitsvalgte blir valgt for varierer og kan 
være relatert til gjennomsnittlig liggetid. Noen få beskri-
ver at en tillitsvalgt velges inn tidlig i behandlingsløpet 
og er tillitsvalgt i lengre tid. Andre beskriver at den tillits-
valgte har rollen til han eller hun ikke ønsker det lenger. 
Noen institusjoner har hovedtillitsvalgt for flere avdelin-
ger for lengre perioder. De er også flere steder som har 
tillitsvalgte for kun én uke ad gangen selv om gjennom-
snittlig innleggelsestid er flere måneder. 

de tillitsvalgtes oppgaver og ansvar
Hvilke oppgaver og ansvarsområder de tillitsvalgte har, 
varierer. Dette kan i flere tilfeller sees i sammenheng med 
hvor lang tid de er valgt for. Vi kan skille ut fire områder 
som informantene fortalte at de tillitsvalgte har ansvar for: 

1. Være talerør for pasientene (inkludert fremme kla-
ger), lede husmøter og ha jevnlig dialog med ledelsen. 

2. Organisere praktiske gjøremål som aktiviteter, inn-
kjøp, ha ansvar for et mindre budsjett og lignende. 

3. Ha en funksjon på systemnivå, der den tillitsvalgte 
leder diskusjoner i brukergruppen vedrørende hus-
ordensregler som også kan omhandle rusadferd, leg-
getid og lignende.

4. Ha et overordnet ansvar for gruppas velferd – ‘melde 
fra [til ledelsen] dersom det er noe’ og ta imot nye 
pasienter og gjennomgå taushetsplikt brukerne har 
overfor hverandre.

Noen steder er det flat struktur og pasientene/allmøtet 
bestemmer hva de ønsker at tillitsvalgte skal ta opp. 

Kun tre institusjoner hadde mandat eller instruks for 
tillitsvalgtordningen, blant annet med en håndbok som 
beskriver ordningen. En institusjon med mangeårig tra-
disjon for tillitsvalgtordning var blant de om ikke hadde 
et mandat eller en instruks. Den intervjuede syntes ikke 
dette var nødvendig: Kunnskapsoverføringen skjer på 
institusjonen; «det ligger i veggene». 

Erfaringer med ordningen
Majoriteten av de intervjuede hadde gode erfaringer med 
tillitsvalgtordningen. Ifølge dem blir tillitsvalgte bru-
kere ofte mer engasjerte og kan få økt kompetanse; de tar 
ansvar for dialog med brukergruppen, forbereder saker, 
leder møter og får erfaring med fremlegging av saker i små 

54 %

45 %
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fora. En av de intervjuede beskriver at den tillitsvalgte får 
et mindre honorar av institusjonen for dette arbeidet. De 
intervjuede som har tillitsvalgtordninger synes det ser ut til 
at «brukerne vokser på dette» og at «det er en del av vekst-
prosessen». Noen beskriver at tillitsvalgtordningen har en 
terapeutisk effekt og at muligheten den gir for å påvirke 
situasjonen til brukerne kan oppleves som et sikkerhetsnett. 

En av de intervjuede synes ikke at tillitsvalgte skal være 
talsperson for brukerne i spørsmål om behandling, men 
medvirke i å løse praktiske gjøremål. En annen beskri-
ver at gjennom tillitsvalgtordningen gis pasientene «et 
ekstra ansvar med hensyn til ting som skjer, for eksem-
pel uggen stemning og rusing på avdelingen» 

Flesteparten av de intervjuede TSB-lederne erfarer at 
tillitsvalgtordningen har stor betydning for å oppnå en 
god dialog med brukerne som er innlagt i døgnbehand-
ling. Noen går så langt som til å kalle ordningen en del 
av «fundamentet i virksomheten».

Noen intervjuede beskriver tillitsvalgtordning som bru-
kermedvirkning på tjeneste- og individnivå. Flere av de 
intervjuede ser fordelen i å ha faste møtepunkter mel-
lom tillitsvalgte og ledelsen. Det oppgis videre at tillits-
valgtordningen kan fungere i mangel av et brukerråd. 

Hva kan mulige ulemper med tillitsvalgte blant brukere 
i TSB bestå i? En av fire intervjuede så ingen ulemper 
med tillitsvalgtordninger i det hele tatt. Andre påpeker 
at det vil være en større ulempe ikke å ha tillitsvalgte, 
enn å ha det. Mulige ulemper som oftest nevnes av de 
intervjuede kan deles i to hovedkategorier og omhand-
ler egnethet og lojalitetsproblematikk. 

Slik flere av de intervjuede beskriver det, kan noen 
brukere i en tidsavgrenset, sårbar livsfase mens de er 
i rusbehandling mangle egnethet for oppgaven. For 
enkelte er det ikke gunstig å inneha en posisjon som til-
litsvalgt. Behandlerne vurderer det som at noen brukere 
kan «føle seg tvunget» inn i en rolle de ikke ønsker å ha 
eller at «noen pasienter kanskje føler seg presset inn i 
noe man ikke mestrer», at det blir en «utrygg posisjon» 
og at «ansvaret oppleves for stort». Flere av virksomhe-
tene har en regel om at kun brukere som er kommet et 
stykke på vei i rusbehandlingen, kan påta seg rollen som 
tillitsvalgt. Flere av de intervjuede forteller at noen få 
brukere kan ha en generell manglende personlig egnet-
het for oppgaven som tillitsvalgt. 

Ryddig og ordentlig diskusjon om 
hva som skjer. 

Institusjonen får et annet perspektiv.

Åpner for dialog med pasientene.

..en ekstra kanal for å få vite hva 
som opptar pasientene. Se om kar-
tet stemmer med terrenget.

Det kommer frem ting som ellers 
ville vært skjult.

Gir mulighet til å lufte ting i de 
daglige rutiner.

Noen pasienter kan kanskje føle seg 
presset inn i noe man ikke mestrer.

Det kan dannes en makt-ubalanse 
eller et hierarki i brukergruppen.

Noen tillitsvalgte kan bli for strenge 
mot seg selv og andre pasienter.

Noen vokser med ansvar, noen skal 
ikke ha ansvar og noen bør ikke 
representere.

Det er personavhengig og kan 
skape problemer.

Noen tillitsvalgte kan ta mer 
utgangs punkt i eget behov enn 
bruker gruppens behov.
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Når det gjelder lojalitetsproblematikk, peker de inter-
vjuede på faren for at tillitsvalgtordningen bidrar til at 
det dannes en makt-ubalanse eller et hierarki i bruker-
gruppen. Det nevnes også at noen tillitsvalgte kan ta mer 
utgangspunkt i eget behov enn brukergruppens behov. 
Videre har noen få intervjuede observert at noen tillits-
valgte kan bli for «strenge mot seg selv og andre pasien-
ter». I institusjoner eller virksomheter der den tillitsvalgte 
har jevnlige møter med ledelsen over lengre tid, kan det 
være en mulighet at den tillitsvalgte kommer «for nær 
ledelsen». Dermed øker risikoen for at han eller hun blir 
mer lojal overfor ledelsen enn overfor brukergruppen. 

diskusjon 
Fem av de som har tillitsvalgtordningen er en del av 
helseforetak og 21 er private avtalepartnere. Denne 
ulikheten kan ha sammenheng med at majoriteten av 
langtidsdøgnbehandlingstilbudet er hos private samar-
beidspartnere, men også være uttrykk for tradisjoner og 
holdninger. Spesielt brukere i langtids døgnbehandling 
har behov for å ha et felles talerør til ledelsen for spørsmål 
og problemstillinger som gjelder en eller flere brukere. 

De intervjuede beskrev tillitsvalgtordninger med 
stor variasjon. Noen mener det kan tjene til å forbedre 
behandlingstilbudet og dermed tilsvare noen av oppga-
vene til et brukerråd. Andre mener de er praktisk orien-
terte ordninger som kan lette daglige rutiner på døgn-
institusjoner. En høy andel av de intervjuede som ikke 
har brukerråd henviser til at de har tillitsvalgtordnin-
ger som dekker denne funksjonen, men undersøkelsen 
viser at få av disse beskrevne tillitsvalgtordningene fullt 
ut dekker brukerrådets oppgaver. 

Råd om å ikke stille til valg som tillitsvalgt i bestemte 
tidsrom der behandlingen kan gjøre en sårbar, bør være 
en sak mellom bruker og behandler. Flere institusjoner 
forebygger slik problematikk ved å kreve at brukere som 
stiller til valg må være i en sen behandlingsfase. Økt 
kompetanse om rollen som tillitsvalgt kan sikres gjen-
nom kursvirksomhet i avdelingen/institusjonen eller 
hos brukerorganisasjoner. 

Kan en tillitsvalgtordning dekke brukerrådets funk-
sjon? En brukerrepresentant i brukerråd utpekes oftest av 
brukerorganisasjoner og får opplæring for oppgaven. Han 
eller hun har et fellesskap med andre representanter, er i 
en stabil fase og har avsluttet behandlingen. I tillegg opp-
nevnes representanten for en lengre periode, gjerne to år. 
Dermed har han sjanse til å jobbe langsiktig med å utbedre 

behandlingstilbudet. En tillitsvalgt er oftest en enkelt bru-
ker i døgninstitusjon som velges for en avgrenset periode 
av behandlingstiden uten å få formell opplæring for denne 
oppgaven. Han eller hun jobber med problemstillinger 
knyttet til nåværende situasjon. Det er et stort ansvar for en 
enkelt bruker som er i aktiv behandling å skulle dekke alle 
oppgavene som et brukerråd vanligvis har. 

Slik de intervjuede beskriver tillitsvalgtordningen, 
kan den ikke fullt ut erstatte et formelt oppnevnt bru-
kerråd, men kan likevel være med å styrke brukermed-
virkningen på den enkelte døgninstitusjon og dermed 
oppleves nyttig både av brukere, klinikere og ledere. 

Forslag til tiltak
Enheter som ikke har etablert brukerråd bør eta-
blere dette. De regionale helseforetakene bør 
påse at dette skjer som en del av sin oppfølging 
av både helseforetak og private avtalepartnere. 

Den enkelte avdeling eller den enkelte institu-
sjon bør sammen med brukerrådet vurdere om 
enheten skal ha tillitsvalgtordning og om det skal 
utarbeides skriftlige retningslinjer for hvordan 
den tillitsvalgte velges, funksjonstid og mandat. 

Brukerorganisasjoner bør vurdere om det skal 
utarbeides opplæringsverktøy for tillitsvalgte 
brukere for å bedre kvaliteten på deres arbeid.

Tillitsvalgtsordningene varierer i et stort spekter fra ord-
ninger satt i systemer hvor de kan påvirke retningen insti-
tusjonen skal gå i, til noe som likner en husmor eller husfar 
hvor det er daglige rutiner som er oppgaven. Mange av 
disse ordningene har ikke noe med tillitsmannsarbeid å 
gjøre – de tillitsvalgte representerer bare de andre pasi-
entene her og nå.

Det beste vil være både å ha tillitsvalgtordninger som 
påvirker her-og-nå-situasjonen for bruker, og bruker-
råd som sikrer at behandlingen på kort og lengre sikt 
utvikler seg i dialog med de det gjelder. Begge er viktig 
verktøy for brukermedvirkning på tjenestenivå.

Sett med Eriks øyne
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Brukerstyrte 
senger 
under halvparten av de intervjuede har eller 
planlegger å etablere brukerstyrte senger som 
del av tilbudet. Andelen som har tilstrekkelig 
kunnskap om ordningen ser ut til å være høy. 

«Det er etablert brukerstyrte 
plasser innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i alle helseforetak»
Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgs-
departementet 2013 og 2014 

22 informanter har eller planlegger å etablere bruker-
styrte senger (figur 4). De utgjør 46 prosent av enhetene, 
der 16 enheter har og seks planlegger å få brukerstyrte 
senger. Av de seks som planlegger brukerstyrte senger, 
er to bedt om det av helseregionen og to viser til krav 
i oppdragsdokumentet. Ti vurderer eller ønsker å eta-
blere ordningen, ni sier at dette ikke er aktuelt eller at 
de ikke har kjennskap til ordningen og syv svarte ikke 
på spørsmålet. Av de 16 som har tilbud om brukerstyrte 
senger, er åtte helseforetak og åtte private aktører. 

To av virksomhetene har hatt brukerstyrte senger 
svært lenge og to har benyttet ordningen i en periode 
på 8–10 år. Resten har hatt dette i få år, noe som kan 
indikere at denne ordningen ble etablert som et resultat 
av oppdragsdokumentet for 2013.

Brukerstyrte senger er en ordning for pasienter som er 
skrevet ut av døgnbehandling. Den innebærer at de på få 
dagers varsel kan komme tilbake og benytte «sitt» behand-
lingssted for en avgrenset tidsperiode. Grunnen til at ord-
ningen beskrives som brukermedvirkning på individnivå, 
er at den innebærer at den enkelte bruker selv tar ansvar 
for når han eller hun trenger støtte eller behandling (9). 

det gode eksempel
Da vi søkte Helse Vest om å få starte et mer syste-
matisk prosjekt med brukerstyrte senger, var ett 
av ønskene å komme videre fra brukermedvirk-
ning til reell brukerstyring. Brukerstyrte senger 
gir på en helt annen måte enn tidligere brukerne 
mulighet til aktiv å ta ansvar for egen rehabilite-
ring uten å bli overprøvd av oss fagfolk hele tiden. 
I tillegg var det en god «strekktest» for egne hold-
ninger. Enkelte som jobber her – og faktisk også 
en god del pasienter – har i ettertid vedgått at de 
nok var litt skeptiske. Når vi nå snart har hatt ord-
ningen i ett år, har erfaringene så langt også over-
gått optimistenes forventninger! Nesten bare 
positive erfaringer og få negative utfordringer 
til nå. Det er i dag ca 30 brukerne som har ord-
ningen. For disse har vi opprette et brukerforum 
slik at vi kan få tilbakemeldinger fra brukerne om 
erfaringene de gjør underveis. Dette gir oss også 
muligheten til å utvikle konseptet videre.

Geir Henrik Iversen, Klinikksjef, 

Haugaland A-senter

Figur 4. Status for 
brukerstyrte senger i 
48 TSB-enheter
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Brukerstyrte senger – hvorfor ikke?
Åtte av de private avtalepartnerne (17 prosent av de 
intervjuede) som ikke har tilbud om brukerstyrte sen-
ger, sier det ikke lar seg forene med kravene for å få 
avtaler med det regionale helseforetaket. I disse avtalene 
kan kravet være 95 prosent belegg. Disse økonomiske 
rammene gjør det vanskelig til enhver tid å avsette til-
gjengelige plasser for «brukerstyring». Én leder for en 
privat avtalepartner uttrykker det slik: «Har vurdert det, 
men 95 prosent belegg til helseregionen gjør det vanske-
lig». Helseforetak som ikke har brukerstyrte senger sier 
at «vi legger ned andre sengeplasser, så det [opprettelse 
av brukerstyrte senger] er ikke aktuelt [nå]».

Brukerstyrte senger i praksis
De intervjuede beskriver brukerstyrte senger som et til-
bud som brukerne kan benytte etter avsluttet døgnbe-
handling. Brukeren og behandlingsenheten lager da en 
avtale om at brukeren selv avgjør om han eller hun skal 
benytte tilbudet, og når. Sengen kan brukes for en kort 
periode, gjerne noen få dager. Målet med å tilby bru-
kerstyrte senger, er å forebygge tilbakefall. Det kan være 
ledd i en kriseplan ved fare for tilbakefall. 

Flere intervjuede gir uttrykk for at brukeren ikke kan 
være ruspåvirket dersom han eller hun skal gjøre bruk 

av tilbudet. Andre besørger mulighet for skjerming slik 
at de også kan gi ruspåvirkede brukere et tilbud om bru-
kerstyrte senger. Noen forteller at brukerstyrte senger 
ble igangsatt som en naturlig konsekvens av forkortet 
liggetid. Andre opplever det som en god måte å utnytte 
ledige senger på. En av de intervjuede understreker at 
dette var noe enheten ønsket å sette i gang med for å 
bedre behandlingstilbudet, uavhengig av anbudskrav. 

De interne rutinene for hvordan og hvor lenge de 
brukerstyrte sengene kan benyttes, varierer. Private 
avtalepartnere som har hatt dette tilbudet lenge, kan 
administrere den på ubyråkratisk vis; som for eksem-
pel ved at brukeren ringer direkte til avdelingen og kan 
benytte sengen umiddelbart etterpå. 

I enkelte helseforetak stilles det spørsmål ved om bruk 
av brukerstyrte senger er en ordinær innleggelse med de 
krav det medfølger – som dokumentasjon, legeundersø-
kelse, dekning av transportutgifter og andre økonomiske 
forhold. Brukeren tar direkte kontakt med avdelingen og 
vakthavende lege. Flere helseforetak opplever denne ord-
ningen med brukerstyrte senger som komplisert fordi 
«det ikke er strukturert og formelt nok for de ansatte». 

Fordeler med brukerstyrte senger 
Når og på hvilken måte opplever de intervjuede nytten 
av å ha brukerstyrke plasser? Brukere som kommer i 

Foto: Nasjonal kompetansetjeneste TSB. (Illustrasjonsfoto)
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vanskelige og sårbare livssituasjoner når de skrives ut fra 
døgnbehandling eller ved høytider og i ferier, er ett eksem-
pel der lederne opplever at ordningen fungerer godt. 

På steder der det er brukerstyrte senger, sier ledelsen at 
de har inntrykk av at brukerne opplever dette som et 
godt tilbud. Det vurderes at brukerne opplever mestring 
gjennom ordningen, den oppleves som støttende og 
motiverende og tjener som et sikkerhetsnett etter utskri-
velse. Flere påpeker at tilbudet om brukerstyrte senger 
også er motiverende for de ansatte. Noen gir uttrykk 
for at de har liten kunnskap om brukernes vurderinger 
enten fordi dette er en ny ordning eller fordi de intervju-
ede lederne ikke arbeider direkte med brukerne.

ulemper med brukerstyrte senger?
Et mindretall ser ulemper ved ordningen. Imidlertid ser 
flere for seg at det kan oppstå problemer hvis brukere 
kommer til avdelingen i rusmiddelpåvirket tilstand. 
Andre så ulempen ved at uplanlagte innleggelser gir lite 
rom for å planlegge videre behandlingsløp. Å planlegge 
videre løp kan for eksempel bli komplisert når behand-
lere ved poliklinisk tilbud og sengepost ligger geogra-
fisk langt fra hverandre. Noen – særlig helseforetakene – 
nevner at økonomiske, praktiske og organisatoriske for-
hold rundt innleggelsene kan medføre ulemper. Et hyp-
pig brukt eksempel på dette, er utfordringen med å ha 
senger tilgjengelig til enhver tid. Andre sier at «vi finner 
alltid en seng». Ifølge noen informanter kan en praktisk 
hindring for noen være at døgnbehandlingsenheten lig-
ger langt fra brukerens hjemkommune. Det kan derfor 
være komplisert å nå dit ved behov etter utskrivelse.

diskusjon
Ledere med erfaring med brukerstyrte senger beskriver 
at ordningen gir mulighet for den enkelte bruker til å 
ta ansvar for når han eller hun trenger støtte og/eller 
behandling og at det fungerer som brukermedvirkning 
på individnivå i TSB. Det fremstilles som et viktig tiltak 
i potensielt sårbare livssituasjoner og som et tilbud som 
kan forhindre tilbakefall. 

I dag er det kun pasienter som har vært innlagt i 
døgnbehandling over noe tid som har tilgang til ordnin-
gen. Noen tilsvarende ordning finnes ikke for pasienter 
som er i poliklinisk behandling som også kan ha behov 
for et fleksibelt døgntilbud. 

Nær halvparten av de intervjuede har eller planlegger 
snarlig oppstart av ordning med brukerstyrte senger. De 

Motiverende, også for de ansatte.

Vi finner alltid en seng.

Det sier sitt at folk kommer igjen 
– positivt.

Pasientene gir positive tilbakemel-
dinger og er trygge.

De som har brukt det, gir uttrykk 
for at dette er bra.

Ikke nok dokumentasjon, legeun-
dersøkelse, dekning av transport-
utgifter og andre formelle forhold.

Lite rom for å planlegge videre 
behandlingsløp.

Vanskelig å bruke for de som behand-
les langt unna hjemkommunen.

Kan være vanskelig når noen kom-
mer og er ruset.

Utfordrende å ha senger tilgjenge-
lig til enhver tid.

En god måte å utnytte ledige senger.

Ikke strukturert og formelt nok for 
de ansatte. 
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seforetakene bør derfor se hvordan en likevel kan stimu-
lere til bruk av brukerstyrte senger både i helseforetak 
og hos private samarbeidspartnere slik at styringskravet 
om liggedøgn og høy beleggsprosent ikke er til hinder 
for at en også fokuserer på styringskrav om etablering 
av brukerstyrte senger. 

Forslag til tiltak 
Erfaringer fra brukerstyrte senger bør systemati-
seres og gjøres tilgjengelige slik at brukere og kli-
nikere kan lære av hverandre. Gjennom praktiske 
eksempler bør de se hvordan en løser vurderin-
ger knyttet til faglig forsvarlighet og praktiske 
ordninger knyttet til journalføring, transport og 
lignende. 

De regionale helseforetakene anbefales å gå i dia-
log med helseforetak og private samarbeidspart-
nere slik at økonomiske rammer og krav til aktivi-
tet understøtter at brukerstyrte senger etableres.

Her er det nasjonale oppdrag om at det skal opprettes 
brukerstyrte senger som ikke blir fulgt. Noen vet ikke 
om oppdraget og noen forholder seg ikke aktivt til det. 
Dette er betenkelig. En del av de private samarbeids-
partnerne sier at de ønsker brukerstyrte senger, men 
avtalene med regionale helseforetak gir ikke muligheten 
for det. Denne systemfeilen må rettes opp.

Sett med Eriks øyne

vil kunne ha nytte av oppsummerte erfaringer på hvordan 
dette er gjort tidligere i TSB. Psykisk helse har lengre erfa-
ring med bruk av brukerstyrte senger enn TSB og kvalitets-
prosjektet «Brukerstyrte innleggelser – makten skifter eier» 
som Universitetssykehuset Nord-Norge har gjennomført 
(10), oppsummerer flere erfaringer: Blant annet at bruken 
av døgnplasser totalt ble redusert for brukerne av tilbudet. 
Beleggsprosenten på disse sengene var kun 30 prosent. Selv 
om sengene ikke ble benyttet, hadde de en funksjon for 
brukerne: De ga trygghet i å mestre livssituasjonen. 

Inntrykket etter våre intervjuer er at de private avta-
lepartnerne lettere finner praktiske og organisatoriske 
løsninger på utfordringer med å etablere ordningen 
med brukerstyrte senger, enn helseforetakene. Årsakene 
til dette kan være sammensatte. Én mulig forklaring kan 
være at flere av de private enhetene er små og brukeren 
har vært innlagt over lengre tid slik at personalet kjen-
ner brukeren godt. En annen mulig forklaring kan være 
at helseforetakene har en større bemanning av lege og 
psykologspesialister som også inkluderer lege i bakvakt 
og brukere som har kortere behandlingstid og ikke er 
kjent av personalet. Dette kan medføre et større fokus 
og opplevd ansvar for å ivareta faglig forsvarlighet hvor 
bruk av brukerstyrte senger betraktes som en ordinær 
innleggelse. Dette innebærer blant annet krav til vurde-
ring av pasientens helsetilstand samt at henvisninger og 
andre formalia forventes å være på plass. Der det både 
er akutt- og avgiftningsavdelinger og intermediære eller 
«vanlige» behandlingsavdelinger, kan det også bli spørs-
mål om hva slags tilbud pasienten egentlig bør ha på 
det aktuelle tidspunktet spesielt dersom pasientene har 
inntatt rusmidler. Mange av de private avtalepartnerne 
driver langtidsdøgnbehandling av pasientene. Dette vil 
kunne innebære at de i større grad, enn helseforeta-
kene kjenner pasientenes helsetilstand ved innleggelse. 
Forskjellene kan imidlertid også gjenspeile en hold-
ningsforskjell til eller ulike syn på brukerstyrte senger. 

Flere av de private avtalepartnerne uten tilbud om 
brukerstyrte senger oppgir at krav til minimum 95 pro-
sent belegg i avtalene med RHF var viktige årsaker til 
at ordningen ikke er etablert. Andre sier at RHF ikke 
etterspør dette. Krav fra helseregionene om minimums 
belegg for å gi «full» økonomisk uttelling er et hinder 
for å etablere denne ordningen, spesielt i mindre organi-
sasjoner med lang behandlingstid. Helseforetakene har 
rammefinansiering, men også de opplever stort fokus på 
produksjon i form av antall liggedøgn. De regionale hel-
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Selvhjelps- 
grupper 
Tre av fire intervjuede i døgnenheter i TSB sier at 
de gir brukere tilbud om å delta i selvhjelpsgrupper. 

«Pasienter og brukere medvirker aktivt 
i utformingen av eget tjenestetilbud.» 
Oppdragsdokument fra Helse og omsorgsdepartementet 
til de regionale helseforetakene , 2014 

77 prosent har og 23 prosent har ikke tilbud om å bruke 
selvhjelpsgrupper (figur 5). Av de som ikke har tilbud 
om bruk av selvhjelpsgrupper i behandlingen var seks 
helseforetak og fem private avtalepartnere og de fordelte 
seg på alle helseregioner.

Har ikke tilbud om selvhjelpsgrupper

Tilbud om selvhjelpsgrupper i behandlingen

Figur 5 Status for tilbud om selvhjelpsgrupper i TSB

Selvhjelpsgrupper drives på initiativ fra mennesker som 
har et problem og som ønsker å ta aktivt ansvar for egen 
livssituasjon gjennom å kommunisere følelser og tanker 
i selvorganiserte grupper (11).

De intervjuede definerer selvhjelpsgrupper som «en 
hjelp til selvhjelp i grupper av jevnbyrdige», og et 
«samlingssted for mennesker med egenerfaring». De 
intervjuede oppga at Anonyme alkoholikere (AA) og 
Anonyme narkomane (NA) oftest ble brukt som selv-
hjelpsgrupper under behandlingen. Det fremkom også 
at Norske Lenker, familiegrupper, Steg for Steg, stiftelser 
og brukerorganisasjoner ble brukt som selvhjelpstiltak. 

det gode eksempel
Trondheimsklinikken ble etablert som ny klinikk, 
i desember 2010. Dette var en samorganisering 
av fire klinikker i Rusbehandling Midt-Norge. Ved 
å samle fagmiljøet ønsket man å skape et nytt og 
moderne rusbehandlingstilbud, samt knytte det 
kliniske miljøet tett sammen med forskning og 
utvikling.

Underveis i denne prosessen ble klinikken kon-
taktet av selvhjelpsgruppene NA (Anonyme 
narkomane) og AA (Anonyme alkoholikere) som 
ønsket å etablere aktivitet i klinikkens lokaler. 
Ledelsen var svært positive til denne henvendel-
sen. Disse selvhjelpsgruppene representerer en 
annen kompetanse enn hva vi selv er i besittelse 
av. Vi innledet derfor et samarbeid som handler 
om følgende;

• NA og AA har selvhjelpsgrupper i vår klinikk. 
Dette gjør tilbudet lett tilgjengelig for våre 
pasienter.

• De står fast som foredragsholdere på under-
visningsplanen til våre pasienter.

• De har ved flere anledninger også hatt under-
visning for ansatte.

Denne samhandlingen er betydningsfull ved at 
den helhetlige kompetansen blir anvendt til beste 
for pasientene. Det er også en styrke å kunne 
introdusere pasienter for disse selvhjelpsgrup-
pene mens de er hos oss. Dette vil trolig bidra 
til en lettere overgang inn i en selvhjelpsgruppe 
lokalt når oppholdet ved klinikken er over. 

Klinikken ansatte for to år en erfaringsmedarbei-
der, nå mestringsveileder, som har igangsatt selv-
hjelpsgrupper for pårørende.

Dette har medført etablering av flere paral-
lelle selvhjelpsgrupper, og tilbakemeldingene er 
svært gode. Pårørende har beskrevet dette tilbu-
det som avgjørende for mestring av egen situa-
sjon. Også dette er en verdifull del av vårt arbeid/
samarbeid knyttet til selvhjelpsgrupper.

Kristin Smedsrud, Klinikksjef, Klinikk for rus- og 
avhengighetsmedisin, St Olavs hospital

23 %

77 %
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Selvhjelpsgruppers innpass i behandlingen
Det beskrives stor variasjon i hvordan behandlerne 
forholder seg til selvhjelp: Fra å henge opp en informa-
sjonsplakat om selvhjelpgrupper i avdelingen, til å bistå 
brukerne med transport til selvhjelpsgrupper utenfor 
avdelingen og til å stille krav om obligatorisk delta-
kelse i selvhjelpsgrupper som ledd i TSB. I tillegg er det 
eksempler på institusjoner med en behandlingsmeto-
dikk basert på 12-trinnsmodellen der selvhjelpsgrupper 
har en naturlig plass i behandlingsforløpet og tiden etter 
utskrivelse.

Blant de som tilbyr pasienter å bruke selvhjelps-
grupper under innleggelsen, var det stor variasjon i 
hvilken rolle og betydning selvhjelpsgrupper ble tillagt. 
Flertallet av de spurte legger til rette for deltakelse der-
som brukerne selv ønsker å benytte seg av dette tilbudet, 
men en av fem påbyr eller oppfordrer pasientene til å 
delta i selvhjelpsgrupper. En slik praksis er mest vanlig 
hos private avtalepartnere.

Flere av enhetene legger til rette for selvhjelpsvirk-
somhet ved å la møter finne sted i avdelingen eller i 
andre lokaler som behandlingsenheten disponerer. 
Noen av de intervjuede ønsker at en ansatt fra klinik-
ken skal delta dersom møtene finner sted på institu-
sjonen. Det var stor variasjon i hvordan brukerne fikk 
informasjon om møter som fant sted i lokaler utenfor 
behandlingsenheten. Noen steder gir ansatte muntlig 
informasjon eller videreformidler skriftlig materiale om 
selvhjelpsgrupper. Andre steder blir informasjon om 
selvhjelpsgrupper gitt i pasientundervisningen. Noen 
foretak eller avtalepartnere inviterer selvhjelpsgrupper 
regelmessig for å gi denne informasjonen selv. For de 
som ønsker å delta på selvhjelpsgrupper utenfor institu-
sjonen, kan de enten bli hentet av personer i selvhjelps-
gruppene, eller få innvilget permisjon og organisere 
egen transport til møter. Det var også flere eksempler på 
fast ukentlig transport til selvhjelpsgrupper organisert 
av institusjonen der brukeren er innlagt. 

Flere av de intervjuede ønsket bruk av selvhjelps-
grupper under siste del av behandlingen. De så disse 
som godt egnet i en overgangsfase mellom utskrivelse 
og etablering i hjemkommunen. Noen av de intervjuede 
påpekte at grunnen til at selvhjelpsgrupper ble benyttet 
som ettervern, var mangel av et tilbud i TSB. Andre opp-
lyste at de selv organiserte regelmessige grupper ledet av 
institusjonen etter utskrivelse. 

Behandlingsenhetene opplyser at de ofte henviser 
brukere til grupper i regi av frivillige organisasjoner, 

stiftelser, kommunale instanser og behandlingsinsti-
tusjoner som alle tilbyr et sosialt nettverk i tiden etter 
utskrivelse, og som kan ha elementer av selvhjelp. 

Erfaringer med selvhjelpsgrupper 
Sett fra de intervjuede sin side, er erfaringene med ord-
ningen gode og svært gode. Kun tre rapporterer om 
varierende utbytte av selvhjelp for brukerne. Noen av 
de som har dette tilbudet under innleggelsen, registre-
rer at mange brukere har godt utbytte av tilbudet, men 
at behandlergruppen kan være kritiske til bruk av selv-
hjelpsgrupper. 

Positive erfaringer med selvhjelpsgrupper kan grup-
peres etter betydningen for behandling og betydning for 
brukeren under innleggelse og etter utskrivelse:

Nytte i behandling: De som har erfaring med tilbu-
det vurderer at selvhjelpsgrupper kan inneha en kunn-
skap som gir kompetanseoverføring til både pasientene 
og behandlingsapparatet. Videre beskriver disse at de 
har erfaring med at selvhjelpsgrupper kan komplet-
tere behandlingen i TSB, gi alternative innspill, avsløre 
rusadferd, ha et tydelig brukerperspektiv og ha en viktig 
og noen ganger eneste rolle – som ettervern etter utskri-
velse fra TSB. 

Nytte for brukeren: Bruk av selvhjelpsgrupper for-
midler håp og gir motivasjon ved å se mennesker som 
er kommet lengre enn dem selv. Samtidig kan de gi en 
økt forståelse av avhengighetsproblematikk som en 
langvarig og tilbakevendende prosess. TSB-ledere som 

... disse norske organisasjonene organiserer 
tilbud om selvhjelp i møte med rusproblemer?

A-larm
ACA – Adult Children of Alcoholics
Al-Anon
AA – Anonyme Alkoholikere
NA – Anonyme Narkomane
CODA Norge – Co-Dependents Anonymous
De Norske Lenker
DAA – Drug Addicts Anonymous
Familieklubbene i Norge
LMS –Landsforbundet mot stoffmisbruk
(16)

! VISSTE du AT ...
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har erfaring med selvhjelpsgrupper, vurderer det som et 
sosialt nettverk som gir trygghet, støtte og regelmessig 
kontakt med rusfrie mennesker og et støtteapparat nær 
hjemmet til brukeren. Videre mobiliserer etter deres syn 
selvhjelpsgrupper brukerne til å ta ansvar, utveksle erfa-
ring og delta sosialt, samt at det motvirker passivitet. 

Gjennomgående svarer lederne at de tror pasientene 
opplever dette som positivt, men noen av svarene bærer 
preg av at flere av de intervjuede lederne ikke er i daglig 
kontakt med brukerne/ pasientene. 

Begrensinger og risikosituasjoner 
Det kan se ut til at de som har erfaring med selvhjelps-
grupper ser få ulemper. Ulempene som de som har tilbu-
det nevner, kan deles i to kategorier; begrenset tilgjenge-
lighet og andre terskler for deltakelse i selvhjelpstilbudet 
og risikosituasjoner ved deltakelse i selvhjelpsgrupper. 

Begrensninger av selvhjelpsgruppe-tilbudet knyt-
ter seg til at de fleste selvhjelpsgrupper drives etter en 
ideologi (AA eller NA) som ikke passer alle. Utsagn 
som «kan bli litt sekt» og «alle skal ikke inn i samme 
form» illustrerer denne problemstillingen. Tenkningen 
i selvhjelpsgruppene blir beskrevet som «litt snever» og 
noe enkelte brukere «ikke føler seg hjemme i». Mange 
ønsker at det var mer ideologisk variasjon i tilbudene 
om selvhjelp til rusavhengige. Begrensningene gjelder 
også på geografisk tilgjengelighet: Flere av de intervju-
ede har ingen selvhjelpstilbud i nærheten av behand-
lingsstedet. At få selvhjelpsgrupper vil være tilgjengelig 
for brukerne på hjemstedet deres, begrunner også at det 
ikke ønskes som et tilbud inn i behandlingen. 

Noen selvhjelp-grupper har tilbud til bestemte mål-
grupper. LAR-brukere har for eksempel bare et begren-
set selvhjelpstilbud i Anonyme Narkomane (NA); der de 
kun kan møte enkelte, faste dager. Noen betegner dette 
som ekskluderende. At flere selvhjelpsgrupper følger 
«trinn»-modeller, kan ifølge noen komme i utakt med 
og eventuelt gå ut over behandlingsopplegget i virksom-
heten. Flere behandlere fremmer et ønske om å sam-
kjøre tilbudene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
og selvhjelpsgrupper slik at de følger samme progresjon. 

Noen har oppfordret brukerorganisasjonene til å 
danne flere grupper. En behandlingsenhet har valgt å be 
en organisasjon om å opprette et tilbud til deres pasien-
ter for å sikre at alle bruker-grupper skal ha tilbud om 
selvhjelp, uavhengig av type rusmiddelproblematikk.

Noen som svarer på undersøkelsen er bekymret for 

Man møter mange som har samme 
erfaring.

Et sosialt nettverk formidler håp.

Det nytter å høre personlige erfar-
inger. 

Noen ganger eneste ettervern etter 
utskrivelse fra TSB. 

Kan bli litt sekt.

«Trinn»-modeller kan komme i 
utakt med behandlingsopplegget 
hos oss.

Noen har «flyttet behandlingen» 
til NA-miljøet.

Mange selvhjelpsgrupper har med 
alkohol å gjøre. Anonyme narko-
mane mangler.
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om selvhjelp vil svekke deres egen behandling. Uttrykket 
«å flytte behandlingen til selvhjelpsgruppene» beskri-
ver behandlernes bekymring for om de selv får for lite 
materiale å arbeide med sammen med sin pasient, fordi 
pasienten «velger å dele på møter og ikke med behand-
leren». 

Enkelte vurderte det å delta fysisk på møter utenfor 
institusjonen som en risikosituasjon med mulighet for 
sprekk og tilbakefall, og at det kunne oppstå en ’smit-
teeffekt´ dersom noen sprekker. Andre mulige ulemper 
og/eller risikosituasjoner for brukere i en sårbar fase 
som ble nevnt, var at selvhjelpsgrupper kan fungerer 
som et ‘sjekkested’ for innlagte pasienter, at noen bru-
kere går inn i ‘hjelperrollen’ når de er innlagt, at det er 
‘dårlig ledelse’ i gruppene og at det også kan være et sted 
for ‘å dyrke selvmedlidenhet’. 

det finnes 499 selvhjelpsgrupper i rusfeltet i 
Norge, hvorav de fleste er 12-trinnsbaserte 
(Anonyme Alkoholiker (AA) og Anonyme 
Narkomane (NA)). (11)

Bare 15 prosent av ruspasientene i Norge moti-
veres aktivt til å delta i selvhjelpgrupper av sine 
behandlere. Mens tre fjerdedeler av norske 
ruspasienter ser på disse fellesskapene som en 
mulig ressurs. (12)

diskusjon
Undersøkelsen tyder på at kunnskap om at selvhjelps-
grupper kan være en ressurs og et supplement som kan 
bedre resultatet av TSB samt rollen de kan ha for å for-
sterke oppfølging etter utskrivning, er lite kjent. 

Tre av fire intervjuede opplyser at de har tilbud om 
deltakelse i selvhjelpsgrupper for brukere i TSB døgn-
behandling. Det beskrives stor variasjon av praksis – fra 
informasjonsplakat i avdelingen, institusjoner der per-
sonalet bistår brukerne med transport til selvhjelps-
grupper utenfor avdelingen og til krav om obligatorisk 
deltakelse i selvhjelpsgrupper som ledd i TSB. I tillegg 
er det eksempler på institusjoner som har en behand-
lingsmetodikk basert på 12-trinnsmodellen der selv-
hjelpsgrupper har en naturlig plass i behandlingsforlø-
pet og tiden etter utskrivelse, der lederne beskriver at 

selvhjelpsgrupper er en ressurs som forsterker effekten 
av rusbehandling, noe forskning også viser (12).

Aktiv henvisning til selvhjelpsgrupper øker delta-
kelsen mer enn informasjon om selvhjelpsgrupper (13) 
og bruk av Motiverende Intervju for å få en bruker til å 
delta i selvhjelpsgrupper øker deltakelsen og gir bedre 
behandlingsresultat enn et råd om å delta på selvhjelps-
grupper (14). Deltakelse på selvhjelpsgrupper er ikke 
bare avhengig av brukerens motivasjon, men institu-
sjonens og behandlers holdning og handling er også av 
betydning.

Forslag til tiltak
Øke fokus på selvhjelpsgrupper i TSB og kommu-
nale tjenester. Fagutøvere bør, dersom det er et 
eksisterende tilbud, aktivt henvise brukere for 
å øke deltakelsen i selvhjelpsgrupper under og 
etter behandling i TSB.

Mange flere enn det jeg hadde trodd sa at de hadde til-
bud om bruk av selvhjelpsgrupper, men til tross for at 
de fleste sa at det var et godt supplement og en viktig 
del av rehabilitering, var de ikke en aktiv pådriver på at 
pasienten skulle benytte selvhjelpsgrupper.

! VISSTE du AT ...

Sett med Eriks øyne
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Erfaringskonsulenter
En erfaringskonsulent er en person som er ansatt på 
bakgrunn av personlig erfaringskunnskap. Kunnskapen 
omfatter både erfaring med sykdom eller funksjons-
hemming i seg selv og erfaringer som pasient eller bru-
ker av tjenester. Man kan også ha tilegnet seg kunnska-
pen som nær pårørende. Erfaringskonsulenter er ansatt 
i virksomheten. 

16 av 48 enheter (33 prosent) av de intervjuede har ansatt 
erfaringskonsulenter. De private avtalepartnerne bruker 
erfaringskonsulenter mer enn helseforetak. 13 er private 
aktører og 3 er helseforetak. Av de som ikke har ansatte 
erfaringskonsulenter er det 16 private og 16 helseforetak 
(figur 8). Majoriteten av de private institusjonene med 
erfaringskonsulenter har brukt erfaringskompetanse 
som ledd i tilbudet i mange år. Flere av informantene ga 
uttrykk for at de ønsket å ansette erfaringskonsulenter, 
men at økonomiske rammer gjør dette vanskelig. 

Kjennskap til begrepet
Kunnskapen om hva en erfaringskonsulent er og hvil-
ket arbeid de utfører, var begrenset blant TSB-ledere, 
og i undersøkelsen kom det fram sterke ønsker om økt 
kunnskap om dette. Av de med ansatte erfaringskonsu-
lenter i enheten/helseforetaket ble en erfaringskonsu-
lent definert som en person med egenerfaring – enten 
tidligere rusmiddelavhengige eller pårørende – som er 
ansatt, ofte som miljøarbeidere og ikke nødvendigvis 
med fagkompetanse.

Rekruttering av erfaringskonsulenter
Rekrutteringsprosessen hos de som har ansatt erfarings-
konsulenter kan deles i to kategorier; offentlig utlysning 
og «håndplukking». I offentlige helseforetak er anset-
telser etter forutgående utlysning mest vanlig. Hos 
private avtalepartnere er det vanligere å tilby stillinger 
som erfaringskonsulenter til tidligere brukere som blir 
vurdert som egnet for dette arbeidet. Flere av de private 
institusjonene sier at etter rusreformen har de regionale 
helseforetakene hatt et økt fokus på formell kompetanse 
hos arbeidstakerne med krav om minimum treårig høy-
skoleutdanning hos personalet. Dette oppleves som et 
hinder for å rekruttere personell med erfaringskompe-
tanse dersom de ikke samtidig har formell utdanning. 

Erfaring med å ansette erfaringskonsulenter
Gjennomgående er TSB-ledernes erfaring med ansatte 
erfaringskonsulenter god, men flere understreker at det 
er personavhengig og at den ansatte «må være egnet» 
for arbeidet. De intervjuede har inntrykk av at både 
ansatte fagfolk og brukere opplever det som positivt at 
erfaringskompetanse blir en del av behandlingstilbudet 
Flere påpeker at dette er viktig for pasientene og gir mot-
ivasjon. Videre opplever mange at erfaringskonsulenter 
får en helt annen kontakt med brukerne enn fagfolk på 
grunn av egenerfaringen de besitter: De kommer raskere 
i dialog med brukerne, får tillit og respekt fra brukerne, 
har et nyansert perspektiv på avhengighetsproblematikk 
og kan kjenne igjen negativ utvikling hos enkeltindivi-
der eller på gruppenivå på en annen måte enn fagper-
soner. Flere forklarer at en erfaringskonsulent som selv 

Figur 8: Antall TSB-
enheter som har ansatt 
erfaringskonsulenter
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har vært gjennom behandling (for eksempel 12-trinns-
modellen) og kjenner programmet, hever kvaliteten på 
behandlingen og får brukerne til å forbli på enheten. En 
av de intervjuede beskriver at enheten/institusjonen ikke 
kunne drevet god behandling uten erfaringskonsulenter.  

Spesifikke arbeidsoppgaver som lederne mener at erfa-
ringskonsulenter kan utføre, er for eksempel arbeid med 
endringsfokusert rådgivning og samtaler med pårø-
rende. I større enheter (helseforetak) har erfaringskon-
sulenter også arbeidsoppgaver på systemnivå, der de er 
bindeledd mellom brukerråd og ledelse, deltar i pro-
sjektarbeid og underviser ansatte. 

Lederne melder om få ulemper ved å ansette en erfa-
ringskonsulent. De som nevnes oftest, er muligheten for 
tilbakefall hos erfaringskonsulenten, individuelle egen-
skaper, episoder med «manglende profesjonalitet» og 
at arbeidet kan medføre en for stor belastning for erfa-
ringskonsulenten. 

diskusjon
Kunnskapen og erfaringen om erfaringskonsulen-
ter var begrenset blant TSB-ledere og det fremkom er 
sterkt ønske om mer kunnskap om det. En tredjedel i 
denne undersøkelsen ser ansettelse av personer med 
erfaringskompetanse som et nødvendig supplement til 
øvrig behandling. Det tyder på en positiv holdning til 
brukererfaringens betydning i behandling og utvikling 
av rusbehandling.

Flere rusbehandlingsmiljøer har tidligere erfaringer 
med å bruke brukererfaring i utvikling og gjennomfø-
ring av behandlingstilbudet. Formelle krav fra regionale 
helseforetak om minimum treårig høgskoleutdanning 
hos ansatte i TSB har imidlertid gjort at dette oppfat-
tes som vanskeligere, spesielt hos de private avtalepart-
nerne. Det kan derfor være viktig å tydeliggjøre ram-
mebetingelsene og i hvilke sammenhenger en kan bruke 
erfaringskonsulenter og likemenn, slik at det supplerer 
fagkompetansen. 

Bruk av likemenn og erfaringskonsulenter er begge 
tiltak som i dag bare et fåtall TSB-tiltak tar i bruk. 
Likemenn er slik det har vært brukt en ordning som 
har elementer fra selvhjelpstradisjonen og bidrar mer 
til brukermedvirkning på individnivå, mens erfarings-
konsulenter oftere bidrar med utvikling av det konkrete 
behandlingstilbudet og er derfor også et tiltak på tje-

Praksiseksempel – stillingsannonse*:

Søndre Vestfold DPS søker 
erfaringskonsulent

Prosjektstilling for 2 år med mulighet for forlengelse.

Stillingsstørrelse 40%. Arbeidstiden vil være fleksibel, 
med noe arbeid på kveldstid.

Arbeidsoppgaver
Erfaringskonsulentens hovedoppgave vil være utvik-
ling, planlegging og gjennomføring av opplæringspro-
gram rettet mot pasienter og pårørende både internt 
og eksternt. Et sentralt mål er å bidra til økt bruker-
medvirkning i vår virksomhet.
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av LMS-

kurs sammen med fagpersoner.
• Informasjons- og opplysningsarbeid internt og 

eksternt
• Bidra i avdelingens (intern-) undervisning både  

for pasienter, pårørende og ansatte
• Fungere som kunnskapsbank for pasienter, 

pårørende og ansatte 

Kvalifikasjoner
Egenerfaring med psykiske problemer, evt. pårørende-
erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker søkere som 
selv har erfaring med psykiske problemer og som i dag 
er i stand til å gå inn i en stilling som ressursperson for 
pasienter, pårørende og fagpersoner. Erfaring fra bru-
kerundervisning og likemannsarbeid er en fordel. Det 
stilles ingen formelle krav til utdanning utover fullført 
videregående skole, men utdanning innen helse- og 
sosialfag vil kunne være nyttig i stillingen.

Ønskelige tilleggskvalifikasjoner
• Helse-/sosialfaglig, pedagogisk utdanning og/eller 

annen relevant utdanning
• Fortrolig med bruk av IT
• Være tydelig, synlig og kontaktskapende
• Evne til å arbeide systematisk og langsiktig
• Ha gode samhandlingsevner

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
• Selvstendig og variert arbeid i et godt faglig og sosi-

alt arbeidsdmiljø

* «Annonsen» er lett omarbeidet fra en publisert annonse.
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nestenivå. Både likemenn og erfaringskonsulenter kan 
være et virkemiddel for å bygge opp systematisk bruker-
kompetanse og kan dermed også bidra til en styrking av 
brukerorganisasjonene. 

Erfaringene med erfaringskonsulenter som beskri-
ves i denne undersøkelsen fremstår som positive og det 
kan være nyttig å videreutvikle metodene.

Forslag til tiltak
Erfaringer med erfaringskonsulenter og likemanns-
tjeneste bør videreutvikles og systematiseres.

Brukerorganisasjoner bør vurdere å lage infor-
masjonsmateriell til TSB-enheter og brukere om 
både likemenn og erfaringskonsulenter. 

Brukerorganisasjonene bør styrkes for å bygge 
opp systematisk brukerkompetanse til bruk for 
både likemenn og erfaringskonsulenter og bru-
kerrepresentanter i brukerråd.

Mange av de jeg har snakket med synes erfaringskon-
sulenter er en god idè. Men begrensninger i økonomi 
og krav til formell kompetanse gjør at det ikke er mulig. 
Her er det noe som ikke rimer. Mener du at egen erfa-
ring er viktig, må du kunne ansette de som du mener du 
har behov for. 

Sett med Eriks øyne

Pasientene er ofte begeistret.

Et sosialt nettverk, formidler håp.

De kjenner mønstre – gjennom-
skuer fortere – treffer spikeren. 

En må finne personer som er 
egnet.

De kan sprekke selv.

De får en annen dialog med pasi-
entene og får respekt.

Foto: Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto)
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Likemenn 
En likemann er en person som er i samme eller tilsva-
rende livssituasjon som en selv, og som en har mulighet 
for å dele erfaringer om dette med (15). En likemann 
har egenerfaring med livssituasjonen eller kan være 
pårørende. Det finnes mange ulike likemannsordninger 
i Norge og ordningen benyttes ved stadig flere sykdoms-
tilstander. Likemenn er oftest frivillige som hovedsake-
lig stiller opp uten lønn innen et etablert rammeverk i 
en organisasjon eller gruppe. I selvhjelpsgrupper som 
benytter tolvtrinnsmodellen har en uformell form for 
likemannsordning lang tradisjon. Bruker- og pårøren-
deorganisasjonene i rusfeltet bidrar også med egenerfa-
ringen i arbeidet med enkelt brukere, i tillegg til arbeid 
på systemnivå. To brukerorganisasjoner rekrutterer tid-
ligere brukere som likemenn, tilbyr opplæring og kvali-
tetssikrer tjenesten blant annet ved å veilede dem. 

Mens erfaringskonsulenter ofte bidrar på systemnivå 
med å utvikle konkrete behandlingstilbud, bidrar like-
menn oftest til selvhjelp og brukermedvirkning på indi-
vidnivå. Denne undersøkelsen tar for seg bruk av like-
menn utenfor selvhjelpsgrupper.

..en fadderordning var det første elementet i 
Anonyme alkoholikere? Da Bill W., den ene av 
AAs grunnleggere, hadde vært edru noen få 
måneder, ble han grepet av en kraftig trang til 
å drikke: «Du trenger en annen alkoholiker å 
snakke med. Du trenger en annen alkoholiker 
akkurat like mye som han trenger deg!» var 
erkjennelsen. Han fant Dr. Bob, som desperat 
hadde forsøkt, men uten hell, å stoppe å drikke. 
Ut fra deres felles behov ble AA født i 1946.*

Kjennskap til begrepet 
Under halvparten av de som ble intervjuet i denne 
undersøkelsen hadde kunnskap om eller kjennskap til 
begrepet likemenn. Noen hadde forståelse av at likemenn 
var en fadder eller sponsor fra Anonyme Alkoholikere 
eller Anonyme Narkomane-fellesskapene (AA/NA), 
mens en del hadde kunnskap om likemann-modellen 

til brukerorganisasjonen A-larm. Andre hadde inntrykk 
av at likemenn var ansatte erfaringskonsulenter, mens 
noen få mente at dette var personer som «kom utenfra» 
uten formell kompetanse og deltok i behandlingsenhe-
tens aktiviteter. 

Har / planlegger likemanstjeneste
Har ikke likemanstjeneste

Figur 7: Status for tilbud om likemannstjeneste under 
behandlingen i 48 TSB-enheter 

Informasjon om likemannstjenester 
Fire av de 48 intervjuede (8 prosent) har eller er i ferd 
med å etablere tilbud om likemannstjenester. To er hel-
seforetak og to er private avtalepartnere. Tre har hatt 
dette i tre år eller lengre og én er i etableringsfasen. På 
ett sted benyttet man likemenn i ruspoliklinikken og på 
avrusnings-avdelingen. I tillegg til hadde en brukerorga-
nisasjon også informert innlagte brukere og ansatte om 
en likemannstjeneste som brukerorganisasjonen tilbød.

Hvordan rekrutteres likemenn? Én respondent 
beskriver at enheten samarbeidet om å rekruttere tid-
ligere inneliggende pasienter til å være likemenn for 
nåværende pasienter, basert på egnethet. De resterende 
to rekrutterer gjennom brukerorganisasjonene A-larm 
og LAR-Nett Norge. 

Erfaringer med å benytte likemenn 
De få som i en tid har benyttet likemannstjenester som 
supplement til behandlingen, hadde gode erfaringer. En av 
virksomhetene hadde hatt tilbud om likemannstjeneste i 
flere år og beskrev et etablert samarbeid med en brukeror-
ganisasjon som rekrutterer tidligere brukere til likemenn. 

De som har erfaring med likemenn beskriver ord-
ningen som at en person kan støtte og «gå ved siden 

! VISSTE du AT ...

8 %

92 %

* www.Anonymealkoholikere.no
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av» brukeren både i forkant av behandling, gjennom 
behandling og etter behandling. Likemenn kunne følge 
brukeren til møter hos AA/NA og følge med brukeren 
til andre møter i behandlingssystemet. Likemenn får en 
spesiell rolle siden han/hun ikke er en del av behand-
lingssystemet og kan være den personen som brukeren 
har tettest kontakt med gjennom et behandlingsforløp. 
En av dem som benyttet likemenn i avdelingen hadde 
avtale med en brukerorganisasjon om at man også 
brukte likemenn i ruspoliklinikken og på avrusnings-
avdelingen. I tillegg var brukerorganisasjonen også inne 
på avdelingen og informerte ansatte og inneliggende 
brukere om likemanntjenesten. Dette ble vurdert som 
positivt av brukere og ansatte. 

diskusjon
Kartleggingen tyder på at likemannsordninger utenfor 
selvhjelpsgrupper er noe de færreste TSB-miljøene bru-
ker aktivt i behandling og oppfølging av rusavhengige. 
Kun 3 av 48 har tilbud om bruk av likemenn som sup-
plement til behandlingen og ett sted har dette under eta-
blering. Årsakene til at få benytter likemenn på denne 
måten, kan være sammensatte. Det kan være et resultat av 
at ledere har en negativ holdning til at pasienter i behand-
ling kan ha nytte av kontakt med likemenn. Det kan også 
være et uttrykk for at å kople likemenn og pasienter/ 
brukere ikke sees som en del av ansvaret og oppgaven til 
TSB-enheten, men noe pasienter selv kan finne ut av etter 
behandlingen. 

Flere av informantene ga uttrykk for at de hadde 
kjennskap til sponsor/fadderordninger som AA/
NA-fellesskapene har hatt i mange år, men ikke kjente 
til likemannsordningen med utgangspunkt i brukeror-
ganisasjonene. Det kan også være et uttrykk for at det 
kun har vært gjennomført lokale forsøk med tillits-
mannsordninger i deler av landet og med utgangspunkt 
i brukerorganisasjonene A-larm og Lar-Nett Norge. Det 
har ikke vært gjennomført nasjonale forsøk med bruk 
av likemenn gjennom brukerorganisasjonene. Det er 
heller ikke formulert styringsforventninger om at TSB-
miljøene skal tilrettelegge for at brukere kan ha kontakt 
med andre med tilsvarende erfaringer som en del av 
behandlingen.

De informantene som har erfaring med systematisk 
bruk av likemenn, gir eksempler på positive erfaringer 
med at kontakten med likemenn øker pasientens egen-

det gode eksempel
Som et ledd i Helsedirektoratets forsøk med til-
litspersoner til rusavhengige 2008–2011 ble det 
prøvet ut flere måter å gi tett individuell opp-
følging til rusavhengige, mobilisere tjenestene 
rundt den enkelte og bidra til bedre hverdag 
og mestring. I Kristiansand inngikk bruker- og 
pårørendeorganisasjon A-larm partnerskap med 
kommunen om å drive tillitspersonprosjektet i 
kommunen med likemenn i en tillitspersonrolle. 
Unge voksne med rusavhengighet kunne velge å 
bli tildelt en en likemann med personlig erfaring. 
Han eller hun hadde ansvar for å yte relasjonell 
bistand til ungdommen. Samtidig hadde en kom-
munalt ansatt koordinator ansvar for koordine-
ring av tjenester rundt brukeren. Erfaringene var 
at dette prosjektet lyktes godt, blant annet med å 
inkludere brukerne, øke opplevelser av mestring 
og gi økt innsikt i eget behandlingsbehov. (17)

Foto: Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto)

Fungerer bra, men man må være 
personlig egnet.

Likemennene er til å stole på.

Har aldri hørt om ordningen.
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mestring gjennom hele pasientforløpet. Da de intervju-
ede fikk høre om ordningen fra prosjektleder, ga flere 
uttrykk for at det var en ordning de ønsket å få mer 
kunnskap om. Dette kan tyde på at det å benytte bru-
kere med egenerfaring som likemann og andre lignende 
ordninger vil kunne bli videreutviklet i tiden fremover. 
At ordningen tas mer i bruk av grupper med langva-
rige helseproblemer eller funksjonsnedsettelser, vil også 
kunne skape større rom for utvikling av ordningen. 

Forslag til tiltak
Brukerorganisasjoner bør vurdere informasjons-
tiltak om både likemenn og erfaringskonsulenter 
– til TSB-enheter som kan gi denne informasjo-
nen videre til brukere som eventuelt ønsker å få 
kontakt med en likemann. 

Sett med Eriks øyne
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Likemenn er et begrep som få på rusfeltet vet hva inne-
bærer. Mange spurte om hva en likemannsordning er. 
Jeg benyttet anledningen til å informere om dette. Det 
var positivt at så mange syntes det var et spennende 
tema og ville vite mer. 
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21. Hva synes pasientene om ordningen?
22. Hva er de største fordelene med selvhjelpsgrupper?
23. Hva er de største ulempene med selvhjelpsgrupper?
24. Har dere noe skriftlig materiell som du kan sende oss?
25. Andre ting du vil nevne?
26. Har dere vurdert om dette kunne være noe for dere?
Ved svar nei gå til spørsmål 28.
27. Kan du si noe om hvorfor dette ikke ble aktuelt for dere?
28. Andre ting du vil nevne?

Brukerstyrte senger
29. Har dere tilbud om brukerstyrte senger i virksomheten/

avdelingen?
Ved svar nei gå til spørsmål 39
30. Hva definerer du som brukerstyrte senger?
31. Hvordan bruker dere disse?
32. Hvor lenge har dere hatt denne ordningen?
33. Hvilke erfaringer har dere med dette?
34. Hva synes pasientene om tilbudet?
35. Hva er de største fordelene med brukerstyrte senger?
36. Hva er de største ulempene med brukerstyrte senger?
37. Har dere noe skriftlig materiell om ordningen som  

du kan sende oss?
38. Andre ting du vil nevne?
39. Har dere vurdert om dette kan være noe for dere?
Ved svar nei gå til spørsmål 41.
40. Kan du si noe om hvorfor dette ikke ble aktuelt.

41. Andre ting du vil nevne?
Tillitsvalgt ordninger for pasientene
42. Har dere tillitsvalgt ordninger for pasientene i virksomhe-

ten/avdelingen?
Ved svar nei gå til spørsmål 52
43. Hvordan velges de tillitsvalgte?
44. Hva er oppgavene og ansvaret til de tillitsvalgte?
45. Hvor lenge har dere hatt denne type ordning?
46. Hvilke erfaringer har dere hatt med ordningen?
47. Har de tillitsvalgte et mandat, arbeidsinstruks eller liknende?
48. Hva er de største fordelene med tillitsvalgte?
49. Hva er de største ulempene med tillitsvalgte?
50. Har dere skriftlig materiell som du kan sende oss?
51. Andre ting du vil nevne?
52. Har dere vurdert om dette kan være aktuelt for dere?
Ved svar nei gå til spørsmål 54
53. Kan du si noe om hvorfor dette ikke ble aktuelt for dere?
54. Andre ting du vil nevne?

Likemenn
55. Har dere tilbud om likemannstjenester i virksomheten/

avdelingen?
Ved svar nei gå til spørsmål 65
56. Hva definerer du som likemannstjenester?
57. Hvor lenge har dere hatt dette tilbudet?
58. Hvilke erfaringer har dere med ordningen?
59. Hva synes pasientene om tilbudet?
60. Hvordan rekrutterer dere likemenn?
61. Hva er de største fordelene med likemannstjenester?
62. Hva er de største ulempene med likemannstjenester?
63. Har dere skriftlig materiell om ordningen som du kan 

sende oss?
64. Andre ting du vil nevne?
65. Har dere vurdert om dette kan være noe for dere?
Ved svar nei gå til spørsmål 67
66. Kan du si noe om hvorfor dette ikke ble aktuelt?
67. Andre ting du vil nevne ?

Erfaringskonsulenter
68. Har dere ansatte erfaringskonsulenter i virksomheten/ 

avdelingen?
Ved svar nei gå til spørsmål 77
69. Hvordan definerer du en erfaringskonsulent, eventuelt hvilken 

bakgrunn har erfaringskonsulenter og hva gjør de hos dere?
70. Hvor lenge har den/de vært ansatt?
71. Hvilke erfaringer har dere med ansatte med denne  

kompetansen?
72. Hvordan ble disse rekruttert?
73. Hva er de største fordelene med erfaringskonsulenter?
74. Hva er de største ulempene med erfaringskonsulenter?
75. Har dere en arbeids-/stillingsbeskrivelse du kan sende oss?
76. Andre ting du vil nevne?
77. Har dere vurdert om dette kan være aktuelt for dere?
Ved svar nei gå til spørsmål 79
78. Kan du si noe om hvorfor dette ikke ble aktuelt for dere?
79. Andre ting du vil nevne?

Vedlegg
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