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Sammen kan vi arbeide med å hindre  
drop-out fra rusbehandling!

I statsbudsjettet for 2014 
ble det satt av midler til 
å etablere egne drop-out-
team i alle helseregioner. 
Nasjonal kompetansetje-
neste TSB fikk i oppdrag 
å koordinere arbeidet. 

Prosjektet har hatt fem 
målsetninger: 

• Bidra til at oppbyggingen av drop-out-team baserer 
seg på eksisterende kunnskap fra forskning, kliniske 
erfaringer og brukerkunnskap. 

• Oppdatere og spre kunnskapen som vi har om drop-
out gjennom å lage en sjekkliste basert på tilgjenge-
lig evidens (forskning, kliniske erfaringer og bruker-
erfar inger). 

• Bidra til at feedbackverktøy tas i bruk i ulike behand-
lingstilbud på en systematisk måte.

• Bidra til en felles faglig forståelse for fenomenet 
drop-out.

• Systematisere og evaluere erfaringene fra de ulike lokale 
intervensjonene for å forebygge frafall fra behand lings-
forløp.

En grunnstein i kunnskapsgrunnlaget for prosjektet, er 
en oppsummering av relevant forskning om drop-out 
(Brorson 2013). Tydeligheten i dette kunnskapsgrunn-
laget har vært en styrke i fagutviklingen som er skjedd i 
regi av prosjektet. 

I fellesskap har den nasjonale prosjektgruppa laget 
en sjekkliste med forslag til konkrete tiltak for å hindre 

drop-out fra rusbehandling. Sjekklisten er et bidrag til å 
ta med seg kunnskapen fra forskningen inn i hverdagen. 
Innholdet i de lokale prosjektene har representert en 
stor faglig bredde; fra oppsøkende team av likepersoner, 
til arbeid med overganger i behandlingsløp, milepæls-
møter, mestringssamtaler, lokale sjekklister, feedback-
verktøy og mye mer. 

Erfaringer og resultater oppsummeres i denne utgaven 
av vår skriftserie. Underveis i prosjektet har drop-out-
team og aktører i feltet delt raust av erfaringer de har gjort 
både lokalt og nasjonalt. Nasjonal kompetanse tjeneste 
TSB har hatt gleden av å fasilitere denne erfaringsut-
vekslingen, blant annet gjennom regelmessige møter der 
lokale prosjektledere, brukerrepresentanter, forskere og 
andre ansatte ved kompetansetjenesten, har deltatt. 

Jeg vil gratulere og takke alle som har bidratt i drop-out-
prosjektet. En spesiell takk til alle drop-out-team – med 
prosjektledere i spissen – som hver for seg og i felles skap 
har bidratt til erfaringer og resultater. Erfaringene viser at 
gjennom koordinering og samarbeid bygger vi kunnskap 
steg for steg, og får til mer enn når vi arbeider hver for oss. 
Jeg håper denne rapporten fra prosjektet kan inspirere 
flere brukere, fagfolk og forskere til å fortsette arbeidet 
med å hindre drop-out fra rusbehandling.

Espen Ajo Arnevik, PhD
Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo universitetssykehus
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Regjeringen setter årlig av midler til drop-out-team i 
hver helseregion for å utvikle metoder og tiltak som 
kan hindre frafall fra rusbehandling. Nasjonal kompe-
tansetjeneste TSB koordinerer teamenes arbeid med 
å dele kunnskap og erfaringer. 

SØRLANDET:

Ansvarlig: Avdeling for rus- og avhengighetsbe-
handling (ARA), Enhet for forskning, fagut-
vikling og undervisning, Sørlandet sykehus HF.
Op pgave : Dokumentere betydningen av for-
hånds samtale per telefon med pasienter som skal 
innlegges til planlagt avrusning  i ARA. Beskrive 
sårbare overganger i behandlings kjeden, for 
eksempel der pasienten overføres fra akuttbe-
handling/utredning til behandlingstilbud hos 
private aktører. Foreslå tiltak som kan bidra til at 
flere pasienter fullfører planlagt behandling der 
flere aktører er involvert. 

OSLO:

An svarlig: Seksjon Rus- og avhen-
gighetsbehandling Voksen, Oslo 
universitetssykehus.
Oppgave: Behandlerteam og pasient 
holder regelmessige milepælsmøter. 
Her vurderer de behandlingsforløpet 
sett opp mot behandlingsplanen, og 
drøfter behov for eventuelle juster-
inger.

Ansvarlig: Enhet for rus og psykiatri, 
Diakonhjemmet sykehus.
Oppgave: Utarbeide og prøve ut en 
sjekkliste for forebygging av tidlig 
drop-out hos pasienter under 23 år.

EKZ�ͳEKZ'�͗

Ansvarlig: Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
Oppgave: Kartlegge omfanget av drop-out fra TSB i klinikken.
Få kunnskap om barrierer mot å ta imot rusbehandling ved hjelp av intervjuer med 
pasienter, pårørende, hjelpeapparat og henvisere. Ta i bruk feedbackverktøy i rus-
behandling for å undersøke om bruk av slike verktøy kan hjelpe behandlere til å 
oppdage pasienter som står i fare for å droppe ut av behandling. Delta i utvikling av 
sjekkliste for forebygging av drop-out.

D/�dͳEKZ'�͗

Ansvarlig: Seksjon for regional analyse og pasi-
entkoordinering, Klinikk for rus- og avhengig-
hetsmedisin, St. Olavs Hospital.
Oppgave: Anbefale et feedbackverktøy til 
bruk i TSB og gi opplæring og oppfølging i 
imple mentering av dette. Syste matisere og 
evaluere erfaringene fra de ulike behandlings-
intervensjonene og ta i bruk sjekkliste.

^d�s�E'�Z͗

Ansvarlig: Divisjon for rus og psykisk helse, 
Helse Stavanger HF.
Oppgave: Opprette mobilt innsatsteam som 
skal bidra til å forebygge eller reparere drop-
out.

HINDRE

FRA RUSBEHANDLING
DROP-OUT
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'ŽĚ� ĂůůŝĂŶƐĞ� ŵĞůůŽŵ� ƚĞƌĂƉĞƵƚ� ŽŐ� ƉĂƐŝĞŶƚ� ƆŬĞƌ�
sjansen for et godt behandlingsresultat. Likevel 
ƐƉƆƌ�ĚĞ�ĨčƌƌĞƐƚĞ�ƚĞƌĂƉĞƵƚĞƌ�Žŵ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ƉĂƐŝĞŶ-
ten opplever behandlingen.

– Det er pasientens vurdering av behandling som har 
sammenheng med hvor vellykket den blir. Behandling 
som oppleves som uvirksom, øker risikoen for at pasi-
enten dropper ut, sier psykolog og doktorgradsstipendiat 
Hanne H. Brorson.

Drop-out kan skyldes terapeutens 
behandlingsopplegg 

Hanne H. Brorson
Stilling: Doktorgradsstipendiat ved Psykologisk 
Institutt, Universitetet i Oslo, er utdannet psykolog.
Aktuell: Har oppsummert internasjonale studier med 
pasienter i rusbehandling for å undersøke faktorer 
som gir økt risiko for drop-out. Se oppsummeringen 
på film: www.tsb.no

HVEM ER ...

ʹ�dĞƌĂƉĞƵƚĞƌ�ďƆƌ�ƚĂ�ŝ�ďƌƵŬ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�ĨŽƌ�Ċ�ǀŝƚĞ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ƉĂƐŝĞŶƚĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞƚ͕�ŽŐ�ĨŽƌ�Ċ�ŬƵŶŶĞ�ũƵƐƚĞƌĞ�ŬƵƌƐĞŶ�ƉĊ�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ�ŚǀŝƐ�
det trengs, sier doktorgradsstipendiat Hanne H. Brorson.
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Må finne andre årsaker
«Pasienten var ikke motivert». Dette har ofte blitt sett 
på som årsaken til at pasienter med ruslidelse dropper 
ut av behandling. Brorson og en gruppe kolleger ved 
Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo har opp-
summert forskningen på området. Konklusjonen er at 
årsaken til drop-out like gjerne kan ligge hos terapeuten 
og i behandlingsopplegget. 

Forskerne har gått gjennom 122 studier fra hele verden 
fra de seneste 21 årene. Forskningen har omfattet nesten 
200.000 pasienter i rusbehandling. Over 90 prosent av 
denne forskningen har konsentrert seg om forhold ved 
pasientene som alder, kjønn, utdanning, sivilstand, type 
avhengighet, motivasjon og psykiatriske diagnoser. Med 
få unntak, forklarer ikke disse faktorene hvorfor noen 
dropper ut, mens andre blir. Grunnen er enkel, pasienter 
som dropper ut er forskjellige.

Brorson mener at det er på høy tid å lete andre steder 
enn hos pasienten. 

Å nå målet gir håp
Seks av de 122 studiene har undersøkt forhold knyttet til 
terapeuten. I disse studiene fant forskerne at god allianse 
er avgjørende for om et behandlingsopplegg gjennom-
føres og virker – og altså reduserer sjansen for drop-out. 

For å illustrere betydningen av allianse, refererer 
Brorson til en fersk studie med pasienter i behandling for 
depresjon. Pasientene ble delt inn i to grupper. Den ene 
gruppen fikk antidepressiva, mens den andre gruppen fikk 
placebo. Verken legene eller pasientene visste hva tablet-
tene inneholdt. Gruppen som mottok placebo og opplevde 
en god allianse med legen sin, oppnådde bedre behand-
lingsresultater enn pasientene som mottok legemiddelet 
og hadde en dårlig allianse. Allianse hadde med andre ord 
større betydning enn legemidlene.

God allianse innebærer blant annet enighet om målet 
for behandlingen. For de fleste pasienter vil oppnåelse av 
målet, eller det å nærme seg målet, føre til færre psykiske 
plager, bedre forhold til seg selv og andre samt økt mest-
ring av hverdagen. Feedbackverktøy skaffer terapeutene 
fortløpende informasjon om pasientenes utvikling på 
disse områdene, og gjør det enklere for terapeutene å vur-
dere om riktig behandlingstilnærming er valgt.

Optimister på egne vegne
En gruppe forskere lagde en slags konkurranse mellom 
terapeuter og feedbackverktøyet OQ45. Konkurransen 

Allianse 
Av 122 studier var det seks som tematiserte allianse. 
�ůůĞ�ƐƚƵĚŝĞŶĞ�ǀŝƐƚĞ�Ăƚ�ŚƆǇ�ƐĐŽƌĞ�ƉĊ�ĂůůŝĂŶƐĞ�ŬƵŶŶĞ�
forutsi redusert drop-out rate. Allianse handler 
om at pasienten og behandler samarbeider om 
mål for behandlingen, er enig om tema for sam-
arbeidet og hvordan samarbeidet skal foregå. Det 
er også en fordel dersom det er et følelsesmessig 
bånd mellom pasient og terapeut. 

Kognitiv funksjon
Av 122 studier var det 11 studier som undersøkte om 
redusert kognitiv funksjon kunne forutsi drop-out. 
Alle viste sammenheng mellom redusert kognitiv 
funksjon og drop-out. Kognitiv funksjon er blant 
annet evne til å huske, lære nytt, være oppmerk-
som, planlegge og å tenke logisk.

Personlighetsproblemer
Av 122 studier var det 38 studier som undersøkte 
om pasientens diagnoser kunne forutsi drop-out. 
Dyssosial personlighetsforstyrrelse viste seg å være 
den diagnosen som i størst grad kunne forutsi økt 
risiko for drop-out. Denne formen for personlighets-
forstyrrelse innebærer ofte likegyldighet for sosiale 
forpliktelser og mangel på forståelse for andres 
følelser, lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for 
sinneutbrudd.

Ung alder
Av 122 studier var det 72 studier som undersøkte 
om alder kunne si noe om sjansen for drop-out. 
En tredjedel av studiene mente at ung alder kunne 
forutsi økt risiko for drop-out.

?
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gikk ut på å identifisere hvilke pasienter som ville opp-
leve forverring i løpet av behandlingen. Mens OQ45 
klarte å identifiserte 78 prosent av pasientene som ble 
dårligere, klarte terapeutene bare å oppdage 2,5 prosent. 
Dette kan ha sammenheng med at terapeuter er opti-
mistiske på egne vegne, og ofte overvurderer effekten av 
tilnærmingen de har valgt. En studie viser at hele 90 pro-
sent av terapeutene mener at de er bedre enn gjennom-
snittsterapeuten. 

Vil informere, ikke tvinge
Seks studier med 11 000 pasienter demonstrerte at 
pasient gruppene som brukte feedbackverktøy sammen 
med sin terapeut hadde mindre tilbakefall til tilstan-
den de ble behandlet for, mindre drop-out og kortere 
behandlingstid.

Men Brorson vil ikke at terapeuter skal pålegges å 
bruke feedbackverktøy.

– Jeg har mer tro på å informere terapeuter om nyt-
ten av feedbackverktøy, og kanskje kan det være en idé 
å informere pasientene slik at de kan etterspørre feed-
back-verktøy hvis terapeuten ikke allerede bruker det, 
sier Brorson.

Halvparten  
av pasientene  
dropper ut
Internasjonal forskning viser at rundt regnet halvparten 
av pasienter i rusbehandling avslutter behandlingen før 
planlagt tidspunkt. Tallene påvirkes av  faktorer som 
hvordan man definerer begrepet drop-out, type regis-
trering etc. På tross av slike usikkerheter i dokumenta-
sjonen,  ser vi at de lokale prosjektenes drop-out regis-
treringer er på samme nivå og har samme variasjons-
bredde som de internasjonale tallene. 

Tallene i tabellen under er fra de nyeste internasjo-
nale studiene som er oppsummert av Hanne Brorson 
(2013). Øvrige tabeller viser resultater fra målinger av 
drop-out-forekomst i Norge.

Avgiftning: 22-43 prosent
Poliklinikk: 23-50 prosent
�ƆŐŶ͗ 17-57 prosent
LAR: 32-68 prosent

<ŝůĚĞ͗��ƌŽƌƐŽŶ�Ğƚ�Ăů͘�;ϮϬϭϯͿ�ͨ�ƌŽƉͲŽƵƚ�ĨƌŽŵ�ĂĚĚŝĐƚŝŽŶ�
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͗���ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ�ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ�ƌŝƐŬ�ĨĂĐƚŽƌƐͩ͘

Drop-out fra avhengighetsbehandling 
kartlagt i internasjonale studier

Hanne H. Brorson mener at det er på høy tid å lete etter 
drop-out-faktorer andre steder enn hos pasienten.
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Drop-out blir ny kvalitetsindikator
Helsedirektoratet har besluttet at antall «drop-
ŽƵƚͩ�ƉĊ�ŚǀĞƌƚ�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐƚĞĚ�ďůŝƌ�ĞŶ�ŶǇ�ŬǀĂůŝƚĞƚƐ-
indikator innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbe-
handling. Kvalitets indikatoren vil etter planen 
publiseres på helsenorge.no senest våren 2017. 

Kvalitetsindikatoren er ikke endelig definert. 
Den foreløpige definisjonen som måltallene skal 
baseres på er behandlingsavbrudd initiert fra 
behandler/institusjon uten gjensidig avtale og/
eller behandlingsavbrudd initiert fra pasientens 
side (beskjed gitt eller beskjed ikke gitt). 

Norsk pasientregister (NPR) inneholder helse-
opplysninger om alle som diagnostiseres, utredes 
eller behandles i spesialisthelsetjenesten i Norge. 
Rapporteringen til NPR er obligatorisk for alle hel-
seforetak og private institu sjoner som har avtale 
med et regionalt helseforetak eller HELFO.

Kilde: Drop-out-teamet v/Psykisk helse- og 
rusklinikken, UNN HF.  

Drop-out fra TSB ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge 2014

Drop-out-rater fra TSB,  
Helseregion Midt-Norge

Drop-out ved overgang fra ARA 
^ƆƌůĂŶĚĞƚ�ƐǇŬĞŚƵƐ�ƚŝů�ƉƌŝǀĂƚĞ�ďĞŚĂŶĚ-
lingsenheter 2013
Utvalg: 48 pasienter i overgang fra ARA ved  
Sørlan det sykehus til private institusjoner i 2013. 
 Alle pasientene var under 30 år. Undersøkelsen 
gjelder de fire private institusjonene som ARA 
brukte mest i 2013:
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■  Av de 25 som møtte opp, fullførte 10 
pasienter (40 prosent) behandlingen

■ Drop-out av de som møtte til 
behandlingen

Kilde: Avdeling for rus- og avhengighets-
behandling (ARA), Sørlandet sykehus HF.

■ 23 pasienter (48 prosent) av de henviste  
startet ikke behandling i private enheter.  
19 pasienter trakk søknaden før oppstart

■ 25 pasientene (52 prosent) møtte til behandling

2014 2015

2014:
■  82,8 % fullførte
■  17,2 %  avbrøt behandling
Av 2570 utskrivelser var 441 avbrutt behandling

2015:
■  82,9 % fullførte
■  17,1 % avbrøt behandling.
Av 2772 utskrivelser var 473 avbrutt behandling

Kilde: Seksjon for analyse og pasientkoordinering,  
St Olavs Hospital. 

48 %

40 %

52 %

60 %

Utvalg: 414 pasienthenvisninger av disse var det 
28% som ikke møtte til behandling.

Av de 297 som møtte til behandling var det:
■  67 % gjennomførte behandlingen
■ 28 % avbrøt behandlingen
■  5 % avbrøt behandling begrunnet av behandler
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Hvorfor trenger vi en sjekkliste  
for å hindre drop-out?

• For å minne oss om de viktigste faktorene som kan 
bidra til å forutse drop-out – og som vi dermed vil har 
stor nytte av å påvirke for å redusere omfanget av pasi-
enter som dropper ut.

• For systematisk å spørre og systematisk sjekke at vi har 
gjort det vi vet er faglig bra og nødvendig.

• Som hjelp til å ta i bruk sentrale anbefalinger i den nasjo-
nale retningslinjen for behandling og rehabilitering av 
rusmiddelproblemer og avhengighet.

Når skal vi bruke sjekklisten?
Sjekklisten fokuserer på første del av behandlingen, 
fordi vi vet fra forskningen at det er i begynnelsen av 
behandlingen det er størst fare for at pasientene dropper 

ut. Tiltakene kan likevel være nyttige senere i behand-
lingsprosessen.

Hvor finner vi sjekklisten? 
Sjekklisten finnes i en versjon som du kan legge under 
tastaturet på datamaskinen din. Den finnes også i en 
elektronisk versjon på tsb.no. Sjekklisten er også over-
satt til samisk. Enheten din oppfordres til å lage en lokal 
versjon, skreddersydd til deres tilbud. 

Sjekklisten er hele behandlingsenhetens huske-
liste, ikke bare den enkelte klinikers.! HUSK!

Sjekklisten er lett tilgjengelig hvis det plasseres under tastaturet og kan bestilles på tsb@ous-hf.no 
(illustrasjonsfoto).
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^ĐƌĞĞŶ�ĨŽƌ�ƉĞƌƐŽŶůŝŐŚĞƚƐ�Ͳ
problemer

Avklar samarbeid 
med pårørende
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verktøy
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Allianse

Personlighets-
problemer?

Under 30 år

sƵƌĚĠƌ�ĂŵďƵůĂŶƚĞ�
tjenester

Forskning viser at … DĞƚŽĚĞͬǀĞƌŬƚƆǇ <ůŝŶŝƐŬĞ�ƟƉƐ Videre lesing

Det er en klar sammenheng mellom 
ŬŽŐŶŝƟǀ�ĨƵŶŐĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ƌŝƐŝŬŽ�ĨŽƌ�ĚƌŽƉͲ
ŽƵƚ͘�̂ ǀŝŬƚ�ŝ�ŬŽŐŶŝƟǀ�ĨƵŶŬƐũŽŶ�ƉĊǀŝƌŬĞƌ�
ďůĂŶƚ� ĂŶŶĞƚ� ĞǀŶĞŶ� Ɵů� Ċ� ŚĊŶĚƚĞƌĞ�
ŇĞƌĞ�ŽƉƉŐĂǀĞƌ�ƉĊ�ĠŶ�ŐĂŶŐ�ŽŐ�ƚĂŬůĞ�
ƟĚƐƉƌĞƐƐ͘� ^ǀĞŬŬĞƚ� ŽƉƉŵĞƌŬƐŽŵ-
ŚĞƚ͕� ĞǀŶĞ� Ɵů� ĂďƐƚƌĂŬƚ� ƌĞƐŽŶŶĞƌŝŶŐ͕�
hukommelse og impulskontroll kan 
være hindre i behandlingen. 

DŽŶƚƌĞĂů��ŽŐŶŝƟǀĞ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�
;DŽ��Ϳ�Ğƌ�Ğƚ�ŬŽŐŶŝƟǀƚ�ƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ƟůƉĂƐƐĞƚ�ƌƵƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌ͘ �
<Žƌƚ�;ϭϬ�ŵŝŶͿ͕�ŐƌĂƟƐ�ŽŐ�ĞŶŬĞůƚ�Ċ�
bruke. 
^Ğ�ǁǁǁ͘ŵŽĐĂƚĞƐƚ͘ŽƌŐ

/ŶĨŽƌŵĠƌ�Žŵ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ŬŽŐŶŝƟǀ�ĨƵŶŬƐũŽŶ�ŬĂŶ�
påvirke behand lingen. Unngå sammen-
ďůĂŶĚŝŶŐ�ŬŽŐŶŝƟǀ�ƐǀŝŬƚ�ͬ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƐ͘�
• sŝĚĞƌĞ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ͍
• Timepåminnelse på sms?
• <ŽƌƚĞƌĞ�ƚĞƌĂƉŝƟŵĞƌ͍
• sƵƌĚĞƌĞ�ŐƌƵƉƉĞƚǇƉĞƌ͍
• Bruke eksempler og bilder?

�ŚĂƌŽŶŽǀŝĐŚ�
et al., 2006, 
2008

Brorson et 
al., 2013

>Ăǀ�ƚĞƌĂƉĞƵƟƐŬ�ĂůůŝĂŶƐĞ�Őŝƌ�ƆŬƚ�ƌŝƐŝŬŽ�
for drop-out. Pasientens engasje-
ment og forpliktelse øker ved enig-
het om mål. 
&ĞĞĚďĂĐŬͲǀĞƌŬƚƆǇ� Őŝƌ� ĨŽƌƚůƆƉĞŶĚĞ�
informasjon om pasien tens utvik-
ling og gjør det enklere å vurdere 
Žŵ� ƌŝŬƟŐ� ďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐƟůŶčƌŵŝŶŐ�
Ğƌ�ďůŝƩ�ǀĂůŐƚ͘

�ŬƚƵĞůůĞ�ĨĞĞĚďĂĐŬͲǀĞƌŬƚƆǇ͗
Klient- og resultatstyrt praksis 
(KOR) 
KƵƚĐŽŵĞ�YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞͲϰϱ�
;KYͲϰϱ͘ϮͿ

• �ǀŬůĂƌ�ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞƌ�ŽŐ�Ğǀƚ͘�ƉƌĂŬƟƐŬĞ�
hindringer når pasienten ønskes 
velkommen.

• DŽƟǀĞƌĞŶĚĞ�ŝŶƚĞƌǀũƵ�;D/Ϳ�Ğƌ�ĞŬƐĞŵ-
pel på en metode for samarbeid om 
ďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŵĊůͲƐĞƫŶŐĞƌ͘ �

• &ĞĞĚďĂĐŬͲǀĞƌŬƚƆǇ�ŝĚĞŶƟĮƐĞƌĞƌ�ĨŽƌŚŽůĚ�
som gjør at pasien ter ikke oppnår 
bedring eller opplever forverring.

Lambert, 
2010
Goodman, 
2013
Brorson et 
al., 2013

Pasienter med personlighetsforstyr-
relser har en økt sårbarhet for drop-
ŽƵƚ͘�^čƌůŝŐ�ƵƚƐĂƩ�Ğƌ�ƉĂƐŝĞŶƚĞƌ�ŵĞĚ�
person lig hetsforstyrrelser preget av 
lav frustrasjons toleranse, impulsivi-
tet, vanskeligheter for å ta ansvar 
for egne handlinger og problemer 
ŵĞĚ�Ċ�ŽƉƉƌĞƩŚŽůĚĞ�ƌĞůĂƐũŽŶĞƌ͘

/ŽǁĂ� WĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ� �ŝƐŽƌĚĞƌ� ^ĐƌĞĞŶ�
;/W�^Ϳ� Ğƌ� Ğƚ� ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�
ƐŽŵ�ŵĞĚ� ϴϱ� й� ƐŝŬŬĞƌŚĞƚ� ŝĚĞŶƟĮ-
serer pasien ter med personlighets-
forstyrrelse ved hjelp av 11 ja/nei-
spørsmål. 
sĞĚ�ĞǀĞŶƚƵĞůƚ�х�ϰ�ũĂͲƐǀĂƌ�ďƆƌ�ƉĂƐŝ-
enten utredes videre av psykolog/
lege.

• dĞŵĂƟƐĞƌ�ŽƉƉŵƆƚĞ͘
• Foregrip pasientens frustrasjon med 

terapi eller 
• terapeut.
• Sørg for at temperaturen ikke er mer 

enn ”lunken” under terapien, ikke frem-
provoser sterke følelseutbrudd.

• Juster behandlingsplan. 
• sŝĚĞƌĞ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ�͍

Morgan & 
Lilienfeld, 
2000

Brorson et 
al., 2013

Yngre pasienter har økt risiko for 
drop-out. Fokus på samarbeid 
ŵĞĚ�ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ͕�ŚƆǇ�ŐƌĂĚ�Ăǀ�ƐƚƆƩĞ�
og liten grad av kontrollering av 
pasienten kan motvirke drop-out. 

��ƚĞŐŶĞ�ŶĞƩǀĞƌŬƐŬĂƌƚ�ƐĂŵŵĞŶ�ŵĞĚ�
pasienten kan være et virkemiddel 
ĨŽƌ�Ċ�ĮŶŶĞ�ƌĞƐƐƵƌƐĞƌ�ŽŐ�ƐĂŵĂƌďĞŝĚƐͲ
ƉĂƌƚŶĞƌĞ�ŝ�ƉĂƐŝĞŶƚĞŶ�ŶĞƩǀĞƌŬ͘�

• dŝůƉĂƐƐ�ƉĂƐŝĞŶƟŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ�Ɵů�ƵŶŐĞ�ŝ�
behandling. 

• Tilby pasienten å ha med en venn 
eller familie -

• medlem i samtaler.
• �ŵďƵůĂŶƚ�ƟůďƵĚ͍

Brorson et 
al., 2013
Stark, 1992
Craig, 1985

?

<ŽŐŶŝƟǀ�
fungering

Allianse

Personlighets-
problemer?

Under 30 år

ZŝƐŝŬŽ�ĨŽƌ�ĚƌŽƉͲŽƵƚ͍�,Ăƌ�ĚƵ�ƐũĞŬŬĞƚ�ĚĞƩĞ͊
^Ğ�ůĞŶŬĞƌ͕ �ƟƉƐ�ŽŐ�ǀĞƌŬƚƆǇ�ƉĊ�ǁǁǁ͘ƚƐď͘ŶŽ
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Tidligere uteble unge pasienter i Enhet for rus og 
psykiatri ved Diakonhjemmet i Oslo fra mer enn 
ŚǀĞƌ� ƚƌĞĚũĞ� ĂǀƚĂůƚĞ� ƚŝŵĞ͘�EĊ�ŵƆƚĞƌ�ĚĞ� ƚŝů� ĨŝƌĞ� Ăǀ�
ĨĞŵ�ƚŝŵĞƌ͘ �'ũĞŶŶŽŵ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĞŶ�ƐũĞŬŬ-
ůŝƐƚĞ�ĨŽƌ�Ċ�ĨŽƌĞďǇŐŐĞ�ĨƌĂĨĂůů͕�ŚĂƌ�ĞŶŚĞƚĞŶ�ůčƌƚ�ƐĞŐ�Ċ�
ŵƆƚĞ�ĚĞ�ƵŶŐĞ�ŵĞĚ�ŵĞƌ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƚŝůďƵĚ͘�

Enhet for rus og psykiatri er en del av Voksen psykiatrisk 
avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Enheten tilbyr 
polikliniske tjenester innen TSB til befolkningen i de tre 
vestlige bydelene i Oslo. Årlig gjennomføres om lag 7600 

konsultasjoner med om lag 500 pasienter i teglsteinsbygget 
på Vinderen. Hver tredje pasient som henvises til rusbe-
handling er ennå ikke fylt 30 år, og andelen unge med 
ruslidelser er stor og voksende. Men det er ikke alltid at 
den henviste kommer seg til første time. Eller fortsetter 
etter den tredje. En intern opptelling i 2007 viste at andelen 
uteblivelser blant pasientene under 30 år, var dobbelt så 
høy som gjennomsnittet i enheten.

Ut å hjelpe 
Prosjektet «Ut å hjelpe unge» ble etablert i et forsøk på 

&ƌĂ�ĚƌŽƉͲŽƵƚ�Ɵů�ĚƌŽƉͲŝŶ� 
ƉĊ�sŝŶĚĞƌĞŶ

ʹ�sĞĚ�Ċ�ǀŝƐĞ�ĨůĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚ�ŽƉƉŶĊƌ�ǀŝ�Ăƚ�ĨůĞƌĞ�ƵŶŐĞ�ŵƆƚĞƌ�ƚŝů�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕�ƐŝĞƌ�ƉƌŽƐũĞŬƚŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ�̂ ǇŶŶĞ�>ƆĞƐ�ŽŐ�ůĞĚĞƌ�<ŝŵ�<ĂƌůƐĞŶ�ǀĞĚ��ŶŚĞƚ�
for rus og psykiatri, Diakonhjemmet sykehus. 
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Oppsøkende arbeid gir  
økt refusjon
Polikliniske virksomheter kan nå be om ekstra refu-
sjon hvis de oppsøker pasienten ambulant og dette 
er begrunnet i pasientens behov. Med ambulant virk-
somhet menes polikliniske kontakter som gjennom-
føres av spesialisthelsetjenesten utenfor rammen av 
ordinære fysiske lokaler i spesialisthelsetjenesten og 
med bruk av virksomhetens eget personell.

Den nye takstordningen ble innført 1. januar 
2016 og kommer i tillegg til ordinær refusjon.

! VISSTE DU AT ...

å videreutvikle og tilrettelegge det polikliniske behand-
lingstilbudet i TSB bedre for unge voksne. 

– Vi skjønte at vi måtte tenke og jobbe mer «uten-
for boksen» med de unge. De hadde rett og slett andre 
behov enn det vi kunne møte med tradisjonelle polikli-
niske tjenester, sier assisterende avdelingssjef Kim Edgar 
Karlsen ved Voksenpsykiatrisk avdeling, som har ledet 
det drop-out-forebyggende arbeidet i TSB-enheten. 

– En viktig del av prosjektet handlet om å forebygge 
uteblivelse og drop-out. Spørsmål vi ville finne ut av, var 
«Hva skjer mellom henvisning og første oppmøte på poli-
klinikken?» og «Hvordan skape engasjement i behand-
lingen når den er i gang?»

For å samle svar, ble prosjektet enige om å arrangere 
en stor konferanse med lokale samarbeidspartnere og 
pårørende- og brukerrepresentanter, der de tok i bruk 
kafémetodikk1.

– Innspillene herfra tegnet et bilde av hvor kaotisk og 
uoversiktlige et hverdagsliv kan være når en er ung og 
rusmidler og samvær med jevnaldrende står i forgrunnen, 
forteller Kim Edgar Karlsen.

– Det å huske avtaler eller skille den ene hjelperen 
fra den andre, er ikke alltid en selvfølge. Å få med seg 
innholdet i et innkallingsbrev, fordrer for eksempel at 
en er hjemme og åpner post. 

Praktiske tiltak 
I kjølvannet av denne informasjonsinnhentingen utvi-
klet enheten nye måter å ta imot de unge pasientene til 
utredning og behandling. Hensikten var ganske enkelt 
å sikre at pasientene ble tatt godt i mot og ønsket vel-
komne. Gjennom systematisk bruk av introduksjons-
samtale på telefon fikk pasientene forhåndsinformasjon 
og sjanse til å stille spørsmål før selve terapien startet. En 
ny mal for velkomstbrev ble laget med et enkelt språk og 
utvidet informasjon om behandlingstilbudet. Alle de 14 
behandlere fikk egne mobiltelefoner for kunne kom-
munisere elektronisk med brukerne i stedet for tradisjo-
nelle innkallingsbrev. 

– Vi utarbeidet også en metodikk for rammer og 
innhold i de første timene. Hvor nødvendig oppmøte er 
for gangen i behandlingen ble en naturlig del av samtalene 
med pasienten. Vi samarbeidet tettere med henviser og 
var mer opptatt av hvilke muligheter som ligger i familie- 
eller pårørendearbeid, samhandling med «førstelinje» 
og muligheten for å følge opp sårbare pasienter med 
ambulante tilbud, sier prosjektkoordinator Synne Løes.

Inn i sjekkliste
I oktober 2014 ble prosjektet revitalisert gjennom at 
enheten ble en del av det nasjonale drop-out-prosjektet. 
Lærepunktene om drop-out ble gitt form av en sjekk-
liste som alle behandlerne i dag bruker som referanse-
punkt og påminning i løpet av de seks første ukene i en 
pasient behandling. Kim Edgar Karlsen understreker at 
alle de 14 ansatte har vært involvert både i utformingen av 
sjekklista og implementeringen av den, men at koordi-
natoren hele tiden har hatt en pådriver-rolle.

Seneste opptelling i 2016 viste at andelen ikke-møtte 
er redusert til 20 prosent. 

– Vi er svært fornøyde med resultatene så langt, men 
jobber mot at enda flere skal møte til timeavtaler, sier 
Karlsen. Han gleder seg over at oppmøtet til timer nå er 
klart bedret for alle pasienter i enheten. Så langt i 2016 
er frafallsprosenten for hele enheten nede i 13. 
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E-LÆRING OM DROP-OUT

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har laget et eget e-læringsverktøy om 
kunnskapsgrunnlaget for sjekklisten for å hindre drop-out. 

Du finner det på www.tsb.no!

– Prosjektet handlet om de unge der risikoen for fra-
fall er størst, men har bidratt til at vi har fått økt fokus på 
å forebygge frafall i alle forløp. 

Både behandler- og pasientfaktorer 
Kim Edgar Karlsen legger vekt på at holdninger som 
utdefinerer pasienter som «ikke nyttiggjør seg det ordi-
nære polikliniske tilbudet», er endret.

– Vi jakter ikke på om det er noe galt med pasienter som 
ikke møter. I stedet for å avfeie frafall med pasientkarak-
teristika, har vi fokusert på de rammene vi selv kan påvirke. 

Ved å bearbeide pasientdata har prosjektene skaffet 
en liten pekepinn på hvilke av tiltakene som har hatt 
best effekt. 

– Vi har gjort en enkel sammenlikning av pasienter 
som vi har fått telefonkontakt med før første time, med 
dem vi ikke har hatt slik kontakt med. Den viser at ande-
len som møter til første time er betydelig høyere hos de 
som vi har hatt forhåndssamtaler med, enn i den andre 
gruppen, sier Karlsen. – Det er helt klart at systematisk 
bruk av forhånds informasjon til pasienten og forbere-
dende samtale før selve terapien starter, kan forebygge 
frafall. 

1 Deltakere var BUP, voksenpsykiatri, rusomsorgen, sosial-
tjenesten, barnevern, ungdomsklubber, skolehelsetjenesten 
og politi, i tillegg til brukere og pårørende.
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ZƵƐƉŽůŝŬůŝŶŝŬŬĞŶ�ŝ�dƌŽŵƐƆ�ǀŝůůĞ�ůĂŐĞ�ĞŶ�ƐũĞŬŬůŝƐƚĞ�
for å redusere drop-out. Tre ting gjorde at de 
ansatte i liten grad tok sjekklisten i bruk.

Tall fra undersøkelsen til Drop-out teamet ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser at fem av ti pasi-
enter ikke møter til behandling eller avbryter behand -
lingsforløpet.

'ŝƌ�ŶĞĚĞƌůĂŐ
Drop-out-teamet til Ruspoliklinikken ved UNN ville 

lage en sjekkliste som kunne redusere forekomsten av drop-
out, som skaper personlige nederlag hos den enkelte pasi-
enten og som binder opp store ressurser for poliklinikken.

Sjekklisten inneholdt konkrete tiltak som terapeutene 
kunne ta i bruk i daglig praksis:

• Har behandler vært i kontakt med pasienten to uker 
før første møte? Hvis ikke svar, ring tre ganger.

• Ved kontakt: Har pasienten fått tilbud om å bli opp-
ringt før oppstart?

sŝŬƟŐ�Ċ�ŝŶǀŽůǀĞƌĞ�ĚĞ�ĂŶƐĂƩĞ

– Sjekkliste bidrar til at pasientene føler seg sett. Det gir en forpliktelse om å møte, og det øker motivasjonen for gjennomføre 
ďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ͕�ƐŝĞƌ�ƉƌŽƐũĞŬƚŵĞĚĂƌďĞŝĚĞƌ�DĂƌŝƚĂ��ŝůĞƌƚƐĞŶ�;ƚŝů�ǀĞŶƐƚƌĞͿ�ŽŐ�ƉƌŽƐũĞŬƚůĞĚĞƌ�sĂŶũĂ��ƌŽǆ�ǀĞĚ�WƐǇŬŝƐŬ�ŚĞůƐĞͲ�ŽŐ�ƌƵƐŬůŝŶŝŬŬĞŶ͕�
UNN HF. 
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• Pasienten er under 25 år: Er det tilbudt fleksibelt 
oppmøtested til første time?

• Er screening med MoCA (kognitivt screeningverk-
tøy) gjennomført? 

• Er tilbakemelding ved bruk av KOR (feedbackverk-
tøy) brukt?

Likte å bli kontaktet
Pasientene satte pris på å bli kontaktet før første konsulta-
sjon. Det gjorde at de følte seg sett, det ga en forpliktelse om 
å møte og det økte motivasjonen for å starte behandling.

Imidlertid ble sjekklisten brukt i så liten grad at pro-
sjektleder Vanja Emilie Brox ikke vet hva slags betyd-
ning tiltakene har hatt på oppmøte og på drop-out fra 
behandling.

At sjekklisten ble lite brukt, tror Brox kan skyldes:
• De ansatte ble for lite involvert i utarbeidelsene av 

sjekklisten. 

• Sjekklisten ble introdusert like før ferieavvikling og 
mange ansatte ble da lenge borte.

• Det skulle vært brukt mer tid underveis i utprøvingen 
på å diskutere bruken og erfaringene med verktøyet 
med personalgruppen.

Skulle brukt mer tid
– Lærdommen er at jeg skulle ha brukt mer tid på utarbeid-
elsen av sjekklisten, samt involvert behandlerne på Ruspoli-
klinikken i større grad enn vi gjorde. Det skulle også vært 
tettere oppfølgning på bruken av sjekklisten, sier Brox.

•  Drop out-teamet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) har kartlagt 414 henvisninger til 
UNN første halvår 2014. Pasientene kom fra 73 kom-
muner. 31 prosent var kvinner, 69 prosent menn.

•  Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes 
bruk av alkohol utgjorde hoveddiagnose hos pasien-
tene.

•  28 prosent pasientene møtte ikke til behandling. 
33 prosent av pasientene som møtte til behandling 
avbrøt behandlingsforløpet. 

•  I 70 prosent av tilfellene som ikke møtte til behandling, 
ble behandlingsstedet informert om dette i forkant av 
pasienten selv eller hjelpeapparat.

•  Pasienter som ikke har egen bolig, og som behand-
lingsstedet får direkte kontakt med, møter med større 
sannsynlighet til behandling. 

Analysen viste at det kun er én variabel som statistisk 
signifikant predikerer hvem som fullfører behandling, 
og det er pasientens alder. Oddsen for å fullføre behand-
lingen øker med 1,04 for hvert år fra fylte 18 år.

Psykisk helse og rusklinikken – tidligere Færingen, ved Universi tets sykehuset i Nord-Norge i Tromsø tilbyr tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN).

Én av tre møtte ikke,  
én av tre sluttet
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Sagt i prosjektet 

«Trenger drop-out alltid å 
være uttrykk for et problem? 
sŝ�ďůŝƌ�ƐũĞůĚĞŶ�ďĞŬǇŵƌĞƚ�ŽǀĞƌ�
Žŵ�ŶŽĞŶ�ĚƌŽƉƉĞƌ�Ƶƚ�Ăǀ�EĂǀ͊ͩ

Pål Berger, RIO/ Drop-out-
prosjektet Stavanger

«Sjekklisten bør være hele 
behand lingsenhetens huske-
liste, ikke bare den enkelte 
ŬůŝŶŝŬĞƌƐͩ͘�

Synne Løes, Drop-out-
prosjektet Diakonhjemmet 
sykehus

ͨ&ĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ� ŝ� ƐĞŐ� ƐĞůǀ�
avgjør nok ikke om pasienter 
blir værende i behandling eller 
ikke. KOR blir aldri annet enn 
et verktøy, men et viktig verk-
tøy for å skape bedre allianser 
ŽŐ�ĚĞƌĨŽƌ�ďĞĚƌĞ�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐͩ͘

Arnhild Strand, Drop-out-
prosjektet St. Olavs hospital

«Når behandlere skal ta i bruk 
ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͕ � Ğƌ� ŬĂŶƐŬũĞ�
klini ker forankring vel så viktig 
som ledelsesforankring! Hvis 
behandleren ikke ser hen-
sikten med verktøyet de skal 
bruke, kan det nesten være 
mer til skade enn til gavn for 
ƉĂƐŝĞŶƚĞŶ͊ͩ�

Eva Sørlie, Opplærings ansvar-
lig, Drop-out-prosjektet 
Nasjonal kompetansetjeneste 
TSB 

ͨsŝ�ŵĊ�ŬƵŶŶĞ�ĨŽƌǀĞŶƚĞ�Ăƚ�ƐƉĞ-
sialisthelsetjenestene forhol-
der seg til hva som er virke-
ligheten ute i kommunene 
der brukerne skal bo og leve 
sine liv, og ikke hva som SKAL 
ǀčƌĞ�ƉĊ�ƉůĂƐƐ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶĞͩ͘

Asbjørn Larsen, RIO 

«Det skal være stor takhøyde 
for tilbakemeldinger, samtidig 
som det er viktig at terapeu-
tenes integritet som medspiller 
ŽŐ�ǇƌŬĞƐƉĞƌƐŽŶ�ƌĞƐƉĞŬƚĞƌĞƐͩ͘�

Heini Ringel, Drop-out-
prosjektet Oslo universitets-
sykehus
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EǇ�ƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞ�ŬĂŶ�ďŝĚƌĂ�Ɵů�ƟůƚĂŬ�ĨŽƌ� 
å hindre drop-out fra rusbehandling

Tiltakene i sjekklisten for å hindre drop-out fra rus-
behandling har støtte i flere anbefalinger i den første 
nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilite-
ring av rusmiddelproblemer og avhengighet. Målet med 
retningslinjen er å etablere en kvalitativ standard for klinisk 
virksomhet i rusbehandling. 

De mest relevante anbefalingene er: 

• Pasienten/brukeren skal kunne medvirke ved valg 
mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og 
behandlingsmetoder.

• For å sikre individuell tilpasning og ønsket behand-
lingsutbytte bør det gjennomføres systematisk og 
kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behand-
lingen fra bruker/pasient.

• Første del av behandling og oppfølging bør fokusere 
på allianseetablering, kartlegging og utredning.

• Dersom pasienten/brukeren vurderer at behand-
lingsalliansen ikke er hensiktsmessig bør det gis 
anledning til å bytte behandler.

• Behandlingsmål bør settes av pasienten/brukeren i 
samråd med behandlere tidlig i behandling- og opp-
følgingsforløpet og evalueres jevnlig.

• Det bør jevnlig fastsettes konkrete bedringsmål som 
grunnlag for løpende evaluering av behandlingen/
oppfølgingen.

• Det anbefales at risiko for behandlingsavbrudd og tiltak 
for å forebygge kartlegges tidlig i behandlingsforløpet.

• Kartlegging og utredning bør omfatte psykisk helse, 
kognisjon, somatisk helse – inkludert tannhelse og 
ernæring – samt sosial situasjon og fungering og 
danne grunnlag for en behandlingsplan.

• Ved manglende oppmøte og fare for behandlingsav-
brudd bør det vurderes å endre behandlingsrammer 
og/eller tjenestenivå.

• Det foreslås å tilby ambulante tjenester på lik linje 
med stedfaste tjenester (dag, døgn og poliklinikk), 
særlig ved sammensatte problemer og ved behand-
lingsavbrudd. Familie og nettverk bør involveres i 
behandlingen i samråd med pasient/bruker.

• Ambulerende tilnærming foreslås for å nå unge med 
rusmiddelproblemer.

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for behand-
ling og rehabi li tering av rusmiddelproblemer 
og avhengighet, Helsedirektoratet
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Telefonsamtale på forhånd  
ga pasienten trygghet

�ƚƚĞ�ƉƌŽƐĞŶƚ�ĨůĞƌĞ�ƉĂƐŝĞŶƚĞƌ�ŵƆƚƚĞ�ŽƉƉ�ƚŝů�ĂǀƌƵƐŝŶŐ�
etter at behandlerne ringte dem på forhånd. Frafal-
let under behandlingen gikk imidlertid ikke ned.

Det er erfaringer som drop-out-prosjektet ved Sørlandet 
sykehus har gjort etter å ha ringt 407 pasienter før 
behandling. 

Medarbeiderne på avrusningsenheten ringte pasi-
entene én uke før de skulle legges inn. I samtalene ble 
det informert om praktiske ting som pasienten lurte på. 
For eksempel fikk pasientene vite at de får rom med eget 
bad, hva behandlingen kunne innebære av fysisk ubehag, 
rutiner for å vaske tøy og råd som gjelder kontakt med 
utenverden under oppholdet.

Endret ikke drop-out
Hensikten med kartleggingen som ble initiert av drop-
out-prosjektet ved sykehuset, var å måle og beskrive 
betydning av telefonkontakt i forkant av planlagt inn-
leggelse ved avgiftningsenhetene ved Sørlandet Sykehus.

Selv om frafallet ikke endret seg i løpet av forsøket, 
ga telefonsamtalene så mange positive erfaringer for 
pasienter og behandlere at Sørlandet sykehus besluttet 
å fortsette praksisen.

I undersøkelsen ble oppmøte og gjennomføring 
sammen lignet for pasienter som ble tilringt og som ikke 
ble ringt til. I tillegg ble tre ansatte som hadde ansvar for  
telefonkontakten, intervjuet av ansatte i drop-out-teamet.

&čƌƌĞ�ƉůĂƐƐĞƌ�ƐƚŽ�ƚŽŵŵĞ
Pasientene var som regel fornøyde med å bli kontak-
tet.  De følte seg respektfullt behandlet ved at noen viste 
interesse og ønsket å gjøre noe for dem.

Samtalene bidro til å bygge relasjoner mellom pasient 
og behandler. Ansatte fikk noe informasjon om pasientene 
og deres tanker, og medarbeiderne kunne forberede seg 

på samtalene med å lese henvisning og journalnotater 
om pasienten før samtalen på telefonen. 

Hvis det i løpet av telefonsamtalen kom fram at 
pasienten ville takke nei til behandling, så kunne avrus-
ningsenheten tilby plass til neste pasient på lista. Det 
gjorde at belegget kunne opprettholdes.

– Selv om det ikke førte til mindre drop-out, er det 
et viktig bidrag til økt brukervennlighet. Det kan på sikt 
slå positivt ut på gjennomføringsgraden av behandling, 
sier prosjektmedarbeider Anne Lene Årseth ved Drop-
out-prosjektet til Sørlandet sykehus. 

Trenger nok ansatte
Noen pasienter etterlyste muligheten for å sende SMS til 
behandlingsenheten. Fra sykehusets side ser de også at flere 
enn tre medarbeidere bør ha oppgaven med å ringe pasien-
tene. Få ansatte med dette ansvaret gjør tilbudet sårbart ved 
sykdom og ferie. Og flere med slikt ansvar gjør at de også 
kan ringe på tidspunkt når det passer pasienten best.

– Det skapte tillit hos brukerne at vi ringte dem før innleg-
gelse, sier prosjektmedarbeider Anne Lene Årseth ved drop-
out-prosjektet ved Sørlandet sykehus.
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�Ŷ�ƌĞŬŬĞ�ƚŝůƚĂŬ�ŬĂŶ�ƆŬĞ�ƐũĂŶƐĞŶ�ĨŽƌ�Ăƚ�ƉĂƐŝĞŶƚĞŶ�
klarer å stå i den utfordrende situasjonen som over-
gangen fra én behandlingsenhet til en annen repre-
ƐĞŶƚĞƌĞƌ͘ � DĞŶ� ĚĞƚ� ŬƌĞǀĞƌ� Ăƚ� ĨĂŐŵŝůũƆĞŶĞ� ƐŶĂŬŬĞƌ�
sammen.

En kartlegging som drop-out-prosjektet ved Avdeling for 
rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet 
sykehus har gjort, viser at bare halvparten av pasientene 
som skulle overføres fra behandling ved ARA til private 
behandlingsenheter, møter opp. Av de som møtte opp 
fullførte under halvparten behandlingen.

være ekstra viktig når det er korte frister for start av 
behandling og overføringer. Korte frister gjør at det er 
mindre tid til å forberede pasientene. Da bør man sjekke 
hvor godt forberedt pasienten er.

– I praksis mener alle enhetene at de tar sitt ansvar, 
men at andre burde gjort mer, sier prosjektmedarbeider 
Anne Lene Årseth ved drop-out-prosjektet.

>ŝƩ�ŵĞƌ�ƐĂŵĂƌďĞŝĚ�ŬĂŶ�ďĞƚǇ� 
mye for oppmøte

Må forberedes bedre
Drop-out-prosjektet dokumenterer at det er behov for 
å styrke pasienter i å forberede seg til behandling. Dette 
kan blant annet skje gjennom å informere bedre:

• Øk ansattes kunnskap om behandlingstilbud, både 
i egen organisasjon og hos de private samarbeids-
partnerne.

• Oppgrader innkallingsbrevet og informasjon på nett-
sider.

• Innfør rutiner som sikrer at pasientene har mottatt 
og forstått informasjonen.

Det bør lages gode rutiner som sørger for at pasienten 
følges tett opp mens han eller hun venter på plass. For 
eksempel kan ambulante tjenester koples inn. Dette kan 

Alle ansatte mener 
andre burde ha  

gjort mer

ARA anbefaler at alle pasienter får 
tilbud om følge under transporten 

helt fram til døren på institusjonen.

Lokale prosjektrapporter kan lastes ned fra 
www.tsb.no! VISSTE DU AT ...
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Drop-out-teamet er bare  
en telefon unna

dƌĞŶŐƐ�ĚĞƚ�ĞŶ�ƐƚƆƚƚĞŶĚĞ�ƐĂŵƚĂůĞ�ĞƚƚĞƌ�ĨĂŐƉĞƌƐŽ-
nellets arbeidstid, eller er det behov for en pause 
fra behandlingen, så er Victoria og Aleksander 
der. Både tenåringer og 60-åringer har fått hjelp 
av drop-out-teamet i Stavanger.

«Silje» ringer. Hun er innlagt på Rogaland A-senter, 
etter et tilbakefall fra behandling ved Veksthuset. Fra 
innkomst notatet til Drop-out-teamet: «Hun ringer selv til 
Drop-out-teamet for å ha en å prate med, ettersom hun er 
veldig ambivalent til sin nåværende situasjon.».

Drop-out-teamet i Stavanger ble opprettet av Helse 
Stavanger HF i 2014 for å utvikle metoder som skal 
bidra til å redusere drop-out fra behandling i TSB.
Helse Stavanger er ansvarlig for arbeidet til teamet, 
der Victoria Skretting og Aleksander Skålevik er opp-
søkende konsulenter. En rekke organisasjoner, blant 
annet Rusmisbrukerne interesseorganisasjon (RIO), har 
bidratt i å utforme tilbudet som gis. 

Samme dag og dagen etter tar Aleksander Skålevik 
turen til Rogaland A-senter. Silje er skamfull over å 
«sprekke», og de snakker om at tilbakefall er en naturlig 
del av det å bli rusfri. Men også om å fokusere på å komme 
tilbake til behandling og å holde ut gjennom avrusing.

Drop-out-teamets oppgave er å bidra til å skape tillit 
mellom behandlere og pasienter og motivere pasienten til 
å klare å stå i vanskelige perioder. Teamet har ikke selv 
behandlingsansvar, men ansvar for å prøve å forebygge 
og/eller reparere drop-out. Så snart det er kontakt mellom 
bruker og tjeneste, trekker teamet seg ut. Et resultat av 
teamets arbeid vil være at sårbare overganger i behand-
lingsforløpene som tilbys i TSB blir identifisert og sikret. 

På veg mot en sprekk ...
I dag henger det plakater med telefonnumre til teamet 
hos alle tjenestesteder for rusavhengige. Overskriften er 

«Gått på en smell, på veg mot en sprekk – men vil helst 
ikke droppe helt ut ...?» 

Ett av disse telefonnumrene er det «Silje» har benyttet 
denne dagen. Og to dager etter. 

«Silje» ringer, fortvilet. Hun har reist fra avrusingen 
dagen før og ruser seg. Nå angrer hun og ønsker hjelp til 
å komme tilbake, først til Rogaland A-senter – deretter 
til Veksthuset. Aleksander ringer Veksthuset. De hjelper 
til med å ordne en akuttplassering på Rogaland A-senter 
førstkommende søndag. Aleksander avtaler med «Silje» å 
hente henne for å kjøre henne dit. 

Ifølge teammedarbeiderne har de mange brukere som 
«Silje» – som forteller at de er «rimelig lei» av behand-
lere. Og behandlingsopplegg. Noen vil gjerne gjenoppta 
behandlingen etter en liten pause. Andre trenger mye 
hjelp til å mobiliseres for å stå litt til i behandlingen, 

Søndagen kommer. «Silje» befinner seg flere mil fra 
møteplassen de avtalte. De avtaler ny møteplass. Silje 
møter ikke. Aleksander drar, men halvveis tilbake til 
Stavanger ringer «Silje» og beklager. Denne gangen får 
Aleksander adressen hun befinner seg på. Der er «Silje», 
ruset på amfetamin, hun springer «rundt seg selv» og 

�ůĞŬƐĂŶĚĞƌ�^ŬĊůĞǀŝŬ�ŽŐ�sŝĐƚŽƌŝĂ�^ŬƌĞƚƚŝŶŐ�Ğƌ�ŽƉƉƐƆŬĞŶĚĞ�ŬŽŶƐƵͲ
lenter i drop-out teamet i Stavanger.
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forsøker å pakke. Etter hvert får de kontroll på bagasjen, 
«Silje» og en hund som er på stedet. 

Vil tenne en gnist
– For oss i teamet er det viktigste å tenne en gnist i livet 
som gjør at du får lyst til å holde deg rusfri eller klare å 
stå i behandling, sier Aleksander Skålevik.

På vei mot Rogaland A-senter opplyser senteret at det 
nå er for seint i forhold til dagens inntak. Aleksander og 
«Silje» kjører til legevakten. På legevakt får de ny hen-
visning til akuttplassering. Fem timer etter opprinnelige 
avtale med «Silje», er hun endelig plassert på Rogaland 
A-senter.

Aleksander og «Silje» har flere samtaler rundt hennes 
ønske om perm for å feire jul. Handler det om ønske om 
å ruse seg? I stedet for å søke perm, avtaler «Silje» og 

Aleksander å ha daglig kontakt gjennom romjulen. Etter 
å ha vært rusfri i ti dager, blir «Silje» med Aleksander på 
en åtte kilometer lang joggetur denne romjulen

Yoga og klatring
Det er ikke uvanlig at medlemmer i og brukere av drop-
out-teamet slår følge på treningssentre, tar en joggetur 
eller spiller gatefotball. Viktoria Skretting er utdannet 
yoga instruktør og Aleksander Skålevik klatreinstruk-
tør. Dette er kunnskap de tilbyr brukerne. Aleksander 
Skålevik har for eksempel hatt klatrekurs for en gruppe 
der én var på tvang, en annen i poliklinisk behandling 
og en tredje nettopp ferdig med avrusing. Andre ganger 
kan det handle om å gi et lite puff inn i en selvhjelps-
gruppe. 

I november 2015, et snaut år etter at Aleksander kom 
i kontakt med «Silje» første gang, har hun sin formelle 
avslutning på Veksthuset. Hun flytter inn i egen leilighet, 
og jobber i dag som helsefagarbeider på et sykehjem.

– Ha tillit til brukerkompetansen! 
Det er brukerne som bestemmer når drop-out-teamet 
er på jobb. Den eneste faste arbeidstiden for teamet er 
møtet mandag klokken ni. Da treffer de prosjektleder 
Ole Næss i Rus-, psykiatri- og somatikkteamet (RPS) i 
Helse Stavanger for å dele erfaringer og legge planer. 

Sammen har de gjennomgått statistikk og tilbake-
meldinger fra brukerne: 

– Brukerne legger vekt på at rask responstid, til-
gjengelighet og brukererfaring er kvaliteter i tilbudet, 
sier Ole Næss. – Å kunne møte en som selv har vært 
i behandling og selv har hatt avhengighetsproblemer, 
inngir tillit.

Utsnitt av plakaten fra drop-out-prosjektet fra Stavanger.

Hvem tar kontakt?
Fra oppstart 1. november 2014 til utgangen  
av 2015 har Drop-out-teamet hatt 350 konsulta-
sjoner.

• 45 menn og 23 kvinner. 

• Hører hjemme i Helse Stavangers opptaks- 
område.

• Alder mellom 17 og 60 år; flest født i perio-
den 1985–1990.

• Cirka en tredjedel tar selv kontakt med 
teamet. Antallet er økende, trolig fordi 
pasientene oppfordrer hverandre til å ta 
kontakt.

• Av offentlige tjenester som tar kontakt,  
kommer flest fra Tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Stavanger,  
ƐčƌůŝŐ�>�ZͲƉŽůŝŬůŝŶŝŬŬĞŶ�ŽŐ�sĞŬƐƚŚƵƐĞƚ͘�

• Flest er fra Stavanger kommune.

Disse kan ta kontakt 
• Pasienter som befinner seg i et pasient- 

forløp i TSB.

• Familie, venner, naboer eller andre som er 
bekymret for pasienten. 

• Det kreves ingen henvisning for å bli tatt  
inn i Drop-out-teamet.
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Han forteller at drop-out teamet i Stavanger har vært 
opptatt av å få brukerstemmen inn i behandlingsfor-
løpene.

– Kunnskapen vi fant i recovery-litteraturen har 
vært viktig for oss ved oppstart av nye og vedlikehold av 
gamle tjenester i TSB. Samtidig har vi høstet erfaringer 
gjennom disse snart to årene som vil være viktige når 
teamet skal videreutvikles. Vår modell er i kontinuerlig 
endring. 

– Hva er viktig for å lykkes? 
– Høy grad av tillit mellom brukere og fagfolk er 

avgjørende for å lykkes. Vi må anerkjenne at vi vet og 
kan forskjellige ting. Dette betyr i praksis å gi teamet 
handlingsrom til å fylle arbeidsdagene sine med det de 
mener er et godt tilbud til målgruppen.

– Hva er utfordringene?
– Å systematisere kunnskapen og erfaringene vi 

skaffer oss slik at vi kan gjøre det relevant på system-
nivå. Det «enkleste» er å gi god oppfølging til enkelt-
brukere. Men vi vil noe mer. Vi vil at drop-out-teamet 
skal være med å gjøre en forskjell i den videre tjenes-

teutviklingen. En konkret måte å gjøre dette på, er å 
sørge for at våre erfaringer blir tatt med i arbeidet med 
lokal plan for TSB. 

– Hvordan vet dere at dere sikrer rett type oppfølging 
av brukerne? 

– Som et regionalt kompetansesenter har ikke vi 
selve behandlingsansvaret for våre brukere. Det ansvaret 
ligger til TSB. Vår jobb er å prøve å forebygge og/eller 
reparere drop-out.

Bygger tillit
Teamet samarbeider tettere med kommunene enn med 
spesialisthelsetjenesten. Skålevik og Skretting tror at 
årsaken kan være at brukerne som regel følges tettere 
opp når de er i et behandlingsopplegg, mens livet kan 
være mer ustabilt når brukerne er i egen bolig i kom-
munen og skal mestre hverdagslivets utfordringer. Det 
har ikke vært mange henvendelser på kvelder, netter og 
i helger. Dette tolker duoen som at vissheten om at de 
stiller opp er godt etablert.

WƌŽƐũĞŬƚůĞĚĞƌ�KůĞ�EčƐƐ�;ĨƌĂ�ǀĞŶƐƚƌĞͿ͕��ůĞŬƐĂŶĚĞƌ�̂ ŬĊůĞǀŝŬ�ŽŐ�sŝĐƚŽƌŝĂ�̂ ŬƌĞƚƚŝŶŐ�ƵƚŐũƆƌ�ĚƌŽƉͲŽƵƚͲƚĞĂŵĞƚ�ŝ�̂ ƚĂǀĂŶŐĞƌ͘ ��ůĂŶƚ�ĂŶŶĞƚ�ĨƆůŐĞƌ�
de opp pasienter som skal ut og inn av avrusing og stabilisering. 
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Justerte terapien ved hjelp  
Ăǀ�ŬŽŐŶŝƟǀ�ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ

Pasienter og ansatte ved ruspoliklinikken i 
dƌŽŵƐƆ� ŚĂƌ� ƚĞƐƚĞƚ� Ğƚ� ƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀĞƌŬƚƆǇ� ƐŽŵ� Őŝƌ�
indikasjoner på om vansker med oppmerksomhet 
eller andre kognitive utfordringer hindrer pasi-
enten i å få fullt utbytte av behandlingen. 

Svekket oppmerksomhet, dårligere evne til abstrakt 
reson ne ring, dårligere hukommelse og svekket impuls-
kontroll. Dette kan bidra til at pasienten opplever frust-
rasjon over, eller manglende utbytte av behandlingen. 
Screeningvektøy kan identifisere om en pasient har så lav 
kognitiv fungering at det bør tas hensyn til videre i utred-
ningen og behandlingen. 

Informasjonen fra slik screening kan gi indikasjon 
på at det er behov for å tilpasse måten timene ble gjen-
nomført på, for eksempel ved at man reduserer tempoet 
eller sørger for at pasienten får budskap gjentatt ofte. 

Ringte på forhånd
Screeningverktøyet som ble prøvd ut ved ruspoliklinikken 
i Tromsø, heter Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

17 pasienter fordelt på ni kvinner og åtte menn deltok 
i utprøvingen. De var i alderen 22–70 år, med en snittalder 
på 45 år. Flere av dem mente de hadde god nytte av screen-
ingsverktøyet.

En av behandlerne som deltok i utprøvingen var psy-
kolog Gry Sørli:

– Pasientene mine var positive til å bli screenet med 
MoCA. Jeg hadde da ringt dem på forhånd for å informere 
om testingen, og forklare formålet med den; å redusere 
drop-out. Noen ble litt nervøse da testen presentertes, 
men ble tryggere etter å ha fått påminning om hva det 
skulle brukes til, forteller hun.

Kunne justere tempoet
Psykologen erfarte at samtalene rundt besvarelsene av 

MoCA var et virkemiddel for å justere kursen for tera-
pien. I noen tilfeller ble det også en inngang til å snakke 
med pasientene om kognisjon. Problemer som kunne 
oppstå i hverdagen, og som kunne skyldes vansker med 
å forstå sammenhenger, takle tidspress eller holde på 
oppmerk somhet over tid, kunne i noen tilfeller forklares 
på bakgrunn av at rusbruken hadde medført kognitive 
skader. I andre tilfeller kunne testen avkrefte at pasientens 
kognitive fungering var så dårlig som hun/han hadde 
fryktet i utgangspunktet. 

ʹ� &Žƌ� ŶŽĞŶ� ƉĂƐŝĞŶƚĞƌ�ŵŝŶŶĞƚ� ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ� ŝ� ƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀĞƌŬ-
tøyet MoCA en om spørsmål-situasjon og prestasjonskrav fra 
skoletiden. Men de ble tryggere da de ble forklart hva det 
skulle brukes til, sier psykolog Gry Sørli ved Ruspoliklinikken 
i Tromsø.
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Sørli hadde få vansker med å få forståelse for hensikten 
med testen. Men det var viktig å minne om at testingen 
ikke dreier seg om å måle skoleprestasjoner. Hos noen som 
hadde hatt skolegang med mange dårlige opplevelser 
kom nemlig tårene da screeningen skulle gjennomføres, 
fordi den vekket minner om spørsmål og svar-situasjoner 
hvor en blir bedt om å prestere. 

&ŝŬŬ�ĞŐĞŶ�ŽƉƉůčƌŝŶŐ
Før start ble kognitiv screening presentert for de ansatte 
som del av drop-out-prosjektet. I tillegg hadde nevro-
psykolog og psykolog internundervisning om temaet. 
De ansatte øvde på testing to og to, og de fikk veiledning 
på skåring.

Kan gjøre det tydelig at behandlin-
gen må tilpasses.

Kan avkrefte antakelser om svak 
kognitiv fungering. 

Screening kan indikere mulig 
behov for å gjenta budskap.

Kan åpne for samtaler om 
kognisjon.

Pasientene blir nervøse fordi testen 
minner om «skole».

Vi har allerede sterkt tidspress i 
behandlingen.

Resultatene er for vage.

Samsvarer ikke med pasientens 
«bestilling».

MoCA …
• står for Montreal Cognitive Assessment. 
• � Ğƌ�Ğƚ�ƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀĞƌŬƚƆǇ�ƐŽŵ�ĂǀĚĞŬŬĞƌ� 
 mild kognitiv reduksjon.
•  er tilgjengelig på norsk.
ͻ� ƚĂƌ�ĐŝƌŬĂ�ƚŝ�ŵŝŶƵƚƚĞƌ�Ċ�ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ͘

>ĞƐ�ŵĞƌ�ƉĊ�ǁǁǁ͘ŵŽĐĂƚĞƐƚ͘ŽƌŐ

Av negative opplevelser med å ta i bruk et nytt screen-
ingverktøy på fast basis, trekker ansatte fram at det alle-
rede er tidspress i oppstartsfasen i behandling på grunn 
av at de er pålagt mange andre prosedyrer og oppgaver. 
De hevdet også at resultatene var for vage til å kunne 
brukes i terapi.

Det kom også fram innvendinger om hvordan dette 
samsvarer med pasientenes lovfestete rettighet til å 
påvirke egen behandling. Noen i personalet påpekte at 
pasien tene ikke hadde kommet til ruspoliklinikken for å 
få sin kognitive fungering undersøkt, og at det å «kreve» 
at de skulle samarbeide om undersøkelsen, muligens 
gikk på tvers av pasientens ønsker. Prioritering av tid til 
dette kunne også gå på bekostning av problemer som 
man opplevde at pasientene vektla mer – som å få godt 
rom til å forteller sin livshistorie, eller å beskrive andre 
vansker. 

Ønsket påminnelse
Noen ansatte ønsket bedre veiledning til bruk av MoCA, 
og de ønsket å få påminning om at verktøyet skulle brukes. 
Flere kunne tenke seg å bruke det regelmessig, men uten 
at det skulle inngå som fast rutine. 

… Nasjonal kompetansetjeneste TSB har tatt ini-
tiativ til et forskningssamarbeid mellom Helse 
Stavanger, Tyrili Forskning og Utvikling, Oslo uni-
versitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-
EŽƌŐĞ͍�,ĞŶƐŝŬƚĞŶ�Ğƌ�Ċ�ǀĂůŝĚĞƌĞ�ƐĐƌĞĞŶŝŶŐǀĞƌŬƚƆǇĞƚ�
Monteral Cognitive Assesment (MoCA). 

! VISSTE DU AT ...
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dŝ�ŵŝŶƵƚƚĞƌ�ĨƆƌ�ƐĂŵƚĂůĞŶ�ŵĞĚ�ƚĞƌĂƉĞƵƚĞŶ�ƐƚĂƌƚĞƌ͕ �
ƐǀĂƌĞƌ� ƉĂƐŝĞŶƚĞŶ� ƉĊ� ƐƉƆƌƐŵĊů� Žŵ� ŚǀŽƌĚĂŶ� ŚĂŶ�
opplever behandlingen. Minuttet etter kommer 
svarene opp på terapeutens pc-skjerm. Dette kan 
ŐũƆƌĞ�ŶĞƐƚĞ�ƐĂŵƚĂůĞ�ŵĞƌ�ƚŝůƉĂƐƐĞƚ�ŽŐ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĨŽƌ�
pasienten. 

Feedbackverktøy brukt jevnlig i en terapiprosess, gir 
strukturert tilbakemelding fra pasient eller bruker til 
terapeut. Dette reduserer faren for at pasienten avslutter 
behandlingen, såkalt drop-out.

�Ŷ�Ăǀ�ƚŽ�ĨƵůůĨƆƌĞƌ�ŝŬŬĞ
Cirka halvparten av alle rusbehandlinger som starter opp, 
ender med drop-out. Mange terapeuter mener at de selv 
evner å forutse resultat av og utvikling i behandlingen av 
den enkelte pasient. Forskning viser imidlertid at tera-
peuter har en tendens til å overse negative endringer, og 
er overoptimi stiske på pasientenes vegne. Resultatet er at 
terapeuter er dårlige til å predikere utfall av behandlingen.

For å sikre god kvalitet på behandlingen, og om nød-
vendig justere kursen, er det viktig at pasienten får gitt 
tilbakemelding til terapeuten om hvordan han eller hun 
opplever at samarbeidet og samspillet dem i mellom 
fungerer. 

– Uten mulighet for slike strukturerte tilbakemel-
dinger øker faren for drop-out, sier Espen Ajo Arnevik, 
leder for Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB).

�ƌƵŬĞƌŶĞ�ĨƆůĞƌ�ƐĞŐ�ƐĞƚƚ
At det gjennomføres systematisk og kontinuerlig til-
bakemelding av behandlingen fra bruker/pasient er en 

Espen Ajo Arnevik, PhD
Stilling og arbeidssted:  
Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Aktuell: Forsker i Drop-out-prosjektet

HVEM ER ...

Hva tenker pasienten om deg?

«Feedbackverktøy er en struk turert 
tilbake melding fra bruker til terapeut 
brukt jevnlig i en behandlings  
prosess.»
Espen Ajo Arnevik, Phd/leder  
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

ʹ�&ĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�Ğƌ�Ğƚ�ǀŝƌŬĞŵŝĚĚĞů�ĨŽƌ�Ċ�ƐƚǇƌŬĞ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂ-
sjonen mellom pasient og behandler. Det er ikke en behand-
lingsmetode og gir ikke bedre resultater i seg selv, sier Espen 
Ajo Arnevik, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for tverr-
faglig spesialisert rusbehandling.
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anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for behandling 
og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. 
Den ble lansert av Helsedirektoratet i mars i år. 

Mange pasienter er positive til feedbackverktøy. 
De sier spørsmålene gir dem opplevelse av at de tas 
med på råd, de blir hørt og får mulighet for å påvirke 
behandlingsforløpet. Bruk av skjema gir frihet til å gi 
tilbakemeldinger uten at det blir så nært som når det 
skjer muntlig og ansikt til ansikt. Men samtidig kan et 
dilemma oppstå dersom pasienter følger oppfordringen 
og bruker skjemaet til å ta opp noe som er viktig for 
dem, men som terapeuten kan velge å ignorere. 

– Det minner oss om at behandleren må ta pasien-
tens kommunikasjonen via feedbackverktøyet minst 
like alvorlig som det som blir sagt i timene, sier Espen 
Ajo Arnevik.  

DĊ�ƚĊůĞ�čƌůŝŐĞ�ƐǀĂƌ
Ifølge en amerikansk undersøkelse (se ramme) begrunner 
terapeuter som har hatt positive erfaringer med feedback-
verktøy, dette med at tilbakemeldinger hjelper dem til å 
justere behandlingsopplegget og til å styrke alliansen med 
pasienten. Mer skeptiske terapeuter ser feedbackverktøy 
som en unødig inngripen i deres behand lingsopplegg, og 
føler det belastende at ytterligere et skjema skal fylles ut 
i en travel hverdag. Det kan også være utfordrende å få 
tilbakemeldinger.

– Hvis pasienten ikke er fornøyd, er jo svarene en kri-
tikk av terapeutens arbeid, sier Arnevik. – Det vil derfor 
være viktig å jobbe med en god tilbakemeldingskultur på 
arbeidsplassen samtidig med innføringen av slike verktøy. 

Kan snakke om avvik
Sammen med andre klinikere og ledere har Arnevik 
gjennomgått en rekke feedbackverktøy for å vurdere 
relevansen i TSB. Han mener feedbackverktøyene som 
er tilgjengelig på norsk gir et godt og relevant bilde av 
pasientens vurdering og tilstand. 

For eksempel er feedbackverktøyet OQ45 laget på bak-
grunn av forløpet til 20 000 pasienter og inneholder en 
rekke utviklingsprofiler. Hvis en pasient har en flat profil, og 
ikke opplever symptomtrykk og problemer, kan det skyldes 
at han opplever å konstant måtte være i en følelsesmessig 
beredskap. Pasienten kan ha vansker med å gi ærlig tilbake-
melding hvis det er problematisk å kjenne på følelser i det 
hele tatt. En avvikende skåring i forhold til gjennomsnittet, 
kan brukes som grunnlag for å snakke med pasienten. 

Lovverket  
gir pasienten 
ĞŶ�ĂŬƟǀ�ƌŽůůĞ
Lov om pasient- og brukerret-
tigheter (pasient- og brukerrettighets loven).

§3-1- Pasientens og brukerens rett til medvirkning

Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjen-
nom  føring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten 
har herunder rett til å medvirke ved valg mel-
lom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og 
behandlings metoder. Medvirkningens form skal 
tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta infor-
masjon.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 
rehabili tering av rusmiddelproblemer og avhen-
gighet, Helse direktoratet. 

For å sikre individuell tilpasning og ønsket behand -
lingsutbytte bør det gjennomføres syste matisk og 
kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behand-
lingen fra bruker/pasient.

/�ĞŶ�ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ�ďůĞ�ϰϴ�ƚĞƌĂƉĞƵƚĞƌ�ŽŐ�
550 pasienter kartlagt 
• Terapeutene mente at totalt tre pasienter 

opplevde forverring under behandlingen, hos 
50 skjedde ingen endring, mens det hos 500 
skjedde en positiv endring. 

• Fasiten var at det hos 40 pasienter skjedde en 
forverring, hos 290 skjedde ingen endring og 
210 hadde en positiv endring.

• Studien konkluderte med at terapeuter er for 
optimistiske på pasientenes vegne, og at de 
trenger strukturerte tilbakemeldinger fra pasi-
entene for å fange opp de det går dårligere med 
og de som ikke opplever endring.

Hannan et al. 2005
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Et nederlag å avbryte
– Å avbryte behandling er som regel et nederlag for både 
pasient og behandler. Men alternativet – å vente å se om 
ting vil gå seg til – koster penger og binder opp kapasitet. 

At femti prosent ikke møter opp eller avslutter behand-
ling før tiden, svekker effektiviteten og går ut over andre 
pasienter. Terapeutens jobb er å tilrettelegge for helhetlig 
behandling. Hvis for eksempel pasienten får tilbud på 
feil behandlingsnivå, må det fanges opp, sier Arnevik. 

– Hvilke feedbackverktøy bør terapeuter velge å bruke?
– Brukervennlighet og innhold varierer, og ingen av 

verktøyene er perfekte. Poenget er at vi har en etisk, faglig 
og juridisk forpliktelse til å høre pasientenes stemme. 
Det viktigste er derfor at et feedbackverktøy faktisk tas i 
bruk, ikke hvilket vi velger, sier Espen Ajo Arnevik.

&Ċ�ŽƉƉůčƌŝŶŐ�ŝ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�

Kommer snart på www.tsb.no: 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har under utvikling et  
ŽƉƉůčƌŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵ�Žŵ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͘�

«Ingen pasienter trenger evidens - 
basert behandling dersom det ikke 
hjelper dem»
DŝĐŚĂĞů�>ĂŵďĞƌƚ͕�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ�ŝ�ƉƐǇŬŽůŽŐŝ͕� 
Brigham Young University, USA.
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Kilde: Drop-out-teamet Helse Midt-Norge.
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ηĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�η<KZ�ηƌƵƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐ
/�ůƆƉĞƚ�Ăǀ�ĚĞ�ŶĞƐƚĞ�ƚŽ�ĊƌĞŶĞ�ĨĊƌ�ĂůůĞ�ƌƵƐƉĂƐŝĞŶƚĞŶĞ�ŝ�DŝĚƚͲEŽƌŐĞ�ƚŝůďƵĚ�Žŵ�ǀĞƌŬƚƆǇ�ƚŝů�Ċ�
gi behandleren jevnlige tilbakemeldinger på behandlingsopplegget. Pasienter og fag-
ŵŝůũƆĞƌ�ŚĂƌ�ǀčƌƚ�ŝŶǀŽůǀĞƌƚ�ŝ�ǀĂůŐĞƚ�Ăǀ�Ğƚƚ�ĨĞůůĞƐ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͘�

•••  Hva slags relasjon har pasient og terapeut? Endres pasientens livssituasjon seg underveis i 
ďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ͍���ŝŶŶĨƆƌĞ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�ƐŽŵ�ŵĊůĞƌ�ĚĞƚƚĞ͕�ŚĂƌ�ůĞŶŐĞ�ǀčƌƚ�ƉĊ�ĚĂŐƐŽƌĚĞŶ�ŝ�d^��ŝ�DŝĚƚͲ
Norge, og innføres nå som en del av helseregionens arbeid med å redusere drop-out fra rusbehandling. 

•••  /�ϮϬϭϱ�ǀĂƌ�ǀŝ�ŬŽŵŵĞƚ�ƚŝů�ĞŶŝŐŚĞƚ�Žŵ�Ċ�Ɛŝ�ũĂ�ƚŝů�ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐŬ�ďƌƵŬ�Ăǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͘ ��Ğ�ĨĞŵ�d^�ͲĞŶŚĞƚĞŶĞ�
som var med i prosjektet skulle bruke ett verktøy, slik at im plementeringsarbeidet i Midt-Norge kunne 
ƐĂŵŽƌĚŶĞƐ͘�DĞŶ�ŚǀŝůŬĞƚ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�ǀĂƌ�ďĞƐƚ�ĞŐŶĞƚ�ĨŽƌ�ǀĊƌƚ�ĨŽƌŵĊů͍�^Žŵ�ĨĂŐƌĊĚŐŝǀĞƌ�ǀĞĚ�^ĞŬƐũŽŶ�
for analyse og pasient koordinering og leder for drop-out-teamet var min oppgave å lede arbeidet 
med å finne ut det, sammen med en prosjektgruppe med ansatte fra to døgnenheter og tre polikli-
nikker i de tre helseforetakene i Midt-Norge. 

••• sŝ�ƚŽŬ�ĨŽƌ�ŽƐƐ�ƚŽ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͗�<ůŝĞŶƚͲ�ŽŐ�ƌĞƐƵůƚĂƚƐƚǇƌƚ�ƉƌĂŬƐŝƐ�;<KZͿ�ŽŐ�KƵƚĐŽŵĞ�YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�
ϰϱ�;KYϰϱͿ͘��ĞŐŐĞ�ŚĂĚĚĞ�ƐŝŶĞ�ƐƚǇƌŬĞƌ�ŽŐ�ƐǀĂŬŚĞƚĞƌ͘ �/ŶŶĞůŝŐŐĞŶĚĞ�ƉĂƐŝĞŶƚĞƌ�ƉƌƆǀĚĞ�Ƶƚ�ďĊĚĞ�<KZ�
ŽŐ�KYϰϱ�ŽŐ�ƐĂ�ƐŝŶ�ŵĞŶŝŶŐ͘�&ĂŐƉĞƌƐŽŶĞƌ�ĨƌĂ�KƐůŽ�ŽŐ�dƌŽŶĚŚĞŝŵ�ŚŽůĚƚ�ŐŽĚĞ�ŽŐ�ŶǇƚƚŝŐĞ�ŝŶŶůĞŐŐ�Žŵ�
begge verktøyene, og diskusjoner i ulike faglige fora involverte ledere, ansatte og brukerrepresen-
tanter. 

 /� ƉƌŽƐũĞŬƚŐƌƵƉƉĂ�ǀĂƌ�ĚĞƚ� ĨĂŐůŝŐĞ�ƵĞŶŝŐŚĞƚĞƌ͕ � ĚŝƐŬƵƐũŽŶĞƌ͕ �ŵĞŶŝŶŐĞƌ�ŽŐ� ĨƆůĞůƐĞƌ͘ �sŝ� ůĂ�ŽƉƉ� ƚŝů� Ğƚƚ�
møte i måneden, så da sier det seg selv at det tok tid å lande på en beslutning. Etter hvert begynte 
ŚĞůĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚŐƌƵƉƉĂ�Ċ�ŝǀƌĞ�ĨŽƌ�Ċ�ŬŽŵŵĞ�ŝ�ŐĂŶŐ�ͨŝŶ�ƌĞĂůͩ͊

••• Konklusjonen vår ble at KOR er best egnet. Først og fremst fordi KOR er enklere og raskere å bruke 
ƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚ�ŵĞĚ�KYϰϱ͕� ƐŽŵ� ŝŶŶĞŚŽůĚĞƌ� ůĂŶŐƚ� ĨůĞƌĞ� ƐƉƆƌƐŵĊů͘�<KZ�ŬĂŶ�ŽŐƐĊ� ĨƵŶŐĞƌĞ�ďĊĚĞ� ŝ�
poliklinikk og døgnavdelinger. 

 I verktøyet finner behandleren også historiske data, slik at kronologien i alle samtalene vises ved 
hjelp av en graf. Dette gjør det lett for begge parter å kunne se utviklingen i behandlingen. Det 
synes jeg er svært viktig.

 I starten og slutten av hver pasientsamtale får behandleren tilgang til resultatet av alle skåringer 
på pasienten, mens pasienten selv får opp det aktuelle skjemaet som skal besvares. 

••• Pasientene er en stor og sammensatt gruppe som varierer fra de som har utfordringer på mange 
plan, til de som greier seg med noen få polikliniske samtaler. Med KOR mener vi det blir lettere å 
ĨĊ�ŵĞĚ�ĨůĞƌĞ�Ăǀ�ƉĂƐŝĞŶƚĞŶĞ�ƚŝů�Ċ�ďƌƵŬĞ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͘

Derfor valgte vi KOR-skalaen 
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•••� sŝ�Ğƌ�ŝ�ƐƚĂƌƚŐƌŽƉĂ͕�ŽŐ�ƐŬĂů�ŚŽůĚĞ�ƉĊ�ŝ�ϮϬϭϲ�ŽŐ�ϮϬϭϳ�ƐŽŵ�Ğƌ�ƉƌŽƐũĞŬƚƉĞƌŝŽĚĞŶ�ǀĊƌ͘ ��Ă�ƐŬĂů�ǀŝ�ĨĊ�ĞƌĨĂ-
ƌŝŶŐĞƌ�ŽŐ�ƐĞ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ĚĞƚ�ǀŝƌŬĞƌ͘ �DĞŶ�ũĞŐ�ŚƆƌĞƌ�ĨƌĂ�ĞŶŚĞƚĞƌ�ĂŶĚƌĞ�ƐƚĞĚĞƌ�ŝ�EŽƌŐĞ�Ăƚ�ĨĞĞĚďĂĐŬŵĊůŝŶŐ�
gir en varig endring. Min drøm er et erfaringene er så gode at flere TSB-enheter i Midt-Norge da 
ǀŝů�ƚĂ�ŝ�ďƌƵŬ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ͘

 Det er utfordringer. Som å snu om på rutiner i en hektisk hverdag og å sette av tid til å ta i bruk 
ĨĞĞĚďĂĐŬ�ǀĞƌŬƚƆǇĞƚ͘�DĞĚ�<KZ�ƐŬĂů�ĚĞ�ĂŶƐĂƚƚĞ�ŽŐƐĊ�ƚŝůĞŐŶĞ�ƐĞŐ�ŬƵŶŶƐŬĂƉ�Žŵ�ŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŶĞƚƚ-
ďƌĞƚƚ�ŽŐ�ĞŶ�ĞŐĞŶ�ŶĞƚƚƐŝĚĞ�ĨŽƌ�ďƌƵŬ�Ăǀ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇĞƚ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐŬ͘�

••• Behandlerne som tok i bruk KOR-skalaen fikk en myk start under innføringen ved at de kunne 
ƐƚĂƌƚĞ� ŽƉƉ�ŵĞĚ� ŶǇĞ� ƉĂƐŝĞŶƚĞƌ� ƐŽŵ� ŬŽŵ� ƚŝů� ďĞŚĂŶĚůŝŶŐ� ŝ� ƉŽůŝŬůŝŶŝŬŬ͘� sĞĚ� ĚƆŐŶĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ� ǀĂƌ�
omfanget mindre og innføringen tok kortere tid. 

 Alle deltakende enheter i prosjektet melder at de fleste behandlere prøver ut verktøyet, og er 
godt i gang. Etter tre måneders bruk, var 65 unike behandlere registrerte i systemet. KOR ble da 
brukt hos 158 unike pasienter. Til sammen var det skåret på 342 skjema. 

 Allerede etter noen få erfaringer formidler behandlerne at dette er noe de har nytte og glede av å 
ta i bruk i sin arbeidshverdag. Fordi prosessen i forkant var grundig er det godt forankret både at 
ĞŶ�ƐŬĂů�ďƌƵŬĞ�ĨĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ�ŽŐ�ŚǀŝůŬĞƚ�ƚŝůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�ǀŝ�ƐŬĂů�ďƌƵŬĞ͘��ĞƌĨŽƌ�ƚƌŽƌ�ũĞŐ�Ăƚ�ǀŝ�
har gode muligheter for å få KOR-skalaen implementert i TSB Midt-Norge på en bra måte. 

••• Så skal vi være ærlige på at det har vært en del tekniske problemer. For eksempel lang responstid 
ved innlogging, dårlig dekning på nettbrettet, at brukerne kastes ut fra systemet etter kun kort tid 
og så videre. Slikt frustrerer! Og har svekket motivasjonen hos pasienter og ansatte. 

 På hver enhet har vi imidlertid jobbet med å holde motivasjonen oppe ved å snakke om temaet 
på møter i avdelingen jevnlig. Det blir spennende nå fremover om vi klarer å holde koken, at vi 
får med oss flere og flere. Jeg er positiv av natur, og er ikke bekymret for at dette ikke skal gå bra, 
men vi er i startfasen og må gjøre en del erfaringer for å komme videre.

••• Jeg håper at vi etter hvert vil ha en meget stor prosentandel av pasientene med oss. De hadde en 
del spørsmål om KOR før oppstart, blant om hva det er og hva det skal brukes til. I dag gir de stort 
sett positive tilbakemeldinger på KOR og på å snakke om sjansen for drop-out. 

� <ŽŵŵĞƌ�ĚƌŽƉͲŽƵƚͲƌĂƚĞŶ�ƚŝů�Ċ�ƌĂƐĞ�ŶĞĚŽǀĞƌ͍�&ĞĞĚďĂĐŬ�ǀĞƌŬƚƆǇĞƚ�ŝ�ƐĞŐ�ƐĞůǀ�ĂǀŐũƆƌ�ŶŽŬ�ŝŬŬĞ�Žŵ�ƉĂƐŝ-
enter blir værende i behandling eller ikke. KOR blir aldri annet et verktøy, men et viktig verktøy for 
å skape bedre allianser og derfor bedre behandling.

Av Arnhild Strand, fagrådgiver ved Seksjon 
for regional analyse og pasient  koordinering, 
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved 
St. Olavs hospital og leder for drop-out-
prosjektet i Midt-Norge.



30  Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Side 30.
Feedbackverktøyene OQ45 og KOR er tilgjengelig på 
Feedbackverktøyene OQ45 og KOR er tilgjengelig på 
norsk i elektroniske versjoner. KOR kan også brukes i 
papirversjon. Verktøyene bygger på selvrapportering 
der pasienten legger inn opplysninger i forkant og etter-
kant av behand lingsavtalen via en PC eller et nettbrett. 

Resultatene vises umiddelbart på terapeutens skjerm. 
Svarene skal indikere pasientens opplevde belastning og 
hvilken nytte han eller hun har av behandlingen. 

OQ45 
Outcome Questionnaire (OQ45) er utviklet av de ameri-
kanske forskerne Michael Lambert og Gary Burlingame. 
Utfyllingen av det databaserte skjemaet består av 45 spørs-
mål som pasienten besvarer i løpet av fem til ti minutter.

Skjemaet dekker tre viktige områder i pasientens hverdag:

1.  Symptombelastning: Hvor plaget er pasienten?

2.  Interpersonlige relasjoner: Hvordan opplever pasienten 
samspillet med familie, venner og andre?

3.  Tilfredshet med dagliglivet: Hvordan har pasienten 
det på jobb, skole og fritid?

I terapeutens versjon genereres svarene i grafer som 
viser utviklingen over tid i behandling: Hva som fun-
gerer bedre, hva som fungerer dårligere. Dette vil kunne 
sammenliknes med kurver for forventet utvikling.

KOR
Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) er utviklet av 
Scott Miller og Barry Duncan, med sikte på at brukerne 
kan gi tilbakemelding om egen situasjon og evaluere 
egne behandlingstilbud. 

Verktøyet består av to enkle skjemaer. Det ene er en 
skala for endringsvurdering (Outcome Rating Scale/
ORS) som inneholder personlige, mellommenneskelige, 
sosiale og generelle dimensjoner. Det andre skjemaet er 

en skala for samtalevurdering som omhandler forholdet 
mellom pasient og terapeut, mål og tema, metode og 
generelle dimensjoner (Session Rating Scale/SRS).

KOR kan brukes på tvers av teoretisk forståelse og 
behand lingsmetode, og i ulike deler av behandlings-
apparatet. Den finnes også i en versjon hvor det brukes 
smilefjes i stedet for tall.

Kronologien i samtalene vises i form av en graf.

NORSE
EŽƌǁĞŐŝĂŶ�KƵƚĐŽŵĞ�ZĞƐƉŽŶƐĞ�^ǇƐƚĞŵ�ĨŽƌ��ǀĂůƵĂ�ƚŝŽŶ�
(NORSE) er utviklet av pasienter, klinikere og forskere 
i Helse Førde og implementert ved Distrikt spsykiatrisk 
senter (DPS) samme sted. 

sĞĚ� ŚũĞůƉ� Ăǀ� ďƌĞĚ� ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ� ǀĞĚ� ŝŶŶƚĂŬ͕� ŵĞůĚĞƌ�
pasienten hva han eller hun ønsker å bringe inn i 
terapien og trenger hjelp med. På basis av dette, 
skreddersyr systemet spørsmål som skal besvares 
i forkant av hver behand lingsavtale, og som fanger 
opp hvordan tilstanden til pasienten endrer seg 
underveis. 

Spørsmålene besvares i løpet av fem minutter. 
Endringer hos pasienten vises i form av en auto-
matisk generert visuell rapport. Smilefjes viser 
pasientens opplevelse av allianse, blant annet til 
behandler, og diagram viser også utviklingen over 
tid på for eksempel rus, angst, depresjon og psykose. 
Behandler bruker kort tid – som regel 30 sekunder  
– på å forstå innholdet. 

Kilde: Fagsjef Christian Moltu ved Psykiatrisk klinikk,  
Helse Førde. 
Kontaktinfo: ĐŚƌŝƐƚŝĂŶ͘ŵŽůƚƵΛŚĞůƐĞͲĨŽƌĚĞ͘ŶŽ

&ĞĞĚďĂĐŬǀĞƌŬƚƆǇ
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Mot slutten av tiden i behandling for sitt rus-
problem fryktet Pål Berger å bli «normal». Han 
fikk kaostanker fordi han var usikker på om han 
hadde noe å prate med folk flest om. 

– Slike kaostanker bidrar til at mange dropper ut av rus-
behandling, sier Berger, som har vært rusfri i ni år. 

55-åringen arbeider nå i Rusmisbrukernes Interesse-
organisasjon (RIO) og som daglig leder i firmaet Recovery 
Kompetanse AS – et ideelt selskap som drives av tidligere 
rusavhengige. Firmaet jobber med utvikling og bruk 

av teknologi innen recoveryprosesser. Berger har vært 
bruker representant i det nasjonale drop-out-prosjektet. 

Likeverdig dialog
Er det forskjell på uttrykket «femti prosent arbeidsfør» 
og «femti prosent arbeidsufør»? For Berger representerer 
dette to måter å se pasienten på. Bare den første samsvarer 
med recovery, ifølge ham.

Recoverystøtte bygger på likeverdig dialog mellom 
partene. Terapeut – eller like gjerne erfaringskonsulent 
eller likemann – skal fokusere på mestring, og i fellesskap 

ZĞĐŽǀĞƌǇ�ǀĂƌĞƌ�ůŝǀĞƚ�Ƶƚ

– Jeg trengte hjelp til å finne tilbake til det jeg var god på før rusen tok overhånd, sier Pål Berger, som har vært brukerrepresentant i 
det nasjonale drop-out prosjektet (foto: Lyse).
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med den det gjelder, skal det letes etter brukerens sterke 
sider.

Å komme seg er å huske hvem du er og å bruke dine 
sterke sider til å bli det mennesket du har mulighet for å 
være. Hva vil jeg, hvor vil jeg, hva passer jeg til? I denne 
fasen er det viktig at det er noen der som kan hjelpe til.

Er ennå i recovery
– Rusavhengige er som folk flest, der livet er i stadig end-
ring. Forskjellen er at rusavhengige som er i recovery må 
omdefinere mye mer – faktisk det meste, i livet sitt. Vi 
har stått på utsiden og skal inn, sier Berger.

Tromsømannens recovery startet lenge før han ble 
lagt inn til rusbehandling første gang. Før det hadde han 
prøvd å slutte med destruktiv rusing mange ganger. Men 
han trengte hjelp. Til å bli motivert når han møtte mot-
gang, til å endre språket sitt og tankene og til å sette seg 
mål på kort og lang sikt. Han måtte finne tilbake til det 
han egentlig kunne før rusen tok overhånd. 

– Jeg hadde noen sterke sider i det «normale sam-
funnet», blant annet hard fysiske trening. Dette trengte 
jeg hjelp til å finne fram igjen og til å komme i gang 
med, sier Berger.

Når vi snakker med ham har han nettopp hatt et 
hjerteinfarkt. Men treningen skal han ta opp igjen så 
snart han kan fordi det er sunt, det er mestring og det gir 
«rus». Akkurat som yoga, naturopplevelser og lignende, 
kan trening utvilsomt bidra til å forebygge drop-out, 
ifølge Berger. 

Nav ga trygghet
Han har vært til behandling for sin rusavhengighet 
mange ganger. Han har møtt sosionomer, ansatte hos 
Blå Kors, leger og Nav-ansatte. Berger tror ikke én person 
eller ett samarbeid har vært avgjørende for at han skulle 
bli rusfri, for alle har betydd noe for ham i en eller annen 
form på et eller annet tidspunkt. Men han husker spesielt 
én beskjed  fra en Nav-ansatt:

– Jeg hadde vært i jobb i halv stilling i ett år. Så skulle 
jeg forsøke meg i full jobb. Nav-medarbeideren sa at 
hvis jeg ikke mestret dette, så ville Nav «ta i mot meg 
igjen» så jeg kunne fortsette i halv stilling. Den setningen 
gjorde at jeg våget meg ut i full jobb. Uten slik støtte 
hadde jeg ikke tatt sjansen, for lav selvfølelse og uroen i 
kroppen gjorde at jeg ikke hadde for store forhåpningen 
om å lykkes.

Berger klarte å stå i full jobb, men han legger til: 

– Jeg er fortsatt i en recoveryprosess, jeg er ikke 
«recovered». 

Bergers rolle i drop-out-prosjektet har ofte vært å 
minne om hvor viktig alliansebygging er for å holde på 
kontinuiteten i rusbehandlingen. 

– Etter behandlingen opplever du ofte glede over å ha 
lagt ting bak deg. Samtidig vet vi at 80 prosent av alle til-
bakefall til rus skjer like etter behandling, sier Pål Berger. 

– Livet til den rusavhengige vil by på motgang, akku-
rat slik det gjør i alle andre menneskers liv. Men kommer 
motgangen uten et nytt tankesett og uten allianser til hjel-
pere rundt deg, øker faren for tilbakefall i rus.

Kontakten med likemenn og selvhjelpsgrupper var noe 
av det viktigste i Pål Bergers vei ut av avhengigheten. Hans 
likemenn var mennesker som selv hadde vært igjennom 
en recoveryprosess. Her fikk han tilbake meldinger på 
hva han kunne gjøre når livet buttet, og som ga ham tro 
på at et rusfritt liv er mulig. Samtidig forsvant de profe-
sjonelle aktørene rundt ham når han skulle klare seg på 
egenhånd. Det gjorde likemennene enda viktigere.

Skal lage ny app
Et annet virkemiddel som Pål Berger har tro på, er å 
benytte velferdsteknologi i arbeidet med å forebygge 
drop-out. Recovery Kompetanse utvikler nå et digitalt 
verktøy – en app. Den heter Rapp og skal gjøre kom-
munikasjon enklere. Rapp brukes hvis det blir akutt 
behov for å snakke med en likemann eller behandler. 
Når mobilapplikasjon aktiveres, skal den gi signal til en 
likemann, en behandler eller en pårørende med oppfor-
dring om å ringe tilbake. Målet er lansering i 2017.

,ǀĂ�Ğƌ�ƌĞĐŽǀĞƌǇ�͍
ϭ͘��/�ƌĞĐŽǀĞƌǇƉƌŽƐĞƐƐĞŶ�ĂŬƐĞƉƚĞƌĞƌ�ũĞŐ�ŵĞŐ�ƐĞůǀ�

der jeg befinner meg i livet.
Ϯ͘��:ĞŐ�ƐƉƆƌ�ŵĞŐ�ƐĞůǀ͗�sŝů�ũĞŐ�ƵƚǀŝŬůĞ�ŵĞŐ͕�ĞůůĞƌ�Ğƌ�

jeg fornøyd med livet slik det er?
3. For å komme meg videre vil jeg utvikle mine 

sterke sider.
4.  Jeg setter meg kortsiktige og langsiktige mål.
5.  Jo lenger nede jeg er, jo viktigere er det at jeg 

får tro og håp.

<ŝůĚĞ͗�ZĞĐŽǀĞƌǇ�<ŽŵƉĞƚĂŶƐĞ��^
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Barrierer i rusbehandlingen

Utakt mellom pasientens behov og tilbudet han får, 
Ğƌ� ĞŶ� Ăǀ� ďĂƌƌŝĞƌĞŶĞ� ĨŽƌ� Ăƚ� ƌƵƐĂǀŚĞŶŐŝŐĞ�ŵƆƚĞƌ� ƚŝů�
ďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕�ĞůůĞƌ�ĨƆƌĞƌ�ƚŝů�Ăƚ�ĚĞ�ĨĂůůĞƌ�ĨƌĂ�ƵŶĚĞƌǀĞŝƐ͘�

Drop-out-teamet ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge (UNN) har intervjuet 11 ansatte innen rusfeltet og 
17 nåværende og tidligere rusavhengige. Tema var hvor-
for ikke flere rusavhengige søker behandling, hvorfor det 
er en god andel som ikke møter frem til behandling og 
hvorfor de dropper ut av behandling (se undersak).

Bakgrunnen for intervjuene var en gjennomgang av 
pasientjournaler som viste at 28 prosent av de henviste 
pasientene ikke møtte til behandling. Av de som møtte, 
var andelen drop-out 33 prosent (les mer om resultatet 
av kartleggingen på side 7 og side 14).

Overrasket over resultatet
– Jeg ble overrasket over den store andelen drop-out. 
Vurdert ut fra mitt umiddelbare inntrykk som kliniker 
hadde jeg trodd at tallet var lavere, sier Reidar Høifødt, 
seksjonsoverlege i Psykisk helse- og rusklinikken ved 
UNN og spesialist i samfunnsmedisin.

«Lav allianse med behandler/behandlingssted er en 
faktor som predikerer drop-out. Derfor er det interes-
sant at både brukerne og hjelpeapparatet er opptatt 
av betydningen av allianse mellom behandlingssted/

behandler og bruker. Stigmatisering, og opplevelse av å 
ikke føle seg sett og forstått i behandling, virker som en 
frykt i behandlingssituasjonen».

Dette er noe av oppsummeringen i en delrapport 
fra prosjekt «Hindre drop-out fra rusbehandling» ved 
UNN (les hele rapporten på www.tsb.no).

Tidlig kontaktetablering, det å vite hvem man har å for-
holde seg til under behandlingen, jevnlige behandlings-
samtaler og opplevelsen av å gå overens med behandler, 
kan øke sjansen for at bruker møter til behandling og 
gjennomfører. 

Ruser seg i ventetiden
Vidar Hårvik, daglig leder for brukerorganisasjonen 
Marborg i Tromsø, gjorde brukerintervjuene på vegne 
av drop-out-prosjektet ved UNN. Her sier flere brukere 
at de hadde ønsket seg en telefon fra terapeuten før de 
skulle starte behandling.

– Mange gruer seg til å starte i behandling blant annet 
fordi de ikke vet hva opplegget innebærer. Det kan føre 
til at de ikke møter opp. En telefon fra en ansatt ville ha 
forklart litt om hva som ventet. En slik personlig henven-
delse kunne også gitt pasienten følelsen av å bli sett. Det 
ville ha styrket alliansen og motivasjonen, sier Hårvik.

Andre møtte ikke til rusbehandling fordi de var for 
ruset til å klare å holde avtaler. 

– Noen ganger starter  
pasienter behandling uten 
 at motivasjonen deres  
Ğƌ�ƐƚĞƌŬ�ŶŽŬ͕�ƐŝĞƌ�sŝĚĂƌ� 
Hårvik, daglig leder for 
brukerorgani sa sjonen  
Marborg i Tromsø.

– En del pasienter gruer  
seg til avrusing. Det kan føre 
til drop-out, sier seksjons-
overlege Reidar Høifødt ved 
Psykisk helse og rusklinikken 
ved UNN.
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– Noen forteller at de ville hatt nytte av å bli fulgt opp 
av en likemann i tiden før rusbehandling, enkelte mente 
at de kunne hatt behov for å bli fulgt hjemmefra og til 
behandlingsstedet første gang, sier Hårvik.

Er i utakt med pasienten
Hjelpeapparatet er ikke alltid i takt med pasientens 
motivasjon og ønsker. For eksempel skal helsearbeidere 
møte pasientene på en best mulig måte, selv om tiden er 
begrenset.

– Fastleger er utrolig effektive. Men noen ganger 
skriver de ut henvisning til spesialisthelsetjenesten og 
pasientene ønskes velkommen til behandling kjappere 
enn det pasienten ønsker. Brukerne trenger å bygge opp 
motivasjon i sitt tempo, sier Høifødt.

Dette snakket også flere brukere om da Vidar Hårvik 
intervjuet dem.

– Noen ganger sier de ja for å tekkes terapeuter, hel-
sepersonell, venner eller familie. Deres egen motivasjon 
er ikke alltid sterk nok, sier han.

'ůĂĚ�ĨŽƌ�ĊƉĞŶŚĞƚ
Høifødt mener det er riktig å være åpen om drop-out-
tallene som har gitt dem konkrete fakta.

– Vi har fått fram utfordringene og opplever forståelse 
for at drop-out er en del av det å drive rusbehandling. 
Noen ganger skjer det naturlig og er faglig funksjonelt, 
men oftest uønsket. Det er krevende både for terapeuter 
og pasienter å få ned drop-out-raten, men folk ser i alle 
fall at vi er opptatt av å få andelen ned. Undersøkelsen av 
ikke-møtte og drop-out bevisstgjør oss på forbedrings-
potensialet. Når vi blant annet får signaler om at pasienter 
ikke har tillit til oss må vi jobbe med våre holdninger, 
sier Høifødt.

Han mener brukerne må gis større innflytelse og ta 
mer ansvar. 

– Det behøver ikke komme i konflikt med ansvaret 
ledere og ansatte har for å drive forsvarlig og med høy 
faglig kvalitet, sier Høifødt.

Vil ha mer samvalg
Hans mål er enda større grad av samvalg der terapeut 
og pasient sammen finner fram til hva som er til pasi-
entens beste. Altså brukererfaring koblet sammen med 
fagkunnskap, men der det endelige valget noen ganger 
ligger hos pasienten – som for eksempel valg av behand-
lingsplass. Andre ganger er valget hos behandler, for 

eksempel der tema er medisiner. I det alt vesentlige er 
det pasienten som er sjefen for prosessen.

Mindre autoritære trekk og økt samvalg er et generelt 
trekk i rusbehandling. Da døgnenheten Rusbehandling 
ung nylig hadde fagdag, deltok pasientene sammen med 
personalet for å si sin mening. De ønsket blant annet 
klarere struktur på dagtid, mer undervisning og mer 
fysisk trening. Etter «arbeidstid» ønsket de mer person-
lig frihet. 

– Dette følger vi opp. Men vi vet også at noen trenger 
stram struktur i sitt behandlingsopplegg for å lykkes med 
sitt ønske om rusfrihet. Vi vil gjerne ha med pasientene i 
vårt systemarbeid. Som eksempel har vi gjennomført at 
pasienten selv tar den endelige beslutningen om å dra på 
permisjon. Hvis vi da overlater helt til pasienten selv å 
velge hvor ofte de skal ha permisjon, så kan det selvsagt 
redusere nytten av behandlingsopplegget, sier Høifødt. 

Hyppig permisjon kan også føre til mye ledig kapa-
sitet. 

– Vi rådgir alltid, og pasienten bør ha god stabilitet før 
de bruker denne retten, sier Høifødt, og legger til: – Dette 
bør kanskje være et samvalg?

Det er foreløpig for tidlig å si om denne retten til å 
bestemme permisjon, og mer selvvalg generelt, påvirker 
drop-out.

^ĞŬƐ�ĊƌƐĂŬĞƌ�Ɵů�ĚƌŽƉͲŽƵƚ
•  Følelse av skam og stigmatisering.
•  Utfordringer med å gå inn i noe nytt.
•  Avveiinger av rusens positive sider, opp mot 

alternativet uten rus og et kjent miljø.
•  Å mangle tillit til hjelpeapparatet og frykte  

for dårlig eller feil type behandling.
•  Å miste kontroll over egen medisinering.
•  Å mangle informasjon og kunnskap om  

hjelpeapparatet.

Kilde: Delrapport II fra prosjekt «Hindre drop-out fra 
ƌƵƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐͩ� ǀĞĚ� WƐǇŬŝƐŬ� ŚĞůƐĞͲ� ŽŐ� ƌƵƐŬůŝŶŝŬŬĞŶ͕�
UNN HF. 
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,ǀĞƌ�ĨũĞƌĚĞ�ƵŬĞ�ŵƆƚĞƐ�ƉĂƐŝĞŶƚ�ŽŐ�ďĞŚĂŶĚůĞƌĞ�ĨŽƌ�
å evaluere pasientens utbytte av behandlings-
opplegget. – Både vi og behandlerne tar mer 
ansvar enn det vi er vant til fra andre behandlin-
ger, sier to brukere.

Hyl og latter fyller uteplassen i barnehagen på Ullevål. 
Lyden trenger så vidt inn i det gulbrune nabohuset med 
teglsteinsfasade. Her i Bygg 21 holder Seksjon for rus- 
og avhengighetsbehandling voksen, Oslo universitets-
sykehus, til. 

Fire behandlere deltar
Brukeren og terapeutene rundt brukerne på seksjonen 
utgjør ett team. De ansatte er tverrfaglig organisert med 
primærkontakt, sosionom, psykolog og lege. Sammen 
med de fire behandlerne deltar pasienten i monitorerings-
møter der individuell behandling er i sentrum. Pasienten 
kan ta med en venn eller pårørende utenfra. Møtene ledes 
av en som ikke er involvert i selve behandlingen.

– Oppgavene som pasienten og de rundt ham eller 
henne skal jobbe med, er sammensatte. Utfordringene 
kan best løses i fellesskap, sier seksjonsleder Heini Ringel. 

Seksjon for rus- og avhengighetsbehandling voksen ved Oslo universitetssykehus har tatt i bruk milepælsmøter. Det har gitt sterkere 
ŝŶǀŽůǀĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ďƌƵŬĞƌĞ�ŽŐ�ĂŶƐĂƚƚĞ͘�&ƌĂ�ǀĞŶƐƚƌĞ�ƉƌŽƐũĞŬƚůĞĚĞƌ�/ŶŐƵŶŶ�sĂƚŶƆǇ�ĨƌĂ��ŽŶĨůƵǆ�ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞ�ŽŐ�ƐĞŬƐũŽŶƐůĞĚĞƌ�,ĞŝŶŝ�ZŝŶŐĞů͕�
ƉƌŽƐũĞŬƚŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ��ƌŶƐƚ�<ŽŬ͕�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ�ĨƌĂ�ďƌƵŬĞƌƌĊĚĞƚ�dĞƌũĞ�:ĞŶƐƐĞŶ�ŽŐ�ƉƐǇŬŽůŽŐ�ZĞďĞĐĐĂ�^ĂƵŶĞƐ͘

�ǀĂůƵĞƌŝŶŐ�Őŝƌ�ƆŬƚ�ƉĂƐŝĞŶƩƌŝǀƐĞů
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På møterommet er det en tresteres sofa, et piano, en 
stumtjener og bord til åtte personer. Hver dag holdes 
det milepælsmøter her. For tiden deltar 18 av brukerne 
i tilbudet. «Espen» og «Bjørn» er to av dem. De mener 
opplegget har gitt dem økt tro på et liv uten rus, som er 
begges viktigste mål. For å klare det, har de satt seg en 
rekke delmål, blant annet bolig i et rusfritt miljø og en 
stabil økonomi. For å komme dit har de satt ord på en 
rekke utfordringer de må mestre. Blant annet lære seg å 
håndtere uro og vanskelige tanker uten å ty til rusmidler.

– Det er ingen låste utgangsdører her, og kort vei til trik-
ken ned til Oslo sentrum hvor det er god tilgang på rusmid-
ler, sier «Espen». – Nå jobber jeg med å mestre og å komme 
bort fra tanker som jeg tidligere løste med å ta en trikketur.

Setter seg personlige mål
Før hvert møte registreres pasientens individuelle mål, 
deltakelse i seksjonens grupper og aktiviteter, symptom-
belastning, status for rusbruk (oftest resultater fra urin-
prøver) og allianse med utgangspunkt i en kortversjon 
av WAS (se egen sak).

For å evaluere pasientens opplevelser og behandlernes 
arbeid har seksjonen tatt i bruk verktøy for «systematisk 
progresjonsmonitorering». Det vil si at pasientens opple-
velse av behandling måles jevnlig ved hjelp av tilbakemeld-
inger fra pasient og behandlere om framdrift i og utbytte 
av behandlingen. 

På møtene gjennomgås pasientens personlige mål. 
Som for eksempel å øke livskvalitet, oppnå mer stabil 
søvnrytme, mestre rus, sovne raskt hvis man våkner om 
natten, oppleve å bli forstått, si fra før det blir for sent 
når russug oppstår, fullføre nedtrapping, trives for seg 
selv i hjemmemiljøet, jobbe eller å etablere andre trygge 
rammer rundt tilværelsen.

«Bjørn» forteller om hvordan de bruker merkelapper 
farget rødt, gult eller grønt. Disse festes til et skjema der 
deres mål er skrevet ned. 

– Det gjør at jeg og terapeutene kan snakke om de 
vanskeligste tingene jeg opplever, men også vise hva 
som nå går bedre. Og akkurat dét motiverer, sier han.

Hver av de to mennene i andre halvdel av 30-årene 
har hatt opphold på nærmere ti behandlingsinstitusjoner 

sĞĚ�^ĞŬƐũŽŶ�ĨŽƌ�ƌƵƐͲ�ŽŐ�ĂǀŚĞŶŐŝŐŚĞƚƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐ�ǀŽŬƐĞŶ͕�KƐůŽ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚƐƐǇŬĞŚƵƐ�ďƌƵŬĞƌ�ƉƐǇŬŽůŽŐ�ZĞďĞĐĐĂ�^ĂƵŶĞƐ�ŽŐ�ŬŽůůĞŐĂĞŶĞ�
milepælsmøter der ansatte og pasienter vurderer pasientens framdrift og utbytte av behandlingen.
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tidligere. Fra alle stedene har de droppet ut – ofte flere 
ganger. Noe av det verste med dette er å erkjenne overfor 
seg selv at «nå ble det sprekk igjen». Og å fortelle venner 
og familie som har hatt håp om at nå skulle alt bli bedre, 
at det raknet igjen.

Trenger orden og oversikt
Terje Jensen kaller seg eks-narko-
man. Han jobber i WayBack, 
en stiftelse som er opprettet for 
å bidra til at straffedømte kan 
leve et liv uten kriminalitet og 
rusmisbruk. Som et ledd i drop-
out-prosjektet har han intervjuet 
to kvinner og seks menn etter 
rusbehandling ved Seksjon Ung 
og Seksjon voksen ved Oslo 
universitetssykehus og private 

institusjoner. De har vært i alderen 30–52 år. Syv av dem 
har brukt heroin og har hatt blandingsmisbruk, mens én 
brukte hasj og amfetamin.

– De jeg har snakket med var ikke mentalt tilstede 
i livet sitt da de tidligere droppet ut av behandling, sier 
Jensen. – De visste lite om hva slags arbeid de kunne få, 
bortsett fra tanker om for eksempel å jobbe med ung-
dom der de kan bruke erfaringskompetansen sin. Etter 
10-20 år i rusmiljøet og med svak helse, er ikke evnen til 
å orientere seg i en nykter verden den beste. 

Gjennom intervjuene i undersøkelsen og fra tid-
ligere samtaler med andre pasienter, mener Jensen at 
rusavhengige trenger mer hjelp med bevisstgjøring på 
alt som venter av utfordringer etter behandlingen – men 
også å vite at de kan få bistand til å skaffe seg bolig, få 
oversikt over og etter hvert orden på privatøkonomien 
og andre sosiale utfordringer.

Vil redusere drop-out 
Grunnpilaren i milepælsmetoden er å bidra til integritet 
og verdighet for den enkelte, fokus på det som fremmer 
helse og at sammenhengen mellom behandlingstilbudet 
og pasientens egne ønsker for sin behandling styrkes.

– Det må også være klart for alle parter hvilke end-
ringer og utviklingsmål man har for behandlingsperioden, 
sier Ingunn Vatnøy i firmaet Conflux som har utviklet 
metodikken bak milepælsmøtene.

Det er klare krav til pasientene, behandlerne, meto-
den og seksjonen om blant annet faglighet, deltagelse, 

respekt, vennlighet og åpenhet. Alle må ta sin del av 
ansvaret for en positiv utvikling i behandlingsforløpet.

Fasaden på Bygg 21 er under oppussing etter at tegl-
stein løsnet. På møterommet der milepælsmøtene holdes, 
forteller «Espen» og «Bjørn» om lang erfaring i å se bak 
fasaden hos behandlere. Etter mange behandlingsopp-
hold har de trening i å merke hvilke behandlere som gir 
av seg selv og har et ekte engasjement overfor pasienten. 
På Milepælsmøtene opplever de dette nærværet.

ʹ�'ũƆƌ�ĚĞƚ�ůŝůůĞ�ĞŬƐƚƌĂ
Etter seks måneder er milepælmøter blitt brukt hos 68 
pasienter. Utviklingen i perioden er denne: 

• Pasient-deltakelse i gruppebehandling: + 28 prosent.
• Behandler-tilstedeværelse i milepælmøtet: + 6,4 

prosent.
• Generell trivsel blant pasienter: + 17 prosent.
• Pasientenes opplevde støtte og engasjement  

i avdelingen: + 23 prosent.

– Progresjonsmonitorering kan være krevende både for 
behandlerne og for pasientene. Alle bør være åpne på 
innspill som kan gjøre behandlingen bedre, eller føre 
den inn på et bedre spor, sier Heini Ringel.

Foreløpig er det for tidlig å si om milepælsmøtene 
fører til redusert drop-out.

«Bjørn» og «Espen» mener at flere behandlingsinstitu-
sjoner bør la seg inspirere av milepælsmøtene. De trekker 
blant annet fram den individuelle behandlingen de 
får, at bakgrunnen for rusingen er ulik og at humør og 
overskudd varierer fra dag til dag. Også har de ett sterkt 
ønske til slutt: Når behandlingsoppholdet er over, må 
ikke boalternativet være et hospits.

– Du skal være sterk for å kunne stå i mot den gode 
tilgangen på rusmidler som nesten alltid er der, sier de.

Bruker kortversjon av WAS 
Seksjon for rus- og avhengighetsbehandling voksen 
valgte en kortversjon av WAS (Ward Atmosphere 
^ĐĂůĞͿ͘�t�^�ŵĊůĞƌ� ƐĂŵƐƉŝůůĞƚ�ŵĞůůŽŵ�ĚĞ� ĂŶƐĂƚƚĞ�
og pasientene, samspillet mellom pasientene og 
samspillet innad i personalgruppen.

Les mer om WAS på http://www.tips-kompetanse-
senter.no

dĞƌũĞ�:ĞŶƐĞŶ�ŝ�tĂǇ�ĂĐŬ͘
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^ŬĂŵ͕� ƐŬǇůĚ� ŽŐ� ĚĊƌůŝŐ� ŵŽƌĂů� ŚĂƌ� ŽĨƚĞ� ǀčƌƚ� ĨŽƌ-
klaringer på at pasienter med rus- og avhengig-
ŚĞƚƐƉƌŽďůĞŵĞƌ�ŝŬŬĞ�ŚĂƌ�ŵƆƚƚ�ŽƉƉ�ƚŝů�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͘�
I dag har vi kunnskapsbelegg for å si «ikke skyld 
på pasienten!». 

Vi vet at risikofaktorer for å 
droppe ut er mindre relatert til 
pasientens motivasjon, hvilket 
rusmiddel som brukes, utdan-
ningsnivå eller sivile status, 
enn til hvordan hver enkelt av 
oss som terapeuter og behand-
lingsmiljøer møter pasientene. 
Det er dette prosjektet «Hindre 
drop-out fra rusbehandling» 
dreier seg om. 

KƉƉƐůƵƚŶŝŶŐ�Ğƌ�ĂǀŐũƆƌĞŶĚĞ�ĨŽƌ�Ċ�ůǇŬŬĞƐ�ŝ�d^��
Andelen drop-out fra rusbehandling er mye høyere i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn på 
mange andre helseområder. Mellom 10 og 60 prosent 
av pasientene i rusbehandling dropper ut. Det fører 
til økt helserisiko, i verste fall overdose, mer bekym-
ringer og belastninger for pårørende og store utgifter 
på helsebudsjettet i form av ubenyttete behandlings-
ressurser. 

Helsedirektoratet har tatt dette på alvor, og pålegger 
alle som behandler pasienter med rusproblemer å kart-
legge risiko for behandlingsavbrudd og sette i gang til-
tak tidlig i behandlingsforløpet. 

I regi av drop-out-prosjektet har en nasjonal pro-
sjektgruppe bestående av regionale team, forskere og 
brukere møttes regelmessig for å dele kunnskap og erfa-
ringer, i arbeidet med å forebygge drop-out i alle regionene 
i Norge. 

Vi må tƆƌƌĞ�Ċ�ƐƉƆƌƌĞ
Pasientene bør ha en reell mulighet til å være i sentrum 
og lede sin egen tilfriskningsprosess. Recoveryvinden 
som feier over rusbehandlingen, har blåst kraftig i drop-
out-prosjektet. Tradisjonen har inspirert oss til å se 
tydelig hvordan brukernes syn på hva som skal til for å 
bli bedre, ofte samsvarer dårlig med behandlernes opp-
fatning av det samme. For oss som behandlere betyr det 
at vi må tørre å spørre den enkelte pasient om hva som 
skal til for at han eller hun skal komme i behandling, og 
hvordan den konkrete behandlingen oppleves.

Bruk av feedbackverktøy er et konkret virkemiddel 
for å oppnå at brukerstemmen kommer tydeligere og 
mer systematisk fram i behandlingen. Det er dokumentert 
at terapeuter sjeldent identifiserer pasienter med negative 
utfall av behandlingen eller risiko for drop-out, og at de 
overvurderer effekten av valgt behandlingstilnærming. 
Men når terapeuter får tilbakemelding om at pasienten 
har en negativ behandlingsutvikling, er de flinke til å 
endre behandlingsstrategi. 

Barrierer 
Erfaringene fra dette prosjektet viser at brukere og pasi-
enter kan være pådrivere for å ta i bruk feedbackverktøy. 
Naturlig motstand mot maktforskyvning og en opplevelse 
av truet autonomi hos behandlerne er en barriere. I til-
legg kommer rammefaktorer som begrenser tiden en har 
til rådighet med hver pasient. Feedbackverktøy må ikke 
bli oppfattet som et bidrag til skjemaveldet. Derfor er det 
avgjørende at klinikere forstår hensikten med feedback-
verktøy. Og når behandlere spør om tilbakemeldinger fra 
pasientene må de tas på alvor, og tilbakemeldingene brukes 
aktivt i behandlingen. 

Praktiske tiltak
I drop-out-prosjektet har forskere, klinikere og brukere 

Av Hilde Lytomt Harwiss 
prosjektleder, Nasjonal 
kompetansetjeneste TSB

Tør å spørre!
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sittet rundt samme bord og utviklet konkrete tiltak 
sammen. Feedbackverktøy, og andre kunnskapsbaserte 
tiltak for å hindre drop-out, ble testet ut praktisk. Det 
er et stort mangfold i tiltakene. Nasjonalt laget vi en felles 
sjekkliste over de viktigste risikofaktorene og fokusom-
rådene med henvisning til erfaringene som er gjort i 
prosjektet, litteratur, kliniske tips og forslag til metode-
verktøy. 

Er det trivielt med en sjekkliste, kan en spørre. Spør 
vi flygeren som går gjennom kontrollskjema før opp-
start av hver eneste flytur, eller bakeren som finner fram 
kakeoppskriften hver gang en festkake lages, vet vi hva 

svaret er. Vi tror ikke sjekklister er trivielt i rusbehand-
ling heller! Det handler om at vi systematisk spør og 
systematisk sjekker at vi har gjort det vi vet er faglig bra 
og nødvendig. 

Koble kunnskap gir kraft
Det er forskning som viser at det i gjennomsnitt tar 17 år 
å omsette kunnskap fra forskning til praktisk handling. I 
rusbehandling har vi dårlig tid. Pasientene forventer og 
fortjener resultater i behandlingen. 

Jeg er derfor glad for at jeg etter endt prosjektperiode 
kan slå fast: 

Denne kraften blir spesielt sterk når vi tar med hele kunn-
skapsgrunnlaget, og lar forskere, klinikere og brukere sitte 
rundt samme bord og utvikle konkrete tiltak sammen, 
slik vi har gjort i arbeidet med å hindre drop-out.

Prosjektgruppen møtes for første gang.

Det er kraft i å koble 
kunnskap
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