
Familier i recovery 
Mulighetsbetingelser for familieorientert 

tilnærming i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) 

Gunvor Grødem Aamodt 

Master i familieterapi/klin.barnev.ped. 

  

Anne Schanche Selbekk 

FOU-leder/Rådgiver/PhD  

  

Vettre februar 2017 



KLINIKEREN  OG FORSKEREN 

MAs 



Du skal ikke snakke 

Du skal ikke føle 

Du skal ikke stole på noen 
 

 



TAUSHET - ISOLASJON - 

BENEKTING 



DERFOR – er familieterapi viktig i 
rusbehandling 

 

Barn (små og voksne barn)  

trenger ikke mor og/eller fars diagnose(r). 



Belastede familier 

• Studier viser at partner kan være minst like belastet som den 
drikkende, somatisk og psykisk 

• Studier viser at pårørende har en bruksrate på helsetjenester som 
er fire ganger større enn i allmennbefolkningen 

• Risiko for fremtidige belastninger 

• Problematisk rusbruk påvirker foreldreevne, og gir risiko for 
fremtidige problemtilstander for barn 

 

 

 

(Lindgaard 2012) 



Hva karakteriserer 
familiene med 
rusproblematikk?   

• Mer enn 60 prosent av foreldre som har ruslidelse lever uten annen 

voksen å dele ansvaret med. 

• Familier med rusproblematikk har en vanskelig sosial situasjon 

(lengst sykdomserfaring, lav inntekt, manglende tilknytning til 

arbeidsliv, færre som eier bolig, mye flytting, begått lovbrudd) 

• Barn fra familier med rusproblematikk utsatt for traumer i større grad 

enn barn fra familier med problematikk knyttet til psykisk helse og 

somatikk (35 % av barna i rusfamilier – over cut of for PTSD) 

• Partner har høy psykisk symptombelastning  

• Familier med rusproblematikk og psykiske lidelser – minst sosial 

støtte og minst familiesamhold 

• Pasienter i TSB best psykisk og fysisk helse sammenlignet med de 

andre pasientgruppene (gjelder ikke for den andre forelderen) 

 

 



Familieorientert rusbehandling virker  
 
 

I høyere grad enn individuell behandling kan den:  

• Motivere den drikkende til å starte i behandling 

• Fastholde den drikkende i behandling 

• Redusere/ stoppe alkoholforbruk 

• Fastholde forandringer over tid 

• Forebygge tilbakefall 

• Redusere alkoholrelaterte problemer 

• Øke trivselen i familien 

(Helle Lindgaard 2012) 

Familie-orienterte intervensjoner fører til endringer  

både 1. i forhold til redusert bruk av rusmidler og  

2. i forhold til bedring i de nære relasjonene.  

(Akram og Copello 2013) 



Familiebaserte intervensjoner rettet mot 
voksne rusmiddelavhengige  
 (Lindgaard 2006, 2012, Copello 2005) 

• Familiebaserte intervensjoner som har som formål å få rusavhengige 
inn i behandling, viser i flere studier gode resultater  

– CRAFT, UFT, ”Pressure to change”, ”The Johnson Intervention”, 
”ARISE” 

• Familiebehandlingsmetoder som har misbruksrelaterte mål, i 
kombinasjon med mål om bedre familiefungering, har også vist gode 
effekter 

– APT, Systemisk familieterapi, Nettverksterapi, SBNT  

• Familiebehandlingsmetoder som har som sitt mål å redusere 
innvirkning og skade på familien primært eller sekundært, viser positive 
resultater 

– Flere av de ovenfornevnte metodene har denne dimensjonen 
innebygget 

– SSCS-modell – Five-step Model 



”Hvorfor” vi skal drive familieorientert 
rusbehandling er allerede grundig og solid 
påvist, og ikke lenger i fokus i forskningsfeltet. 
Det man nå sentrerer forskningen omkring er 
”hvordan” (Helle Lindgaard 2012, s. 32) 



Familieinvolvering som anbefalt praksis 

• «Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 

rehabilitering av rusmiddelproblemer og 

avhengighet»:  

• ”Familie og nettverk bør involveres i behandling, 

etter samråd med pasient/bruker” 

 

• ROP-retningslinjen (IS 1948/2012) 

– bør revurderes kontinuerlig i 

behandlingsforløpet 

– pårørende (voksne og barn), bør kartlegges 

med tanke på egne hjelpebehov 



Det som er skadet i relasjon –  

må heles i relasjon 



Gutt 22 år: 

”Jeg trodde det var min feil. Jeg trodde far fikk angst 
fordi jeg var permatur-barn, og at han derfor fikk et 
rusproblem. Det var godt når far fortalte hvorfor det 
har blitt slik.” 

 

 

Far var avhengig av medikamenter hele sønnens 
oppvekst. Innlagt på døgnbehandling. 
Gjennomførte familiesamtaler. 



Når vi får det til – det kan bli MAGI 



Hvem kaller vi inn til første samtale? 

- Den individuelle pasienten 

- Paret 

- Familien 

- Nettverket 

 

Hvilke forskjeller ville det gjøre? 

Hva signaliserer vi med de ulike måtene å 

starte på? 



MIN DRØM:  

«Alle» kalles inn til første samtale.  

Familie/nettverksmøtet 



Eksternalisere rusproblemet 

• Får ulike synsvinkler på rusproblemet 

• Ideer om hvordan det påvirker hvem 

• Ideer om hvem som kan bidra med hva 

– Kriseplan dersom det skjer igjen (tilbakefall) 

• Hvem trenger hjelp til hva 



MULTIVERS av forståelser omkring rusproblemet… 



Mjeldheim, Rusfag 2015 
”Er det for at jeg skal gjøre jobben for dere? 

Eller er det for å fortelle meg at alle vansker 

min sønn har skyldes at jeg ikke strekker 

til, og endatil at jeg har påført ham 

problemer, og at samarbeid derfor går ut 

på at jeg må forandre meg? Eller handler 

det om at dere ikke er så veldig opptatt av 

å forstå de vanskene vi har, dere skal bare 

trøste og støtte sånn at man til slutt blir 

helt lammet av all omsorgen og forståelsen, 

og slutter å kreve noe av dere?” 



UTFORDRINGER: 

• Foreldre i rusbehandling synes ikke alltid det er 

nødvendig. Multisenterstudien, Barn som pårørende. IS-0522 11/2015  

 

• Brukermedvirkning: «Dette er mitt problem» «Familien 

min må ikke belastes mer nå» « Barna har ikke merket 

noe»  

 

• Individualfokuset 

 

• Polking/telling/produksjon – å organisere barne- og 

familiearbeid tar TIIIID 



 
 
Kartlegging av polikliniske 
pasienter i TSB: 

•  53 % av pasientene bodde 

sammen med noen 

• I 20 % av sakene var samarbeid 

med pårørende etablert 

• i 8 % av sakene var det 

gjennomført 

familiekonsultasjoner 

 

 

Pasienterfaringer med 
døgnopphold innen TSB : 

• 73 prosent av pasientene mente 

behandlerne/ personalet «ikke i 

det hele tatt», «i liten grad» eller 

«i noen grad» samarbeidet godt 

med pårørende 

(Haugum og Hestad 2014) 
(Osberg Ose 2013) 



Mulighetsbetingelser 

• Hva er mulighetsbetingelsene for å få hjelp og 

støtte som familie og som berørte 

familiemedlemmer i TSB?   

 

 

 



Et diskursanalytisk rammeverk… 

• Mulighetsbetingelser (conditions of possibility) –                

Diskursorden (order-of-discourse) 

• Analyse av «institusjonssnakk» (intervjutekstene) 

• 1. identifisere diskurser, og 

• 2. hvordan de relaterer til hverandre 

• Diskurs = en måte å forstå verden på, som en integrert del av 

sosial praksis (Fairclough 1992, Holstein and Gubrium 2000).  

• Going concern = discourses at work 

 



«Vi skal ikke begrense oss til et individuelt perspektiv. 
I så fall ville vi også gått motstrøms, det er en 
erkjennelse i brede deler av spesialisthelsetjenesten at 
vi skal se barna mye bedre enn vi har fått til i dag. Vi 
skal se de pårørende. Kronisk, alvorlig, livstruende 
sykdom er ikke individuell» (fagsjef) 

 

 



«”..det er stor avstand mellom forfektet teori og 
bruksteorien her. Altså at vi nok i utgangspunktet vil 
si at det er viktig, men at vi i varierende grad klarer å 
leve opp til det. Men jeg tror nok at tyngdekraften 
virker i retning av det individuelle perspektivet sånn i 
praksis på intervensjonssiden» (fagsjef) 

 

«Institusjonene går sterkt ut og sier at vi har et 
familietilbud og at det er en viktig del av den jobben 
vi gjør. Men i praksis er det ingenting som legges til 
rette for at vi skal få det. Tvert imot er det stadig 
vekk…..de faktorene som virkelig presser på sier 
«jobb på en annen måte»» (kliniker) 

 

 



Hva ligger i denne «tyngdekraften»?  

• Familie- og pårørendeperspektivet er 

begrenset og formet av tre andre 

diskurser 

– En helse- og sykdomsdiskurs 

(partikulær medisinsk/psykologisk)  

– En rettighets- og brukerinvolverings 

diskurs 

– En økonomisk/teknokratisk diskurs 

(New Public Management) 

• Knyttet sammen og representerer 

tyngdekraften mot individuelle praksiser 

på intervensjonssiden 
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«Når de kommer til oss er det en 
pasient som kommer» (kliniker) 

 

«Ut fra en strikt sykdomsforståelse 
med en diagnose for en individuell 
pasient så finnes ikke pårørende 
eller barneproblematikken » 
(fagsjef)  

 

«Den sårbare part i dette er de som 
ikke er definert som pasienter» 
(kliniker) 

 

 

 

«Tror veldig mye av trøbbelet i 
forhold til det vi snakker om nå er at 
det er individuelle henvisninger og at 
familieintervensjon er noe man må 
forhandle seg frem til etter at man 
har begynt i behandling» (kliniker) 

 

«Jeg kjenner på avmakt i forhold til 
hvordan det ser ut at det blir og 
hvordan det er. Med tanke på 
forståelsen av menneskelige problem. 
I fra å tenke at man kan finne årsaker 
i systemet og i samfunnet, så er det 
individfokus der også, det er i form 
av sykdommer og diagnoser og at det 
er .…at vi kjemper nok som 
profesjon, familieterapeuter i 
spesialisthelsetjenesten i motstrøm» 
(kliniker) 

 



«Det er jo voksne mennesker som bestemmer om de 
vil ha pårørende med inn i behandling eller ikke, det 
er vanskelig å overprøve det for å si det sånn. Det er 
derfor samtykke er der» (kliniker) 

 

«Gjennom å gi pasientene større rett og mulighet til å 
definere formatet på egen behandling så er det også 
flere som definerer familie vekk, fordi det er for 
ubehagelig» (fagsjef) 

 

 



«… det er i utgangspunktet så individfokusert at 
man…..eh…det tenker jeg at jeg kunne jobbet sånn. 
Tatt inn (pasienter) uten å spørre, og hvis de spurte om 
å få lov til å ta med sin kone så kunne de det. Man kan 
jobbe slik hele tiden, uten å ta inn noen ekstra. Så kan 
du registrere» (kliniker) 

 

«Jeg skulle ønske at det hadde vært …. mer verdsatt i 
forhold til produksjon det å være to. Når man hadde 
behov for det. Jeg skulle ønske at terskelen for det var 
mindre. For nå er det slik at jeg kvier meg for å gå å 
spørre en kollega for da må det skje på dens gode vilje 
og blide fjes holdt jeg på å si. ….Jeg bare kjenner at det 
gjør så pass mye med meg at det gjør at jeg tenker 
mindre….» (kliniker) 

  

 



Strategisk mobilisering av en 
familieinvolverende diskurs… 



Sosialøkologisk modell: Jeg er mine 
relasjoner (peoples-in-relastionships) 

 

Fra boka ”Fragmented intimacy. Addiction in 

a Social World” Peter Adams 2008:  



Avhengighet gjør noe med 
relasjonene mine 

Fra boka ”Fragmented intimacy. Addiction in 

a Social World” Peter Adams 2008:  



Avhengighet over tid 

Fra boka ”Fragmented intimacy. Addiction in 

a Social World” Peter Adams 2008:  



 Reintegrering 

• To måter å gjenopprette intimitet i sosiale 

systemer dominert av et avhengighetsforhold:  

1. Gjenopprette eksisterende relasjoner 

2. Skape nye relasjoner 

 

 

“A word like “recovery” is liable to trigger 

nonsocial understandings that cut across 

intended social descriptions of change; it 

implies disease processes at the level of 

the individual or single organism” (Adams 

2008:9) 

Involverer et skifte fra ensidig asymmetrisk 

intimitet til et mangfold av symmetriske 

relasjoner 



Frank: Først måtte vi bli ferdige med det gamle, Tilgi hverandre, forstå 
hverandre.  

Frida: Greit å ha en… 

Frank: Begge to gikk jo rundt og var sure på hverandre i begynnelsen. Jeg var 
sur fordi hun stakk, og hun var sur fordi jeg hadde løyet.  

Frida: Alt var … 

Frank: Så vi måtte rydde opp i de tingene der da.  

Frida: En ting er den snakkingen men det er det at det er en person (behandler) 
som penser deg inn på litt sånn rasjonelle tanker.… 

Frank: Hjulpet dere… 

Frida: Økonomi, tidsbruk, arbeid og samliv… 

Frank: Det er ikke en ting vi ikke har vært igjennom.  

Frida: Vi er liksom et nytt par.  

Frank: Ja, det tror jeg. Jeg ble en ny mann også etterpå på et vis. Eller jeg ble den 
gode gamle.  

Frida: mye av den gode gamle, men så fikk vi også tatt noen steg videre til et 
sunt samliv og ekteskap. Det var alle felt. (Latter). 

 



Posisjonering: En grunnleggende kritikk av et 
dominerende partikulært paradigme 
 

Det partikulære 
paradigmet  

“peoples-as-particles” 

Individet som det sentrale 
omdreinings-punkt for å 

forstå avhengighetsprosesser 

Selvet som en selvstendig 
enhet med egenskaper, 

karakteristikker og potensialer 

 Medisinsk og psykologisk 
tenkning 

 

Det sosiale  

paradigmet 

“peoples-in-relationships” 

Relasjoner som det sentrale 
omdreiningspunkt i 

forståelsen av 
avhengighetsprosesser 

Intensivering av 
avhengighetsrelasjonen får 

konsekvenser for andre 
relasjoner i det sosiale 

systemet 



9 punkter for å fremme familieinvolverende 
praksiser 

1. = sikre en teamkultur der en relasjonell og sosial forståelse av rus- og 
avhengighetsproblematikk inngår som et sentralt perspektiv for 
tjenesteutøvelse 

2. = vektlegge familievennlige behandlings- og servicefasiliteter 

3. = starte bredt, dvs invitere signifikante andre inn i et første møte  

4. = kartlegge bredt, ikke bare bruker, men barn (noe som ble lovpålagt i 
spesialisthelsetjenesten fra 2010), pårørende, familie og nettverk 

5. = lage sikkerhets- og trygghetsplaner, for å sørge for at alle, og spesielt barn 
har det trygt 

6. = lage reintegreringsplaner 

7. = legge til rette for konsultasjoner/møter og programmer som involverer par, 
barn, familier, lokalsamfunn, nettverk, alt etter situasjon og behov 

8. = tilby eller sikre individuell oppfølging av og tilgjengelighet for barn og 
pårørende, alt etter situasjon og behov 

9. = sikre bred brukerinvolvering der både pasient, pårørende og barn har sin 
stemme  



ROGALAND A-SENTER  
HVA GJØR VI FOR Å MOTVIRKE TYNGDEKRAFTEN? 

 
 
 
 

– Barne- og pårørendkontakt 

• Sovepute for andre?  

• Individualisere pårørendearbeid? 

– Familieterapeut-møte (månedlig) 

– Internundervisnig 

– Utdanner familieterapeuter 

– Brukerutvalg: tidligere bruker og pårørende 



Barne- og pårør.kontakt på RAS 

– Kontaktperson til barn og pårørende til pasienter 

ved RAS. 

– Informasjon, råd, veiledning. Før, under og etter 

behandling 

– Individualsamtaler, fam.samtaler 

– Veiledning og undervisning til ansatte 

– Viderehenvise/formidle pas/pårørende til andre 

instanser ved behov 



Behandlingsavdelingen (4 mnd) 

- Egen kolonne på pasientlisten med barn og 

familiearbeid 

- Familieteam 

- Hyggelig besøksrom/samtalerom 

- Tegner GENOGRAM når pasienter gjennomgås på 

behandlingsmøte o.l. 



http://www.rogaland-asenter.no/Stue-AGS-3.jpg




ERFARINGER 

”Den ene samtalen har gjort stor forskjell i livet mitt 
dette halvåret. Nå forstår jeg mer av fars 
rusproblem. (Gutt 23 år) 

 

Vi hadde èn samtale da sønnen kjørte sin far til 

innleggelse i døgnavdeling. Ny samtale ½ år 

etterpå (fars 2. innleggelse). 



BARNAS BEHOV 

• Få tillatelse til å snakke/ bryte tabu 

• Gyldiggjøre/bekrefte barnas opplevelse 

• Hva hvis det skjer igjen?  

– Sikkerhetsplan 

• Hvem gjør hva i familien? 

– Voksne skal være voksne  

– Barn skal være barn 



Får jeg lov til å si det som det er…? 



ERFARINGER 

• 4 år: ble roligere, mindre sinne 

 

• 21/17: vi tenkte på forhånd at det ikke var 
nødvendig å komme hit til samtale, men det er godt 
å være her. 

 

• Hva gjør dere her i avdelingen? 

• Fortell meg når du har sprukket, da vil jeg lettere 
kunne stole på deg. 

 



CASE 

– Mor er henvist med alkoholproblem. Sosialfaglig 

utdanning, leddgikt, ufør, gift, 3 barn. 

Medikamentproblem for 10 år siden, slankeoperert 

– Yngste på 16 bor hjemme, 22 og 23 flyttet 

– Eldste 23, ustabil PF, ADHD, bipolar, ufør 

– Undersøkelsessak i bv.tj, henlagt 

 

– HVEM INNKALLES TIL FØRSTE SAMTALE OG 

HVA BLIR FORSKJELLEN? 
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RESULTATER FRA EGEN 
FORSKNING: 

Styrking av familier/Strenghtening familiy program 

Et manualbasert familieprogram for familier der foreldrene hadde 

psykiske lidelser/rusproblemer. 



Hva er «Styrking av familier» 
(SFP) 

• Manualbasert gruppeprogram, utviklet i USA 

• 14 samlinger 

• Forebyggende.  

– Mål: hindre problemutvikling hos barn/ungdom 

• Flere familier sammen 

– Barnegr. – Foreldregr. – Familiegr. 

• Foreldre har psykisk lidelse og/el rusproblem 

• Ferdighetstreningsprogram 



FAMILIEPROGRAM = 

 

ALLE ENIG:  

GENIALT! 



FAMILIEPROGRAM 

• ”Når datter mi gikk til kommunepsykologen, jeg 
visste jo ikke hva de holdt på med. Det var mye 
bedre når vi kunne jobbe sammen.” 

 

• ”Det er jo oss som familien det gjelder, så da 
hjelper det ikke å gå to steder. 

 

• ”Det er etter vi kom her at jeg har følt det går mye 
bedre. 

 



Skaper SFP behov for å snakke om 
lidelsen? 

• Mødrene ønsket å snakke om sine psykiske 

lidelser med andre foreldre 

 

• Mødrene ønsket at barna skulle få snakke mer om, 

og få informasjon om mødrenes psykiske lidelser. 

 



ØRNEBLIKK – FOR Å SE ETTER 

MULIGHETSBETINGELSER 



Astrid: Hvis han som søker 
hjelp har ei hjemme og unger 
som er villige til å hjelpe, ikke 
har reist i fra de, så bør alle kort 
legges på bordet og de bør de 
få være med fra starten av 
behandling. 



Helende magiske øyeblikk for familierelasjonene 



Takk for oss.  

Lykke til på leting etter mulighetsbetingelser  


