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Brukerbaserte ressurser i rehabilitering

Brukerbaserte tiltak
(eks. selvhjelpsgruppe) ≠ Brukerorganisasjon

INDRE FOKUS = PERSONLIG ENDRING YTRE FOKUS 

Selvhjelpsgrupper

6Humphreys & Rappaport (1994). 

Selvhjelp ≠ Selvhjelp= Gjensidig hjelp
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EVIDENS
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Risikofaktorer etter behandling

• Å gå tilbake til et rusbelasta miljø

Så godt det 

hadde vært 

med en 

røyk!!

Begrensninger med offentlige 

tilbud
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Selvhjelpsgruppene i rusfeltet tilbyr: 

• Rusfritt sosialt nettverk

• Mulighet for ”døgnkontinuerlig”, 

støtte

• Får forslag til nye 

mestringsstrategier

• Tilhørighet

• Ettervern 

– Mindre drikking

– Bedre psykologisk fungering

Kanskje bør bruk av selvhjelpsgrupper 

benyttes i alle behandlingsopplegg?
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Anbefaling om systematisk samarbeid

Brukerbaserte 
ressurser

Profesjonell 
behandling
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NRK Sørlandet 11 Nov 2005

KORT OM 12-TRINNS GRUPPER
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Anonyme Alkoholikere (AA)

• Prototyp på selvhjelpsgrupper

– Program for livsstilsendring (de 12 trinn)

– Jevnlige samlinger/gruppemøter

– Mentorordning («sponsor»)

– «Trinnarbeid» –

– God struktur på drift av gruppene (de 12 

tradisjoner)

• God utbredelse

• Gratis å delta

• Helt selvstyrt / brukerstyrt 

Alcoholics Anonymous

Narcotics Anonymous

Women for Sobriety

Smart Recovery

Life Ring

Secular organization for Sobriety (SOS)

Rational Recovery

Recovery Inc.
Double Trouble in Recovery

Dual Recovery Anonymous

Cocaine Anonymous

NORSKE: 

- Lenkene

- A-LARM 

- Kaffipraten

- Snu-gruppa
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TWELVE STEP FACILITATION

23

Motivasjonsbasert

intervensjon

Pasienter i behandling

Kontrollgruppe

- Økt deltagelse i AA

- Bedre behandlingsresultater 

vedr. rus

Project Match 1998, Crits-Christoph 1999, Kahler 2004

Timko 2006, Walitzer 2009, Kaskutas 2009

Twelve Step 

Facilitation
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Internasjonale kontakter

25

Gruppebasert intervensjon (TSF)

(undervisning og motivering)

Kontrollgruppe

Pasienter på Avgiftningsavdeling

N = 140

Innkomst

- Deltagelse i 12-trinns grupper

- Endring i rusbruk6 måneder 

etterpå
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Funn

• TSF økte deltagelsen i AA/NA grupper

• Signifikant reduksjon av alkohol- og stoffbruk 
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Samlet evidens pr i dag (> 20 studier!!»!)

• Bevisst «henvisningspraksis» øker deltagelsen

• Gode behandlingsresultater når det gjelder 

rusfrihet

(Project Match 1998; Humphreys 1999, Timko 2006, Kaskutas 2009, Walitzer 2009)

Profesjonell

Behandling

Selvhjelps-
grupper

SAMMEN 
ER VI 

BEDRE
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BLE SELVHJELPSGRUPPER (AA/NA) 

ANBEFALT AV DE PROFESJONELLE?
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Funn

• Ansatte i rusfeltet sin oppfatning/praksis: 

– Over halvparten av pasientene kunne være aktuelle for 

AA/NA deltagelse

– < 40% av de ansatte fortalte at de jobbet aktivt med å 

motivere pasientene sine til å delta i AA/NA

– Totalt sett ble kun 15 % av pasientene motivert til å delta

Personlig holdning og kunnskap om AA/NA

Ingen praksis
(N=168)

Beskjeden
praksis (N=67)

Mest aktiv
praksis (N=40)

Personlig holdning til
AA/NA (skala 0 - 10)

Kunnskap om AA/NA
(skala 0 - 14)
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Konklusjon

• Potensial for bedre utnyttelse av en slik ressurs

• Økt kjennskap til og kunnskap om gruppene vil øke 

”henvisningen” av pasienter
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Hindringer for deltagelse i 12-trinnsgrupper sett fra 

de profesjonelles synspunkt

39

Forskjell på NORGE og USA

• Selvhjelp i utdanningen (rusrelaterte selvhjelpsgrupper)

• Deltagelse på åpne møter i AA/NA

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

USA

Norge
Ja

Nei

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

USA

Norge
Ja

Nei
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Problematiske/ kontroversielle aspekt

• Språkbruk i 12-trinnsprogrammet

– Bruk av begreper som normalt oppfattes som religiøse

– Religiøst aspekt?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Norge

USA

Ja

Nei

12-trinnsprogrammet

Både kognitive og atferdsmessige endringsforslag

– Trinn 1 - 2
• Innrømme/akseptere at en har et problem 

• Erkjenne at en ikke klarer å løse problemet på egen  hånd

– Trinn 3 og 11
• Be om hjelp

– Trinn 4 – 7 og 10
• Selvransakelse (”moral inventory”)

– Trinn 8 - 9
• Gjøre opp for seg der man ser man har påført andre skade

– Trinn 12
• Hjelpe andre som fortsatt har problemet

42
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1. Vi innrømmet at vi var maktesløse 

overfor alkohol, og at vi ikke lenger 

kunne mestre våre liv. 

2. Vi kom til å tro at en Makt større enn oss 

selv kunne bringe oss tilbake til sunn 

fornuft. 

3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og 

vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv 

oppfattet Ham. 

4. Vi foretok en fryktløs og grundig 

selvransakelse. 

5. Vi innrømmet, ærlig og utilslørt, våre feil 

for Gud, for oss selv og et annet 

menneske. 

6. Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle 

disse feilene i vår karakter. 

7. Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil. 

8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde 

gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt 

sammen godt igjen. 

9. Vi gjorde opp med disse menneskene når 

det var mulig å gjøre det uten å skade dem 

eller andre. 

10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi 

hadde feilet, innrømmet vi det uten å nøle. 

11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å 

styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik 

vi selv oppfattet Ham, og ba bare om å få 

vite Hans vilje med oss og kraft til å utføre 

den. 

12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning 

som følge av disse trinn, prøvde vi å 

bringe dette budskapet videre til 

alkoholikere og praktisere disse 

prinsippene i all vår gjerning. 

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, 
styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem 

og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. 
Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. 

Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. 

AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller 
institusjon.

AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen 
sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.
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• Trinn 3

– Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv 

til Guds omsorg, slik vi selv oppfattet Ham. 

46Room, R. (1998). 

Religiøs
Vidt eksistensielt 

fokus
Sekulær

Lenkene
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Kvalitativ studie

• Hvordan forholder NA deltagere seg til begrepet 

«Høyere Makt»?

– 7 godt integrerte NA medlemmer

– Funn: 

• Vanskelig med slike begreper til å begynne med

• Individuell forståelse av «Gud» og «Høyere Makt» begrepet 

– Fremhever det som en styrke ved NA – å kunne ha sin egen 

forståelse

Det gikk veldig lang tid…før eg fant mi tru…eg satt lenge og leita 

etter svar hos de andre… i stedenfor å leite i meg sjøl…hva eg

trudde på ….

I: ...men i forhold til det begrepet Gud så virker det som om du har en sånn 

åpen holdning til at det finnes noe…?

«Ja, det finnes noe, det er jeg sikker på…men hva, det veit eg

ikkje…men eg kjenner jo at eg kan hente styrke i det ….»
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Hva er årsaken til at noen går ut av NA?

• 10 som hadde gått ut av NA

– «Naturlig avvikling»

– Tilleggsproblematikk

• …eg var hardt ute mentalt …. Så eg lærte nå 

å ta en dag av gangen og det var bra folk i 

fellesskapet, …..men eg klarte aldri å begynne 

med noe trinn altså…

…..eg var for «fucka» i hodet til å klare det 

der, det var bare ikke noe for meg….

• Traumer

– Svært vanlig – bare i det lille utvalget på 10 var 

det 4 som hadde sterke traume opplevelser i 

barndom/ungdom

– Ofte skyldfølelse

– Trinnarbeid: (4 og 5 trinnsarbeid) –

«det med skyld i forhold til det… [overgrep]….

… det er jo nesten sånn at hvis du ikke hadde rust deg

så hadde det ikke skjedd, ikke sant?»

«…..jeg tok på meg altfor mye skyld i mitt 5. trinn….»
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Traumesensitive forståelse
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Implikasjoner

• Fortsatt anbefale 12-trinnsgrupper

• Større utvalg av forskjellige selvhjelpsgrupper er 

ønskelig – nødvendig!

• Vi kan gi veiledning i bruk av selvhjelpsgrupper

• Vær obs på tilleggsproblematikk og behov for 

oppfølging

HVA ER STATUS I DAG?

• Større bevissthet hos helsemyndigheter

• Tematikk i rusfaglige videreutdanninger

– UiA/UiO

• Obligatorisk kurs i legeutdanningen på 

UiO
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Utbredelse 12-tr grupper i NORGE: 
Antall 12-trinnsgruppemøter pr. 100.000 innbyggere

60
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NORGESMESTERE I SELVHJELP!!

SØRLENDINGER ER 

UTFORDRING: FÅ STØRRE BREDDE I  

SELVHJELPSTILBUDENE!!


