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Slik avslører sjefslege Olav Espegren
ved Ruspoliklinikken i Kristiansand
litt av bagasjen han har med fra Tan-
zania og Hong Kong. Den moderne
poliklinikken er bare ett av flere grün-
derprosjekter, men det eneste norske
– hittil. 

De første tyve årene av sitt yrkesliv
viet legen og misjonærsønnen til inter-
nasjonale hjelpeprosjekter i Tanzania
og Hong Kong. Nå har det gått med
nesten ti år til å bygge ruspoliklinikk i
Kristiansand. Fra Afrika og Østen
hadde han vanen med å rette blikket
dit nøden er størst, evnen til å finne
praktiske løsninger, sitt organisasjons-
og samarbeidstalent – og sin utålmo-
dighet. 

Misjonærsønnen
På Sørlandet har Espegren-navnet en
god klang. Olavs far, misjonæren
Agnar Espegren, lå tett etter Vilhelm
Krag da Fedrelandsvennens lesere i fjor
stemte over hvem de ville gi hederen
århundrets sørlending. Sammen med
søster Annie Skau startet han arbeidet
blant flyktninger og rusmiddelmisbru-
kere i Rennie’s Mill og Håpets havn
i Hong Kong. 

Olav Espegren (60) vokste derfor
opp i Asia, men også noen år i Aust-
Agder, med mor og søsken. Da faren
i 1956 åpnet senteret for kinaflykt-

ninger i Hong Kong der rusmiddel-
misbrukerne fikk avrusning og opp-
følging, var 14-åringen med. 

– Jeg fikk kjenne på det å falle uten-
for, sier Olav om tenåringstiden. – Det
var ikke så lett å komme til Hong
Kong med min dårlige engelsk. 

Etter noen år dro han hjem, flyttet
til sin 92 år gamle bestefar og tok norsk
artium. Foreldrene bare brevvekslet
han med. 

– Jeg har lært å tilpasse meg mange
ulike forhold. Der hvor kroppen til
enhver tid befinner seg, der trives jeg,
sier han. Smiler fornøyd når noen stri-
mer sørlandssol treffer røykeveranda-
en vi har funnet på Bispegra i Kris-
tiansand, hvor Ruspoliklinikken i
Vest-Agder holder hus. Og tar opp sin
medbrakte appelsin. 

Tanzania
Som 20-åring bestemte han seg for å
følge farens fotspor; bruke livet i en
kirkelig sammenheng og finne sitt
virke der nøden er størst. Etter medi-
sinstudiet i Oslo begynte han å studere
tropemedisin i London. Tropelegen
valgte først et landsbysykehus i Tan-
zania som arbeidssted. Der traff han
også kona Turid som drev lokal opp-
læring av unge «førsykepleiere», for å
gi dem kunnskap nok til å komme inn
på sykepleierskole. Ved siden av van-
lig klinisk virke drev han selv fore-
byggende helsearbeid for gravide og
mødre med små barn. I den lokale

nomadekulturen fikk arbeidet form av
et mobilt helseteam. Blant legens kli-
niske oppgaver var tuberkulose, føds-
ler og generell kirurgi. 

Kirurg, ja. Vi ventet nesten på opp-
lysningen. Vi har ikke sett mange
kirurger spise appelsin, men slik Espe-
gren nennsomt finsnitter en, er yrkes-
bakgrunnen åpenbar. Når han etterpå
nyter den, er det absolutt til ære for
det enkle måltidet som varer nesten
hele intervjuet gjennom. 

– Jeg lærte mye, sier han om tiden
i Tanzania, – om å gi tillit til nye kref-
ter. Lokale krefter skal ta over slike
prosjekter, for det er av sine egne de
får best hjelp. 

I Tanzania skjedde dette ved at en
av Turids «førsykepleierelever» som
opprinnelig var vaskehjelp, avsluttet
Rural Medical Aid utdanning i Sør-
Tanzania og kom tilbake til det fore-
byggende arbeidet for gravide og små-
barn. Han fikk gradvis mer ansvar, tok
etter hvert Assistant Medical Officer-
utdanning og er nå utdannet kirurg og
en sentral medarbeider ved Haydom
Hospital. I tillegg har han utviklet et
skriftspråk til sin nomadestamme og er
ansvarlig for oversetting av Bibelen til
det, med Espegren som støttespiller.

Rusbehandleren
Etter fire år i Tanzania vendte famili-
en tilbake til Norge. Men Olav Espe-
gren ble snart bedt om å komme til-
bake i Hong Kong der faren hadde vir-
ket i så mange år. Ved slutten av 1970-
tallet trengtes legen til å gjenoppbyg-
ge rehabiliteringsenteret for rusmid-
delmisbrukere. Til det måtte han lære
seg kinesisk og få klinisk erfaring med
rusbehandling av unge. 

– De som fikk behandling der 25 år
tidligere, var voksne og godt etabler-
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te personer som «bare» hadde ruspro-
blemer. En av de første narkomane
som fikk tilbud ved klinikken, var en
av fars egne medhjelpere i flyktninge-
arbeidet. Allerede i 1930-årene hadde
misjonærene i Kina utviklet effektive
metoder for avrusning kombinert med
behandling av opiatavhengige. Nå
kom gruppen unge rusmiddelmisbru-
kere; mange av dem dømt til behand-
ling. Det var nødvendig å bruke helt
andre metoder, blant annet yrkesret-
tet rehabilitering med forberedende
kurs til yrkesskolen. 

Mens de fire barna i familien ble
kjent med norske forhold, fant Olav
Espegren i 1981 fram til stedet han
mente han best kunne skaffe seg kli-
nisk erfaring med rusbehandling av
unge, avdeling Lien, Dikemark syke-
hus. Her hadde en stor gruppe pasi-
enter psykoseproblematikk og person-
lighetsforstyrrelser, i tillegg til rusmid-
delmisbruket. 

– Et sterkt kollegialt fellesskap der
vi nykommere var så privilegerte at vi
fikk tre–fire timers veiledning og
undervisning ukentlig av kolleger som
Kjell Lund og Turid Evang, sier sjefs-
legen takknemlig. 

Han vendte tilbake til Hong Kong
to år senere. 

– Blant de kinesiske misbrukerne
hadde 85 prosent et rent opiatmisbruk.
Det var få tilfeller av psykiatriske til-
leggsproblemer, de få fikk først og
fremst hjelp av psykiatrien. Det var
heller ikke mye organiske hjerne-
skader. Jeg tror mye av den norske
problematikken der misbrukerne
blander opiater med benzodiazepiner
og andre rusmidler er med på å skade
hjernen. Rent opiatmisbruk gjør sjel-
den det. 

Etter ni år var det mulig å overfø-
re klinikken til kinesisk ledelse og
Espegrenfamilien var tilbake i Kris-
tiansand, der Olav fullførte psykiatri-
utdanningen og ble tilsynslege ved
Loland Behandlingssenter og psykia-
ter i Kristiansand kretsfengsel. 
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– Her møtte jeg mange pasienter
som jeg ble glad i og lærte mye av. 

Svært mye av det handlet om rus og
valget om å søke stillingen som leder
for den nye ruspoliklinikken i 1995,
falt ikke vanskelig. 

Lokal motvekt
De to personene som møtte opp i
Kongsgård Allé kl.07.50 den 2. janu-
ar 1995, kom til våte, nyvaskede gulv.
Ellers var lokalene tomme. En person
i merkantil stilling og en psykolog på
halv tid skulle være på vei. Den ene
av de to heltidsansatte – Olav Espe-
gren – blunket ikke. Han hadde opp-
levd slikt før. Sykepleier Else Jacobsen
– den andre – hadde det ikke, men ble
smittet av en varig entusiasme. Nå –
åtte år etter – leder sjefslegen en enhet
med 29 ansatte og 12 prosjektstilling-
er, i lokaler som blir utnyttet til siste
kvadratcentimeter. (En forbipasse-
rende røyker kommenterer: «Det er
nesten så man skulle ønske at sykefra-
været var mer enn en prosent her.») 

Sammen med A-klinikken er poli-
klinikken nå en del av Vest Agder kli-
nikkene (VAK). Alle Vest Agders rus-
polikliniske tiltak ble samlet i Bispe-
gra; PUT 1997, team for legemiddel-
assistert rehabilitering (MARIA) i
1998, familieteamet (blant annet med
Regnbueprogrammet) og en fersk
enhet for behandling av spilleavheng-
ighet. I 2001 startet et ADHD-pro-
sjekt for utvikling av behandlingsme-
toder for rusmisbrukere med ADHD
og tung kriminalitet. Et nyetablert
forsknings- og undervisningsteam er
sentralt i videreutviklingen av disse
knoppskytingene. 

Olav Espegrens lange erfaring med
metadonbehandling fra Hong Kong
kom godt med da det regionale MAR-
senteret åpnet. 

– På slutten av 90-tallet kom bru-
ken av medikamenter i behandlingen
av rusavhengige for å bli over store
deler av den vestlige verden. Det gjaldt
også Subutex, Naltrexone og LAAM.

Når jeg i tillegg kom fra en medisinsk
tradisjon var det lett å få for stor tiltro
til medisinen. Godt å ha en lokal mot-
vekt, sier han med henvisning til det
nærmeste faglige miljøet, A-klinik-
ken, der 12-trinnsbehandling hadde
vært sentral i snart 20 år. 

– Det må ha vært noen faglige drag-
kamper?

– Jeg tror ikke det er særlig nyttig
å jakte på den ene behandlingen som
er best. Gjennom tiden i Hong Kong
fikk jeg også mye erfaring i bruk av
multimodal tilnærming. Der hadde
det vist seg mulig å finne fram til det
beste i åndelig (buddhistisk, muslimsk
og kristen) behandling, metadonbe-
handling og Day Top (TC)-inspirert
rehabilitering. Og kombinere det.

ADHD
Det mest kontroversielle klinikken har
gjort, er å igangsette et lokalt pilot-
prosjekt med behandling av voksne
rusmiddelmisbrukere med ADHD
med både det sentralstimulerende stof-
fet Ritalin® og metadon. 

– Da jeg arbeidet i kretsfengselet i
1994 var en av pasientene en gutt på
18 år som hadde begått et ran, fortel-
ler Espegren. – Det var den første
utredningen av ADHD jeg gjorde hos
en stoffmisbruker. Denne organiske
skaden i frontallappene gjør at de ikke
er i stand til konsentrasjon over tid og
har nedsatt oppmerksomhet. Impulsi-
vitet og kroppslig uro er delvis direk-
te og delvis indirekte følger av skaden.
Siden har jeg truffet flere slike i denne
svært marginaliserte gruppen. De er
ofte viklet inn i en kriminell livsstil,
men er «dårlige kriminelle» og blir
raskt tatt av politiet. Utover fengslet
har de få tilbud, og de har mye erfa-
ring med å bli avvist. Vi må snart lære
oss å gjøre noe annet enn å avvise dem! 

I 1997 da det ble mulig å behandle
voksne ADHD-pasienter med Rita-
lin®, hadde Espegren fremdeles kon-
takt med gutten og søkte om å få star-
te behandling av ham, men Helsetil-

synet sa nei. Reglene for å inkludere
pasienter med rusmiddelmisbruk er at
regionale sakkyndig team må god-
kjenne behandlingen. Den skal settes
i gang først etter tre måneders avhol-
denhet fra rusmidler, etter grundig
diagnostisering og i følge med en indi-
viduell plan – ofte med omfattende
psykososiale innsatser.1

Hvordan skulle han lose disse pasi-
entene helt dit?

– Jeg søkte om statlige midler til et
prosjekt for å utvikle behandlingsme-
toder, og for å øke livskvaliteten hos
noen personer med rus, kriminalitet
og ADHD og fikk stadig avslag, men
i 2001 kom midlene. Prosjektet er tre-
årig og skal finne metoder for kartleg-
ging, vurdering og behandling av pasi-
entgruppen med ADHD; prosjektle-
der Mogens Christensen og forsk-
ningsleder Øistein Kristensen er sen-
tral i arbeidet.

– I dag er 12 pasienter tatt inn.
Medikamentene kan hjelpe på mange
delsymptomer og gir lindring, pasien-
tene dempes noe ned, men der er et
stort behov for sammensatte og vari-
erte psykososiale hjelpetiltak. Noen av
erfaringene med ADHD-gruppen vil
det bli mulig å overføre til de dårligst
fungerende metadonpasientene og
andre marginalt fungerende, som
trenger mye mer og tettere oppfølging
enn det som ligger inne i MAR-sys-
temet i dag, sier Espegren. 

I dag er oppfølgingen av metadon-
pasientene ruspoliklinikkens ansvar i
to-tre år. Så skal de over på fastlege. 

– Jeg tror det er viktig å få øynene
opp for og å dokumentere det enor-
me behovet for helsetjenester og
sammensatte psykososiale tiltak til en
stor gruppe rusmisbrukere. De trenger
spesialiserte tjenester i en langt stør-
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Av HEDDA GIERTSEN

M y n d i g h e t e n e
trenger å vite hvor-
dan tiltak fungerer.
Det er deres oppgave
å passe på at lover og
regler blir fulgt og at
pengene de har be-
vilget, blir brukt på

fornuftig måte. Men nå i målstyring-
ens tid etterspør de også andre ting:
Virkning, resultat, effektivitet. De vil
ha valuta for pengene, for så å gi peng-
er til fortsatt drift av tiltak som kan vise
til det de ser som resultater. Beskri-
velser og vurderinger av tiltak blir der-
med avgjørende for om det enkelte til-
tak skal få fortsette og også for hvilke
typer av tiltak som vil prege et områ-
de i helhet. 

I dette perspektivet blir evaluering-
er svært viktige. De omfatter en beskri-
velse av et tiltak. Til grunn for den lig-
ger vurderinger av hvilke virksomhe-
ter og temaer det er relevant å ta med,
og hva målene skal være. Og til grunn
for dette igjen ligger menneskesyn og
verdimessige vurderinger. Evaluering-
er kan derfor sies å ha forbindelser til
både vitenskap og til den offentlige dis-
kusjonen, til politikkens og (i vid for-
stand) til kulturens sfære. 

Sider ved tiltak kan beskrives tall-
messig. Det gjelder informasjon om
slike ting som antall ansatte; bru-
kere/klienter/fanger; budsjett og
regnskap; forekomsten av aktiviteter,

behandlingsopplegg med antall delta-
kere osv. Men statistiske beskrivelser
bygger på forenklinger, derfor må tal-
lene tolkes. Til det trengs kvalitative
studier. Problemet i diskusjoner blant
annet om hvordan tiltak virker, er at
kvantitative undersøkelser tillegges
uforholdsmessig stor vekt i forhold til
de kvalitative, som baserer seg på det
jeg kalte nærdata.

Kan tall si alt? 
Per Holth mener i r&a 4/20021 at vi
bør bruke undersøkelser som teller og
måler. Han trekker en parallell til
meteorologi og våre subjektive værre-
gistreringer. Parallellen er interessant,
fordi den viser at for å få frem et poeng
når det gjelder mellommenneskelige
fenomener, tyr vi ofte til naturviten-
skapen, meteorologien denne gangen.
Før i tiden, på 1900-tallet, var det van-
ligere å bruke medisinens tenkemåte
som modell for forståelse av sosiale
forhold. For eksempel snakket man
om samfunnssykdommer, og grupper
av mennesker ble betegnet som kreft-
svulster. Jeg kan forstå det fristende i
å bruke tankemodeller fra slike områ-
der, spesielt de som er anerkjent og
hvor resonnementene intuitivt frem-
står som gyldige, som at meteorologi-
ens målinger av temperatur og vind er
vel så interessante og holdbare som
våre følelser av kaldt og varmt, mye
og lite vind. 

Men det mest interessante og utfor-
drende spørsmålet ved lån av tenke-

måter fra naturvitenskapene er om de
er egnet til å gi oss innsikt i det som
foregår oss mennesker imellom. Fin-
nes det måleinstrumenter for sosiale
forhold med tilsvarende eksakthet og
objektivitet som for vind og tempera-
tur? Så langt jeg har fulgt med i denne
diskusjonen, gjør det ikke det. Men
jeg vil gjerne opplyses om det er noen
som mener at vi er kommet dit. Inn-
til det skjer, vil mitt standpunkt være
at beskrivelser av sosiale fenomener,
enten de er fremført med grunnlag i
tall eller kvalitative data, før eller
senere vil ha sitt grunnlag i skjønns-
messige vurderinger. Viktige kriterier
for å avgjøre en fremstillings kvalitet
blir derfor av denne typen: Om beskri-
velsen er sannsynliggjort, om reson-
nementene er holdbare, om den gir
nye og interessante innsikter. 

Det uheldige ved å bruke tenke-
måter fra naturvitenskapen er at reson-
nementer som intuitivt synes fornuf-
tige når det gjelder vær eller sykdom,
tar med seg denne innlysende riktig-
heten over på en annen type felt,
mellommenneskelige relasjoner, uten
at de nødvendigvis bidrar til å opply-
se og gi økt innsikt i hva som foregår
oss imellom. Tvert i mot synes jeg nok
at slike bilder mange ganger heller
bidrar mer til å skape støy og uklarhet
enn økt innsikt. Et avgjørende pro-
blem ved å bruke lignelser fra natur-
vitenskapen er at de inviterer til en
reduksjonistisk oppfatning og fremstil-
ling av det som foregår mennesker
imellom; de mister det særegne og
vesentlige, det som er viktig for dem
som befolker systemene. 

Som en oppsummering så langt: Ja,
vi trenger selvfølgelig av og til enkel-
te tallmessige fremstillinger, men det
er begrenset hva slags fenomen de kan
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bare
for å kunne måles?

Selvsagt skal tiltak vurderes, følges opp, diskuteres.
Men mange hensyn, verdier og kriterier er viktige i
diskusjoner om tiltak. Å tallfeste alle slike er umulig.



si noe interessant om. De bør brukes
med forsiktighet og suppleres med
kvalitative undersøkelser. Dette er det
ene temaet, som handler om validitet. 

Hva er viktig? 
Det andre handler om hvilke typer
spørsmål som skal regnes som rele-
vante når en sosial hendelse, et tiltak
osv, skal beskrives. 

Per Holth er i nevnte artikkel inne
på dette når han spør: Når er det et
viktig resultat i fengselsforskning at
fangene forteller at fangedagen er blitt
lettere? Spiller det noen rolle for vur-
deringen hvor mange skader og døds-
fall som registreres? Spiller det noen
rolle hvor mange som blir registrert for
nye lovbrudd og hvor mange lov-
brudd de eventuelt blir registret for? 

Si det. Det spørs hva vi skal bry oss
om. For noen vil skader og dødsfall
være viktig, for eksempel de fangene,
klientene, pasientene, brukerne som
opplever det på kroppen. For ansatte
som kjenner personene eller står over-
for skader og dødsfall, vil det nok også
merkes ganske sterkt. For administra-
sjon og politikere – ? Jeg tror det betyr
noe for dem også. Antakelig er det
ikke bare de dramatiske hendelsene
som er viktige, men også om fange-
dagen er til å holde ut, at isolasjonen
ikke blir omfattende og luftegården
ikke så forferdelig at fanger foretrek-
ker å sitte på cella. For oss som sam-
funnsborgere er det klart at dette er
viktig: Skal tiltak vurderes bare ut fra
virkning i forhold til en eller et par
dimensjoner (f.eks. målet om redusert
kriminalitet) eller skal også andre hen-
syn tas med i betraktning (f.eks. fang-
ens vurdering av om tilbud - under-
visning, program, arbeid - , kontroll-
tiltak og isolasjon ivaretar hensynet til
at fanger ikke skal brytes ned). Hva vi
skal bry oss om, tilhører verdienes,
kulturens og politikkens felt og krever
bred, offentlig, kontinuerlig diskusjon
og bør også være tatt opp i evalue-
ringer. 

Hvordan måle? 
Hvordan vi kan avgjøre om et mål blir
nådd? 

Må vi sette opp bare slike mål for
en virksomhet som vi er i stand til å
etterprøve på en måte som gjør at vi
kan svare ja eller nei? Nådd eller ikke
nådd? I en slik tankegang ligger det en
betydelig fare, fordi det betyr at man
fastsetter målet for en virksomhet ut
fra om det kan omregnes til en eller
annen form for resultat. Det blir å
spenne kjerra foran hesten, og det blir
å åpne for en byråkratisering av et
område. 

Jeg mener selvsagt ikke at tiltak ikke
skal vurderes, følges opp, diskuteres.
Poenget er rett og slett at det fins flere
hensyn, verdier og kriterier som er
viktige i diskusjoner om tiltak, og at
det er umulig å tallfeste alle slike. 

Aktivitetshuset Prindsen i Oslo kan
tjene som eksempel på én måte å
besvare spørsmål om hvordan man kan
vite at en virksomhet har nådd målet,
eller – det gjelder vel de fleste – arbei-
der i retning av målet. Her er målene
tilpasset virksomheten. Ett av dem er
at stedet skal være et tilbud til perso-
ner med rus- og/eller psykiatriske pro-
blemer som faller utenfor bydelens
øvrige tilbud.2 Første spørsmål blir:
Kommer det noen dit? Her trengs tall,
og Aktivitethuset gir slikt svar i års-
rapport 2000. Man kan prøve å finne
ut om de tilhører målgruppen. Nå
registrerer ikke Aktivitetshuset diag-
nose eller hva slags behandling bru-
kerne har erfaring fra. Men gjennom
samvær og samtaler har de som driver
stedet blitt kjent med brukerne, og det
er for dem liten tvil om at brukerne
tilhører målgruppen. De får også vite
hva brukerne synes er bra, hva de er
kritiske til. Bredden i brukernes
beskrivelser er vesentlig informasjon
for de ansvarlige. Det forteller om de
har lykkes i forhold til de mål de har
satt seg, hva som eventuelt bør endres
og hvordan. 

Aktivitethusets rapporter har lik-

hetstrekk med kvalitative eller feno-
menologiske undersøkelser, som byg-
ger på det jeg kalte nærdata. Denne
måten å samle inn data på har lange tra-
disjoner i samfunnsvitenskapen og har
brakt frem interessant og viktig kunn-
skap og innsikt. Slik datainnsamling har
selvfølgelig også regler og kriterier når
det gjelder metode. Når man baserer
seg på nærdata, deltakende observa-
sjon, intervju/samtale, er det selvsagt
at forskeren gjør nøye rede for tid og
sted for informasjonen, relevante opp-
lysninger om intervjusituasjon; egne
forutsetninger osv. Dette er like selv-
følgelig sentralt i den kvalitative forsk-
ningstradisjonen og dens metodekrav
som i den kvantitative. 

Hedda Giertsen er forsker ved 
Institutt for kriminologi, UiO

Hedda.Giertsen@jus.uio.no
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Skjønt revidert. I all
hovedsak er boka
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meget langt på vei også faktagrunnla-
get. Av og til fører det til forvirring.

Boka tar opp tre spørsmål. Det ene
er å forklare narkotikapolitikken, det
andre er å komme med et forslag til
løsning av narkotikaproblemet, det
tredje er et forslag til omlegging av
kontrollpolitikken. Mandatet for
denne anmelder har vært å vurdere
hvor brukbar boka er i lys av nyere
erfaringer. 

Bokas forklaring av narkotikapoli-
tikken og forslag til løsning på narko-
tikaproblemet er av en slik art at spørs-
målet om erfaringer, gamle eller nye,
ikke er spesielt relevant. Bokas svar på
det første spørsmålet fremgår av titte-
len. Det analytiske skjemaet den anty-
der kan nok utgjøre et godt grep på
visse fenomener. Men det forutsetter
at det kan gis et noenlunde presist svar
på i det minste fem spørsmål: 

• Hvorfor er fiendebildet relevant?
• Hvem er fienden?

• Hva er det som gjør fienden god, i
betydning velegnet for å oppnå noe?

• Hvem er den velegnet for?
• Hva søker disse å oppnå?

Med et unntak for spørsmål tre, og i
noen grad spørsmål to, er disse spørs-
målene nærmest ubesvart, med min-
dre man synes svar av typen «folk flest»
eller «makthaverne» er gode og presi-
se svar på spørsmål fire. Eller at «avled-
ning av oppmerksomheten» er et godt
svar på spørsmål fem. Hvordan erfa-
ringer skal kunne påvirke svar på dette
abstraksjonsnivået er ikke lett å se.

Løsningen på narkotikaproblemene
(og dermed også forklaringen) befinner
seg også stort sett på samme generelle
nivå, eller til og med høyere. Det hand-
ler om at hele samfunnet må se anner-
ledes ut, eksemplifisert ved tidens bruk
og arbeidets organisasjon, oppvekstens
organisasjon (skolen bør naturligvis
avskaffes) og ritualer, feiring og former
for sosialt samvær. Det er ikke langt fra
at alt henger sammen med alt her. 

Forfatterne ser problemet med at
dette for mange vil fortone seg som litt
utopisk. Denne innvendingen imøte-
gås på en snedig måte. Alle er egentlig
utopister. Vi har på den ene siden stats-
utopistene, de som foreslår endringer i
variabler det er liten politisk motstand
mot å endre, men til gjengjeld ikke har
noen endringskraft. På den annen side
har vi de utopister som de selv tilhø-
rer. Disse foreslår endringer som på en
mer grunnleggende måte ville endre
eller iallfall påvirke det man ønsker å
løse, men får til gjengjeld ikke umid-
delbar politisk støtte. 

Derved har forfatterne oppnådd to
ting: For det første: Det er uten videre
konstatert at deres forslag vil virke.
Dette er for noen av oss ikke umiddel-
bart opplagt, annet enn i den forstand
at hvis samfunnet er organisert slik at vi
ikke har noe narkotikaproblem, så har
vi heller ikke noe narkotikaproblem.
For det andre: Det er noens, primært
politikernes, skyld at endringen ikke
blir gjennomført. Jeg savner her en
refleksjon over om dette bare er et
spørsmål om å treffe noen politiske ved-
tak, eller om det for eksempel er noen
trekk ved samfunnsorganisasjonen som
gjør det noe mer komplisert. 

Den mest interessante delen av
boka, etter min mening, dreier seg om
narkotikapolitikken i snevrere for-
stand. Norsk narkotikapolitikk dreier
seg i stor grad om kontrolltiltak. Boka
har en nokså bred fremstilling av eta-
bleringen av denne politikken. Jeg har
en god del innvendinger mot denne
fremstillingen, men resultatet ble uan-
sett en kriminalpolitisk situasjon som
var, og er, nokså ekstraordinær. Nar-
kotikastraffene ligger milevidt over det
ordinære straffenivået. En del nye
etterforskningsmetoder er blitt intro-
dusert, og legitimert, i kjølvannet av
narkotikaens inntog.
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Som boka påpeker, er kontrollska-
dene ved narkotikapolitikken betyde-
lige. Det er liten grunn til å tro at en
vesentlig reduksjon i straffenivået (ned
mot det som ellers er det norske nivå-
et) vil ha noen særlig betydning for
narkotikaproblemets utbredelse. Et
slikt forslag er da også fremmet av en
samlet Straffelovkommisjon, men
straks kontant avvist av justisministe-
ren, nærmest på innpust. Et flertall
ville også avkriminalisere bruk. Heller
ikke dette fikk umiddelbar tilslutning.

Boka går naturligvis et godt stykke
lenger. Heroin på resept og cannabis i
en eller annen kontrollert omset-
ningsform. Disse forslagene satte en
effektiv bom ved første utgivelse for
en fruktbar diskusjon av hvor vår straf-
ferettslige behandling av narkotika-
spørsmålet leder oss. Boka ville i det

minste gitt et bedre bidrag til en edru-
elig debatt om den hadde vært klarere
på at avkriminalisering, legalisering av
bruk og legalisering av omsetning er
tre forskjellige spørsmål. 

Kontrollpolitikk er ikke bare krimi-
nalpolitiske virkemidler. Det å stoppe
narkotikaen var det altoverskyggende
målet. Men heller ikke narkotikapoli-
tikken har stått stille. Når det i innled-
ningen heter at det er 50 som tillates å
bruke metadon i Oslo (og det var bare
i Oslo det var tillatt), var dette riktig i
1995. Ved utgangen av 2001 var tallet
i overkant av 1500 på landsbasis (og er
pt. ca 2000). Dette er ikke bare en
kvantitativ endring. Skadereduksjon
som mål er blitt vesentlig mer frem-
tredende de senere år. Dette reflekte-
res ikke i den foreliggende utgaven.
Det gjør den patosfylte måten mange-

len på skadereduserende tiltak (dvs
begrenset til metadon) behandles på,
ytterligere problematisk.

Det har skjedd noen nokså vesent-
lige endringer både i samfunnsorgani-
sasjonen og i narkotikapolitikken
siden førsteutgaven kom ut. Det
kunne ha vært av interesse å få forfat-
terens synspunkter på i hvilken grad
dette gir grunnlag for revisjon av
gamle standpunkter. Siden dette ikke
er gjort, blir boka etter min mening
mest relevant der den går løst på det
mest konkrete, nemlig bruk av straf-
ferettslige virkemidler. Men også der
er det litt mer å si om utviklingen enn
det som fremgår av boka. 

Knut Brofoss er direktør for SIRUS,
Statens institutt for rusmiddelforskning

kb@sirus.no 
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re grad enn det samfunnet, inklusive
mange i fagfeltet, er klar over! 

Case closed?
– Svært mange ruspasienter blir borte
mellom fingrene på oss! Jeg mener at
et offentlig hjelpeapparat bare ikke kan
si «case closed» under henvisning til at
pasienter ikke «fulgte opp avtalen».
Psykiatrisk sykdom hos mange av våre
pasienter forsterkes av rusmidlene. En
stor del av våre tverrfaglige behand-
lingstilbud er psykoterapeutiske, like-
vel er det ofte mer motivasjonsarbeid
og klare rammer over lang tid som
trengs. Manglende ressurser gjør at
psykisk helsevern blir nødt til å
avgrense seg fra gruppen med omfat-
tende rusproblemer. Likevel tar den jo
en god del av psykiatriens kapasitet,
oftest i form av kortvarig akuttbe-

handling. Vi kunne bruke denne kapa-
siteten på en annen måte; til planlag-
te, korte definerte opphold der en
blant annet kunne foreta diagnostikk,
nevropsykologisk utredning og kart-
legging og lage gode individuelle pla-
ner. 

– Jeg tror det er mulig å lage bedre
løsninger ut fra de rammene samfun-
net gir, men russektoren må få en nivå-
heving og en god del av psykiatriens
midler. Vi må ikke ha nye penger hver
gang vi tenker en ny tanke, men klare
å prioritere. Heller gjøre mindre av
noe annet!

Et kall
Olav Espegren beskriver sitt valg om
å arbeide med rusmiddelmisbrukere
som en beslutning som Gud støtter
ham i. Han bruker ordet kall. 

– Hva legger du i det?
– Gud ber oss ikke om å være noe

annet enn det vi er. Gud har jo ikke
pekt ut hvilken arbeidsgiver jeg skal
ha, men jeg ser det slik at jeg er Hans
redskap der jeg er. Jeg har sterk tro på
at Gud har villet at jeg skulle gjøre det
jeg har gjort. Jeg kjenner ikke mye på
tvil, og har prøvd å ikke se meg for
mye tilbake og fortape meg i ting jeg
kunne gjort annerledes. 

Espegren har fremdeles «permanent
residence» i Hong Kong, der han er
minst en gang årlig. Tanzaniakontak-
ten holdes også varm; VAK ønsker å
bidra til utvikling av rus– og psykia-
tribehandling i landet, som bare har 11
psykiatere. I løpet av noen år blir de
kanskje 12? Å slå seg helt til ro har aldri
vært sjefslegens sterke side. 

Men han understreker at han vil
savne kollegene, både på klinikken og
i menighetsrådet. Hvilket minner ham
på eldrefesten på bedehuset i kveld der
han skal snakke om Kina.

Videreutdanning rus?
Om nye videreutdanningstilbud: Se oversikt på 
rus & avhengighets nettsted www.rus.no

Kurs og konferanser?
Se oversikten over årets omfattende tilbud på
www.rus.no


