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En tillitsperson
 ◆ gir brukeren støtte til å 
fremme egne behov og 
 bidrar til at tjenester blir 
 tilgjengelige og tilpasset 
den enkelte

 ◆ møter brukeren på hans 
eller hennes arena 

 ◆ bidrar til at tjenestene 
 samhandler godt med 
 brukeren og med hverandre 

 ◆ avslutter ikke kontakten 
med brukeren før det er 
 avtalt

 ◆ er en profesjonell hjelper 
og en personlig støtte for 
brukeren



Tett individuell oppfølging nytter
Vi har en fantastisk helsetjeneste der de aller fleste får svært god hjelp. Like-
vel må vi erkjenne at ikke alle får de tjenestene de trenger når de har behov 
for dem. Ofte må brukerne selv finne frem i systemet. Det er ikke enkelt 
– og det er lett å gi opp.

Mange mennesker med rusrelaterte problemer trenger tett og trygg opp-
følging. I Tillitspersonforsøket har kommunene prøvd ut modeller for 
hvordan hvert enkelt menneske kan følges opp på best mulig måte. Å knytte 
kontakt med tillitspersoner har vist seg å fungere veldig bra. 

Mange kommuner som deltok i Tillitspersonforsøket, har satset på tett 
 individuell oppfølging og «ut av kontoret»-arbeid. Det har vært nøkkelen til 
suksess. Brukerne opplever at de er aktive deltakere i utformingen av 
 tjenestene og at de kan styre sin egen utvikling. De føler seg trygge i møte 
med tjenestene når det gjelder å fremme egne ønsker og behov.

Tillitspersonen er en viktig brobygger mellom brukeren og de ulike 
 tjenestene. Samhandlingen mellom tjenester og sektorer er blitt betydelig 
styrket i kommunene som har deltatt i forsøket. Brukerne opplever bedre 
kontinuitet og at de får et mer tilgjengelig og individuelt tilpasset tilbud. 
Det har også skjedd en positiv holdningsendring til mennesker med rus-
middelproblemer i flere deler av tjenesteapparatet.

I dette heftet viser vi noe av mangfoldet og erfaringene som er gjort i 
 kommunene som har deltatt i Tillitspersonforsøket. Det er spennende 

 lesning. Jeg håper heftet vil være til nytte og 
inspirere kommunene til å satse på tilgjenge-
lige og oppsøkende tjenester for mennesker 
med rusmiddelproblemer, psykiske problemer 
eller andre med behov for tett individuell 
oppfølging for å mestre eget liv.
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– Nå sitter vi ikke bare i brukerråd og -styrer og snakker om hvordan 
det burde være. Med Tillitspersonforsøket har vi fått sjanse til å vise 
i praksis hva vi mener med å få fram brukerstemmen, sier Morten 
Kiledal, daglig leder i brukerorganisasjonen A-larm. 

A-larm ble startet for 16 år siden av tidligere pasienter og pårørende ved 
 A-klinikken i Kristiansand. Organisasjonen arrangerer sosiale aktiviteter, 
kurs og selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige og pårørende. For første 
gang sam arbeider A-larm nå som likeverdig partner med det offentlige om 
oppfølging av enkeltbrukere. – Vi ønsker at folk i hvert stadium av rus-
middel av hengigheten skal ha en brukerorganisasjon i ryggen, sier Kiledal; 
– også når de er i startfasen med rusmiddelproblemer. 

Brukerkompetanse 
skaper tillit
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Deltakerkommune

KRISTIANSAND

Morten Kiledal er daglig leder i A-larm. Etter avtalen med Kristiansand 
kommune om Tillitsperson prosjektet, har hans oppgave blant annet vært å 
veilede likemennene som arbeider som tillitspersoner. 
– Vi har erfart hva brukerkompetansen er god for, sier han. – For det første 
har vi troverdighet i brukerens verden; råd på bakgrunn av egen erfaring er 
tillitsvekkende. For det andre kan vi være mer direkte enn  offentlig ansatte; 
vi behøver ikke være redde for å miste brukeren hvis vi «formaner» eller gir 
gode råd. Det tredje er at vi ikke kan mistenkes for å ha skjult agenda; for 
eksempel får det ikke konsekvenser for deltakeren hvis han ikke dukker opp 
til avtaler med oss. 

Mer forpliktende
Anonyme narkomane (NA) og Anonyme alkoholikere (AA) holder ofte 
møter i Kristiansand. Rusmiddelavhengige som har tilknytning der, har en 
sponsor som følger dem opp. Mange i A-larm har erfaring med dette. 
– Hva er likheten og 
forskjellen mellom å 
være sponsor og like-
mann i Tillitsperson-
forsøket? 
– Vi har samarbeidet 
med fagfolk om å ut-
vikle den uformelle 
kompetansen, slik at 
den kan brukes best 
mulig og til mer. 

Partnerne; fra A-larm 
 Morten Kiledal og fra  

Kristiansand kommune 
Aida Krpo.
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Veien videre
Erfaringene, metodeutviklingen og samhandlingspraksisen i prosjektet videreføres  
i tilknytning til et planlagt rehabiliterings- og kompetansesenter i regionen.

I tillegg til at vi kan bruke egne erfaringer kon struktivt, får  likemannen 
i Tillitspersonprosjektet lønn,veiledning og deltar i ansvarsgruppemøter.

Dessuten er likemannen en pådriver. Det betyr at det ikke bare er opp til 
deltakerne selv å kontakte ham. Han kan oppsøke dem, også dager på da det 
ser som  mørkest ut.

Hvor tett?
– Én likemann valgte å slutte for å skjerme seg fra å identifisere seg for sterkt med 
brukeren. Har dette vært utfordringer i prosjektet?
– Ja, og derfor har vi hatt nytte av felles veiledning. Det er en balansegang 
å kunne plukke ut og bruke egne erfaringer uten å gjenoppleve dem på 
egne vegne. Det kan også være utfordrende å ikke se det som personlig 
nederlag dersom en bruker får tilbakefall. De fleste likemennene er blitt 
overrasket over hvor mye mistillit disse unge tidligere har møtt og hvor 
velkomment selv det minste tegn på å vise tillit er. At du er der når det 
trengs, gir deg også en umiddelbar følelse av å være betydningsfull. Heldig-
vis fortsetter du ikke å ha den samme betydningen i resten av ungdommens 
liv! Etter at forsøket er over sier de fleste ungdommene at de ønsker å ha 
kontakt med sin likemann av og til, men noen opplever prosjektslutt som 
en naturlig slutt på samarbeidet. De er innstilte på å legge denne fasen bak 
seg og komme videre med livet sitt. 
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Deltakerkommune

KRISTIANSAND

En pålitelig person, 
en du kan stole på, 
la fasaden falle 
overfor uten at det 
får konsekvenser og 
en som du kan teste 
ut et liv uten rus 
sammen med. En 
slik tillitsperson 
 ønsker Erik å være. 

Like 
menn 
leder 
best
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Erik Torjussen (56) er likemann for to unge menn på alder med hans egne 
barn. Den eldste brukeren har bakgrunn med kriminalitet og alkoholproble-
mer. Den yngste har droppet ut av skolen på grunn av narkotikaproblemer.

Ønsket en lederfigur
Erik og den eldste brukeren møtte hverandre første gang under et arrange-
ment der Tillitspersonforsøket ble presentert. Deltakerens mor hadde opp-
fordret sin sønn til å gå dit for å se hva det var. Kjemien mellom ham og 
Erik stemte med én gang. Da han også fylte de andre kriteriene for å delta i 
prosjektet, var første byggesteinen i relasjonen lagt: frivilligheten. Siden har 
de møttes mellom en til seks ganger i uken i nesten to år. Den andre 
 brukeren kom inn i prosjektet først, og uttrykte ønske om å få en tydelig 
lederfigur som likemann. Da var Erik førstemann til å bli spurt.

Erik Torjussen har vært mangeårig leder for en større bedrift, men balan-
serte lenge på stram line med et svært høyt alkoholkonsum. For 10 år siden 
ble han involvert i en trafikkulykke. Han beskriver det som et vendepunkt 
da ambulansepersonellet avslørte at han hadde kjørt i ruspåvirket tilstand. 
Det bar direkte til avgiftning og behandling. Erik har vært leder for A-larm 
i tre år. I tillegg til å ivareta opp gavene som likemann har han nå oppgaver 
med ulike prosjekter som A-larm utfører. 

Kan konfrontere
Ifølge Erik Torjussen undervurderer både rusmiddelbrukere og hjelpere 
hvordan følelser og handlinger hos hos en med rusmiddelproblemer ofte 
overstyres av behovet for rus. 
– Behovet for rus er en sterk drivkraft! Du bruker alle midler for å beholde 
rusen. Når hjelperne møter ungdommen med nøytralitet, slipper de å for-
holde seg til hvordan rusbehovet driver dem. Vi som har gått veien før dem 
er troverdige, gjennomskuer benekting og har lite å tape på å konfrontere 
den det gjelder med benektingsatferd. 

Torjussen har gjort en avtale med sine to deltakere: Med én gang det  dukker 
opp tanker som «nå hadde det vært godt med...», skal de ringe sin likemann. 
– Da kan vi bryte tankerekken som ofte ender i tilbakefall. En ungdom 
lever i nuet. Han skriver ikke opp alt som skjer i hodet hans og tar det opp 
med en rådgiver på et kontor 14 dager etter. Tilgjengeligheten vår har mye 
å si for å evne å mestre trangen til rus når den kommer. 
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Deltakerkommune

KRISTIANSAND

Hører frustrasjonen
– Har du vært den lederen som den yngste brukeren ønsket seg?
– Ja. For ham har planlegging vært viktig; mot ett mål om gangen. Vi har 
jobbet med å stå opp om morgenen. Det var nødvendig for å kunne ta 
opp igjen den avbrutte skole-
gangen. Nå har han fått en 
skoleplass, men fordi Nav ikke 
hatt tid til å behandle saken 
hans, er det fare for at han må 
takke nei til den. For tiden er 
jeg den han lar frustrasjonen 
slippe løs overfor. 
– Du ser ikke nøytral ut når du 
forteller om dette: Hvordan sette 
grenser for engasjementet?
– Noen ganger er det vanske-
lig å ikke bli for følelsesmessig 
berørt. Jeg setter noen grenser 
for meg selv. Det er bare når 
det virkelig brenner at jeg til-
later meg å bli søvnløs. 

Jo tettere på brukeren... 
jo større utfordring å ikke blir altfor 
følelsesmessig berørt. Erik Torjussen

Co
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Av: AIDA KRpo

Da Tillitspersonforsøket ble lansert, 
ønsket Kristiansand kommune å 
gripe fatt i utfordringen med at 
mange unge rusmiddelavhengige 
må vente lenge på behandling eller 
rehabilitering. Kommunen ønsket 
at færre skulle oppleve tilbakefall 
og brudd i forløpene som følge av 
det. Hvem eller hva kunne være 
faste holdepunkt for ungdom i slike 
faser? 

Fra før hadde kommunen et sam-
arbeid med brukerorganisasjonen 
A-larm, og kjente til likemanns- 
arbeidet mellom medlemmene. 

Sammen kom de på ideen om å be-
nytte tidligere rusmiddelavhengige 
som likemenn overfor unge med 
rusmiddelproblemer. I tillegg til å 
bidra med sin erfaringskompetanse, 
var ideen at de skulle delta i de 
unges ansvarsgrupper og samhandle 

med koordinator i kommunen om 
arbeidet med individuell plan. Like-
mennene skulle få kvalifisering 
gjennom egne kurs og veiledning i 
sin nye rolle gjennom brukerorga-
nisasjonen og kommunen.

For å skape god kontinuitet i opp-
følgingen, ville kommunen at indi-
viduell plan og ansvarsgruppe ble 
tatt mer i bruk av unge brukere som 
trenger flere tjenester fra kommu-
nen. Med utgangspunkt i forsøket 
ønsket kommunen å utvikle kunn-
skap om dette som kunne komme 
andre i samme målgruppe til gode. 

Modellen «Likemannsarbeid i koordi-
nert tjenestetilbud til unge rusmiddel-
avhengige» sprang ut av dette. Den 
har to bærebjelker: En koordinator 
i kommunen skal i samarbeid med 
ansvarsgruppe lede arbeidet med 
individuell plan og ha ansvar for å 
utløse tjenester. En tillitsperson fra 

Jente, 24 år

IP er et ryddig og greit 
verktøy. Målene blir 

 tydelige, og det gir god oversikt

Banebrytende partnerskap

Aidra Krpo, sosionom og 
prosjektleder med ansvar for 
prosjektet og koordinator for 
individuelt planarbeid med 
ungdommene i Tillitsperson-
prosjektet i Kristiansand.
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A-larm skal være en støtteperson 
og spesielt jobbe med å hjelpe 
 brukerne til å nå målet om rusfrihet. 
Med dette som grunnlag tegnet 
kommunen og A-larm en partner-
skapsavtale. Som partner mottar 
 A-larm lønn tilsvarende en stilling 
som tillitsperson. Den fordeles i 9 
prosent-andeler til medlemmer som 
forplikter seg til å være tillitsperson. 
Det tilsvarer 3–4 arbeidstimer per 
uke. I tillegg blir en veileder i A-
larm lønnet for å gi likemennene 
veiledning og opplæring. 

Tidlig i 2009 startet A-larm med å 
rekruttere likemenn, og prosjekt-
lederen med å rekruttere 12 del -
takere til prosjektet. Det skjedde 
gjennom en rekke intervjuer. En 
forutsetning for å delta var ønske 
om individuell plan og ønske om å 
oppnå rusfrihet. Noen av de som 
ble intervjuet valgte å si nei til 
 videre deltakelse, og fikk andre til-
bud i kommunen. Åtte likemenn 
ble valgt ut og deretter ble de ført 
sammen med ungdommene for å 
finne ut hvem som passet sammen. 

Deltakerkommune

KRISTIANSAND

IP handler om å gjøre 
sjøl! Jeg styrer men 

får input. Det er motiverende 
å se utvikling, det er mine mål

Jente, 29 år
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Siden oppstarten har fem til åtte 
like menn til enhver tid arbeidet 
med til sammen 12 deltakere1. Nå 
er samtlige deltakere enten i lønnet 
arbeid, under utdanning eller i be-
handling. Av 12 ungdommer har 
åtte gjennomført rusbehandling. 

En er uten kontakt med koordi-
nator eller likemann og tre er på 
vei inn i behandling eller utdan-
ning. Av åtte likemenn har to valgt 
å slutte før forsøket ble avsluttet, 
men det har heller ikke vært behov 

å sette inn nye likemenn da ung-
dommene har vært godt ivaretatt 
av andre.

Halvannet år etter oppstarten er 
 forsøket oppsummert gjennom 
 intervjuer med 11 av 12 deltakere2 
og samarbeidspartnerne i ansvars-
gruppene. Alle deltakerne beskriver 
 likemannen som en støtteperson, et 
 forbilde og en inspirator. Alle del-
takerne har opplevd samholdet i 
 ansvarsgruppen og bistanden fra 
 koordinator som positivt. 

1 Tre deltakere ble skiftet ut underveis.
2 Krpo, Aida: Tillitspersonforsøket i Kristiansand kommune

Jeg tok det ikke så  seriøst i begynnelsen, 
tenkte ok, jeg prøver og ser. Det er kanskje 

grunnen at jeg ikke ga så mye av meg selv i starten. 
Men dere dro meg med, med hyppige møter, og mål
settinger. Jeg har prøvd mange forskjellige opplegg 
men dette var annerledes, dere jobbet mot mine mål, 
steg for steg. Dere ga ikke opp. Så begynte jeg å 
stole på dere. Og så begynte jeg å tenke, de vil ha 
meg med... Gutt 30 år
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Gir meg sjanse til å være mor
 
Dette prosjektet leste jeg om i avisa en stund før min datter ble 
 del taker.  Likemannsprinsippet har jeg stor tro på, så gleden var 
enorm da hun var en av de som skulle få likemann.
 
Før jeg skriver om hvordan jeg har opplevd prosjektet, vil jeg kort fortelle 
litt om å være på rørende til en rusmiddelavhengig. Det kan oppleves som å 
kjøre berg og dalbane uten sikkerhetsbelte. Å holde seg fast er umulig 
i lengden, man blir utslitt fysisk og psykisk. Å se en man er glad i ødelegge 
seg selv på grunn av rus, med fører mange netter uten søvn, med pulsen i 
høygir og øynene vid åpne av angst. Eneste valget man har for å overleve, 
er å trekke seg unna i de verste periodene. På den måten har man mulighet 
til å ta litt vare på seg selv og resten av familien. Å kunne stole på hjelpe-
apparatet etter mange skuffelser, er ikke lett. Mange av oss har møtt så mye 
uforstand at det knapt finnes tillit igjen. Både konkrete tiltak og måten 
den rusmiddelavhengige og de pårørende blir møtt på, varierer veldig fra 
kommune til kommune. 

Likemannen kan gå inn situasjoner der det er naturlig at mor ikke går, og 
helst ikke vil gå. Å være mor betyr at man er der for sine barn i vanskelige 
tider, men det skal være noen grenser. Noen rom skal få være i fred. Det 
er en naturlig følge av det å bli voksen. 

En situasjon som likemannen taklet så bra, var da min datter slet med hus-
eier, utkastelse og forliksråd. Midt oppi dette var det påkrevd at hun måtte 
levere en søknad om behandling. Å få henne til å gjennomføre det, sliten av 
rus, migrene og huseier, var en jobb jeg slapp.

Likemannen presset på og fikk henne til å gjennomføre skrivingen. Det 
kunne min datter akseptere fordi hun  visste at likemannen forsto hvor tøft 
hun hadde det, av egen erfaring.

Nå kan jeg for eksempel ta henne med på kafé og  shopping for å minne 
henne om en verden utenfor  rusmiljøet. Jeg er nå student på UiA, og deler 
villig vekk faglige inntrykk med en lydhør  datter. En gang vi gikk sammen 
i gågata, sa min datter til meg at hun ble så glad av å være sammen med 

Deltakerkommune

KRISTIANSAND
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meg. Jeg tror det er godt for henne å slippe at alt dreier seg om henne, at 
mamma har overskudd til å leve. Det tror jeg har vært en motivasjonsfaktor 
i seg selv. Men det forutsetter at noen andre tar seg av de tunge  jobbene. 

Min datter fikk også en fast person i systemet, som fikset opp i både det ene 
og det andre (koordinator). Et menneske som ikke dømte henne om hun 
ikke overholdt alle avtaler. Som aksepterte at surr er en del av hver dagen for 
en rusmiddelavhengig og som ikke moraliserte eller kuttet hjelp av den 
grunn. Jeg fikk inntrykk av at  koordinatorens dør alltid var åpen for henne, 
og kunne senke skuldrene.

Mange pårørende sliter veldig med at barna ikke blir hørt i  systemet. De må 
være med for at de skal få det de har rett på og tale deres sak. Det har 
jeg ikke følt nødvendig etter at min  datter fikk tillitspersonen/likemann 
og koordinator. Alt er blitt mye lettere, og endelig kunne jeg bare være 
mor igjen. 
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Drammen

Drammen
Brobygging i

Drammen har to tillitspersoner på hver sin side av broen: Med base 
i politihuset ved Søndre Buskerud politidistrikt kommer Alvaro 
Fernandez-Montenegro daglig i kontakt med personer med rus-
middelproblemer. De som ønsker det, får følge over elva, til  Senter 
for rusforebygging. Her jobber Karandeep Singh med langsiktig 
individuell oppfølging av personer som trenger det. Broen mellom 
tjenestestedene gjør begge bedre. 
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18. mars 2010: 18 blå metalldører 
fører til glattcellene i kjelleren til 
Søndre Buskerud politidistrikt i 
Drammen. Døra smeller igjen 
med en skarp gjenlyd. Ahmed (28) 
kjenner lyden – det er andre gang 
denne uka han blir innbrakt av 
 politiets patrulje. Polititjenestemen-
nene har forklart at han er beruset, 
har opp trådt  truende og at de for-
gjeves har  prøvd å roe ham. Nå er 
brisken og madrassen eneste selskap.

1500 ganger i året låses en person fra Drammen inn på en celle for natta. Halv parten 
av gangene, har de som innbringes rusmiddelproblemer eller psykiske  vansker. Forva-
ringsgrunnlaget kan være bruk eller besittelse av narkotika, ro- og ordens forstyrrelse, 
kjøring i ruspåvirket tilstand eller at personen ikke kan ta hånd om seg selv. 

I dag blir oppholdet annerledes for Ahmed1. Arrestforvareren spør om han 
vil snakke med en sosialkonsulent. Straks han samtykker2, kommer sivil-
kledde Alvaro Fernandez-Montenegro (40) ned fra sitt lille kontor i politi-
husets første etasje. De to samtaler en halv time i et lite avlukke i tilknytning 
til arresten. Neste gang spør Ahmed arrestforvareren med et smil om «han 
tysteren deres» er der i dag også. 

12. september 2010: Alvaro og Ahmed møtes som vanlig i besøksrom-
met. De snakker om opptakten til at han ble arrestert igjen. Det er mange 
misforståelser, mener Ahmed. Det er tomt og tungt der han bor. Han måtte 
ut, fikk i seg noe. Og politiet misforsto da han ville «lekeslåss». Som før 
regner Ahmed med at Alvaro snakker med politifolkene: Kan det være 
 alternative måter å møte Ahmed på, når de treffer ham og han er agitert? 
I dag spør Alvaro om Ahmed vil treffe Karan, en annen tillitsperson som 
jobber ved Senter for rusforebygging. Dagen etter møtes Ahmed og hans 
tillitsperson for første gang. 

1 Navnet er oppdiktet.
2 Kortvarig samtykke som gjelder en og en samtale.
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Drammen
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Deltakerkommune 
DRAMMEN

8. august 2011: Karan er på besøk hos Ahmed. Han er nylig flyttet inn i 
en kommunal utleiebolig med personalbase. Stua er enkelt innredet, men 
små «øyer» med blomster- og glass installasjoner. Et veggteppe med motiv 
fra Koranen gjør det personlig. En av de ansatte ved personalbasen har 
 skaffet Ahmed en symaskin, og nå viser han Karan t-skjorter der han har 
applikert ordtak på arabisk. «Wow», sier Ahmed når de snakker om hva som 
har skjedd i løpet av året som er gått. I flere måneder har han trent på å bo 
og arbeide ved en institusjon og blitt utredet av psykolog. Nylig har han 
vært på jobbintervju i en gjenbruksbedrift der han kan jobbe med tekstil-
kunsten. Sist uke var han og Karan på møte med Nav for å drøfte forvalt-
ning av penger. Karan og han trener sammen og ser hverandre jevnlig, både 
nå og da han oppholdt seg i institusjonen.

Ahmed og Karan har gjort det til en vane å åpne alle offentlige brev til 
Ahmed sammen. Ofte har de et mer vennligsinnet innhold enn en kan få 
inntrykk av ved første øyekast. I dag snakker de mest om jobben som 
Ahmed gleder seg til. Når Ahmed beskriver hva som har skjedd det siste 
året, legger han vekt på milepælen han er nær: Å jobbe. Karan er opptatt av 
at Ahmed har fått en diagnose og den helsehjelpen han har krav på. Det gjør 
blant annet at han får med seg en ledsager når han skal på jobb. Morgenen 
starter og slutter optimistisk.

Ahmed har lovet Alvaro at 
han ikke skal komme til-
bake til arresten. Det skjer 
i alle fall mye sjeldnere nå. 
De seneste fire månedene 
har Ahmed vært der åtte 
ganger; mot tidligere flere 
ganger i uka. 
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Arrestasjon som vendepunkt
For mange med rusmiddelproblemer er en arrestasjon blitt et vende-
punkt, eller – som for Ahmed – en opptakt til å få mer koordinert og 
planmessig oppfølging. 

– Å slippe personer med rusmiddel-
problemer eller psykiske lidelser ut av 
arresten, uten noe tilbud om hjelp og 
oppfølging er belastende, sier  ordenssjef 
Dag  Ebbestad i Søndre  Buskerud politi-
distrikt. – Politiet opplevde at de samme 
personene kom igjen og igjen og at 
 situasjonen deres var uforandret. 

Tillitspersonbroen
Svenske prosjekter ga Dag Ebbestad 
og Senter for rusforebygging inspirasjon 
til å danne et samarbeidsorgan mellom 
kommune og politi. I dag møtes Samkop, 
samarbeidet mellom politiet og kommu-
nen ved Senter for rusforebygging i Dram-
men (SFR) jevnlig. Det var i Samkop at 
ideen om å opprette to stillinger som tillits-
personer – én i hver etat – ble født. 

I 2008 sendte Drammenspolitiet og Senter for rusforebygging en felles 
 søknad til Helsedirektoratet om å delta i Tillitspersonforsøket, med to 
 kommunalt ansatte tillitspersoner. Én skulle ha base på politihuset. En annen 
med base ved Senter for Rusforebygging skulle ha ansvar for tett og lang-
siktig individuell oppfølging av 10–12 henviste brukere i behov av et 
 sammensatt tjenestetilbud. Søknaden fikk ja både fra bystyret og fra Helse-
direktoratet. 

Der og da
Alvaro Fernandez-Montenegro er ansatt med base i politihuset. Han ser tid 
som en nøkkelfaktor i tillitspersonjobben. 

 ID

Dag Ebbestad (57),  

Ordenssjef 

Arbeidssted: Ordensavdelingen 

ved Søndre Buskerud politi- 

distrikt

Med i prosjektet: I styringsgruppa

Utdanning: Politihøgskolen,  

ledelse og organisasjons- 

utvikling/veiledning og coaching

Interesser: Klassisk musikk,  

friluftsliv og barnebarn
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– Det er en skremmende opplevelse å bli arrestert. Vi gir omsorg og trøst, 
og retter ingen pekefingre. Vår legitimitet bygger på at vi ikke bruker 
 kriminaliteten mot brukeren. De færreste ønsker å komme i denne situa-
sjonen igjen. Poenget med vår tilstedeværelse på politihuset er å være der 
da, og gi dem et positivt syn på hjelpeapparatet, sier han. 

Hvorfor ikke før?
I mange tilfeller snakker de arresterte alene med Alvaro, Han kan bistå med 
å ordne en avtale med fastlege, Nav, barnevern, sosial vakttjeneste eller en 
av hans egne kolleger i Senter for rusforebygging (SFR). Senteret har et 
felles journalsystem som Alvaro kopler seg på fra politihuset. Hvis arrestan-
ten ønsker det, kan Alvaro se om han eller hun tidligere har vært i kontakt 
med noen av tjenestene. Alvaro kan søke opp og være med på å gjenopp-
friske SFR-kontakten, enten det skjer på politihuset eller dagen etter i SFRs 
lokaler. SFR trenger ikke å vite grunnen til at personen er arrestert, bare at 
han er å treffe der og da. 

Hittil har ingen takket nei til Alvaros bistand, og selv om noen fleiper om 
«tystingen», samtykker de til sam-
arbeidet: – Vi hører aldri noen 
spørre «Hvordan vet du at jeg er 
her?». Oftest spør brukeren «Hvor-
for har det ikke vært en ruskonsu-
lent her før?» sier Alvaro. Hjelpen 
når dem før ruskarrieren er kommet 
for langt og man mister tilknytning 
til skole eller arbeidsplass: – For 
mange virker hjelpeapparatet uover-
siktlig, og i mange tilfeller trenger 
de å loses til rett tiltak, sier Alvaro.

Deltakerkommune 
DRAMMEN

visste du at...
På to år har ungdomskriminaliteten i Drammen  
politidistrikt sunket med 20 prosent.
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praktisk hjelp som inngangsbillett 
Etter ett år som tillitsperson ved Senter 
for rusforebygging (SFR), er Karan-
deep (Karan) Singh sin brukerliste 
kommet opp i 13 brukere. Mange har 
vært vanskelige å nå. De fleste har sam-
tidig rus- og psykisk lidelse. Mange har 
bakgrunn med oppfølging fra barne-
vernet. At de føler seg uønsket, at tid-
ligere forsøk på å få hjelp forbindes 
med nederlag kan være bakgrunn for 
at mange unndrar seg kontakt med 
hjelpe apparatet. Opptil tre måneder 
kan det ta før Karan når fram gjennom 
sms'er, forespørsler via venner eller ved 
å banke på døra. 

Mål: Å bli overflødig
Om brukerne er vanskelige å nå, har Karan sjanse til å møte dem i arresten 
om Alvaro gir beskjed om at de er der. 
– Inngangsbilletten til å få en allianse, er å bevise at du er en støttespiller 
ved å arbeide sammen med brukeren om å løse praktiske utfordringer. 
Framfor å vente i et halvt år på en avtale for 
eksempel om gjeldsrådgivning hos Nav, 
«overtar» jeg ofte oppgaven. Målet er at 
ambu lant team og andre kommunale tjenes-
ter etter hvert skal dekke deres behov, enten 
det gjelder hjemmebaserte tjenester eller 
økonomisk rådgivning. 

Etter hvert som flere brikker faller på 
plass, vil det bli behov for individuell plan. 
Men inntil det skjer, er Karan et bindeledd 
 mellom sine brukere og tjenestene.

ID

Karandeep (Karan) Singh (26),  
tillitsperson i Tillitspersonforsøket 

Arbeidssted: Senter for rus- 
forebygging, Drammen kommune 

Utdanning: Sosionom 

Jobber med: Tett individuell  
oppfølging av 11 brukere

Startet i jobben: 01.09.10

Interesser: Trening
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Risiko for tilbakefall
Karan intensiverer kontakten når 
 brukerne oppholder seg i behandlings-
institusjon eller soner i fengsel og 
 besøkte for eksempel Ahmed ofte da 
han var innlagt. Det var viktig for 
Karan å bli bedre kjent med Ahmed 
mens han var rusfri. At tillitspersonen 
kom hyppig på besøk gjorde at Ahmed 
følte seg tryggere og ble lenge nok i 
institusjonen til å fullføre kartlegging 
og utredning. 

Karan har tidligere arbeidet som miljø-
terapeut i en bolig og i en enhet i 
 spesialisthelsetjenesten. Begge steder 
hadde brukere og pasienter samtidig 
rus og psykisk lidelse. Nå får han veiledning av spesialisthelsetjenesten i 
 forhold til sitt arbeid med brukere som har dobbeltdiagnose.

– Det som kjennetegner det å være tillits person overfor personer med 
 samtidig rus og psykisk lidelse er at kontaktetableringen tar lang tid, og at 
det er ut fordrende å sørge for at deres rett til helsehjelp blir innfridd. En 
tredje faktor er risikoen for tilbakefall. På kort tid kan mye av det vi bygger 
opp rase sammen. Da må alt bygges opp på nytt, kanskje bortsett fra tillits-
forholdet til meg, sier Karan.

Jo tettere på brukeren... 
jo lettere er det å skjønne hva de selv ønsker og  
komme videre ut fra egenmotivasjonen. 
 SFR, Drammen

Deltakerkommune 
DRAMMEN

ID

Ahmed (28),  
deltaker i Tillitspersonforsøket

Jobber med: tekstilkunst av  
gjennvunnet materiale 

Med i prosjektet: Fra september 
2010

Utdanning: Grunnskole

Interesser: Mote og design,  
trening
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Erfaringer med 
Tillitspersonforsøket
Gjennom Tillitspersonprosjektet i Drammen kan Senter for rus fore-
bygging gi tilbud til nye brukere. 30 av 100 brukere som søker hjelp 
gjennom tillitspersonen i politihuset har ikke vært i  kontakt med 
hjelpeinstanser i Drammen kommune før. 

De fleste er ungdom mellom 18 og 24 år. I dag har om lag 80 av dem 
 individuell plan og koordinator.

– Gjør oss selvhjulpne
Mens de ansatte ved Senter for rusforebygging i Drammen vanligvis følger 
opp 30–40 brukere hver, er 10–12 brukere det maksimale antallet for en 
tillitsperson. 

– Er det en utfordring at én 
 ansatt gis anledning til å  arbeide 
med langt færre  brukere enn de 
andre?
– Nei. Pasienter med sam tidig 
rus og psykisk lidelse er noe av 
det mest  utfordrende man kan 
jobbe med. Det er nødvendig 
at kommunen får  ressurser til å 
jobbe så intensivt som Karan 
gjør, med tett indi viduell opp-
følging, og mye  motivasjon. 
– Karans arbeid er med på å gjøre 
oss mer selvhjulpne på kommunalt 
 tjenestenivå. De fleste tjenester har 
for høy terskel til å kunne benyttes 
av målgruppen med rus og psykisk 
lidelse. Kompliserte innsøkings-
rutiner og lange ventetider på 
 behandling i spesialisthelsetjenesten 

ID

Alvaro Fernandez-Montenegro (40), 

tillitsperson i Tillitspersonforsøket 

Arbeidssted: Drammen politi- 

stasjon

Utdanning: Barchelor i kommunal 

forvaltning

Jobber med: Koordinering av tiltak 

for 100 personer

Startet i jobben: 01.09.2009

Interesser: Foto og musikk
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Deltakerkommune 
DRAMMEN

gjør at kommunen ofte må finne midlertidige løsninger i påvente av spesialist-
behandling. Det er stor forskjell mellom tiden det tar å komme til spesialist-
behandling og å få vedtak om kommunale tjenester. Nå får mange hjelp 
med én gang, og Karan får veiledning fra spesialister innen rus- og psykisk 
helse. 

Håper på smitteeffekt
Ordenssjef Dag Ebbestad har statistikk som viser at ungdomskriminaliteten 
i Drammen på to år har sunket med 20 prosent. I 2008 begikk lovbrytere 
mellom 17 og 30 år 2123 lovbrudd. I 2010 var tallet 1717. Han håper at 
personer med oppgaver innen psykisk helsearbeid i framtiden kan gjøre 
liknende arbeid på politihuset og i kommunen som Alvaro og Karan.
– I de senere årene er at det er blitt stadig vanskeligere å operere med noe 
skarpt skille mellom rus og psykiske helseproblemer. Rus gir psykiske kom-
plikasjoner og omvendt. Når våre patruljer kommer over personer som ikke 
kan ta vare på seg selv og de antar at rusen gir en psykisk komplikasjon, 
fremstiller de vedkommende til legevakten. I halvparten av tilfellene er ikke 
vakthavende lege enig i at det er behov for akuttpsykiatriske tjenester, og da 
er det ingen andre alternativer enn forvaring i arresten. 

Side ved side
– Gjennom dette forsøket har vi sett at to organisasjonskulturer kan jobbe 
side ved side, sier Dag Ebbestad. – Slik Alvaro har formet sin rolle har han 
opprettholdt sin integritet som ruskonsulent i tett samspill med politiet. At 
ingen hittil har takket nei til å snakke med ham, viser det. Tillitsperson-
ordningen gjør at politiet kan frigjøre kapasitet til våre primære oppgaver. 
Og – best av alt – vi kan være sikre på at helse- og sosialfaglige oppgaver 
håndteres profesjonelt, av fagpersoner.

Senter for rusforebygging i Drammen kommune (SFR) har 42 
ansatte, fordelt på tjenester som oppsøkende ungdomsteam, bolig 
med oppfølging, feltsykepleie, lege og psykologtjenester. Opp-
gavene er å sørge for innsøking til behandling og gi oppfølging av 
rusmiddelavhengige før, under og etter behandlingsopphold, 
drive aktiviteter og gi oppfølging i bolig. SFR har til enhver tid 
rundt 500 brukere.
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Funn fra evalueringen 

av Tillitspersonforsøket 
I flere kommuner er det etablert gode tilbud til personer med rusmiddel-
problemer. Samtidig viser erfaringer fra blant annet tilsyn, at det fremdeles 
er mange som opplever at tjenestene er lite tilgjengelige, at de er fragmen-
terte og at hjelpen ikke er tilpasset det den enkelte opplever som sine behov. 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007–2012) har en rekke tiltak som 
skal bidra til å møte behovene og styrke tjenestene. Tillitspersonforsøket 
(2008–2011) var ett av disse. Rambøll Management1 har følgeevaluert de 26 
kommunene som har deltatt i forsøket. Evalueringen viser samlet sett stor 
grad av måloppnåelse i forsøket. 

Kommunenes frihet til å organisere forsøket ut fra lokale forhold har gjort 
at de har fått utnyttet sine ressurser og styrker på en god måte. Rambølls 
hovedfunn i evalueringen er at tett individuell oppfølging av brukere med 
behov for sammensatte tjenester er virkningsfullt. Forsøket har bidratt til 
at tjenestene er blitt mer tilgjengelige og sammenhengende for brukerne, 
 samhandlingen mellom tjenestene og med brukeren i sentrum er betydelig 
styrket. Videre har forsøket ført til økt brukermedvirkning og bedre livs-
kvalitet for mange brukere.

Om Tillitspersonforsøket
Tillitspersonforsøket hadde som formål å prøve ut ulike modeller og metoder 
for oppfølging av mennesker med rusrelaterte problemer, ved bruk av tillitspersoner, 
for å bidra til at den enkelte fikk et mer tilgjengelig, helhetlig, sammenhengende og 
individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Tillitspersonenes rolle og oppgaver var å være en brobygger og døråpner sammen 
med brukerne inn mot ulike tjenester. Hovedoppgaven var å gi brukerne 
støtte til å fremme egne behov i møte med tjenestene og bli en aktiv aktør i 
sin egen endringsprosess. Videre skulle tillitspersonene ansvarliggjøre 
 tjenesteapparatet slik at brukerne fikk tjenester de hadde behov for og rett 
til, og at samhandlingen mellom brukerne og de ulike tjenestene fungerte 
godt gjennom tjenesteforløpet. 

1 Rambøll Management (2011) – Sluttrapport for evaluering av Tillitspersonforsøket
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Tillitspersonene skulle også være tilstede for brukerne i vanskelige perioder 
eller ved tilbakefall. Tillits personen skulle ikke «slippe» brukerne før dette var 
avtalt, enten fordi andre tjenester overtok ansvaret eller fordi brukerne opp-
levde å mestre sitt eget liv eller ikke ønsket videre oppfølging. 

Målsettingene var å: 
 ◆ ta i bruk metoder og tilnærminger som er faglig forankret  
og brukernære

 ◆ fremme sosial inkludering og mestring av eget liv
 ◆ styrke brukernes medvirkning og innflytelse
 ◆ styrke samhandling og samordning mellom tjenesteytere
 ◆ bidra til å øke bruken av individuell plan 

Frihet til å velge
Kommunene organiserte og innrettet forsøket ulikt, ut fra lokale forhold. De 
fleste kommunene har forankret forsøket i Nav eller i en egen kommunal 
rustjeneste utenfor Nav. Andre forankringstjenester er hjemmetjenesten, rus 
og psykisk helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenesten. Noen har inngått part-
nerskap med frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner. Kommunene 
har valgt målgruppe ut fra det de har definert som lokale behov. Noen kom-
muner har valgt unge i risikosonen, mens andre har benyttet forsøket til å 

bedre tilbudet til voksne med samtidig 
rus- og psykisk lidelse eller  problem. 
 Lokale ressurser i og utenfor  forsøket ble 
ut nyttet effektivt. Prosjekt ene ble også 
 til passet tillitspersonenes bakgrunn og 
kompetanse. Øvrige lokale tjenester og 
aktører opp lever forsøket som relevant 
og at prosjektene har vært godt forankret 
i kommunene. Tillits personene som ble 
ansatt hadde bred kompetanse og bak-
grunn. Nesten alle hadde tidligere erfa-
ring fra arbeid innen rusfeltet, og mange 
hadde helse- og  sosialfaglig høgskoleut-
danning. Andre er ansatt med bakgrunn 
i personlig egnethet eller i kraft av å ha 
egen bruker erfaring.
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Bredde i metoder og verktøy
Tillitspersonenes hovedtilnærming har vært tett individuell oppfølging 
gjennom å flytte tjenester «ut av kontoret» og oppsøke brukerne på 
deres egen arena. Det er benyttet kunnskapsbaserte metoder i forsøket ut 
fra lokale forhold og brukernes ulike behov. En trygg og tillitsfull relasjon 
mellom bruker og tillitsperson har likevel vært det bærende elementet for 
arbeidet i alle kommunene. Tid og tilgjengelighet har vært nøkkelen til 
suksess. Erfaringene viser at dette er et viktig grunnlag for at andre metoder 
og verktøy som brukes i arbeidet skal ha god nytte (se s. 67).

Bedre hverdag og mestring
Forsøket har bidratt til å gjøre tjenestetilbudet mer tilgjengelig for personer 
med rusmiddelproblemer. Mange deltakerne fikk i større grad enn tidligere 
 dekket sine behov for hjelp og oppfølging, og tjenestene ble sett i 
 sammenheng med hverandre. Brukerne har i større grad fått hjelp som har 
hatt utgangspunkt i deres egne behov og ønsker, og de har opplevd mer 
kontinuitet og trygghet i sine møter med tjenesteapparatet. Etter forsøket 
sier mange av  brukerne at de er mer tilfredse med blant annet bolig, sosiale 
relasjoner, aktiviteter og psykisk helse enn før.

Økt brukermedvirkning
Tillitspersonenes tilnærmingsmåte har bidratt til økt opplevelse av reell 
 brukermedvirkning, aktiv deltakelse i utformingen av tjenestene og i egen 
utviklingsprosess. Brukerne opplever også bedre kontinuitet og trygghet til 
å fremme egne ønsker og behov i møte med tjenesteapparatet. Tillits-
personenes fokus på å skape tillit og gode allianser til brukerne gir tjeneste-
tilbudet en dimensjon som mange av dem i liten grad har opplevd i sine 
tidligere møter med tjenestene. Brukerne erfarer at tillitspersonene møter 
dem med respekt og gir støtte og motivasjon, samtidig som de stiller krav 
og ansvarliggjør dem. Dette har vært betydningsfullt for å starte en positiv 
endringsprosess for den enkelte.

Styrket samarbeid og samhandling
Målet om å styrke samhandling mellom tjenestene er i stor grad realisert i 
forsøket. Tillitspersonene har lyktes med å drive fram god samhandling på 
basis av brukernes behov og sammen med brukerne. Gjennom å mobilisere 
tjenester rundt den enkelte bruker, har tillitspersonen hatt en viktig funk-
sjon som brobygger og dialogskaper mellom brukeren og tjenestene. 
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 Samarbeid om enkeltbrukere har i mange tilfeller fremmet eller utløst ny 
samhandlingspraksis. I mange kommuner samhandler tjenestene mer for å 
hjelpe personer med rusmiddelproblemer, i og utenfor forsøket. Flere 
 kommuner opplever økt kunnskap om og en positiv holdningsendring til 
denne brukergruppen i flere deler av tjenestene. 

Individuell plan – gjør det så enkelt som mulig
Tillitspersonene har medvirket til at flere brukere fikk utarbeidet individuell 
plan (IP) og tok den aktivt i bruk. Forsøket kom ikke helt i mål med å øke 
bruken av IP. Det er imidlertid gjort mange gode erfaringer med å bruke IP 
som et verktøy for å fremme aktiv brukermedvirkning, god samhandling, 
systematisk oppfølging og tydelig ansvarsfordeling. Mange brukere har fått 
etablert ansvarsgruppe, en god arena for oppfølging av planarbeidet. Det er 
lagt vekt på å motivere brukeren til å se nytteverdien av IP. Flere kommu-
ner har forenklet og tilpasset IP-arbeidet og på denne måten gjort planen 
mer brukervennlig både for brukerne og tjenesteutøverne (se s. 84). 

Stor overføringsverdi
Modellene og tilnærmingsmåtene som har vært benyttet i tillitsperson-
arbeidet vurderes å ha stor overføringsverdi til oppfølging av andre bruker-
grupper med behov for sammensatte tjenester, eksempelvis mennesker med 
psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Erfaringene 
fra forsøket kan være til god nytte for andre kommuner som er i gang med 
å tilpasse seg samhandlingsreformen og skal styrke og utvikle sitt tjeneste-
tilbud til ulike brukergrupper.
 

Suksesskriterier i tillitspersonarbeidet:
 ◆ tillitsfulle relasjoner 
 ◆ tid 
 ◆ tilgjengelighet 
 ◆ tett individuell oppfølging 
 ◆ tilstede på brukerens arena
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Det er helt utrolig. Jeg 
kan komme innom på 

kontoret. De har tid. Det er så 
fleksibelt. Ikke lang ventetid. 
Måten man blir møtt på. Man 
får lov til å prøve seg ut på 
ulike områder. Det er som å bli 
født på ny. Jeg kjente ikke meg 
selv i begynnelsen. Nå får jeg 
støtte rundt meg

Jeg kom i kontakt med tillitsperson for ett år siden. Da var 
jeg inne i en dårlig  periode og opplevde blant annet omsorgs

overtagelse på barna.  Tillitsperson var der og tok imot sinne og tårer. 
Det har hjulpet at hun har vært der. Hun er saks behandler, men også 
en venn. Jeg kan øse ut alt, hun har hørt på alt og sagt sin mening. 
Hun driver ikke med forskjellsbehandling, dette er fair play. Hun vet 
å være streng på sin måte: Hun sier at må ta meg sammen, hun har 
dratt meg i nakken. Jeg har kommet i  arbeidspraksis nå. All ære til 
henne
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Aktørene

– La brukeren stake ut veien 

– Tillitspersonforsøket gir bedre medvirkning, systematikk og 
 fremdrift i oppfølging av rusmiddelmisbrukere, sier Ragnar Moan i 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIo). – I forsøk der Tillits-
personforsøket utnyttet brukerkompetansen maksimalt, ble hjelpen 
tilpasset brukerne. 
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Ragnar Moan er ansatt i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og 
bidro med innspill da Helsedirektoratet utformet Tillitspersonforsøket 
som modell for utprøving i kommunene. I dag sitter han med erfaring fra 
styringsgrupper for forsøket i to nordnorske kommuner. 

Påvirket målene
RIO og andre brukerorganisasjoner på rusfeltet påvirket blant annet målene 
for forsøket, i samarbeid med Helsedirektoratet. Under forberedelsene var 
Ragnar Moan spesielt opptatt av at Tillitspersonforsøket skulle sikte mot at 
brukeren selv skal ha det bedre. 
– Du vet selv hva som gir fremgang for deg. At den enkelte har noe å gjøre 
eller føler en tilknytning kan være viktigere for ham eller henne enn for 
eksempel å telle dager uten rus. 
– Har dere nådd slike livskvalitetsmål i prosjektene som du har sittet i 
 styringsgruppene for?
– Slik forsøket er utformet i kommunene Tromsø og Øksnes er brukerne 
blitt tatt på alvor. Det har gitt brukerne mer grep om egne liv. 

Verdien av brukerkompetanse 
Brukerrepresentanter har hatt ulike roller i prosjektene. For eksempel hadde 
en av tillitspersonene i Tromsø kommune brukererfaring og i Kristiansand 
kommune rekrutterte en brukerorganisasjon likemenn til å fylle rollen som 
tillitsperson. Ragnar Moans inntrykk er at der brukerorganisasjoner har vært 
involvert i styringen av prosjektet, er erfaringskompetanse utnyttet til det 
beste for brukerne. 
– Mitt inntrykk er at likemenn og tillitspersoner med brukerkompetanse 
har hatt lett for å innlede tillitsfulle relasjoner. Med egen bakgrunn i rus-
middelproblemer forstår du hvordan brukeren har det, dere snakker samme 
språk og kan utnytte hverandres erfaring med å møte hjelpesystemene, sier 
Moan og minner om at det blir mer og mer vanlig å kombinere erfarings-
kompetanse med annen sosial- eller helsefaglig kompetanse: – Stadig flere 
tidligere brukere går inn og fyller viktige 
roller både i koordinering av  psykososialt 
arbeid og i behandling for rusmiddel-
problemer. Vi i RIO formidler gjerne 
kontakt! 
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Aktørene

Alle trenger planmessighet
Et rusmiddelproblem berører jobb, familie, skole og økonomi. Skal du ut 
av det, må alle bitene på plass. 
– Står du midt i det, er det vanskelig å vite hvor en skal begynne. Derfor 
er ideen om en plan knallgod! sier Moan, som selv var en av de første rus-
middelmisbrukere som fikk individuell plan i 20041. – Jeg trengte hjelp med 
å prioritere og med å få oversikt. Planen ansporet oss til å jobbe systematisk 
og med fokus på fremdrift.  

Moan er likevel tvilende til å trekke parolen om at «alle må ha individuell 
plan» ned over hodene på alle rusmiddelmisbrukere.
– Det viktige er å legge til grunn at brukere har rett til individuell plan, 
basert på egne mål. Men alle må ikke nødvendigvis ta rettigheten i bruk, 
sier Moan. – Noe så enkelt som å yte planmessig hjelp presenteres av og til 
som en tung og vanskelig ordning. Det blir kunstig og kan hindre at 
tjeneste yterne i det hele tatt tar tak i rusmiddelproblematikk. Er kjøleskapet 
tomt, tennene råtne og strømmen slått av, er det ikke vanskelig å forstå hvor 
en skal begynne. Tar vi utgangspunkt i enkle, praktiske mål, der og da, 
vil alle være samarbeidsvillige og ikke vanskelig å motivere for videre 

1 Ragnar Moan var en av de første rusmiddelavhengige som krevde individuell plan etter at pasientrettighetene ble innført 
i 2004. Hans prosess er beskrevet i et hefte om planarbeidet: Gjør det så enkelt som mulig. Tipshefte om Individuell plan 
(Helsedirektoratet, 2008) IS-1544

Etter pasient- og brukerrettighets-
loven har pasient og bruker rett til 
å medvirke ved utforming og gjen-
nomføring av helse- og omsorgs-
tjenester (§ 3-1). Det skal legges stor 
vekt på hva personen selv mener 
ved utforming av tilbud om helse-
tjenester i hjemmet. Dersom pasi-
enten ikke har samtykkekompetanse, 
har pasi entens nærmeste pårørende 
rett til å medvirke sammen med 
 pasienten.

Pasienten skal ha den informasjon 
som er nødvendig for å få innsikt i sin 
helsetilstand og innholdet i helse-
hjelpen ( § 3-2). Brukere skal ha den 
informasjon som er nødvendig for å 
få tilstrekkelig innsikt i tjeneste til-
budet og for å kunne ivareta sine 
 rettigheter. Dersom pasienten sam-
tykker, eller forholdene tilsier det, 
skal pasientens nærmeste pårørende 
ha informasjon om pasientens helse-
tilstand og den helsehjelp som ytes 
(§ 3-3).

Pasient- og brukerrettighetsloven om medvirkning
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 plan messig samarbeid, sier han og minner om hva Tillitspersonforsøkets 
evaluator har påpekt: Hvordan personen som koordinerer planen utformer 
rollen sin, er mer avgjørende for om hjelpen oppfattes som virksom, enn 
dokumentet individuell plan.

Videreføres i Tromsø
Ifølge RIO-representanten vil det kunne by på utfordringer å satse videre 
på tillitspersonmodellen i kommunene. Tromsø kommune vil fortsatt vi ha 
en ansatt tillitsperson etter at forsøksperioden er avsluttet, men det er uvisst 
hvor mange andre som har råd til det i 2012. 
– Gjennom samhandlingsreformen må kommunene prioritere å gi helse- og 
omsorgstilbud til mange pasienter og brukere. Konkurransen om midlene 
vil øke, spår Moan. – I mange kommuner er realiteten at det for hver 
 ansatt i sosialtjenesten er 100 til 150 klienter eller brukere som skal ha hjelp. 
Forsøket har vist at hver krone som nyttes til tettere oppfølging, til å 
gjøre  innsatsene mer planmessige og til å følge prinsippene om brukermed-
virkning, er vel anvendt.

Kommunen skal sørge for at virk-
somheter som yter helse- og om-
sorgstjenester etablerer systemer for 
innhenting av pasienters og brukeres 
erfaringer og synspunkter.  Kommu-
nen skal også sørge for at represen-

tanter for pasienter og brukere blir 
hørt ved kommunens helse- og om-
sorgstjeneste. Videre bør tjenestene 
samarbeide med brukernes organisa-
sjoner (§12-3).

Helse- og omsorgstjenesteloven om brukermedvirkning på  
systemnivå



Samhandlingsreformen
– styrket kommunerolle i ny 
helse- og omsorgstjenestelov
Helse- og omsorgstjenesteloven trer i kraft 1. januar 2012 og erstatter sosial-
tjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. Den nye loven er et sentralt 
virkemiddel for å kunne nå samhandlingsreformens1 intensjoner om å  utjevne 
sosiale helseforskjeller og å sikre et likeverdig tjenestetilbud med størst mulig 
nærhet til stedet der den enkelte lever og bor. Mennesker med rusmiddel-
problemer og psykiske problemer eller lidelser er blant dem som har dårligst 
levekår. Samhandlingsreformen skal særlig sikre et helhetlig og sammen-
hengende tilbud til disse pasient- og brukergruppene. Kommunenes opp-
gaver for helse- og omsorgstjenester utvides og styrkes gjennom reformen og 
ny lov.

Kommunens ansvar gjelder alle pasient- og brukergrupper. Rusmiddel-
problemer og psykiske problemer eller lidelser kan danne grunnlag for alle typer 
 tjenester etter loven. Hvilken rett den enkelte har til tjenester i det konkrete 
tilfellet, avgjøres med utgangspunkt i pasient- og brukerrettighetsloven.
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 ◆ forebygge, behandle og tilrette-
legge for at alle kan mestre syk-
dom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne

 ◆ fremme sosial trygghet, bedre 
 levekårene for vanskeligstilte, 
bidra til økt likeverd og like-
stilling, samt forebygge sosiale 
problemer 

 ◆ sikre at den enkelte får mulig-
het til å leve og bo selvstendig, 
og til å ha en meningsfylt tilvæ-
relse i fellesskap med andre

 ◆ sikre at tjenestetilbudet er 
 til gjengelig og tilpasset den 
 enkeltes behov

 ◆ sikre at tjenestetilbudet er 
 for svarlig og tilrettelegges 
 med  respekt for den enkeltes 
integritet og verdighet

 ◆ fremme samhandling mellom 
deltjenester i kommunen, og 
mellom kommunen og 
spesialisthelse tjenesten

Ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov skal (§1-1):

1 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
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Ansvaret tydeliggjøres
Den nye loven tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for å tilby nød-
vendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, uten at kommunene 
 samtidig pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på. Kommunens 
plikter er utformet mer overordnet og profesjonsnøytralt enn i tidligere lov-
verk på områdene. Dette vil gi kommunene et tydeligere og mer helhetlig 
ansvar og større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med 
 lokale behov. I den nye loven er skillet mellom helsetjenester og omsorgs-
tjenester opphevet. Det sosialfaglige arbeidet og de sosiale tjenestene videre-
føres som kommunalt ansvarsområde i den nye loven. Helsepersonelloven 
gjelder for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjeneste-
loven. 

Mer helhet og sammenheng
Helse- og omsorgstjenestene som tilbys skal være forsvarlige, og kommunen 
må tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et hel-
hetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud. Dette inne-
bærer blant annet krav til samhandling mellom de ulike tjenestene innad i 
kommunen og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Plikten til å 
utarbeide individuell plan og tilby koordinator for pasienter og brukere med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester er spisset og tydeliggjort i 
den nye loven. Der brukere har behov for tjenester fra både kommune og 
spesialisthelsetjeneste, har kommunen ansvaret for å utarbeide planen og 
koordinere planarbeidet. Koordinator har en nøkkelrolle i samhandlingen 
med spesialisthelsetjenesten.

Brukernes rettigheter samles
Pasient- og brukerrettigheter knyttet til kommunale helse- og omsorgs-
tjenester videreføres, og samles i pasient- og brukerrettighetsloven. Etter 
loven har pasienter og brukere rett til å medvirke ved utforming og 
gjennom føring av helse- og omsorgstjenester (§3-1).



Brukerhus som arena
I 2003 var antall overdoser per innbygger høyere på  
enn i oslo. I dag har langt færre i kommunen omfattende og livs-
truende rusmiddelbruk. Hva er skjedd? 

Leirvik, Stord: Utenfor forretningsgården i hjertet av «hovedstaden» 
på Stord står Anne Britt. Hun jobber som miljøarbeider. Nå passer hun 
hunden til Enja som tar en kopp kaffe på Maris-senteret1. I løpet av dagen 
tar mange personer med rusmiddel problemer i Stord kommune turen 
innom. Der treffer man alltid folk, kan ta en kopp kaffe eller få varm mat, 
benytte datarommet, lese avisa eller ta seg en hvil under pleddet i en lene-
stol som står i en stille sone. En kan også komme i kontakt med helse-
tjenester, booppfølgere, LAR-oppfølgere eller tillitspersonen. I første etasje 
holder I Jobb til; et arbeidstreningstiltak der en kan jobbe på dagbasis. 
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1 Maris står for Medikamentassistert Rehabilitering på Stord, men inkluderer også andre tjenester.

SToRD
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Kommune lege Aasmund Storebø har tatt 
med seg matpakka fra kontoret på rådhuset 
til Maris-senteret. Hans fortelling om hva 
som er skjedd de  seneste åtte årene på Stord, 
begynner med den alarmerende overdose-
hyppigheten. Den var utløsende for at han 
og nåværende  enhetsleder Else-Berit Helle 
for Sosial og  førebyggjande tenester reiste 
til flere kommuner i inn- og utland for å 
hente ideer til måter å møte de lokale ut-
fordringene på. 

– Vi så at housing first – det å ta som utgangs-
punkt i at brukere skal bo stabilt – mange 
steder hadde ført til redusert rusmiddelbruk og bedret psykisk helse. På 
samme måte så vi resultater av å opprette lavterskel arbeidsplasser. Felles-
nevneren er å normalisere forholdet mellom den enkelte og sam funnet: 
Normaliseringsmodellen. 

«Medisinen» som delegasjonen fra kommunen kom tilbake med, var bolig, 
aktivitet, brukerstyring og sosialt fellesskap. Og at helsetjenestene er der, når 
den enkelte er motivert. 
– Motivasjon oppstår ofte når rusmiddelavhengige kan delta i meningsfylte 
aktiviteter uten krav til nypresset skjorte og slips, sier kommunelegen midt-
veis i matpakka. 

Ikke bortgjemt 
I dag ser Aasmund Storebø at mange av ideene er omsatt til virkelighet. Alle 
tjenester til personer med rusmiddelproblemer er samorganisert i Enhet for 
sosial og førebyggjande tenester og med felles base på Maris-senteret, vegg-
i-vegg med I jobb og annen næringsvirksomhet. 

– Maris-senteret er ikke noe bortgjemt sted. Pasientgruppen er ikke noe 
man gjemmer vekk, sier Aasmund Storebø. – Vi har motbevist en inn-
ledende skepsis mot å bli samlingssted for én gruppe. Så åpent som dette 
huset er,  flytter normaliteten snarere inn enn ut. 

Kommuneoverlege Aasmund Storebø er 
fornøyd med satsingen. 
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To psykologer fra spesialisthelsetjenesten har trefftid på Maris-senteret ca fire 
ganger i måneden. De har enten gjort avtaler i forkant eller tar samtaler med 
brukerne der og da. Storebø og hans legekolleger er også jevnlig på huset. 
– Når brukere og pasienter er på sin egen arena, har de lettere for å ta 
 kon takt med helsepersonell sier Storebø.

Han opplever at fastlegene nå tar mer ansvar for ruspasientene i kommunen 
enn tidligere. Når legene møter hverandre tar de for eksempel oftere opp 
LAR-behandling som tema. 
– Allmennlegene føler ikke lenger at de er alene om å ivareta pasient-
gruppen. Når vi kan møte dem på hjemmebane og ha flere kolleger å 
 amarbeide med brukeren om, tar vi lettere tak i sakene, sier kommune-
legen, – også de som er konfliktfylte. Alt i alt kan vi slå fast at færre  pasienter 
enn før har omfattende, livstruende rusmiddelbruk.

Mindre alvorlig rusmiddelbruk
Nåværende avdelingsleder for oppfølgingsavdelingen i NAV Stord, Rune 
Pedersen var med på oppbyggingen av tjenester som krever direkte bruker-
kontakt i Maris- senteret. 

En annen årsak til at kommunen etablerte I jobb og bo-teamet Probis, var at 
en kartlegging viste at brukerne hadde behov for slike tiltak. Hvert år kart-
legger kommunen omfanget og karakteren av rusmiddelproblemene ved 
hjelp av kartleggingsverktøyet BrukerPlan2. 12 andre kommuner i Helse 
Fonna benytter samme verktøy og de møtes hvert år for å sammenligne sin 
«profil» og dra lærdom av hverandres erfaringer.– Kartleggingen gir oss som 
kommune grunnlag for å rette innsats på de områdene kartleggingen viser 
behov. Samtidig kan kartleggingen gi et varsel ved behov for ekstra innsats 
ovenfor enkeltpersoner, sier Pedersen.

Den siste kartleggingen viser at flere rusmiddelmisbrukere i kommunen 
opplever at de har kontroll over rusmiddelbruken og at ikke så mange som 
før opplever psykiske og somatiske helseproblemer i tillegg til rusmiddel-
problemene. Sammenliknet med andre kommuner i Helseregion Fonna 
kommer Stord godt ut, og som Rune Pedersen uttrykker det: – Det lyser 
ikke rødt på Stord lenger. 
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2 Kilde: BrukerPlan 2011 (utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR)



40

Fanger opp motivasjon
Kenneth Stenbråten kom til Stord i 2009, etter å ha vært behandlings-
ansvarlig ved en rusenhet på Østlandet. Han fikk jobb som prosjektleder og 
tillitsperson i Tillitspersonforsøket i Stord kommune. I fellesskapet på 
 Maris-senteret trengte ingen noen introduksjon til tankegangen bak tillits-
personprosjektet. 
– Den passet godt inn i måten vi jobber på her, sier han. – I dette bruker-
rommet har vi kontakt med brukerne både i kritiske og hverdagslige situa-
sjoner. Det gjør det enklere å fange opp motivasjonen hos den enkelte.

Brann ga økt eierskap
I januar 2010 oppsto en brann i ett av husets næringslokaler. Hele  bygningen 
fikk store vann- og røykskader. Mens rehabiliteringen og ombyggingen 
pågikk, måtte alle leietakerne flytte ut av lokalene. 
– Brannen satte ting på spissen, sier Kenneth. – Ikke alle LAR-brukere er 
like begeistret for å måtte levere urinprøver, selv når rammene er åpne og 
gjestfrie. Men da vi sto uten lokaler, skjønte mange at de hadde fått et eier-
skap til huset. Medarbeidere og brukere etablerte en styringsgruppe for 
 ombyggingen. Brukerne deltok aktivt med å foreslå hvordan huset kunne 
fornyes.  Blant annet ønsket de to innganger til lokalene, for å gjøre det 
 lettere å få  tjenester på huset uten å måtte gi seg til kjenne. De ansatte 
 ønsket blant annet to dører til samtalerommene; det gjør dem tryggere på å 
være alene med  brukere i alle slags sinnsstemninger. 

Økt brukermedvirkning
Nå gjelder det å komme til enighet om hvilke rammer og regler som skal til 
for at brukerne kan styre huset utenom de ansattes arbeidstid. Foreløpig er 
huset åpent for noen aktiviteter om kveldene. 
– Like mye som formell representasjon i styrer og råd handler bruker-
medvirkning om å ta hverandres perspektiv i det daglige, sier Kenneth 
Stenbråten. – Det kan skje når medarbeidere og brukere gjør ting i lag i og 
utenfor huset, spiller volleyball, bowler, går på kafé, kino eller drar på 
 handleturer.

I forbindelse med ombyggingen var Kenneths ønske å innrede et musikk-
rom. Her har trommesettet hans fått plass, og på kveldstid brukes det jevnlig 
av ansatte og brukere som deler Kenneths rockeinteresse.
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Får hjelp til 
å finne min vei
– En fin dag er en fin dag å ruse seg på! 
Mange fine dager på rad var sommerens 
største utfordring for Christer (25).

Det var den første sommeren uten rus siden han 
var 16. For et halvt år siden kom Christer til et 

vendepunkt; han fikk beskjed om at han ikke kunne se sønnen sin hvis han 
fortsatte å ruse seg. Nå vil han bevise at han kan være en far, samboer og 
arbeidstaker man kan stole på. Gjennom andre ansatte i Maris fikk han 
 kontakt med tillitspersonen i  kommunen, Kenneth Stenbråten. 

I de første månedene var det nok å håndtere abstinenser og andre plager 
som følger med å bli rusfri. Etter hvert kunne Christer løfte blikket fram-

over. Sammen med Kenneth har han sydd sammen sitt eget rehabiliterings-
opplegg: Trene, snakke med en psykolog ved Distriktspsykiatrisk senter, 
levere urinprøver og ordne opp i gjelden.

De siste månedene har fokus 
på å komme i jobb blitt 
 stadig sterkere. Tidligere har 
Christer jobbet blant annet 
som sveiser, men i perioder 
tok rusmiddelbruken over-
hånd og han mistet jobber. 
Når han nå vil prøve igjen, er 
han bestemt på å ta det gradvis og ta hensyn til helsen sin: Følge opplegget 
sitt. En sentral del av opplegget er at Christer jevnlig l everer urinprøver hos 
Kenneth. I et halvt år har alle prøvene vært rene. 
– Urinprøvene er min måte å trygge meg selv på at jeg ikke setter over styr 
alt jeg har bygget opp dette halvåret! sier han. 

I følge Christer er det Kenneths fortjeneste at han nå er i ferd med å få de 
tjenestene fra Nav som han har behov for. Da Kenneth kom inn i bildet 

Jeg hadde mye å gjøre med en rus
konsulent på Nav før, men har ikke 

noe med henne å gjøre nå. Det var bare møter 
på Nav, og det føltes ofte som et avhør. Det 
er stort sett bare koordinator (prosjektleder) 
jeg forholder meg til nå, det er mye bedre

Bruker i evalueringen av Tillitspersonforsøket



var forholdet til Nav 
vanskelig og konfliktfylt. 
– Fire av de fem siste 
 timeavtalene møtte jeg 
ikke opp til. 
– Hvorfor ikke?
– Uten rusen er du usikker på deg selv. Men du kan ha bra dager da du føler 
at «nå klarer jeg å få gjort det». Om jeg oppsøkte Nav da, fikk jeg beskjed 
om å vente en måned. Da klarte jeg ikke å se vitsen i det lenger. Dessuten 
ble de du visste kunne hjelpe deg borte i systemet etter at sosialtjenesten og 
aetat ble slått sammen i Nav. De du fikk snakke med, var folk som ikke 
hadde kunnskap om ordninger som du kan benytte. For tiden har jeg heller 
ikke konsentrasjon og tålmodighet til å sette meg inn i det selv. Nå er alltid 
Kenneth med Christer på møter med Nav. Kenneth hjelper Christer med å 
skrive CV. – Kenneth klarer å finne enklere veier i Nav-systemet. Jeg stoler 
på ham og vet at han alltid ser etter løsninger. 

I to år mottok Christer økonomisk sosialhjelp; 1000 kroner i uka. Penger 
var en bekymring.

– Etter at jeg sluttet å ruse meg, var det vanskelig å holde på følelsen av at 
livet uten rus var verd det: Jeg hadde jo ikke råd til noe. Samtidig var jeg 
ikke klar for jobb heller. Etter en stund ble han og Kenneth enige om å 
søke arbeidsavklaringspenger på grunnlag av Christers eget opplegg.
– Det var en oppmuntring for meg da Nav godkjente opplegget med 
 trening, samtaler med psykolog, urintesting og jobb en dag i uka som min 
vei videre. 

PS
Da vi møttes i august 
2011 skrev Christer CV 
sammen med Kenneth. 
Det hjalp på selvfølel-
sen å se den svart på 
hvitt. En måned senere 
har Christer på planen å 
trappe opp til tre jobb-
dager i uka. Han er 
fortsatt rusfri.

Kenneth er den beste hjelperen 
jeg har hatt. Han klarer å finne 

enklere veier i Navsystemet og prøver 
så godt han kan å finne løsninger

Christer
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Som tillitsperson har Kenneth Stenbråten som oppgave å gjøre 
 avstanden mellom brukere med rusmiddelproblemer og tjenestene 
de trenger kortere. 

– Det handler ofte om å innføre systematikk i samarbeidet slik at tjenestene 
blir tilgjengelige og tilpasset alle, sier han. 

Blant Kenneths brukere har ni av ti behov for velferdsordninger fra Nav. 
De første 14 dagene som tillitsperson var den tidligere sykepleieren å 

finne som hospitant på NAV Stord. 
– At de ansatte i Nav kjenner meg og jeg har kunnskap om Nav- systemet, 
gjør at flere saker kan løses gjennom dialog. Jeg føler ikke at jeg må over-
tale, men at vi er i samarbeid om brukernes behov, sier han. – I noen saker 
er det nødvendig at jeg bistår brukeren med å klage på vedtak. Det er 
 akseptert som en del av min rolle. 

Sammen med Nav er Kenneth engasjert i et prosjekt for å gjøre Kvalifi-
seringsprogrammet tilgjengelig for rusmiddelbrukere som har mottatt 

 økonomisk sosialhjelp over lengre tid. Andre kommuner og spesialisthelse-
tjenesten deltar også i prosjektet. Målet er at brukerne får oppfølging av 
andre fagfolk kombinert med å delta i aktivitet eller arbeid knyttet til 
Kvalifiserings programmet. 

Gjør 
avstanden 

kortere
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– Erfaringene med å benytte brukerstyrt metodikk er spesielt positive i dette 
arbeidet, sier han. Ved å gå sammen med deltakeren og være utforskende, 
har vi stor sjanse for at han eller hun kommer til en avklaring: Noen ønsker 
å delta i programmet, andre ser klarere at de har behov for andre ytelser.

Fra Nav sin side er de glade for å ha en samarbeidspartner i de utadrettete 
tjenestene. 

– Nav er et sted man oppsøker med et ærend, sier avdelingsleder Rune 
Pedersen i NAV Stord. – For noen brukere er det nødvendig å avklare hva 
det ærendet er. Når Kenneth og brukeren har klargjort hva behovene består 
i, får vi bedre sjanse til å gjøre vår jobb. 

Tillitspersonen og avdelingslederen ble godt kjent med hverandres opp gaver 
i hospiteringsperioden. 
– Det er en stor fordel at den som skal ha en rolle som støtte- og talsperson 
for brukeren kjenner systemet han taler til, sier Rune Pedersen.

For å bistå andre tjenesteutøvere i kommunen med å komme i bedre posi-
sjon til brukere med rusmiddelproblemer, har Kenneth hatt samlinger 

med ansatte i hjemmebaserte omsorgstjenester, der de har delt erfaringer 
og kunnskap om å forholde seg til ruspåvirkede personer i deres hjem. 
– Egentlig trengte de bekreftelse på at det de gjør er godt nok. Faglig 
sett nærmer helse- og omsorgstjenester og sosialfaglige booppfølgere seg 
hverandre; booppfølgerne får mer helsefaglig erfaring og hjemmebaserte 
omsorgstjenester mer sosialfaglig kompetanse, sier tillitspersonen som har 

Personer med vesentlig nedsatt arbeids- 
og inntektsevne og begrensede ytelser til 
livsopphold, kan ha rett til kvalifiserings-
program (§ 29). Programmet skal inne-
holde arbeidsrettede tiltak og arbeids-
søking, og kan inneholde andre tiltak 

som kan være med på å støtte opp under 
og forberede overgang til arbeid (§ 30). 
For den tid en person deltar i kvalifise-
ringsprogram, har vedkommende rett til 
kvalifiseringsstønad (§ 35).

Om rett til kvalifiseringsprogram i Lov om sosiale tjenester  
i arbeids- og velferdsforvaltningen
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som motto på skjermspareren at «Det er lov å tråkke i andres bed, men ikke 
tråkk ned blomstene!»

På vegne av kommunen har Kenneth Stenbråten fått støtte fra Fylkes-
mannen for å arrangere en årlig konferanse for alle i kommunen 

som  arbeider med rusmiddelavhengige. Programmet lages i samarbeid 
med brukere og på rørende og de deltar aktivt med innlegg. Sist deltok 200 
personer. 

Pårørende samles også i en kontaktgruppe, og Kenneth har bidratt til å 
 etablere en telefon for pårørende. 
– Foreldre har ofte forståelse av at «dere gir ikke hjelp». Det hender de 
over vurderer sine sønner og døtres motivasjon. I et samarbeid kan vi hjelpe 
hverandre med å bygge motivasjon. Overfor unge rusmiddelavhengige kan 
foreldre være med å etablere spilleregler, og hjelpe barna til å sette grenser. 
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Et stort, gult hus peker seg tydelig ut i sentrum av Brumunddal. 
Høye, gotiske vinduer bærer bud om dets fortid som bedehus. Nå 
brukes det som aktivitetssenter for mennesker som har utfordringer 
i forhold til rus. vi er på Solsia.

I midten av den gamle forsamlingssalen er en gjeng i gang med å skifte ut en 
sofagruppe. En hjørnesofa har tatt plassen der talestolen sto. Nå befolkes 
den av tre likemenn på jobb: Thomas Bentzen og Tor Kristiansen fra Rus-
misbrukernes interesseorganisasjon Innlandet og Anne Marit Pedersen fra 
Mental helse er her for å dele erfaringer med folk som kanskje er der de selv 
var for noen år siden. Til faste tider på andre ukedager er andre rådgivere å 
treffe i sofaen: En økonomisk saksbehandler fra Nav, en gjeldsrådgiver og en 
LAR- veileder.

Brukerne pusset opp
Ideen om å gjøre det gamle bedehuset om til en aktivitets- og syssel-
settingsarena for personer med rusutfordringer ble født høsten 2009. Kjersti 
Lien og Lotta Arnestad gikk forbi det tomme huset på vei hjem fra sine 
nye jobber som tillitspersoner. En tanke slapp ikke taket: Kunne dette bli 
til en arena for en tillitsperson, framfor kontorene til NAV Ringsaker? 
 Allerede dagen etter la de ideen fram for Merete Borgen, teamleder i Nav 
og prosjekt leder for Tillitspersonforsøket. 

Likemennene serverer.
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22.10.09 inngikk nåværende eier av bygningen en leieavtale med Nav. I fire 
måneder samarbeidet fremtidige brukere, Lotta, Kjersti og andre ansatte om 
å pusse opp og innrede huset. På det meste 
var 12 brukere med på dugnad, og minst 
like mange var med å ønske velkommen til 
åpningen i mars 2010. Noen av de som 
deltok på dugnaden, jobber i dag i syssel-
settingstiltaket Miljøgruppa som oppsto 
med base på Solsia. Det er de som nå er i 
gang med å skifte ut en sittegruppe. I til-
legg til Miljøgruppa og Tillitspersonforsø-
ket, har Navs boligsosiale team huset som 
base for å yte oppfølging til personer med 
rusmiddelproblemer i egen bolig. 

Sprer erfaringskunnskap
Nesten fra dag én har Thomas Berntzen jevnlig gått inn og ut av døra til 
Solsia, men ikke alltid i rollen som likemann i RIO. Thomas var en av de 
første brukerne i Tillitspersonforsøket. Mens lukten av pizza sprer seg og 
det dekkes til lunsj, forteller han:
– I 2009 var jeg i en sårbar livssituasjon og sto i fare for tilbakefall. Motløs 
og rådløs. Jeg visste ikke hva jeg trengte hjelp til, og de bak skranken på 
Nav kunne ikke veilede meg. Men tillitspersonen visste hva jeg trengte der 
og da. 

Nå er Thomas RIOs representant i styringsgruppa for Tillitspersonforsøket. 
Neste uke skal han sammen med en gruppe brukere på inspirasjonstur til 
Boligskolen til Safir i Oslo, en brukerstyrt kurs- og aktivitetsarena grunnlagt 
på liknende ideer som Solsia: Å få til møter mellom brukere og fagfolk på 
en arena som alle kan være fortrolige med og trygge i, og med dagsorden 
som brukerne selv setter. 

Vilje til satsing
Også til Solsia kommer folk og lar seg inspirere. Biskop Solveig Fiske og 
stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell og en rekke lokale politikere er 
blant dem.
 – De som kommer på besøk, får høre suksesshistorier. De treffer folk som 
gjør noe med rusproblemene sine, sier Thomas. Det var RIO og kommu-

Lotta Arnesen, tillitsperson.



Arena

49

nen som i fellesskap søkte om å 
delta i forsøket. Fra sitt ståsted i 
RIO har Thomas mye ros å gi 
NAV Ring saker:
– Nav har gått helhjertet inn for 
Tillitspersonforsøket. De har 
også fulgt opp og lagt til rette for 
å gjøre Solsia til arena både for 
likemannsarbeid og aktiviteter. 
– Aktivitet er nøkkelen til et meningsfylt liv. Når brukere og ansatte har 
faste aktiviteter og treffpunkter kan hjelpen nå deg til rett tid. Da behøver 
den ikke være så omfattende som om man må vente på avtaler i måneder. 

Kantring og berømmelse
Fem av deltakerne i Miljøgruppa vasker av seg støvet fra møblene før de 
samler seg om pizzaen. I tilegg til vedlikehold av Solsia, har gruppa oppdrag 
for Bygg & eiendom i kommunen. Blant annet har de vært med på å pusse 
opp og legge til rette fire kommunale utleieleiligheter for beboere med rus-
middelproblematikk. Even bor i en av disse leilighetene nå, og er en selv-
skreven lunsjgjest på Solsia. Boligen ligger så nær at han kan lukte hva som 
serveres. Av og til låner han kjøkkenet og baker selv. Men han takket høflig 
nei da gutta i Miljøgruppa forleden utfordret resten av Solsia-folket til å dra 
på rafting. Det endte med kantring, heldigvis uten at noen ble  skadet. 
På veggen henger et  lokalavisoppslag der brann mennene som reddet hava-
risten berømmer mannskapet for å ha opptrådt rolig og forsvarlig. Even gikk 

glipp av berømmelsen, 
men deltar ivrig når 
historien blir fortalt.

Plukket opp visitt-
kortet
Når Mona dukker opp 
til lunsj, har Merete 
sendt henne et par sms. 
Merete og Mona veks-
ler mellom å møtes 
hjemme hos Mona og 
på Solsia. Opptakten til Mona og Merete planlegger.

Det beste med Solsia er 
at man har et sted å gå 

til. I tillegg får man hjelp til 
praktiske ting på en personlig 
måte. Det er et godt miljø her, 
og man treffer folk som kan 
hjelpe deg med det man trenger 
hjelp til Bruker i evalueringen
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at de møttes første gang, var at  Merete la igjen visittkortet sitt under dør-
sprekken til Mona. Det var ikke bare lett for Mona å bruke det; innrømme 
at hun trengte hjelp. I blikkene de to jevnaldrende kvinnene sender 
 hverandre nå, ligger  anerkjennelse av den andres mot. Nå forteller Mona 
hvorfor det har vært litt taust en stund fra hennes side: Hun forbereder en 
ferietur, for første gang på  17 år. Før hun går, viser Merete henne planene 
for hva som skal foregå på huset i måneden som kommer. De er også inne 
på tanker de har delt tidligere – om at Mona kanskje kan lede en selvhjelps-
gruppe for kvinner på Solsia? 

Motiverer til deltakelse
Det er stor variasjon mellom hvordan brukerne velger å bruke Solsia og 
i hvilken grad de deltar i aktivi tetene i og utenfor huset: Fra bingo til  rafting, 
fra å arbeide fire dager i uka til å bake boller en gang i halvåret, fra å lede 
kurs og selvhjelpsgrupper til en stille kvinne-til- kvinneprat. Alle finne noe 
som passer for seg. Solsia har 100 besøk i  måneden, fordelt på 30 brukere. 
Flertallet av de 161 registrerte brukerne til rusteamet i kommunen har vært 
innom huset.

Et sted å møte folk.
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– Formålet med stedet er mestring og læring. Vi vil stille krav, men trygge 
folk på at det går bra å komme hit uansett hvor mye du vil gripe over  akkurat 
i dag, sier Merete Borgen. 

Hun og de andre medarbeiderne har følt seg fram for å finne balansen 
 mellom å stille krav og det å gi folk trygghet på at man er velkommen som 
den man er. Oppleves terskelen for å komme som for høy, går besøkene 
ned. 

For at stedet skal fungere som støtte til rusmestring, er regelen ingen rus på 
huset. Kjersti eller Lotta sørger for å være til stede i nærheten av døra. Noen 
brukere blir avvist med henvisning til regelen om rusfrihet. Det betyr ikke 
at de avvises som personer. I stedet for å møtes på Solsia, avtaler tillits-
personene heller å møte vedkommende senere.

Jo tettere på brukeren... 
jo viktigere med veiledning.
 Merete Borgen

Miljøgruppa reparerer vinduet.
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Lite registrering
Enten møtene skjer på Solsia eller hjemme hos brukerne, er det opp til den 
enkelte å avgjøre om de skal registreres eller ikke. Uansett hvor mye de 
ønsker å fortelle om seg selv, skal de ha hjelpen de etterspør når de  kommer. 
Brukere som knyttes til Tillitspersonforsøket er heller ikke nødt til å besvare 
skjema og beskrive problemene sine inngående. De om lag 20 brukere som 
har fått helhetlig oppfølging fra tillitspersonene, er henviste fra rusteamet 
uten noen spesiell form for søknadsprosedyre:
– Det betyr ikke at tillitspersonene skal erstatte tjenester de har rett til, sier 
Merete Borgen. – Også personer med rusmiddelproblemer skal ha vedtak 
på tjenester. Våre brukere og Nav skal gjøres tilgjengelige for hverandre. 

Teamlederen kaller gjerne tillitspersonrollen «kølappen på Nav». 
– Sammen med oss tillitspersoner kan brukerne forberede seg til formelle 
avtaler for eksempel om gjeldsrådgiving. Brukeren kommer i gang med 
prosessen og trygges på sin medbestemmelsesrett. Den dagen de til slutt 
møter tjenesteapparatet får de lagt saken ordentlig fram. På den måten tar vi 
unna støy fra forholdet mellom brukere og Nav. 

Tåler diskusjon
Merete legger ikke skjul på at til dels opphetete diskusjoner også fore-
kommer på huset eller under hjemmebesøk. Derfor er arbeidsfellesskapet og 
den felles veiledningen de ansatte får svært viktig. 
– Men utfordringene våre er mindre enn de hadde vært hvis brukerne bare 
hadde møtt hjelpeapparatet over skranker eller i ansvarsgruppemøter med 
flere måneders mellom. Vi tåler en diskusjon når vi går så tett!

Veien videre
Fram til 2012 har Solsia blitt driftet ved hjelp av statlige midler. 
I budsjettet for 2012 er det foreslått å drifte det videre som kommunalt tiltak.



Å ha et sted å bo – et sted som man kan kalle sitt – ansees som et grunn-
leggende behov i menneskets liv. Ved siden av å danne grunnlaget for våre 
levekår, har en trygg og god bolig stor betydning for den enkeltes helse, 
verdighet, sosiale deltakelse og mestring av eget liv. Hvordan vi bor kan 
være avgjørende for effekten av andre helse- og omsorgstjenester som ytes. 
Mange med rusmiddelproblemer vil ha behov for hjelp til både å skaffe en 
egnet bolig og oppfølgingstjenester i eller utenfor boligen. Tillitsperson-
forsøket i Bergen og i Haugesund har hatt hovedfokus på å sette brukeren i 
stand til å bli boende i egen bolig.
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Bolig – en base for trygghet og mestring 
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Etter Lov om helse- og omsorgstjenes-
ter har kommunen plikt til å medvirke 
til å skaffe bolig til personer som ikke 
selv kan ivareta sine interesser på bolig-
markedet (§ 3-7). Ansvaret innebærer 
også boliger med særlig tilpassing og 
med hjelpetiltak for dem som trenger 
det på grunn av funksjonshemming 
eller andre årsaker. Det er kommunen 
som sådan som er tillagt denne plikten, 

mens helse- og omsorgstjenesten har et 
ansvar for å delta inn i arbeidet. 

Etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen. er det presi-
sert at også kommunen i Nav har plikt 
til å medvirke til å skaffe boliger (§ 15). 
Kommunen er forpliktet til å finne 
midlertidig botilbud for dem som ikke 
klarer det selv (§ 27). 

om plikt til å medvirke til å skaffe bolig
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Der ungdommene er i Bergen
Et viktig mål for Tillitspersonforsøket i Bergen har vært å fremskaffe 
boliger, sikre nødvendig støtte og oppfølging slik at den enkelte 
ungdom kan etablere seg i egen bolig og ivareta boforholdet på en 
god måte.

DUE (Der ungdommen er) er et bo- og nærmiljøtiltak som i samarbeid 
med barnevern- og sosialtjenesten i Bergen kommune gir utsatt ungdom 
mellom 16 og 25 år tilbud om individuell oppfølging i eget nærmiljø. DUE 
etablerer et prosjekt rundt hver enkelt ungdom med utgangspunkt i 
 ungdommens individuelle forutsetninger, og hvert prosjekt ledes av 
en  koordinator med kompetanse tilpasset den enkelte ungdoms behov. 
 Koordinatorene rekrutteres fra ulike deler av hjelpeapparatet, og engasjeres 
vanligvis 8 timer i uken. Ordningen gjør det mulig å tilpasse valg av 
 koordinator til den enkelte ungdom. 

Bergen kommune har deltatt i Tillitspersonforsøket ved å tilpasse DUE til 
ungdom med rusrelaterte problemer. I forbindelse med Tillitsperson forsøket 
ble det opprettet 10 nye plasser som tillitspersonen ble koordinator for. 
Ungdommene ble søkt inn fra NAV kommune og hadde omfattende 
 rusmiddelproblemer. Til sammen 18 har deltatt. Ved innsøking hadde de 
fleste tilhold i midlertidige overnattingssteder. Noen bodde hos familie og 
venner og noen satt i fengsel.
 
– Ikke alle klarer å ivareta et boforhold verken på det private utleie markedet, 
i kommunal bolig eller på midlertidig bosted uten tett individuell oppføl-
ging, sier prosjektleder Joachim Bjerkvik. – Vår erfaring er at det er vanske-
lig å si på forhånd hvem som klarer å bo for seg selv og hvilke støtte og 
oppfølging som trengs. Derfor har det vært viktig å gi alle en mulighet til å 
etablere seg i egen bolig.  

Det er knapphet på kommunale utleieleiligheter i Bergen kommune. Siden 
det også var viktig for mange ungdommer å bli boende i sitt eget nærmiljø, 
har hoveddelen av ungdommene som har vært med i Tillitspersonforsøket 
fått hjelp med å leie boliger av private utleiere. De fleste leilighetene er 
fremskaffet ved at tillitsperson og ungdom sammen har annonsert at ung-



dom med oppfølging ønsker 
leilighet i området. 
– Vi erfarer at prosessen med 
å svare på annonsen, gå på 
 visning og presentere seg for 
utleier bidrar til at ungdom-
mene i større grad får et eier-
forhold til, tar ansvar for og 
 setter nødvendige grenser for å 
beholde boligen, sier Line 
Hansen i DUE. – Det å kunne 
påvirke valg av bolig og beliggenhet viser seg å være avgjørende for hvor-
dan boligforholdet utvikler seg. 

Flere av huseiere som har svart på annonser, har selv ønsket å bidra ved å 
leie ut bolig til en vanskeligstilt ungdom. Med dette som utgangspunkt har 
koordinator, med samtykke fra ungdom, kunnet samarbeide med huseier 
for å få leieforholdet til å fungere. Huseier kontakter koordinatorene ved 
behov, noe som har gitt dem en ekstra trygghet og senket terskelen for å 
kunne ta opp utfordringer i leieforholdet på et tidlig stadium. 

Ungdommene har også fått hjelp knyttet til både økonomi og å håndtere 
det praktiske. 
– Boligsosialt arbeid handler mye om å fremskaffe egnede boliger til vanske-
ligstilte, sier Joachim Bjerkvik; – men kanskje først og fremst om å legge til 
rette for at den enkelte klarer å ivareta et boforhold over tid. I denne sam-
menheng er individuelt tilpasset oppfølging helt sentralt.

– Erfaringsmessig kommer 
de fleste oppsigelser av at 
fasaden brister, derfor må 
ungdommene i DUE lære 
seg betydningen av å opp-
rettholde en god fasade. 
Dette handler både om å 
forholde seg til regler om ro og orden, men også om mer overfladiske for-
hold som for eksempel blomster, gardiner og et ryddig inngangsparti. Dette 
forebygger også utkastelse. 
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Hei bare lås deg inn med nøkkelen din 
når du kommer, jeg er ute og vasker 

verandaen og har musikk på ørene
       (SMS til tillitspersonen/DUE i Bergen)

:-)

Line Hansen og Joachim Bjerkvik.
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I løpet av Tillitspersonforsøket har det lyktes å tilrettelegge for at samtlige 
ungdommer i forsøket har fått tilbud om egen bolig eller behandlingstilbud. 
Fem av ungdommene ble tildelt kommunale utleieboliger og ti tegnet 
 leiekontrakter på det private leiemarkedet. To ungdommer påbegynte 
 behandling i institusjon før bosetting og en er søkt inn i en treningsleilighet 
i en bo-oppfølgingstjeneste i kommunen.

Tilbakemelding til Tillitspersonforsøket 
Også Husbanken har bidratt med kompetansetilskudd til et prosjekt under 
DUE-tiltaket: «Tett oppfølging i egen bolig». Begge prosjektene har lyktes 
med å bosette svært mange av ungdommene på det private leiemarkedet, i 
deres eget nærmiljø. Koordinators tilgjengelighet for utleier har vært sentral, 
samt tett oppfølging av ungdommen og rask og inngripen ved utfordringer 
i boligforholdet. Dette gir trygghet som er avgjørende for leieforholdet. 
Husbanken ønsker velkommen boligfremskaffelse på det private leie-
markedet for vanskeligstilte personer, som alternativ til det kommunale til-
budet som det ofte er knapphet på. Vi ønsker også etter hvert å prøve ut at 
noen av ungdommene får mulighet til å kjøpe sin egen bolig, i tett sam-
arbeid med kommunen.

Hilsen Jorunn Fotland, Husbanken Region vest

visste du at...
Husbankens oppgave er å støtte og veilede kommunene 
i deres boligsosiale arbeid, og å bistå med økonomiske 
virkemidler som blant annet startlån, boligtilskudd og 
bostøtte til vanskeligstilte på boligmarkedet og kompe-
tansetilskudd til utvikling av ny kunnskap hos kommu-
ner og andre samarbeidspartnere.
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vel hima i Haugesund
Innsatte som skal fra fengsel til frihet er noen av de som har  høyest 
risiko for å bli bostedsløse. At boligsituasjonen er avklart i god tid før 
løslatelse og at boligen er tilpasset den enkelte, har stor betydning 
for å mestre et liv uten rus og 
kriminalitet. 

Dette er utgangspunktet for Vel 
hima; et prosjekt der Haugesund 
kommune sammen med bruker 
prøver å sikre den enkelte et varig 
sted å bo før løs latelse og å sam-
ordne oppfølgingstjenester i og 
utenfor boligen. Prosjektet drives i 
samarbeid mellom NAV Hauge-
sund, Helse og forebygging ved 
 Rusteamet, Friomsorgen og Stiftel-
sen Kirkens Bymisjon. 

For å rekruttere deltakere til Vel 
hima har tillitspersonene og de 
andre  en hetene som inngår i pro-
sjektet besøkt alle fengslene i området, og rekruttert deltakere i samarbeid 
med kontaktbetjenter og sosialfaglig ansatte i fengslene. Innsatte som ønsker 
å delta  fyller ut et enkelt innsøkningsskjema. En  arbeidsgruppe med repre-
sentanter fra samarbeidspartene avgjør hvem som skal delta i prosjektet. 

Fra tre måneder før løslatelse besøker tillitsperson og koordinator jevnlig 
den innsatte. Alle brukerne som deltar i Vel hima har individuell plan og en 
ansvarsgruppe rundt seg. Fram til dommen er fullført samhandler Vel hima 
med Friomsorgen, som har hovedansvar for å følge opp brukerne. Etterpå 
tar en av de andre enhetene i arbeidsgruppen over koordineringsansvaret for 
brukeren. 

– De som sitter inne har ikke alltid tro på fremtiden, og ønsker og trenger 
veiledning, erfarer tillitsperson Einar Lervik. – Gjennom tett oppfølging 

VEL HIMA

VEL HIMA er et samarbeid mellom Nav Haugesund, Helse og Forebygging ved Rusteamet, Kriminalomsorgen og Kirkens Bymisjon og er et tilbud 
til deg som er domfelt og som har bostedsadresse i Haugesund kommune når du starter soning. Du får en hovedkontakt som følger deg hele tiden 
du er tilknyttet Vel Hima. Ta kontakt med din kontaktbetjent dersom dette høres interessant ut. Kontaktbetjenten vil være behjelpelig med utfylling av 
søknadsskjema.

Vel Hima – et prosjekt for deg som bor i Haugesund kommune 
og har behov for oppfølging etter soning

KontAKt oss! 

E-mail: einar.lervik@nav.no  |  telefon: 916 57 085

Haugesund kommune

VI TILBYR OPPFØLGING INNEN - helse - bolig - sysselsetting - nettverk      VI KREVER - engasjement - vilje til endring – ærlighet

Fra soning til frihet
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visste du at...
En rapport viser at to av tre innsatte ikke har 
fast bolig ved løslatelse1.

legger Vel hima til rette for en prosess der bruker skal oppleve å bli møtt og 
forstått og trukket med som aktiv og ansvarlig samarbeidspartner. 

De fleste brukerne som får oppfølging i Vel hima er preget av langvarig rus-
middelbruk. Mange har sammensatt problematikk eller dobbeldiagnose. At 
de sliter med angst og depresjon nedsetter mulighetene for å utrette daglig-
livets gjøremål. De kan ha problemer med å overholde forpliktelser som 
leietaker, og mange har gjentatte ganger erfart å bli kastet ut fra boligen.
Mange har vært «kasteballer» i systemet. 
– Alle tiltak i Vel hima har som hovedformål å gjøre brukeren i stand til å bli 
boende i egen bolig, sier Lervik; – men det er opp til hver enkelt bruker å 
definere hva han eller hun ønsker hjelp med eller bistand til. 
Tryggheten ved å ha en bolig er en viktig forutsetning for at den enkelte 
bruker skal komme i posisjon og nyttiggjøre seg andre tjenester fra kom-
munen eller spesialisthelsetjenesten. 

Evalueringen viser at samhandlingen mellom bestillerkontoret i kommu-
nen, etatene for bygg og vedlikehold og andre kommunale enheter og 
 spesialisthelsetjenesten er sterkt forbedret gjennom Tillitspersonforsøket. 
Lervik bekrefter at kommunen har erfart at samhandlingen har vært viktige 
forutsetninger for å lykkes og for at tjenestene er tilpasset hver enkelt. 
– Fokuset har vært på kommunikasjon og åpenhet rundt hver bruker og alle 
parter har arbeidet mot et felles mål. Individuell plan som metodisk verktøy 
har vært uunnværlig, sier han.



Styrker hjemmetjenesten 
En fruktbar samhandling mellom hjemmetjenesten og tillitspersonen 
setter den som mottar tjenester i sentrum. Dette er erfaringen etter 
at Øyvind Hagen ble ansatt som tillitsperson i Sandefjord kommune, 
med fokus på personer med rusmiddelproblemer og psykisk lidelse 
som er i behov av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.
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I Avdeling Framnes i Sandefjord kommune arbeider 30–40 ansatte med å 
yte hjemmebaserte tjenester til ca 200 brukere. Bistanden spenner mellom 
å yte nødvendig helsehjelp, praktisk bistand, sørge for avlastningsopphold 
og utføre oppgaver knyttet til trygghetsalarmer. Seks av avdelingens brukere 
sliter med alvorlige helseproblemer som konsekvens av langvarig rusmiddel-
bruk.

Kan starte med bandasje
 – Blant disse brukerne er behovene for våre tjenester store, men de tar 
sjelden initiativ til å søke om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie på egen-
hånd, sier avdelingsleder Charlotte Ingebretsen. – Det kan skyldes dårlig 
kjennskap til hjelpeapparatet, skam eller at de flytter ofte. 
Avdelingen oppnår oftest kontakt med brukerne ved at de blir henvist fra 
fastleger og at naboer eller pårørende melder bekymring.
– Å skifte bandasje eller hjelpe til med støttestrømpe kan bli starten på vår 
kontakt med disse brukerne. Hjemmetjenestene har en bred kontaktflate til 
alle innbyggere. Det gjør at vi lett kan fange opp helseproblemer som vi kan 
løse med egne ressurser, eller i samarbeid med andre tjenester, sier hun.

Ønsker å bidra 
– Mange i denne brukergruppen har omfattende rusrelaterte helseskader. 
I tillegg kan de ha vansker med økonomistyring og problemer med å 
 beholde boligen. Om de ikke fyller betingelsene for leieforholdet, kan det 
ende i utkastelse, erfarer avdelingslederen. 
– De ansatte ønsker å bidra med å lette en vanskelig tilværelse som mange 
av disse brukerne har, sier Ingebretsen. 
– Som regel er avdelingens oppdrag å utføre rengjøring, sårstell eller andre 
helseoppgaver. De er sjelden brukernes eneste behov. Vi har mistanke om 
at et stort antall har problemer som somatiske sykdommer, psykisk lidelse, 
 alvorlige skader etter overgrep, hjerneskade og mulig demensproblematikk. 
I noen tilfeller gjør kommunens utredningsavdeling vedtak om hjemme-
tjenester, men uten at brukeren slipper de ansatte inn. 
– Dette gjør at vi ikke alltid får mulighet til å gripe tak i problemene slik 
som vi skulle ønske. Det skaper avmakt; tilværelsen deres kunne i mange 
til feller bli lettere dersom helse forhold ble utredet og de fikk behandling. 
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Kan inkludere alle 
Da Øyvind Hagen startet som tillitsperson hadde kommunen nettopp 
 avsluttet en kartlegging av hvor mange med rusmiddelproblemer og psykisk 
lidelse som var i behov av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester i 
 kommunen. Rapporten som kom i 2009 viste at gruppen talte 20 personer. 
I noen tilfeller var behovene slik at hjemmetjenestene kunne utføre dem, 
men i de fleste tilfellene var det behov for andre tjenester i tillegg. 
Umiddelbart etter at rapporten kom fikk hjemmetjenesteavdelingene 
 beskjed om å gi aktuelle pasienter og brukere som var med i kartleggingen, 
tilbud om en tillitsperson. I dag er Øyvind Hagen tillitsperson for 16 del-
takere som også mottar hjemmebaserte tjenester. I alle tilfellene har  brukerne 
samtykket i å møte ham første gang i forbindelse med besøk fra hjemme-
baserte tjenester. Hans oppfølging består oftest i at han besøker deltakerne. 
Målet er å få oversikt over deres tjenestebehov og bidra til at Distrikts-
psykiatrisk senter eller kommunens sosialmedisinske senter tar ansvar for 
fremtidig oppfølging, i tilegg til at deltakerne mottar hjemmebaserte tjenes-
ter. Noen får tilbud om at det utnevnes hjelpeverge eller at det opprettes 
andre økonomiske forvaltningsordninger for å sikre at de kan bo stabilt. 

Økt mestringsopplevelse 
Charlotte Ingebretsen opplever at hennes arbeid nå kommer alle til gode og 
er trygg på at alle brukere nås av tjenester de har behov for og rett til. 
– At en person er i direkte kontakt med brukere som trenger fleksibel opp-
følging, reduserer strevet med å gjøre og omgjøre avtaler. Vi opplever at vi 
har en å snakke med om rusmiddelproblemer og rusatferd blant brukerne. 
For eksempel har vi satt opp dette som tema på neste fagdag. Det er mindre 
tabu rundt rus enn tidigere; vi snakker lettere om avmakten mange føler i 
forhold til å være vitne til mye lidelse, uten alltid å kunne bidra. 
– I samspillet mellom hjemmetjenestene og tillitspersonen har alle opplevd 
å få noen å drøfte utfordringer med, sier prosjektleder for Tillitsperson-
forsøket i Sandefjord kommune, Ingelin Tangestuen. Det har ikke vært 
vanskelig å be om hjelp på tvers av tjenestene. Dette er en vinn-vinn- 
situasjon ved at den totale kompetansen i kommunen øker. Det fører også 
til økt mestringsopplevelse blant kommunens ansatte. 
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Øyvinds dag
08.00: Øyvind parkerer foran 
Solvang senteret i Sandefjord 
kommune. Hvilke arbeidsopp-
gaver som møter ham i dag, 
 av henger av behovene som meldes 
inn fra de 16 deltakerne eller fra 
deres kontaktpunkter i hjelpeappa-
ratet. I dag er Nav først på tråden. 
De melder om bekymring for situa-
sjonen til en felles bruker. Øyvind 
sms-er brukeren og spør om han kan 
komme en tur dagen etter. Han svarer 
også på spørsmål fra en advokat om 
hvilke oppgaver det vil medføre å bli 
hjelpeverge for en av brukerne. 

08.30: Som vanlig hver tirsdag og torsdag 
er det morgenmøte mellom  tillits personene 
i kommunen på Rådhuset, der Ingelin 
Tangestuen,  prosjektleder for Tillits-
personforsøket i kommunen, har kontor. 
De snakker om Øyvinds besøk hos en 
 bruker dagen før. Øyvind har formidlet 
 kontakt med en behandler ved Sosialmedi-
sinsk senter, og de har hatt flere samtaler. 
 Brukeren har fått utnevnt hjelpeverge. 
Sammen har Øyvind og brukeren ryddet huset 
hennes.. Det er på tide å trappe ned kontakten, 
men  brukeren synes det er utfordrende ikke 
 lenger å ha en trygg og stabil person i livet sitt. 
Som ofte før gir tillitspersonene hverandre støtte 
i å avgrense sin rolle eller avslutte oppdraget når 
målet med  kontakten er nådd. 

62

ID

Øyvind Hagen (64), tillitsperson 

Utdanning: Barnevernpedagog 
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tiltak i Follo. Fra 2003 leder for Avdeling for 
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09.30: Møte med Charlotte Ingebretsen i omsorgsbaserte hjemmetjenester 
i Avdeling Framnes for å få en orientering om en av bydelens brukere som 
kan ha behov for en tillitsperson. De gjør avtale om at Charlotte skal be om 
brukerens samtykke til at Øyvind er med hjemmesykepleier til ham ved 
neste besøk. 

10.00: Telefon fra hotelldirektøren på ett av byens hoteller. En gjest har 
isolert seg i flere døgn på et rom, kan Øyvind ta en tur? Øyvind ser det ikke 
som sin oppgave, men gir den bekymrete direktøren råd om hvordan å løse 
situasjonen med politiets hjelp.

11.00: Besøk hos en 40 år gammel kvinne for å kjøre henne til fastlegen. På 
veien orienterer han med få ord om tilbudene til Sosialmedisinsk senter, og 
om at hvis hun ønsker det kan spørre fastlegen om en henvisning dit. Pasi-
enten benytter ikke muligheten og Øyvind er passiv under konsultasjonen, 
men besvarer et spørsmål fra legen om hvorvidt dårlig hjemmebrent er et 
problem. Tilbake i bilen er pasienten tydelig irritert over innblandingen, 
men får sagt klart fra om det. Ved tilbakekomsten til leiligheten er luften ren 
igjen. Før Øyvind går, leser de av strømmåleren og sender melding til 
strømleverandøren, og som alltid avtaler de når Øyvind skal komme igjen.
 
12.30: Lunsj på Rådhuset med besøk fra Helsedirektoratet. 

13.30: En hastesak. En nabo til en av pasientene har ringt og opplysningene 
tyder på at han kan ha psykosesymptomer og øyeblikkelig innleggelse bør 
vurderes. Øyvind kjører mot boligen og tar på veien kontakt med ambulant 
team. Via kommuneoverlegen har Øyvind fått klarsignal til å ta direkte 
kontakt med teamet i slike tilfeller. Han og teamets psykiater kommer sam-
tidig til pasienten og da det er klart at den andre er kommet inn, trekker 
Øyvind seg ut av situasjonen. 

15.00: Dagens siste hjemmebesøk. Som vanlig står Øyvind et halvt minutt 
utenfor boligen for å forberede seg på hvilken situasjon som kan møte ham. 
Hvordan var stemningen under siste møte? Hvilke spørsmål eller utfordrin-
ger kan forventes å komme? En stund veier han rullen med svarte søppel-
sekker i hånda, men legger den fra seg. Det er ikke signalet denne brukeren 
skal ha. Før neste gang, kanskje. 
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Imponert over tilliten
Som tillitsperson arbeider Øyvind Hagen ut fra full forståelse av 
at brukerne av og til har behov for å avvise den som kommer på døra. 
– Jeg blir imponert over at de så ofte åpner sine hjem for meg, 
sier han.
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De dagene det ikke passer eller han ikke vil trenge seg på, gir han alltid 
klare meldinger om at han er tilgjengelig for en ny avtale en annen gang. 
Avhengig av hva som dukker opp, kan besøkene vare i ti minutter eller to 
timer. Øyvind Hagens oppgave er å være fleksibel. Noen brukere bruker 
lengre tid enn andre til å bli kjent med og trygge på hverandre. 
– Dialogen om livsendringer starter ikke før beboerne selv ytrer ønske om 
det. Det kan måneder og noen ganger opp til ett år.

Flipover som varemerke
Å gjøre ting sammen er en kjerne i Øyvinds oppfølging: Sysle i huset 
sammen, ta en tur på handlesenteret eller på kafé.
– Mange har det tøft og utfordrende. De kan ha store skader etter livet de 
har ført og fører. Vår oppgave er å lage et reisverk rundt dem som kan bryte 
med noe av dette destruktive, sier Øyvind. 

Et bordstativ med en liten flipover er alltid med inn. Den er Øyvinds vare-
merke. På den kan han eller brukeren notere ned tema de kommer inn på 
i løpet av besøket, som for eksempel personer som kan kontaktes eller ting 
en vil gi bort eller flytte på. En rull søppelsekker ligger i bilen. De hentes 
fram om brukeren ønsker en ryddeøkt. 

Nødvendig nettverk
Mange av brukerne er svekket av sykdom og skader. To deltakere har gått 
bort i løpet av de to årene han har samarbeidet med dem; i ett tilfelle kom 
døden like før Øyvind låste seg inn. 

Øyvind vet hvor betydningsfullt det er å ha et nettverk i ryggen. De nære 
 kollegene i Tillitspersonforsøket snakker om følelsesmessige og faglige 
 ut fordringer. Flere ganger i måneden rådføres kommuneoverlegen. Øyvind 
har også jevnlig kontakt med politiet, krisesenteret og fastleger. 
– Vi har fått flere å spille på, i stadig større  deler av det kommunale tjeneste-
nettverket, for å løse utfordringene, sier han. 

Nøle med å handle
Ifølge kollegene er et av kjennetegnene til Øyvind Hagen at han stadig 
forsøker nye innfallsvinkler til arbeidet, og alltid tenker på at det han gjør 
kan gjøres annerledes. 
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– Vi er nødt til å være nysgjerrige; prøve og feile, sier han.
Sammen har tillitspersonene utforsket mulighetene som ligger i  motiverende 
samtaler. 
– For meg har det betydd økt oppmerksomhet på å lytte, være fleksibel og 
ikke så opptatt av å ha en egen agenda. Det kan oppstå situasjoner rundt 
personen som det er fristende å hjelpe dem å løse med en gang, men du må 
nøle med å handle før du er under huden på folk. Da kan personen gradvis 
utfordres mer. Du er ikke der for å løse umulige situasjoner.
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Kommunen har ansvar for å yte helse-
tjenester i hjemmet (§ 3-2 ). Dette om-
fatter f eks hjemmesykepleie. Omfang 
og type tjeneste vil bero på vurdering av 
forsvarlighet og hensiktsmessighet av 
tjenesten i det enkelte tilfelle. Kommu-
nen har også ansvar for å yte personlig 
assistanse, herunder praktisk bistand, 
opplæring og støttekontakt. Begrepet 
«personlig assistanse» er valgt for å 
 understreke viktigheten av brukermed-

virkning og brukerstyring i tjenesten 
Ansvaret etter bestemmelsen omfatter 
hjelp til egenomsorg og personlig stell, 
hjemmehjelp og annen hjelp til alle dag-
liglivets gjøremål, samt bistand til å delta 
i fritidsaktiviteter. Kommunen skal ha 
tilbud om personlig assistanse i form av 
praktisk bistand og opplæring, organisert 
som brukerstyrt personlig assistanse  
- BPA (§ 3-6). 

Helse- og omsorgstjenesteloven om tjenester i hjemmet
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Foto: Fredrik Ekren

Metoder og verktøy i tillits-
personarbeidet 
Tillitspersonarbeidet bygger på et menneskesyn der hvert enkelt individ ses 
som unikt og at alle bærer i seg muligheten til endring og mestring. Det 
innebærer å vise respekt for den enkeltes integritet og anerkjenne ham eller 
henne som en aktiv aktør og ekspert på eget liv. Respekt betyr «å se om 
igjen», «se tilbake». Det å vise respekt er evnen til å ta et skritt til siden og 
registrere om igjen hvordan vi selv ser, lytter, aksepterer, forstår og hjelper. 
All hjelp må ha brukerens ønsker og behov som utgangspunkt.

Mennesker med rusmiddelproblemer har ulike behov og meninger om hva 
som er til god hjelp for dem i møter med tjenesteapparatet. Erfaringer fra 
Tillitspersonforsøket og annen brukerkunnskap viser at det likevel er noen 
felles trekk ved tjenestene som er av stor betydning1 for om de oppleves 
som virkningsfulle:

 ◆ at brukeren blir sett og møtt
 ◆ at brukeren blir respektert og tatt på alvor
 ◆ at brukeren opplever kontinuitet gjennom stabile og tillitsbærende 
 relasjoner 

 ◆ at tjenestene er tilgjengelige og ivaretar den enkeltes behov 

1 Kunnskapssenteret 2011 – Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
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I de fleste studier av pasienter og brukeres erfaringer med metoder i rus-
behandling, finner man at det er brukerens egen vurdering av relasjonen eller 
alliansen med hjelperen som er sterkest forbundet med effekt, uavhengig av 
hvilken metode som anvendes. Relasjoner etableres ofte gjennom praktisk 
samarbeid mellom bruker og hjelper om hverdagslige gjøremål. I dette 
 samarbeidet kan det skapes et trygt og åpent rom for å igangsette positive 
endringsprosesser. Tre andre områder trekkes også fram som betydningsfulle 
for den enkeltes utvikling og nytte av hjelpetilbudet: Brukerens opplevelse 
av tro og håp på at endring er mulig, viktige hendelser i brukerens liv og 
bruk av systematiske tilbakemeldinger fra brukeren til hjelperen2. 

Denne kunnskapen må ikke tolkes slik at det ikke er nødvendig å benytte 
kunnskapsbaserte metoder i arbeidet. Alle vil oppleve nytten av å ha en 
utforskende holdning til og refleksjon rundt utvikling og bruk av metoder 
og verktøy i det daglige arbeidet. Hensikten med en slik prosess er å under-
søke hvorfor man arbeider som man gjør, være bevisst ulike fremgangs-
måter arbeidet kan utføres på og hvilke utfall disse kan tenkes å gi brukerne. 
En slik prosess kan bidra til økt bevissthet og ny kunnskap om hvilke til-
nærminger som faktisk fører til ønsket resultat og hva som ikke gjør det i 
ulike situasjoner. Jo mer metodisk kompetanse, jo bedre vil en helhetlig og 
individuell tilnærming i kommunenes arbeid med personer med rus-
middelproblemer være. Hvis tjenestene tilbyr flere metoder, kan det hjelpe 
et mangfold av brukere med deres ulike behov og ønsker3.

Det er benyttet et bredt spekter av metoder og verktøy i Tillitsperson-
forsøket og de er tilpasset lokale behov. En trygg og tillitsfull relasjon 
 mellom bruker og tillitsperson har likevel vært det bærende elementet for 
arbeidet i alle kommunene. Erfaringene viser at dette er et viktig grunnlag 
for at andre metoder og verktøy som brukes i arbeidet skal nytte. Andre 
fellestrekk på tvers av deltakerkommunene er vektleggingen av:

 ◆ tilgjengelighet gjennom «ut av kontoret» og oppsøkende arbeid 
 ◆ tett individuell oppfølging ut fra den enkeltes behov og ønsker
 ◆ individuell plan og ansvarsgrupper
 ◆ motiverende intervju (MI-metoden)
 ◆ LØFT-metoden og andre løsningsfokuserte metoder

2 Hatling Trond – Psykisk helsearbeid som kunnskaps- og kompetansefelt. Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 2/2011
3 Rambøll Management 2011 – Evaluering av Tillitspersonforsøket - Sluttrapport
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Når tillitspersonen Alvaro ber arrestanten love at han ikke skal 
komme tilbake. Når tillitspersonen Øyvind våkner om natta med 
 følelsen at nå ville han kanskje hatt sjansen til å nå inn til sin  bruker. 
Når tillitspersonen Karan dag etter dag banker på døra til en bruker 
som ikke åpner. Da er det tilliten i relasjonen som virker. Men hva 
ligger bak uttrykket tillitsfulle relasjoner og hvordan kan vi vite at 
det virker? 

Vi har spurt Odd Harald Røkenes. Han er spesialist i klinisk psykologi og 
har arbeidet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Nasjonalt kompetanse-
senter for psykisk helsearbeid (NAPHA). For tiden arbeider han som privat-
praktiserende psykolog. Han har også skrevet fagbøker om kommunikasjon 
i arbeid med mennesker1. 

Hva er 
tillitsfulle 
relasjoner?

1 Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssen: Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 
Fagbokforlaget 2006. Odd Harald Røkenes, Kari Lossius og Tori Mauseth: Kommunikasjon og sosialt samspill. Cappelen, 1996.
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Bære eller briste
Odd Harald Røkenes bruker begrepet bærende relasjon om en relasjon som 
har forankring hos begge parter, som er solid og tålsom. 
– Hvis en tidligere har opplevd brister i relasjoner til andre, kan emosjonelle 
erfaringer fra en relasjon med disse bærende kvalitetene i seg selv virke 
 helende, sier Røkenes, som har kalt en av sine bøker Bære eller briste. – Til-
litsfulle relasjoner befordrer endring blant annet ved at de gir håp og moti-
vasjon: Noen har tro på deg! I tillegg til å være endringsskapende i seg selv, 
vil det å bygge bærende relasjoner bidra til at partene forstår hverandre 
bedre. At den som gir og den som mottar hjelp opplever å bli møtt og forstått, 
skaper «flyt». Når hjelperen forstår hvor den andre er og hva han opplever, 
har han et bedre grunnlag for å handle slik at hjelpen blir tilpasset behovet 
brukeren har, enn når han går ut fra sin egen forforståelse. Og når brukeren 
opplever at hjelpen faktisk er til hjelp, styrkes tilliten og motivasjonen.

– Så hva skulle vi gjort uten en relasjon?
– Ja, da vil vi stå tilbake med å forsøke på å få til endring gjennom straff og 
belønning. Det vil si at vi prøver å ta kontroll over den andre i stedet for å 
hjelpe ham eller henne til å ta kontroll over sitt eget liv. De fleste har nok 
erfart at vi ikke kommer langt med det. Det fører gjerne til at brukeren 
opplever å bli redusert til et objekt for hjelperens endringsprosjekt. Mange 
vil yte motstand. De vil ikke være en person som noen skal gjøre noe med, 
men en selvstendig aktør. I denne trangen til selvbestemmelse ligger det 
mye sunn styrke og selvbeskyttelse. Det å bli anerkjent som en selvstendig 
aktør og å bli styrket i evnen til å ta kontrollen, er særlig viktig når man har 
hatt eller har rusmiddelproblemer.. Slik jeg har forstått ideen med en tillits-
person er hjelperen en medspiller i denne prosessen. 
– En som støtter brukeren uansett, altså? 
– Nei. En bærende relasjon tåler belastning. Den tåler konstruktive, ut-
fordrende innspill, uten at samarbeidsalliansen brister. Når relasjonen bærer, 
vil ikke det å stille krav til brukeren føre til at hun eller han stiller med 
motstrategier som sabotering eller tilbaketrekking. 

Ny start
– Mange brukere i Tillitspersonforsøket er ungdommer som har hatt vanskelige møter 
med hjelpeapparatet. Hvordan kan en negativ relasjon snus til en positiv? 
– En ungdom som reagerer med tilbaketrekking trenger å oppleve at han 
eller hun blir møtt annerledes. Hvis bruker og hjelper har kommet inn i et 
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spill der hjelperens iver etter å hjelpe fører til at brukeren trekker seg unna: 
Bryt det vante mønsteret! Gjør noe nytt! Alternativet er at hjelperen 
 for søker enda mer, som igjen fører til at brukeren trekker seg enda mer og 
så videre. 
– Noen ungdommer trekker seg unna fordi de opplever at hjelperen er for 
lite selvavgrenset, for eksempel ved å bli for privat og ta for mye plass med 
sine egne behov. Vi vet at rusmiddelproblemer hos voksne og deres barn 
 henger sammen. Rusmiddelmisbrukere som har vært omsorgsgivere for sine 
nære eller har måttet skyve sine egne behov til side for å ta vare på andre, 
har spesielt sterkt behov for at hjelperne har evne til selvavgrensing. De bør 
føle at de er velkomne til å komme med sin opplevelse uten å måtte tilfreds-
stille behov hos hjelperen. Selvfølgelig er jeg glad på brukerens vegne om 
det går framover med ham, men det skal ikke være noe mål i vår relasjon at 
brukeren ivaretar mine behov for å lykkes eller bli sett opp til som en dyktig 
fagperson! 

Personlig profesjonalitet
– Hvordan klare å bruke seg selv til å bygge en relasjon uten å bli privat?
– Ved å prøve å tilstrebe en personlig profesjonalitet. Med det mener jeg at 
du kan fargelegge relasjonen med dine personlige egenskaper. Er du profe-
sjonell, kan du bringe humor, mot eller andre trekk ved din personlighet 
inn i yrkesrollen. Et sentralt funn i relasjonsforskningen er at vi ofte vil 
 reservere oss om vi møter en som er tilgjort. Mennesket har en grunn-
leggende evne til å avsløre inkongruens; at det er lite samsvar mellom ytter- 
og innersiden i et annet menneske. Det å late som fungerer sjelden godt. For 
eksempel å late som om jeg er interessert, glad, ikke sint eller «en av gutta» 
skaper avstand og fremmedgjøring. Ekthet skaper tillit. Personlig profe-
sjonalitet handler om å ikke møte brukeren bare som en rollefigur, men å 
være et ekte medmenneske innenfor de rammene rollen gir. 

Menneskerettighetsbasert praksis 
– Hjelper- brukerrelasjonen er forankret i én hensikt: Samhandling til 
 brukerens beste. Dette innebærer at det stilles bestemte forventninger til 
hjelperrollen som er annerledes enn det som er vanlig i et venn-til-venn-
forhold, både fra partene og fra andre parter utenfor forholdet. Disse for-
ventningene må være legitime. Kommer du i krysspress mellom system-
forventninger og andre menneskers integritet og selvbestemmelsesrett, er 
det grunnleggende viktig at menneskerettighetene blir ivaretatt. Organisa-

verktøy



72



73

Drammen



74

sjoner må sørge for at ikke ansatte settes i menneskerettighetsmessige 
 dilemma, for eksempel ved å kreve informasjon som krenker retten til 
 privatliv eller å presse ansatte til ulovlig bruk av tvang. Skjer det likevel, 
må det være opp til den profesjonelle å utfordre myndighetsperspektivet 
og ansvarliggjøre myndighetene for de mulige menneskerettsbruddene. God 
praksis er både kunnskapsbasert, erfaringsbasert og menneskerettighetsbasert.

Brukermedvirkning
– En målsetting for Tillitspersonforsøket er økt brukermedvirkning. Blir det å «kommu-
nisere dobbelt»; verken bruker eller hjelper kan jo påvirke alle rammene for samarbeidet? 
– Det vil være falskhet å late som dialogen er herredømmefri. Noen har 
mer makt enn andre, for eksempel til å påvirke rammebetingelser. Det er 
problematisk dersom dette blir tilslørt. Det hjelperen blant annet har 
 herredømme over, er å behandle brukerens erfaringer som gyldig kunnskap. 
Brukerkunnskapen kan både si noe om kvaliteten på samhandlingen, opp-
levelsen av relasjonen og hva som er til hjelp. Hjelpere kan være bruker-
orienterte gjennom å prøve å forstå hva som ligger bak ulike handlinger; gi 
rom for brukerperspektivet. Mennesker med rusmiddelproblemer har ofte 
erfaringer med å få reaksjoner som bare er relatert til deres atferd, og å bli 
møtt med moralisering. Det kan virke forsterkende på problemet. Bruker-
perspektivet handler både om opplevelse og atferd. Å søke å finne hva som 
ligger bak rusatferd er god rusbehandling. 
– Om et prosjekt eller tiltak praktiserer brukermedvirkning eller ikke, er det 
bare brukere som kan avgjøre. På individnivå handler det om at retten til 
selvbestemmelse blir ivaretatt. På systemnivå handler det om at brukere har 
reell innflytelse og medvirkning når det gjelder beslutninger og prosesser 
som har betydning for tjenestene. 

Relasjonskompetanse
– God praksis krever både handlingskompetanse og relasjonskompetanse. 
Man blir ikke tillitsperson bare ved å kalle seg det. Samhandlingen med 
brukeren vil vise om du er tittelen verdig, eller om du kanskje oppleves 
som en mistillitsperson? Relasjonskompetanse handler blant annet om å 
reflektere over seg selv og sin egen praksis og å få tilbakemelding fra andre, 
for eksempel i veiledning. Når blir jeg usikker, sint, kontrollerende? Hva 
gjør jeg da? Hvem er jeg og hvilke muligheter og begrensninger har jeg? 
Du kan lære teknikker som åpne spørsmål eller aktiv lytting, men det er 
ikke disse teknikkene som er vesentligst for om du lykkes i å møte den 
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andre. Å være i en egenutviklende og reflekterende prosess har størst 
 betydning for kvaliteten av arbeidet. 

Sentralt for utfallet
– Kan man forske på empati og forståelse? Er ikke det bare idealer som noen når og 
andre ikke?
– Nei, relasjonskompetanse er et forskningsfelt. Må være det. Det er så sentralt 
for utfallet av behandling. Er målet å arbeide konstruktivt med folk, må man 
se betydningen av hvordan personen som skal gjøre det, fyller yrkesrollen, og 
gjøre dem bedre i stand til det for eksempel gjennom å tilby veiledning.

– Noen prosjekter varer bare noen år eller er tidsavgrenset til forsøk. Er det uetisk 
å knytte tette bånd til brukere for så å avbryte relasjonen av utenforliggende årsaker? 
– Et plutselig og uforutsett relasjonsbrudd kan være smertefullt, og også 
skadelig, særlig hvis personen har opplevd tilknytningsbrudd tidligere i livet. 
Dette må hjelpere ta hensyn til når de velger å gå inn i en relasjon. Hjelpe-
relasjoner er jo vanligvis ikke livsvarige. De er som ei bru med en «buet» 
form, med en kontaktfase, en vedlikeholdsfase og en avrundingsfase. Du 
banker ikke på den andres dør dersom du ikke har tenkt å gå inn. Du slipper 
heller ikke taket på halvveien og etterlater en person i løse lufta. Derfor bør 
det fra begynnelsen av være en samforståelse mellom hjelper og bruker om 
hva slags relasjon dette er, hvordan den skal være og hvor lenge den skal 
vare. Det er hjelperens ansvar å sørge for at dette blir ivaretatt. Men det er 
ikke uetisk å gå inn i kortvarige relasjoner dersom dette er til hjelp og ikke 
til skade. Kortvarige møter kan også ha betydning og bli vendepunkter i en 
persons liv. Folk har ulikt tempo. Noen vil trenge lengre tid enn andre. 
Poenget er at prosessene må individualiseres. For at relasjonen skal være 
virksom, må systemet være fleksibelt nok til å tåle individuelle variasjoner. 

Fortellende forskning
– Er det realistisk at dagens hjelpeapparat kan være så fleksibelt?
– Vel, i den virkelige verden fins det alltid begrensninger. Men å erkjenne 
dette må ikke hindre oss i å optimalisere denne typen tenkning innenfor 
realiske rammer. Da trengs forskning basert på både kvalitative og kvantita-
tive data som viser hva som skjer i prosesser hvis vi gjør slik eller slik. Med 
utgangspunkt i det som skjer for eksempel i Tillitspersonforsøket kan en 
stille spørsmål om hva som gjorde at personen fikk tillit? Det trengs mer 
praksisnær forskning, fortellinger om hva som er virksomt for bestemte 
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personer i bestemte kontekster, og ikke bare forskning som er basert på 
sammenligninger på gruppenivå der man leter etter universelle «sannheter» 
som kan generaliseres. Det som er forskningsbasert kunnskap om gruppen 
rusavhengige er ikke nødvendigvis gyldig kunnskap om Per. Og det som er 
gyldig kunnskap om Per, er ikke nødvendigvis gyldig for Pål. Men fortel-
linger om individuelle prosesser kan være et hjelpemiddel for andre til å 
reflektere over praksis. Jeg understreker at vi bør vise nysgjerrighet om hva 
som skjer i prosesser over tid. «At jeg hurtigst mulig får gjort det jeg har 
 planlagt» er en naiv forestilling om effektivitet. Endring skal forankres i folk. 
I noen tilfeller vil det for eksempel være mest effektivt – i det lange løp – å 
bruke god tid til kontaktetablering innledningsvis, selv om det kan oppleves 
som sløseri og ineffektivitet. Hjelpere er av og til mer effektive når de klarer 
å la være å presse hjelpen på den andre. Ofte handler det om å ha sansen for 
det rette øyeblikket i en prosess og være tålmodig. En fagperson beskrev det 
en gang slik: «Det er som å stå ved siden av toglinja med en sammenrullet 
avis, og å klare å kaste den inn gjennom det ene lille vinduet som er åpent 
akkurat når toget kjører forbi». Dette er en form for kunnskap som ikke er 
lett å måle, men som likevel er viktig i denne typen prosesser. 

Finn handlingsrommet!
– Hvordan forebygge utbrenthet hos de som står i prosesser som dette?
– Det handler kanskje først og fremst om å ha et realistisk syn på muligheter 
og begrensninger i å gjennomføre denne typen tenkning der du jobber. 
Derfor er mitt råd som veileder alltid å oppmuntre den det gjelder til å finne 
ut hvilket handlingsrom han eller hun har, gjøre det best mulige ut av det, 
utvide handlingsrommet der det er mulig og ansvarliggjøre de som har 
myndighet og makt dersom rammebetingelsene krenker brukerne. Og så 
tror jeg det er viktig å ta på alvor at også hjelpere er mennesker som har 
legitime behov som må ivaretas, både på jobben og i privatlivet. Vi trenger 
pusterom og rom for hjertesukk, og vi trenger å være litt snille og romslige 
med oss selv og hverandre innimellom. Det er noe som heter «godt nok». 
Hvis ikke hjelperen blir ivaretatt, kan høye idealer og gode intensjoner om 
å hjelpe brukeren bli en tung bør å bære. 
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«Hvorfor skal jeg endre meg og hvorfor ikke?» Heller enn å prøve 
å overbevise om at en selv har svaret, kan hjelpere utforske ambi-
valens sammen med brukere. 
– Når tillitspersonen benytter motiverende intervju, vil brukeren 
stole mer på sin evne til endring, sier Tom Barth. 

I 1982 tilbrakte den amerikanske professoren og forskeren på rusmiddel-
avhengighet William Miller, ett år i Bergen. Hjellestadklinikken1 lånte ham 
et kontor i et lokale som tidligere hadde vært barbersalong. Derfra ledet han 
en veiledningsgruppe der Tom Barth og andre psykologer ved klinikken 
deltok. Samtidig skrev han den første artikkelen om motiverende intervju. 

Med i første setning
– Et spennende år, men William Miller reiste tilbake til universitetet i New 
Mexico og vi trodde at det var det, sier psykologspesialist Tom Barth;  

Endring 
på egne 
vilkår

1 Nå en del av Stiftelsen Bergensklinikkene.
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– Men så kom en rekke forskningsarbeider der vi hadde gleden av at mye 
av det vi hadde prøvd å få til med pasientene var samlet og systematisert.
«It all started in a barbershop at Hjellestadklinikken», er første setning i en 
oversiktsartikkel om metoden. William Millers bok Motivational Interviewing 
kom ut i 1991. Metoden har fått enorm utbredelse og for psykologspesialist 
Tom Barths praksis har metoden vært grunnleggende2. 

Ikke sykdomstrekk
– Basert på forskning og erfaring med behandling av rusmiddelavhengige 
pasienter i Bergen formulerte Miller en teori om endring: Hvis man unngår 
å aktivere motkrefter og lager et støttende miljø rundt folk, vil de foreta utviklings-
fremmende valg. I de 30 årene som er gått, har forskningen funnet ytterligere 
støtte for et slikt utgangspunkt, forteller Tom Barth.
– Etter hvert er ideen om at folk enten er eller ikke er motiverte for behandling 
strøket fra kartet. Motstand mot endring er ikke et personlighetstrekk eller 
symptom verken ved rusmiddelavhengighet eller noen annen sykdom. Mot-
stand oppstår i rommet mellom folk. Det som står på spill når bruker og hjelper 
utforsker ambivalens, er å unngå at det blir krøll i det mellomrommet.

– Det er motiverende samtale?
– Ja, det er essensen i den. En motiverende samtale har som hensikt å utdype 
og forsterke pasientens eller brukerens egne uttrykk for ønsker om endring 
slik at de blir sterkere og mer håndfaste.

Normalt og vanlig
Litteraturen beskriver elementene i en motiverende samtale som å:
 ◆ uttrykke empati, se verden gjennom brukerens øyne og gi ham eller 
henne aksept for sitt perspektiv

 ◆ benytte ikke-vitende og ikke-dømmende samtaleteknikker som kan 
får fram at ambivalens er normalt og vanlig

 ◆ rulle med motstand, det vil si ikke gjøre møter mellom mennesker 
til en kamp om ulike interesser der den ene overtaler den andre, men 
gi brukeren opplevelsen av selv å styre prosessen

 ◆ utforske diskrepans (ulikhet) mellom hvor brukeren er og hvor han 
 ønsker å være. 

2 Han gir opplæring i samtalemetoden og forfattet boka Motiverende samtale – endring på egne vilkår, Fagbokforlaget, 2006.
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– Hvilke av disse elementene har med tiden vist seg som mest virksomme?
– Tre elementer kan skilles ut som svært virksomme, enten du benytter 
dem innen MI eller ikke: Det ene er å vise generell empati. Det andre er å 
la være å yte motstand og gi brukeren styringsmuligheter, bygge opp under 
selvfølelse og støtte på veien mot endring. Dette er generell psykologisk 
kunnskap, men MI har satt den i system. Det tredje, som er mer spesifikt for 
MI, er å hjelpe brukere til å utvikle et klarere og tydeligere språk rundt sine 
egne tanker og ønsker om endring. 

Kontakt til andre hjelpere
Tom Barth har ikke selv veiledet medarbeidere i Tillitspersonforsøket, men 
kjenner til forsøket og har hatt kontakt med tillitspersoner.
– En vesentlig oppgave for en tillitsperson er å hjelpe personer til å knytte 
og opprettholde kontakten med andre hjelpere. Han eller hun henviser ikke 
bare til tjenester, men motiverer også brukeren til å ta dem i bruk. Det er 
ikke bare personer med rusmiddelproblemer som har behov for hjelp til å 
føle større eierskap til problemene sine. Utfallet av nesten all behandling 
og helsefremmende arbeid kan bli betydelig bedre hvis folk oppmuntres 
mer til å ta vare på seg selv. Et resultat av Tillitspersonforsøket er at det 
nå er mange tillitspersoner som kan spre viktig kunnskap om pasienter og 
brukeres medvirkning i helse fremmende prosesser. 
– Få pasienter eller brukere har behov for bare å få kartlagt problemet sitt 
og få forskrevet et tiltak eller en medisin. De skal også ha hjelp til å ta stilling 
til om de ønsker endring og hvordan. 

Ut på gata
Tom Barth har veiledet kommunale og private tiltak på lavterskelnivå, og bi-
dratt til at MI-metodikken er flyttet ut fra konsultasjons rommet som meto-
dikken opprinnelig var tenkt brukt i, til gata eller  brukernes hjem. 

– Hvor lang tid behøver man til å gjennomføre en motiverende samtale, og hvor 
konsentrert må den være? 
– På 10 til 15 minutter kommer man langt i en slik samtale. Den kan  utspille 
seg på gata, på et natthjem eller på tur. Det mest utfordrende for hjelperen er 
nok å ikke la seg overvelde av hvor komplekst et liv med rusmiddelproble-
mer kan være. Du får ofte et sterkt ønske om i alle fall prøve å rette opp noe 
før du forsvinner ut av livet hans eller hennes igjen. Da  gjelder det å styre 
unna denne impulsen til å korrigere, men fortsette jakten på gullkorn.



80

– Hva mener du?
– Jeg tror en tillitsperson vil skjønne hva jeg mener. Tillitspersoner finner 
selv små uttrykk for ønske om endring og hvordan de er basert i brukerens 
egne verdier. De vet hvordan de kan fokusere på endringsutsagn og dempe 
ned uttrykk som fastholder eller låser brukeren til situasjonen han eller hun 
er i. 

Viktig i alle faser
Miller, Barth og andre som siden har utviklet modellen videre, var til å 
 begynne med opptatt av betydningen av motivasjon i innledende faser av 
behandling.
– Senere har vi sett hvilken viktig rolle motivasjon også spiller under 
 gjennomføringen og vedlikeholdet av behandlingen. Nå er det vanligere å 
se hele behandlingsforløpet som en serie av hundre små og store valg, som 
hjelperen kan støtte brukeren i å gjøre underveis. 

– Bør hjelpesystemer lære seg motiverende samtaler, eller hører metoden bare til i 
 én-til-én-relasjoner?
– De hjelpetrengende, har behov for at systemet er villig til å tilpasse seg. 
 Systemet har lett for å «tenke» at store problemer trenger store operasjoner 
eller at det trenger å gjøre store, dramatiske valg på vegne av pasienten. Oftere 
vil det å begynne der brukeren er, med små ting, være viktige for å utløse 
endring. 

– Kan det ikke oppstå krøll mellom deg og andre hvis du tror du må ha en spørre-, 
refleksjons- og oppsummeringsteknikk for å kunne kommunisere med dem? 
– Både forskning og praktisk erfaring viser at brukere setter pris på 
 kommunikasjonsformen. Men den kan ta tid å lære seg. Dersom det blir van-
skelig, kan du kanskje nøye deg med å la deg inspirere av det grunn leggende 
menneskesynet og holdningene i MI. Det er nyttig for alle å ha en utfor-
skende holdning til og metodisk refleksjon rundt hvordan eget arbeid utføres.

Grunnleggende holdninger i MI
 ◆ pasienten eller brukeren sitter selv på løsningen for å gjennomføre 
endringen

 ◆ pasienten eller brukeren skal ikke forsøkes overtalt til en endring,  
men oppmuntres til å løse problemer i eget liv. 
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Motiverende 
samtale i 
Tillitspersonforsøket

– Jeg skjønte at MI hadde fungert 
som god samtalemetodikk for en 
tillitsperson den dagen en delta-
ker sa at «du får meg til å si ting 
jeg nesten ikke har tenkt på», 
sier Ingelin Tangestuen. 

Motiverende samtale var en av 
 metodene som ble anbefalt til bruk i 
Tillitspersonforsøket. Åtte av 26 del-
takerkommuner har benyttet meto-
den systematisk. En av dem er Sande-
fjord kommune der tillits personene 
Ingelin Tangestuen og Laila Strømme 
har deltatt i opp læring av metoden og 
siden benyttet den som ledd i opp-
følging av ungdom med rusmiddelproblemer. Mål gruppen for de to tillits-
personene er ungdommer i alderen 18 til 25 år som er i ferd med å utvikle, 
har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelproblemer. Som tillitspersoner bistår 
de brukere til å søke nødvendige tjenester, og kan følge dem til tjenestene 
dersom de ikke klarer å møte opp på egen hånd.

Roller som samsvarer
– I enhver sammenheng er en tillitsperson en som opptrer fordomsfritt, viser 
empati og respekt for de han eller hun følger opp, sier Ingelin Tangestuen. 
– I forsøket skal tillitspersonen istedenfor å være rådgiver, akseptere at det 
er deltakeren som er ekspert på eget liv. Dette er en rolle som samsvarer 
med menneskesynet og intensjonen bak MI.
Ingelin ble først kjent med hovedprinsippene i motiverende intervju gjennom 
videreutdanning. 
– Ved siden av at den tar brukerstyring på alvor, er den enkel å ta i bruk 
også «ute av kontoret» og den er forskningsbasert, sier hun. 
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Muligheten til å bruke den systematisk i forsøket kom da Fylkesmannen i 
 Vestfold i 2009 tilbød opplæring i MI for kommunalt ansatte3. I etterkant 
av kurset har Fylkesmannen opprettet et lokalt nettverk for å gi tillits-
personene og andre deltakere mulighet til å drøfte sine erfaringer med bruk 
av  metoden underveis. 

Velkomne oppsummeringer
Som tillitspersoner er Laila og Ingelin ofte med på å utforske motstridende 
følelser til endring med deltakeren: Vil han kunne få det bedre, eller er det 
greit slik han har det nå? 

Erfaringsmessig er bilturer en god 
ramme for MI. Hvis vi setter oss 
ned et annet sted, kan vi ha en 
tavle eller et ark mellom oss. Det 
kan vi bruke til å sette opp en 
oversikt over fordeler og ulemper 
knyttet til å leve som nå og for-

deler og ulemper knyttet til å gjøre endringer. Vi kan også tegne ulike 
 alternative veier fra der  brukeren står nå til ulike situasjoner frem i tid. 
– Ungdommene er verbalt aktive. De gir mye informasjon, og etter hvert 
har de mer og mer tillit til at jeg summerer opp det vi snakker om, og den 
tilliten har de nok fått fordi de hele tiden gis anledning til å korrigere, tror 
Ingelin Tangestuen.

«Fortell mer!»
Ved slutten av en MI-samtale forsøker hun å få utrykk for en forpliktelse 
hos ungdommene. Hva ønsker han eller hun å starte med? Hvis endrings-
ønsket er stort og omfattende; kan de ta et lite skritt på veien? 
– Ofte avtaler vi når og hvor vi skal fortsette samtalen om hvorvidt de har 
klart forpliktelsen. 
Selv om endringsforslagene er deres egne, hender det at deltakerne har mot-
stand eller ambivalens til dem. Det er viktig for Ingelin å få slik motstand på 
bordet: 
– Motstand kan være resultat av at vi ikke er tilstrekkelig empatiske, eller 
kanskje har gått for raskt fram. 

3 Tilbudet var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold og Kompetansesenter rus - region sør.

Jeg trives i prosjektet fordi jeg 
føler at jeg blir respektert og 

lyttet til. Dere tar meg på alvor. Jeg hadde 
aldri kommet så langt, hadde det ikke vært 
for prosjektet
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Istedenfor å gå inn i en diskusjon eller drøfting med brukeren for å over-
bevise vedkommende om at endring er lurt, bruker tillitspersonene 
 teknikker for å rulle med motstanden. Det gjøres ved å bekrefte brukerens 
 motstand ved for eksempel å si «Du sier at piller gjør deg likegyldig og gir 
deg problemer,  samtidig opplever du at de er viktige for å klare dagene: 
Fortell mer om dette.» 

Endringssnakk
Det er sjelden Ingelin og Laila har opplevd konflikter med brukerne. 
– Vi tror det har å gjøre med den ivaretakende rollen vi har som tillits-
person, sier de to. – Det er mange ting brukerne må utfordres på, men så 
lenge en gjør det på en inkluderende måte, er det mye vi kan snakke om 
uten at det blir konfliktfylt. 

Etter et par år med bruk av MI opplever Ingelin Tangestuen det som å få en 
ekstra sans for å lytte etter det hun kaller endringssnakk. Det vil si utsagn 
som tilsier at vedkommende er i en prosess i forhold til å ønske å gjøre en 
endring, samt å tolke hvor i endringsprosessen han eller hun er. Har ung-
dommen av og til en følelse av at alt ikke er som det burde være? Opplever 
han at det kunne vært greit å leve livet på en annen måte? Eller er han nær 
en endring? 
– Dette har vært en god måte å kommunisere på i forsøket, sier de to som 
også har bidratt til at andre deler av tjenestene i Sandefjord kommune er 
skolert i metodikken.

Co
lo
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«Det er ikke bare under trærne det er rot». Foto: Rune Olav Bondesen.
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Erfaringer med individuelle  
planer i forsøket
Tillitspersonforsøket hadde som mål at individuell plan skulle tas i 
bruk som et verktøy for samarbeid og samhandling  mellom brukeren 
og de ulike tjenestene. Tillitspersonene har med virket til at mange 
 brukere har fått utarbeidet individuell plan og tatt den aktivt i bruk. 

Individuell plan er både et verktøy og en prosess. Brukerens egne ressurser 
og mål ligger til grunn for utformingen. Planen bidrar til å fordele og tyde-
liggjøre ansvar og oppgaver mellom de ulike tjenestene. Planen gjøres så 
enkel som mulig, og brukeren skal oppleve  nytteverdi av og eierskap til sin 
individuelle plan. Dette har vært  tydelige mål i Tillitspersonforsøket.

I 2010 hadde dobbelt så mange brukere i forsøket individuell plan som 
2009.  Våren 2011 hadde om lag 401 prosent av  brukerne i for søket indi-
viduell plan. Andelen som har fått utarbeidet individuell plan er lavere enn 
forventet og  kommunene oppgir flere årsaker til at arbeidet med individuell 
plan har vært utfordrende. I utgangspunktet måtte flere av prosjektene 
 forholde seg til kommunenes standardiserte maler og rutiner for plan-
arbeidet. Disse opplevdes å være for omfattende og lite tilpasset bruker-
gruppen i Tillitspersonforsøket, og har gjort det vanskelig å motivere 
 brukerne til å se nytten av å ha en plan. Mange av dem har erfart at planer 
ikke utløser tjenester som de har behov for eller at de har vært mest nyttig 
for samarbeidet mellom tjenesteutøverne. I flere av kommunene har tillits-
personene bidratt med å presentere nytteverdien av å ha en individuell plan 
overfor brukere og med å forenkle planarbeidet. De har også spredd gode 
erfaringer fra praksis med bruk av individuell plan, koordinatorrollen og 
ansvarsgrupper til brukere og  tjenesteapparatet  lokalt. Her er eksempler på 
slikt arbeid i tre kommuner.

1 Rambøll 2011 - Sluttrapport i evaluering av Tillitspersonforsøket.
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Haugesund kommune
I Haugesund kommune har Tillitspersonforsøket bidratt til å for-
enkle den  kommunale malen for individuell plan og gjort den mer 
brukervennlig for  mennesker med rusrelaterte problemer. 

For å sikre en felles forståelse for brukerens mål og behov og at det til enhver 
tid skulle være noen ansvarlige for å tilby de tjenestene som prosjektet forut-
satte, var det et krav at alle som deltok i prosjektet Vel Hima (se s. 57) skulle 
ha en individuell plan. 

Mer brukervennlig
Kommunen har normalt benyttet en 28 siders mal overfor alle brukere som 
får vedtak om individuell plan. 
– Målgruppen for Tillitspersonforsøket opplevde denne malen som altfor 
omfattende og lite tilpasset, sier prosjektleder Einar Lervik. – Det gjorde det 
krevende å overbevise dem om nytteverdien av å ha en plan. Forsøket gikk 
derfor i gang med å forenkle den kommunale malen og gjøre den mer 
 brukervennlig, med et sterkere fokus på brukerens ressurser, og vekt på 
tjenester som på sikt kan gi økt livskvalitet.

Få og kortsiktige mål 
Planarbeidet starter med at bruker og tillitsperson arbeider sammen om å 
kartlegge behov og klargjøre den enkeltes aktuelle mål. I kartleggings-
prosessen settes fokus på ressurser og alle er opptatte av å ikke være for 
problemorienterte. Det stilles et klart krav om at den individuelle planen 
skal avspeile brukerens egne mål. 
– Erfaringen er at få, kortsiktige og positivt formulerte mål er hensikts-
messig. I det videre arbeidet kan planen endres, slik at den til enhver tid 
forteller hvor planeier er i prosessen og hvilke tjenester han eller hun  mottar. 
En beredskapsplan er innebygget i planen.

Her og nå-fokus
Det holdes fire til fem årlige ansvarsgruppemøter knyttet til hver plan. 
 Møtereferatet sier hva en skal arbeide med i perioden som kommer, og i 
påfølgende møte evalueres prosessen.
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– Bare de som kan bidra til dagsorden på det enkelte møte inviteres. Det er 
viktig at alle medlemmene involveres i brukers situasjon her og nå, under-
streker Lervik. – Tilbakemeldinger tyder på at dette har hatt betydning for 
samarbeidspartene: De kan ha fokus på det de kan bidra med og  trenger 
ikke å gripe fatt i utfordringer som ligger utenfor sitt eget ansvarsområde.

Fortsetter å stå i det
Ifølge evalueringen av Tillitspersonforsøket opplever deltakerne i Haugesund 
kommune at individuell plan er nyttig og får partene til å samhandle. Sam-
arbeidspartnere erfarer at samhandlingen rundt planarbeidet gir resul tater. 
Det skaper optimisme og gjør det lettere å fordele og delegere opp gaver. 
Ansvarsfordelingen mellom de involverte aktørene er blitt tydeligere. De har 
en bevisst holdning til at bruker er den aktive parten og alle fort setter «å stå 
i det» selv om de ikke lykkes med å nå oppsatte mål i planen i første omgang. 

Felles problemforståelse
På bakgrunn av praksiserfaringer med individuell plan i Tillitspersonfor søket, 
har Einar Lervik holdt kurs for andre kommunalt ansatte. Han opplever at 
individuell plan har vært nødvendig for å formalisere samarbeidet med andre 
enheter, at den gir uttrykk for en felles problemforståelse og at den ansvarlig-
gjør og aktiverer både brukere, fagpersoner og private nettverk. 
– Nøkkelfaktorer er at alle deltakere tar ansvar for sluttresultatet, sier han. 
– Hvis vi er innstilte på å utfylle hverandre og gjøre hverandre gode, bidrar 
individuell plan til samhandling i praksis. Hver enkelt deltaker – både  bruker 
og fag person – må bidra for å få til en åpen og god kommunikasjon, sier 
Einar Lervik. 

Kommunen har plikt til å utarbeide 
 individuell plan for personer med 
behov for langvarige og koordinerte 
tjenester (§ 7-1). Kommunen må på 
eget initiativ vurdere om individuell 
plan skal ut arbeides, og kan ikke nøye 
seg med å vurdere behovet for indivi-
duell plan kun når en  person har søkt 
om det. Den enkelte har rett til å delta 
i arbeidet med sin indi viduelle plan, og 
det skal legges til rette for dette. 
 Individuell plan er nærmere regulert i 

 Forskrift om individuell plan og 
 koordinator etter helse- og omsorgs-
lovgivningen. Pårørende skal trekkes 
inn i arbeidet i den utstrekning 
 brukeren og pårørende ønsker det. 
 Individuell plan kan ikke utarbeides 
mot den enkeltes vilje. Ved behov for 
tjenester fra både kommune og 
spesialist helsetjeneste, har kommunen 
ansvaret for å utarbeide planen og 
 koordinere planarbeidet. 

Helse- og omsorgstjenesteloven om individuell plan
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Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har benyttet individuell plan for alle 
 brukerne i forsøket. Prosjektleder og tillitspersoner har vært opptatt 
av å unngå at deltakerne skal føle seg tvunget til å ha en plan, men 
formidlet argumentene for nytten av den: At den forplikter sam-
arbeidsparter som kan hjelpe, at den skaper forventninger til og tro 
på den som eier planen, samt at den vil kunne hjelpe brukeren selv 
til å holde fokus på egne mål og hvordan nå dem.

Etter halvannet år er Tillitspersonforsøket i Kristiansand oppsum-
mert gjennom intervjuer med deltakerne1 og samarbeidspartnerne i 
ansvarsgruppene. I intervjuene sier noen brukere at de opplever den 
individuelle planen som et byråkratisk dokument, som er nødvendig 
for blant annet å få gjennomslag i Nav. Andre ser nytten av den for 
seg selv: De har utformet egne mål og tiltak som de er stolte av. 

Når de blir spurt om nøkkelfaktorer i arbeidet med individuell plan, 
legger ungdommene mer vekt på en god relasjon til koordinator, 
likemann og ansvarsgruppen enn malen på den individuelle planen. 
At koordinator er fleksibel, tilgjengelig, er godt kjent i systemet og 
har kunnskap om regler og rettigheter, har vært suksessfaktorer for 
samarbeidet. Brukerne er opptatte av målene og opplevelsen av at 
samarbeidspartnere som er intervjuet oppgir at de har hatt nytte av 
planen som administrativt verktøy der ansvarsfordeling kommer 
 tydelig fram og som et dokument som får fram historikk, mål og 
tiltak knyttet til brukeren. 

1 Krpo, Aida: Tillitspersonforsøket i Kristiansand kommune
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Bydel Stovner 
i oslo kommune 
Bydelen benyttet sin deltakelse i Tillits-
personforsøket til å ta et løft i forhold til 
 arbeidet med individuell plan, både på indi-
vidnivå og systemnivå. Det var liten fore-
komst av individuelle planer i bydelen, og 
gjennom en kartlegging viste det seg å være 
et stort behov for en god mal for mål gruppen, 
da den eksisterende var for omfattende. By-
delen hadde heller ikke utarbeidet noe 
 brosjyremateriell med informasjon til 
 brukerne om individuell plan og hvor man 
kan henvende seg for å få en slik plan. 

En gruppe satte i gang et arbeid med det mål 
om at brukeren skulle føle eierskap til planen 
sin. Resultatet ble en enkel individuell plan i 
lommeformat, der omslaget til selve planen 
gir kort informasjon om individuell plan. 
Koordinerende enhet i bydelen godkjente 

Kommunen har plikt til å tilby koordi-
nator ved behov for langvarige og 
 koordinerte tjenester (§ 7-2). Koordi-
natorrollen innebærer at den enkelte 
pasient, bruker og pårørende får en 
 bestemt person i kommunen å forholde 
seg til. Koordinator skal ha hoved-
ansvaret for koordinering og opp-
følging av tjenestetilbudet, og fremdrift 

i arbeidet med individuell plan. Ledel-
sen må sørge for rammebetingelser som 
gjør det mulig å fylle koordinatorrollen 
etter hensikten. Koordinator har en 
nøkkelrolle i samhandlingen med 
spesialist helsetjenesten. Koordinator-
funksjonen er nærmere regulert i For-
skrift om indi viduell plan og koordina-
tor etter helse- og omsorgslovgivningen.

Helse- og omsorgstjenesteloven om koordinator
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visste du at...
I løpet av det siste året har andelen voksne med 
 individuell plan i Bydel Stovner økt med 50 prosent. 
Alle brukere i Tillitspersonforsøket har individuell 
plan og bruken av en slik plan for alle som mottar 
tjenester og har rusrelaterte problemer er fordoblet i 
bydelen som helhet.

malen og de fikk bruke både bydelens og NAVs logo. Det ble utarbeidet 
skriftlige rutiner for bruk av individuell plan og laget en web-basert opp-
skrift for henting, utfylling og oppdatering av planen i sosialsenterets data-
system. Videre ble det arrangert obligatoriske kurs for alle ansatte i bruken 
av individuell plan. 

Planen utformes så tidlig som mulig etter at kontakten med bruker er opp-
rettet. Den oppdateres og arkiveres etter hvert ansvarsgruppemøte. Den kan 
både utvides og komprimeres. 
Aktiv bruk av planen muliggjør 
målrettet arbeid i ansvarsgruppen 
og optimal brukermedvirkning. 
Planen er et alt-i-ett-dokument 
og har spredd både nysgjerrighet 
og glede. Ingen av brukerne i 
Tillitspersonforsøket har takket 
nei til individuell plan. Malen 
benyttes for andre målgrupper og 
virksomheter i kommunene.
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 Av: ØySTEIN GRAvRoK, KoRuS NoRD

«Vi fagfolk må starte enkelt så vi ikke skremmer brukeren, mange av dem har liten 
tiltro til oss i kommunen. Viktigst er det at vi begynner med noen overkommelige mål, 
viser fleksibilitet i ulike situasjoner, men likevel jobber systematisk med brukeren.»

Slik beskriver en sosialarbeider i en norsk kommune prosessen med indivi-
duelt planarbeid overfor personer med rusmiddelproblemer. Tilnærmingen 
gir store muligheter for å strukturere oppfølgingen av gruppen bedre. Sam-
tidig vil gode relasjoner og holdninger ha stor betydning for å komme i mål 
med arbeidet. Individuell plan og ansvarsgrupper er et redskap som gir 
grunnlag for å sette mål og vurdere måloppnåelse i oppfølging av den 
 enkelte. Gjennom planarbeidet kan vi få til godt tverrfaglig samarbeid og 
klare rolle- og oppgavefordelinger for å dekke den enkeltes behov. Det 
innledende eksemplet er hentet fra KoRus-Nord (Kompetansenter Rus 
Nord-Norge) sitt arbeid med å følge flere individuelle planprosesser overfor 
mennesker med rusmiddelproblemer i nordnorske kommuner. Det viste at 
mange fagfolk kvier seg for å gå i gang med en individuell plan overfor 
denne brukergruppen. Hva er til hinder for at individuell plan tas oftere i 
bruk overfor denne målgruppen, og hvordan komme over slike hindre? 

Måten mange kommuner er organisert på gjør at oppgaver knyttet til rus er 
spredt mellom flere ulike virksomheter. Dette kan bidra til at bruker gruppen 
mister oversikt, og til at fagfolk har lite fokus på rapportering av faglige 
 resultater. Uklarheter i rolle- og oppgavefordeling kan også medvirke til at 
kommunikasjonen mellom ansvarsgruppenes medlemmer blir uklar. Mange 
fagfolk legger ned betydelig innsats som pådrivere for systematisk og godt 
relasjonsarbeid med brukergruppen, men de opplever ofte at dette mangler 
legitimitet hos ledelsen og andre kolleger. Positive holdninger til å arbeide 

Individuell plan for mennesker  
med rusmiddelproblemer
– en balansegang mellom fleksibilitet og systematikk 
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med denne brukergruppen ser ut til å være av gjørende for å lykkes bedre 
med systematiske og brukertilpassede plan prosesser sammen med mennesker 
med rusmiddelproblemer. Både ledelsen og den enkelte ansatte deler ansvar 
for å fremme slike holdninger i organisa sjonen. 

Rusmiddelavhengige har ofte en kompleks hverdag. Et kjennetegn ved 
 individuelt planarbeid, vil være at det bærer preg av ustabilitet. Dette kan 
utfordre et systematisk planarbeid, men behøver ikke hindre det: Fag personer 
kan unngå at slik ustabilitet overskygger andre sider hos brukeren ved å inn-
arbeide en beredskap for krisehåndtering i planen, sammen med den  enkelte. 
Planprosessene i forhold til rusmiddelavhengige skiller seg ut fra annet plan-
arbeid ved at det kan strekke seg over lang tid; for enkelte brukere gjennom 
store deler av livet. En kortsiktig og teknisk fremgangsmåte som en vil 
kjenne fra annen kommunal planlegging, harmonerer derfor dårlig med 
 brukergruppens behov. Langsiktighet og fleksibilitet må påregnes. 

Det er også nødvendig at ansatte får anledning til kritisk refleksjon over hva 
det innebærer at ordningen med individuell plan skal være brukerens plan. Det 
avgjørende for om bruker utvikler et eierforhold til sin egen plan, er om han 
eller hun medvirker fra starten av og har en reell mulighet til å sette sitt preg 
på den. Nøkkelen til endring ligger i et fokus på ressurser hos brukeren og i 
brukerens nettverk og at planen avspeiler brukerens egne mål. Kartleggings-
prosessen i arbeidet med individuelle planer må ikke være for problemorien-
tert. Få, kortsiktige, enkle, og positivt formulerte mål er et bra utgangspunkt. 
Samtaler om oppfølgingen av planen, bør skje på arenaer der brukeren er 
trygg og i en atmosfære der alle parter føler seg vel. Utkast av «hvor er vi nå» 
i prosessen kan justeres jevnlig av bruker og koordinator. Individuelle planer 
for personer med rusmiddelproblemer kan både være enkle og omfangsrike, 
alt etter hvilke behov den enkelte har. I noen tilfeller kan det være behov 
for å forenkle planarbeidet. Dette er særlig et poeng ved oppstart av plan-
arbeidet. En enkel systematisering av informasjon som allerede finnes om 
brukeren, kan være et tilstrekkelig utgangspunkt for en individuell plan. 
Vender vi tilbake til det innledende sitatet, forteller det oss også noe om 
betydningen av brukerens egen kompetanse og ressurser. Den enkelte vet 
selv mye om hvordan hverdagslivet kan forbedres ved ganske små tiltak, men 
for fagfolk kan dette fortone seg mer komplekst. Utfordringen for oss som 
skal lose brukerne gjennom slike planprosesser, er da å innarbeide brukerens 
livserfaringer og hverdagslivets horisont i planarbeidet.
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Bergen kommune
Innbyggertall: 260 000
Mål: Prøve ut og videreutvikle DUE (Der Ungdommen 
Er) som modell i Tillitspersonforsøket
Målgruppe: Ungdom med rusrelaterte problemer 
opp til 25 år der ett eller flere av følgende kriterier 
er oppfylt:
•	 står i fare for å utvikle problematikk som 

 kvalifiserer til plassering i institusjon
•	 behov for behandlingsoppstart
•	 trenger videre oppfølging etter endt opphold 

i  institusjon eller fengsel
•	 mangler bolig 
•	 mangler et meningsfullt aktivitetstilbud på dagtid
•	 befinner seg i en overgang mellom barnevern- 

tjenesten og sosialtjenesten
Modell og metode: 10 nye plasser tilpasset for-
søkets målgruppe og målsetting ble opprettet i et 
barnevernstiltak/bo- og nærmiljøtiltak i Bergen 
 kommune. Etter søknad fra sosialtjenesten etableres 
et prosjekt rundt hver enkelt ungdom med utgangs-
punkt i hans eller hennes individuelle forutsetninger, 
og hvert prosjekt ledes av en koordinator med 
 kompetanse tilpasset den enkelte ungdoms behov 
organisering/forankring: Bergen kommune ved 
 Byrådsavdeling for helse og inkludering er eier av 
forsøket. Prosjektdriften er organisert under avdeling 
DUE ved Utekontakten i Bergen
Samarbeidspartnere: NAV-kontorene (innsøkende 
instans), fastlege, legevakt, spesialisthelsetjenester 
innen somatisk og psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 
Erfaringer og suksesskriterier: Foruten om  
muligheten for Nav til å kunne benytte seg av DUE 
har sentrale suksesskriterier vært individuell   til- 
passing, svært god tilgjengelighet, bruker med-
virkning, individuell plan og et særlig fokus 
på  boligsosialt arbeid og å bedre overganger 
 mellom tjenester
Kontaktperson: Joachim Bjerkvik
Joachim.bjerkvik@bergen.kommune.no
 

Bremanger kommune
Innbyggartall: ca. 4000 
Mål: Gje brukarane heilskaplege tilbod med tett 
 individuell oppfølging
Målgruppe: Personar over 20 år med rusrelaterte 
problem
Modell og metode: Kartlegging og relasjonsbygging 
på individnivå, samtykke og samordning på system-
nivå, samhandling og rapportering i tenesteapparatet 

samt bruk av individuell plan som samhandlings-
verkty
organisering/forankring: NAV Bremanger. Tilbod 
om tillitsperson forankra i ruspolitisk handlingsplan 
for Bremanger kommune 2008—2012
Samarbeidspartar: Nav, fastlegane, teneste for 
 psykisk helse, pleie og omsorg, politi, spesialist-
helsetenesta i Helse Førde, pårørande, rusetter-
vernet, AKAN
Erfaringar og suksesskriterier: 
på individnivå: 
•	 at enkeltbrukarar har betra livskvalitet og betra 

kvardag 
•	 auka aktivitet arbeid/fritid, betre busituasjon, nød-

vendig helsetilbod, betre tenestetilbod, motivasjon 
for behandling, hjelp til å halde avtaler og betra 
struktur i kvardagen for tunge brukarar 

•	 grundig kartlegging på individnivå og auka bruk 
av individuell plan 

Å forankra individuell plan i brukaren sine  ressursar 
og behov, har gjort individuell plan til eit funksjonelt 
samhandlingsverkty der brukar har eit sterkt eigar-
tilhøve til sin eigen plan
på systemnivå: 
•	 enkel individuell plan-utgåve utvikla gjennom 

 prosjektet og formidla til fleire instansar
•	 funksjonelle samhandlingsrutinar i tenesteappa-

ratet og heilskapleg tilbod til brukarar, utvikla 
gjennom tillitspersonen si brubyggjarrolle 

•	 auka samarbeid med spesialisthelsetenesta 
 gjennom fast månadleg veiledning 

•	 rusfagleg kompetanseutvikling og nettverksbygging
•	 press på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, 

 politi og Nav er minka. Kompetansen er auka i 
 organisasjonen og erfaring spreia til andre kommu-
nar. Haldningar til resultat av prosjektet adminis-
trativt og politisk er positive. Arbeid for vidare-
føring er igangsett

Kontaktperson: Anne-Helene Taklo Myklebust 
AnneHelene.Taklo.Myklebust@  
bremanger.kommune.no
 

Bærum kommune
Innbyggertall: 113 222 
Mål: Bidra til at personer med alvorlige sammensatte 
problemer får et mer tilgjengelig, helhetlig og indivi-
duelt tilpasset tilbud. Bidra til å synliggjøre gapet 
mellom samfunnets forventninger og reell funksjons-
evne hos brukerne
Målgruppe: Personer med dobbeldiagnose. Brukere 
av illegale stoffer med en alvorlig psykisk lidelse som 
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gir seg utslag i nedsatt funksjonsevne. Aldersgruppe 
18—50 år. Ved eventuell videreføring av prosjektet er 
det enighet om å endre alder til 18—30 år for i større 
grad å kunne arbeide forebyggende 
Modell og metode: Tverrfaglig ambulant team (ATT) 
som består av sykepleier, sosionom, teolog, økonom, 
psykolog og vernepleier
organisering/forankring: Prosjektet er organisert 
i Ambulerende Tverrfaglig Team (ATT), som er et 
samarbeidsprosjekt mellom rusenheten Progress 
og Psykisk helse – ambulerende tjenester
Samarbeidspartnere: Nav, bolig og oppfølgings-
kontor, fastleger, Avrusnings-og utredningsavdeling 
(AURA) ved Blakstad sykehus, psykiatrisk ungdoms-
team (PUT) i Asker, rehabiliteringspoliklinikken, 
 sosialmedisinsk poliklinikk i Bærum og diverse 
 boliger
Erfaringer og suksesskriterier: Kommunen har 
 evaluert prosjektet og gitt ATT en positiv evaluering. 
ATT scorer høyt på tilgjengelighet, tillit og bruker-
medvirkning. Noen er blitt rusfrie med oppfølging 
av ATT. Mange flere har fått økt ruskontroll og økt 
livskvalitet. De prosjektet har klart å hjelpe, har  
bolig, som er et viktig kriterium for suksess
Kontaktperson: Evy Pilskog Stadsvik 
evy.stadsvik@baerum.kommune.no
 

Båtsfjord kommune
Innbyggertall: 2071
Mål: Å utvikle og ta i bruk metoder som er faglig 
 forankret samt fremme økt sosial inkludering og livs-
mestring for den enkelte. Å styrke brukerens med-
virkning og bidra til å øke bruken av individuell plan 
Målgruppe: Personer som har rusmiddelproblemer 
og unge i risiko for å utvikle rusmiddelproblemer
Modell og metode: Å bidra med å starte AA grupper 
(Anonyme Alkoholikere) og pårørendegrupper. Sørge 
for at brukeren får samtale med en ruskonsulent ved 
behov
organisering/forankring: Samordnet hjelpetjeneste
Samarbeidspartnere: Nav, politiet, leger, psykiatrisk 
sykepleier, barnevernet
Erfaringer og suksesskriterier: At de forskjellige 
 instanser tar en person med rusmiddelrelaterte 
 problemer mer på alvor som et resultat av forsøket
Kontaktperson: Anne Grethe Strandheim 
anne.grethe.strandheim@batsfjord.kommune.no

Drammen kommune
Innbyggertall: 63 000 
Mål: Utvikling av en modell der tillitspersonen er 
en del av tilbudet som gis til mennesker med 
 rusrelaterte problemer og psykiske lidelser gjennom 
politistasjonen samt gi en mer helhetlig oppfølging 
av mennesker med dobbeldiagnose. Tillitsperson i 
funksjon ved Drammen politistasjon skal følge opp 
personer som blir innbrakt av politiet av rusrelaterte 
årsaker oghenviser dem videre raskest mulig 
Målgrupper: For stillingen ved Senter for rusfore-
bygging: Personer med en dobbeldiagnose eller der 
det er behov for utredning for eventuelt psykiatrisk 
behandling. For stillingen hos politiet: Personer 
 mellom 17 og 30 år innbrakt av politiet på grunn av 
bruk og besittelse av narkotika, for å forstyrre 
 alminnelig ro og orden eller for å ha kjørt motorvogn  
i ruset tilstand
organisering/forankring: Samarbeid mellom poli-
tiet og Senter for rusforebygging (SFR) og er foran-
kret hos SFR. Senter for rusforebygging har ansvaret 
for den langsiktige oppfølgingen, kartlegging, og hen-
visning til både omsorgsinstitusjoner samt spesialist-
helsetjenesten. Prosjektleder og tillitsperson har 
 kontor ved Søndre Buskerud politidistrikt og tillits-
person med ansvar for oppfølging av personer med 
dobbeldiagnose har kontor ved SFR
Samarbeidspartnere: Nav, omsorgstiltakene (psy-
kisk helsetjeneste i kommunen), barnevern, sosial 
vakt tjeneste, Kirkens bymisjon, Røde Kors, spesialist-
helsetjenesten og Søndre Buskerud politidistrikt
Erfaringer og suksesskriterier: Nedgang i ungdoms-
kriminaliteten og gjengangerproblematikken. Mange 
brukere henvist til prosjektet gjennom politiet
Kontaktperson: Alvaro Fernandez-Montenegro 
alvmon@drmk.no
 

Farsund kommune
Innbyggertall: 9400
Mål: Den enkelte bruker skal få økt livskvalitet. 
Bedre flyt i det kommunale tjenesteapparatet på 
tvers av enheter
Målgruppe: Mennesker som er i ferd med å utvikle, 
har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelavhengig-
het og som har behov for koordinerte tjenester
organisering/forankring: NAV Farsund, oppføl-
gingsavdelingen
Samarbeidspartnere: Enhet for psykisk helse, 
 Forvaltningsenheten, internt på Nav-kontoret og 
miljø arbeider i Nav
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  Modell og metode: KPA modellen (Koordinering av 
psykososialt arbeid). En koordinatormodell med 
 profesjonell utøver som tillitsperson med fokus på 
 utvikling av koordinatorrollen og systematisk  arbeid 
med individuell plan. Metodisk tilnærming og utfor-
ming av innholdet i prosjektet utføres ved målrettet 
miljøarbeid, tverrfaglig formalisert og  forpliktende 
samarbeid, koordinering av tjenester gjennom en 
 person, aktiv bruk av individuell plan og ansvars-
gruppe 
Erfaringer og suksesskriterier: Erfaringer viser at 
det nytter å være tett på brukerne. Målgruppen kre-
ver mye oppsøkende arbeid for å holde kontakt til 
 tjenesteapparatet, og få de tjenestene de har krav 
på og behov for. Ofte mister de rettigheter/plasser 
grunnet manglende oppmøte. Det å hjelpe deltakerne 
til å overholde avtaler har vært en viktig oppgave for 
tillitspersonen for at flere av deltakerne har kommet 
seg videre i systemet og fått økt livskvalitet. God 
 dialog og samhandling med andre kommunale sam-
arbeidspartnere gir gode resultater, og har hatt god 
effekt i nye saker
Kontaktperson: Ann Kristin Stave 
Ann.Kristin.Stave2@nav.no

Haugesund kommune
Innbyggertall: Ca 34 000
Mål: På individnivå: Koordinere oppfølging i bolig 
og fra andre tjenesteleverandører samt igangsette 
 individuell plan. På systemnivå: Gi informasjon om 
bruk av individuell plan ved seminarer og høyskole-
undervisning samt egne og andres seminarer 
Målgruppe: Personer med behov for koordinerte 
 tjenester, og som er i ferd med å utvikle, har utviklet, 
eller som er på vei ut av rusmiddelproblemer. Særlig 
fokus på personer som har behov for oppfølging før, 
under og etter opphold i institusjon eller fengsel
organisering/forankring: Tillitsperson 1 er knyttet 
til NAV Haugesund, tillitsperson 2 til lavterskel helse-
stasjon. Tillitsperson 1 er koordinator i prosjektet Vel 
Hima med egen styringsgruppe, referansegruppe og 
arbeidsgruppe
Haugesund kommune vil videreføre tillitsperson-
rollen fra 2012. Tillitsperson vil arbeide mot samme 
målgruppe og ha et formelt samarbeid med kriminal-
omsorgen/friomsorgen. Det medfører at prosjektet 
Vel Hima videreføres
Samarbeidspartnere: Kirkens bymisjon, kriminal-
omsorgen, Røde kors, distriktspsykiatrisk senter 
(DPS), psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og fastleger 
Erfaringer og suksesskriterier: Økt samhandling 

gjennom bruk av individuell plan har bidratt til å 
 ansvarliggjøre og aktivere brukere, fagpersoner og 
nettverk. Tilnærmingen har styrket egenskaper hos 
den enkelte bruker for å kunne ta kontroll over eget 
liv og helse. Prosjektet har også påvirket strukturelle 
forhold og livsbetingelser den enkelte bruker må for-
holde seg til. Bruk av individuell plan har formalisert 
samarbeidet med andre enheter/etater som fører 
til en felles er problemforståelse, bedre oversikt og 
 avklaring av videre oppfølging av den enkelte bruker. 
Bruk av individuell plan gir grunnlag for å sette mål 
og vurdere måloppnåelse
Kontaktperson: Jonny Danielsen 
jonny.danielsen@nav.no 
 

Kristiansand kommune
Innbyggertall: 82 394 
Mål: Å yte sammenhengende bistand ved å 
 kombi nere profesjonsbasert kompetanse med 
 egen erfaringskompetanse der forståelsen av 
 avhengighetsproblematikk er sentral
Målgruppe: Unge voksne, 18–25 år, med rus-
middelavhengighet som ønsker forpliktende 
 samarbeid med koordinator og en tillitsperson 
med egenerfaring på veien mot rusfrihet
Modell og metode: Partnerskapsmodell og 
 likemannsarbeid
organisering /forankring: Kristiansand kommune, 
Enhet for sosiale og forebyggende tjenester. Partner-
skap er formalisert gjennom avtale mellom bruker-
organisasjonen A-LARM. Gjennom prosjektet får unge 
brukere tildelt en  koordinator fra kommunen som 
skal ha ansvar for  koordinering av tjenester og 
 ut arbeide individuell plan sammen med brukeren. 
I  tillegg får brukerne en likemann, en tidligere 
 rusmiddelavhengig som har personlig erfaring, 
«gått veien før» og klart det
Samarbeidspartner: Bruker- og pårørende-
organisasjonen A-LARM
Erfaringer og suksesskriterier: Økt samhandling 
gjennom bruk av individuell plan har bidratt til økt 
brukermedvirkning og ansvarliggjøring av den 
 enkelte bruker, ansvarsgruppen og nettverket  ellers. 
Koordinator funksjonen har vært avgjørende i dette 
arbeidet. Ved å ta i bruk likemannsarbeid og 
 relasjonell bistand i koordinerte rehabiliteringsløp, 
har en lykkes med å fremme sosial inkludering, 
 mestring og økt innsikt i eget behandlingsbehov. 
 Erfaringene, metodeutviklingen og samhandlings-
praksisen i prosjektet videreføres blant annet i 
 tilknytning til planlagte etablering av et rehabili-
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terings- og  kompetansesenter i regionen. Dette 
 tiltaket anses å rette seg mot tilsvarende målgruppe 
og anvendelse av bruker kompetanse i forbindelse 
med mentor ordringer er et sentralt element i 
 konseptet
Kontaktperson: Aida Krpo
Aida.Krpo@kristiansand.kommune.no

Kristiansund kommune
Innbyggertall: Ca 23 000 
Mål: 
•	 bidra til at personer med rusrelaterte problem får 

et mer tilgjengelig, helhetlig og individuelt 
 til passet tjenestetilbud i kommunen

•	 at flere får utarbeidet individuell plan 
•	 faglig utvikling og utprøving av ulike modeller 

og metoder i rusarbeidet
Målgruppe: Unge jenter, fortrinnsvis under 20 år, 
som er i ferd med å utvikle, har utviklet eller er på 
vei ut av rusmiddelavhengighet og som trenger 
 koordinerte tjenester
Modell og metode: IDDA, TIO (Tettere Individuell 
Oppfølging) og LØFT (Løsningsfokusert tilnærming) 
samt forsterket fokus på bruk av individuell plan 
som et aktivt verktøy i arbeidet
organisering/forankring: Rusteamet ved NAV 
 Kristiansund 
Samarbeidspartnere: Enhet for psykisk helse 
i  kommunen samt rusteamet ved psykiatrisk 
 poliklinikk
Kontaktperson: Hild Fagerli 
Hild.Fagerli@nav.no

Lindås kommune
Innbyggjartal: 14 800
Mål: At brukar får eit tenestetilbod som er heil-
skapleg, tilgjengeleg, samanhengande og individuelt 
tilpassa. At alle som treng det, skal ha individuell 
plan. At tillitsperson vert implementert som metode 
i ordinær tenesteyting
Målgruppe: Rusmiddelavhengige. Brukar må sjølv 
ønskje tiltaket og ha behov for koordinerte tenester 
Modellval: Tett Individuell Oppfølging. Tett på – til-
gjengeleg – fleksibel – forutsigbar – tålmodig. 
 Ambulant og oppsøkande teneste. Møter brukar på 
den arena han sjølv ønskjer og føler seg trygg
organisering/forankring: Del av eining for helse-
tenester, avdeling for psykisk helse og rus
Samarbeidspartar: Nav, fastlegar, bestillarkontor, 
heimetenesta, Helse Bergen v/ avdeling for rus-

medisin, rusinstitusjonar, Stiftelsen Bergens-
klinikkene, Helse Bergen v/psykiatrisk divisjon 
– særskilt poliklinikkar
Erfaringar og suksesskriteriar: Ved å jobbe tett på 
med individuelle tiltak til kvar einskild brukar, støtte 
og stille krav, oppnår vi resultat og at brukar får ein 
betre kvardag
Kontaktperson: Merethe Landaas
merethe.landaas@lindas.kommune.no

Oslo kommune - Bydel Stovner
Innbyggertall: 29 746
Mål:
•	 sørge for at den enkelte bruker får et integrert 

 tjenestetilbud 
•	 økt brukermedvirkning
•	 at tillitspersonene følger opp brukerne så tett som 

de ønsker og trenger 
•	 opprette og koordinere tjenester brukerne har krav 

på samt øke bruken av individuell plan i bydelen
•	 ta del i å videreutvikle bomiljøtiltaket Kafé Være-

stedet, i et område med konsentrasjon av kommu-
nale utleieboliger

Målgruppe: Brukere av sosialtjenesten som har 
 rusrelaterte problemer og behov for sammensatte, 
langvarige og koordinerte tjenester
Modell og metode: Case management med vekt på 
meglerfunksjonen og koordinatorrollen
organisering/forankring: NAV Stovner, sosial-
tjenestens oppfølgingsseksjon 
Samarbeidspartnere: Rusmiddeletatens lavterskel-
tilbud, fastleger, statlige og kommunale tjenester i 
Nav, ARA Grorud, Kirkens bymisjon/24:SJU, helse-
foretak, pårørende, samt andre tjenester i bydelen
Erfaringer og suksesskriterier: Å arbeide med 
 brukerne der de er, ut fra deres egne behov. Enighet 
om én felles målsetting som vi sammen kan arbeide 
for å oppnå. Å bruke ansvarsgruppen som et støtte-
nettverk for den enkelte. Erfaringsseminar for våre 
samarbeidspartnere hvor erfaringene i prosjektet blir 
belyst. Gjennom forsøket er det utviklet en egen mal 
for individuell plan (IP) tilpasset målgruppens behov, 
samt kartleggings- og dokumentasjonsverktøy
Kontaktperson: Hege Ellefsen 
hege.ellefsen@bsr.oslo.kommune.no 

 
Oslo kommune – Rusmiddeletaten 
Innbyggertall: 600 000
Mål: 
•	 øke graden av samarbeid med ansvarlig bydel
•	 strukturere planer og ønsker
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•	 bistå med mer permanent bolig
•	 planlegge løslatelse fra fengsel 
•	 bidra til økt fokus på helse (fastlege, tannhelse, 

 avgiftning, LAR) 
•	 utvikle en lokal variant av Case management
Målgruppe: Personer med rusrelaterte problemer 
som hyppig benytter seg av akuttjenester i 
 kommunen og som samtidig har manglende 
 samarbeid med ansvarlig bydel. I tillegg personer 
med rusrelaterte problemer som har liten kontakt 
med hjelpeapparatet generelt
Modell og metode:  
•	 tett dialog med aktuelle samarbeidspartnere 
•	 «ut av kontoret» – oppsøkende arbeid
•	 følgetjenester/ påminning om avtaler
•	 motiverende intervju, empowerment, LØFT, 

 narrative perspektiver
•	 lokal variant av Case management
organisering/forankring: Et samarbeid mellom 
 Rusmiddeletaten, Oslo kommunes storbyavdeling 
(Bydel St Hanshaugen) og Legevakten i Oslo. Organi-
sert under Rusmiddeletaten, Seksjon Oppsøkende og 
MAR (Medikamentasssistert rehabilitering)
Samarbeidspartnere: Samtlige bydeler, andre tiltak 
i Rusmiddeletaten som Uteseksjonen, Oppsøkende 
tjeneste og lavterskel institusjoner, samt andre gate-
nære tiltak i regi av frivillige organisasjoner og 
 brukerorganisasjoner 
Erfaringer og suksesskriterier: 
•	 kontinuitet og langsiktighet - følge klient  uavhengig 

av situasjon/bosituasjon (uteboende, lavterskel-
institusjon, fengsel, sykehus etc.)

•	 tilgjengelighet – få brukere per ansatt
•	 fleksibilitet – prioritering ved behov
•	 veiledning – kontinuerlig diskusjon og refleksjon 
•	 godt samarbeid med ansvarlig bydel
At tillitsperson har samlet oversikt over klientens 
 situasjon gjennom å få leserettigheter til Rusdata 
(register med blant annet journalnotater fra Rus-
middeletaten sine tjenesteteder) bidrar til at planene 
deres blir videreført til tross for utskrivelser og/eller 
bytte av bosted
Kontaktperson: Anne Katrine Sivesind 
anne.katrine.sivesind@rme.oslo.kommune.no

Os, Tolga og Tynset kommuner
Innbyggertall: Til sammen ca 10 000   
Mål: At brukerne får/søker den hjelpen de rett messig 
har krav på fra ulike instanser ved hjelp av at en 
 tillitsperson bruker all sin tid i direkte kontakt med 
brukerne

Målgruppe: Personer over 18 år som har eller har 
hatt et problemfylt forhold til rusmidler.
Modell og metode: Oppsøkende, tilgjengelig, 
 lavterskel
organisering/forankring: Inter kommunalt 
 samarbeid. Organisert i Psykisk helse tjeneste 
i  Tynset kommune og i Nav i kommunene Os ogTolga.
Sentrale samarbeidspartnere: DPS (distrikts-
psykiatrisk senter), psykisk helsetjeneste i 
 kommunen, lensmannskontoret, Nav, fastlegene
Erfaringer og suksesskriterier: At mennesker som 
har mange belastninger og ikke selv oppsøker/ 
nyttiggjør seg hjelpeapparatet, har fått bistand til 
dette via tillitspersonen sin oppsøkende virksomhet 
og gitt videre veiledning. At region- og skolesenteret 
Tynset har større utfordringer med rus og kriminali-
tet enn Tolga og Os, har vanskeliggjort interkommu-
nalt samarbeid. Geografiske avstander har også vært 
en utfordring for samarbeidet
Kontaktperson: Torill Urset Erlimo
torill.urset.erlimo@nav.no
 

Rana kommune
Innbyggertall: 25 000
Mål: 
•	 faglig utvikling og utprøving av ulike metoder for 

å nå yngre brukere som ikke har vært i stand til å 
nyttiggjøre seg hjelpeapparatet 

•	 gjøre brukeren i stand til å ta kontroll over eget liv, 
og ta valg som gjør at økonomisk bistand fra Nav 
ikke blir deres livsgrunnlag over lang tid 

•	 prøve ut nye måter for å øke bruken av individuell 
plan eller andre egnete planverktøy for målgruppen

 Målgruppe: Yngre sosialhjelpsmottakere mellom 18 
og 30 år som står i fare for å utvikle eller har et eta-
blert rusmiddelmisbruk
organisering/forankring av prosjektet: 
 Rus tjenesten i kommunens sosialavdeling 
Samarbeidspartnere: Nav, andre prosjekter i 
 kommunen, arbeidsmarkedsbedrifter, rustjenesten, 
kriminalomsorgen og arbeidsgivere
Erfaringer og suksesskriterier: 
•	 å starte med enkle, oversiktlige planer er suksess-

kriterier 
•	 å ha god tid til hver enkelt bruker og derved ha 

 muligheten til å være tilgjengelige når den enkelte 
er klar for endring 

•	 refleksive samtaler bidrar til å holde fokus på den 
enkeltes ressurser og motiverer den enkelte til å 
 realisere sitt potensial

Kontaktperson: Tim Heine Seterdal
tim.heine.seterdal@rana.kommune.no
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Ringsaker kommune 
Innbyggertall: 32 524 
Mål: Å bidra til at mennesker med rusrelaterte 
 problemer får et mer tilgjenglig, helhetlig, og 
 individuelt tilpasset tjenestetilbud i kommunen, 
samt å fremme sosial inkludering og livsmestring for 
den enkelte. Opprette en rusfri aktivitets- og syssel-
settingsarena med tilbud om aktivitet og syssel-
setting, måltider og sosialt fellesskap der tillit s-
personene er tilgjengelig og kan bistå brukeren 
gjennom de ulike systemnivåene, være en støtte-
spiller og en motivator
Målgruppe: Brukere av tillitspersonordningen som 
er valgt ut av rusteamet er mennesker som 
•	 er i ferd med å utvikle, har utviklet eller er på vei 

ut av rusmiddelmisbruket
•	 har behov for oppfølging før, under og etter 

 behandling/rehabilitering og oppholde i institu-
sjoner/fengsel

Modell og metode: En brobyggermodell til de ulike 
tjenestesystemene, og der tjenesteytingen er ambu-
lant via møteplassen Solsia eller ved hjemmebesøk 
Metoder: Individuelle samtaler, fysisk aktivitet, 
 selvhjelpsgrupper, brukermedvirkning, motiverende 
intervju og kartleggingsmetoder
organisering/forankring: NAV Ringsaker er 
 prosjektets eier. Avdelingsleder for Avdeling spesial-
oppfølging er prosjektets oppdragsgiver. Teamleder 
for rusteamet i kommunen er prosjektleder. Styrings-
gruppe der Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
(RIO) deltar aktivt
Samarbeidspartnere: Prosjektet boligsosial opp-
følging, OBS (oppfølging-bolig-samarbeid) og LAR-
prosjektene, DPS (distriktspsykiatrisk senter), Kultur 
& Fritid, fastleger, psykiatritjenesten i kommunen, 
økonomisk veileder og andre veiledere i Nav, RIO
Erfaringer og suksesskriterier: Etablering av 
 aktivitets- og sysselsettingsarenaen Solsia har vært 
et viktig faglig grep for å etablere kontakt med og 
skape relasjoner til brukerne utover samtaler ved 
Nav- kontoret og ansvarsgruppemøter. Arenaen er 
godt egnet til å fremme mestring og læring og 
 bidrar til at mange brukere opplever økt livskvalitet. 
Ved å benytte Solsia som base har likemannsarbeid 
innenfor RIO og Mental helse blitt styrket og selv-
hjelpsgrupper med ulike tema dannes. Med bedre 
 tilgjengelighet har målgruppa mottatt flere tjenester 
fra Nav som for eksempel arbeidsevnekartlegging og 
deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Tillits-
personforsøket har bidratt både til metode- og 
 kompetanseutvikling og til en generell styrkning 
og bruker tilpasning av det kommunale rusarbeidet 
i Ringsaker

Kontaktperson: Merete Borgen
Merete.Borgen@nav.no
 

Sandefjord kommune 
Innbyggertall: 43 648 
Mål: 
•	 gi tett individuell oppfølging av valgte målgrupper 
•	 opprette koordinerende enhet for voksne med 

 ansvar for opplæring av ansatte i bruk av 
 individuell plan 

Målgrupper:  
•	 ungdom i alderen 18 til 25 år som er i ferd med 

å utvikle, har utviklet eller er på vei ut av rus-
middelmisbruk

•	 personer med rusrelaterte problemer som opp søker 
lavterskeltilbudet på Sosialmedisinsk senter 

•	 personer som har psykiske og/eller somatiske 
 lidelser samt rusrelaterte problemer og har vedtak 
på hjemmetjenester, men som er vanskelig til-
gjengelige for de ordinære hjemmetjenestene

Modell og metode: Motiverende samtale (MI) og 
 klient- og resultatstyrt praksis (KOR) som samtale-
metoder. To ulike modeller for oppfølging ble testet 
ut: Koordinator/tillitsperson i samme person og 
 tillitsperson og koordinator i nært samarbeid
organisering/forankring: Styringsgruppe er helse- 
og sosialetatens ledergruppe, organisert under 
 avdeling for utredning og saksbehandling. Opp-
rettelse av koordinerende enhet for voksne i samsvar 
med samhandlingsreformen er inkludert i strategisk 
plan for helse- og sosialområdet
Samarbeidspartnere: Nav, Sosialmedisinsk senter 
(kommunens rus- og psykiatritjeneste), hjemme-
tjenestene, boligkontoret, Psykiatrien i Vestfold 
(PiV), fastlegene m.fl.
Erfaringer og suksesskriterier: Brukere melder at 
de ikke er i behov av individuell plan fordi de har 
 enkoordinator med «full oversikt». Utfordringer med 
å gi tjenester til en del av dem med rusproblemer 
og psykiske lidelser, er at de sliter med å holde på 
motivasjonen, møter ikke til avtaler og er vanskelig 
å hjelpe uten en langvarig kontaktetableringsfase. 
Selv om ikke alle har behov for flere og sammensatte 
tjenester, har de likevel et stort behov for koordine-
ring. Hjemmetjenesten opplever nå at de lettere 
 kommer til med sine tjenester, og kan bidra til skade-
reduksjon. Suksesskriterier har vært å ha tid nok til 
tett oppfølging, vise fleksibilitet, tilstedeværelse, ut-
fordre brukeren til å ta ansvar selv, skape mestrings-
opplevelser, være «tolk» i samtaler, individuell plan 
for de som ønsker og klarer det, få god veiledning av 
tillitspersonene, jobbe «ut av  kontoret» samt ha god 
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kjennskap til tjenestetilbudet
Kontaktperson: Ingelin Tangestuen
ingelin.tangestuen@sandefjord.kommune.no

Steinkjer kommune
Innbyggertall: 21 250
Mål: Gjennom brukermedvirkning skal den  enkeltes 
mulighet for mestring og kontroll over eget liv 
 styrkes
Målgruppe: Innbyggere i Steinkjer med rus-
middelproblemer og som har store utfordringer med 
å komme i en konstruktiv dialog med det offentlige
Modell og metode: Samhandlingen med bruker har 
tatt utgangspunkt i en utforskende (eklektisk) 
 til nærmingsmodell med Løft og motiverende intervju 
(MI) som sentrale metoder
organisering/forankring: NAV Steinkjer
Samarbeidspartnere: Kompetansesenter rus 
 Midt-Norge, andre tjenester og enheter i Steinkjer 
Kommune, Kirkens Sosialtjeneste og andre frivillige 
organisasjoner
Erfaringer og suksesskriterier: Gjennom tett opp-
følging over tid, har man oppnådd et bedre forhold 
til noen av de tyngste brukerne NAV Steinkjer har på 
sine oppfølgingslister. Gjennom større tilgjengelighet 
hos tillitspersonen, har brukere blitt tryggere i møte 
med det offentlige hjelpeapparatet. De har tatt del i 
relevante hjelpe- og aktivitetstiltak og uttrykker en 
mindre skepsis overfor Nav-systemet. Oppfølging 
av få personer, har gjort det mulig for tillitspersonen 
å komme i en god relasjon med brukerne. Med 
 utgangspunkt i dette, har et samarbeid i forhold til 
livsstilsendringer fått et hovedfokus, hvor bruker-
medvirkningen har vært sentral
Kontaktperson: Anders Haraldsen
Anders. Haraldsen@nav.no

Stord kommune
Innbyggertall: 17 758
Mål: 
•	 styrke den individuelle oppfølginga i kommunen
•	 sørgje for at brukarar mottek forsvarlege tenester
•	 gjera tenestene tilgjengelege for dei som fell 

 utanfor kommunens ordinære tilbod
•	 fleksible tenester
•	 betre samhandling med spesialisthelsetenesta
•	 vera ein ressurs for pårørande
Målgruppe: Folk med rusrelaterte vanskar
Modell og metode: Tillitsperson vart hausten 2008 
lagt inn som del av sosial og førebyggande tenester. 

Tillitsperson har arbeida etter prinsipp frå ABS- 
metoden med kartlegging og motiverande intervju 
i tett samhandling kring den einskilde brukar
organisering/forankring: Sosial og førebyggande 
tenester. Har lokalar i lag med Probis (Program 
 Bustadlause i Stord kommune) og Maris (Lar/ 
Lavterskel Helsestasjon)
Samarbeidspartnarar: Nav, Probis, DPS (distrikts-
psykiatrisk senter), Maris (Medikamentassistert 
 rehabilitering i Stord), lavterskel helsestasjon, 
 utekontakten, fastlegar
Erfaringar og suksesskriterium: Tillitsperson 
på Stord arbeider lavterskel. Det har vore mange 
som har teke kontakt, men i løpet av tre år har 
35 personar mellom anna fått hjelp til:
•	 å kontakte lege
•	 fylging til ansvarsgrupper
•	 fått hjelp under opphald i fengsel
•	 hjelp til å skrive søknader til dømes om 

 kvalifiseringsstønad
•	 hjelp til å skrive CV
•	 bistand når politiet treng å snakka med dei
•	 bistand i overgangsfasar med medisinar
•	 henvisning til tverrfagleg spesialisert behandling 
•	 fått oppfylging på institusjon
•	 fått utarbeida individuell plan
Kontaktperson: Kenneth Stenbråten
kenneth.stenbraten@stord.kommune.no

Stryn Kommune
Innbyggertall: Ca 7000 
Målgruppe: Hovudfokus på vaksne i alder frå 18 år 
og oppover, men med vekt på å nå unge og unge 
vaksne i risikosona (tidleg intervensjon) og 
 menneske som har behov for oppfølging før, under 
og etter behandling/rehabilitering og opphald i 
 institusjon eller fengsel
organisering/ forankring: NAV Stryn, som ein del 
av det kommunale tenestetilbodet. Prosjektet er elles 
forankra i kommunens administrative toppleiing og i 
helse- og sosialutvalet 
Samarbeidspartnarar: Kollegaer på Nav-kontoret, 
ungdomskontakt, MOT-prosjektet i kommunen, fast-
legane i kommunen, Nordfjord psykiatrisenter, pleie- 
og omsorgstenesta, psykiatritenesta og psykisk 
 helsearbeidar, barnevernstenesta, flyktningtenesta, 
politiet, vidaregåande skule, bedriftshelsetenester, 
ulike samarbeidsfora med fokus på rus og føre bygging
Erfaringar og suksesskriterium: Kommunen har 
stort behov for ei slik teneste. Aktivt miljøarbeid 
har vore essensielt i dette arbeidet. Heimebesøk og 
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tilgjengelegheit har gitt gode resultat. Tett og godt 
samarbeid med Nav og andre kommunale instansar 
har og vore sers nyttig
Kontaktperson: Knut Sande
Knut.Sande@stryn.kommune.no

Tinn kommune
Innbyggertall: 6018 
Mål: Å bidra til at mennesker med rusrelaterte 
 problemer får et mer tilgjengelig, helhetlig, 
 sammenhengende og individuelt tilpasset 
  kommunalt tjenestetilbud 
Resultatmål: 
•	 styrket samhandling mellom tjenester, slik at den 

enkelte bruker får et helhetlig og samordnet tilbud
•	 at brukerne opplever å få tilgjengelig, helhetlig og 

individuelt tilpasset tjenestetilbud
•	 at brukere som ønsker det, får utarbeidet 

 individuell plan 
•	 at brukerne medvirker mer
•	 at brukerne og deres pårørende opplever økt sosial 

inkludering, aktivitet og livsmestring 
Målgruppe: Mennesker under 50 år som er i ferd 
med å utvikle, har utviklet eller er på vei ut av 
 rusmiddelavhengighet, og som har behov for 
 koordinerte tjenester
Modell og metode: En helhetlig forståelse basert på 
et holistisk menneskesyn og eksistensiell forståelses-
modell med humanistisk verdigrunnlag 
organisering/forankring: Psykiatritjenesten
Samarbeidspartnere: Nav, fastlegene, pleie- og 
 omsorgstjenesten, DPS (distriktspsykiatrisk  senter), 
Borgestadklinikken, Rjukanlys AS og frivillige 
 organisasjoner 
Kontaktperson: Bjørn Sverre Birkeland 
bjorn_sverre.birkeland@tinn.kommune.no

Tromsø kommune
Innbyggertall: 68 239 
Mål: Gi tett individuell oppfølging med deltakere 
med behov for koordinerte tjenester inntil det er 
opprettet samarbeid med hjelpeapparatet der delta-
kers  interesser og trygghet er ivaretatt
Målgruppe: Mennesker over 18 år som er på vei til å 
få et rusmiddelproblem, er rusmiddelavhengige, eller 
på vei ut av rusmiddelavhengighet, og som ikke 
 klarer å nyttegjøre seg av det ordinære hjelpe-
apparatet
Modell og metode: Brobyggermodellen – å være et 
klargjørende bindeledd mellom tjenestemottaker og 

tjenesteyter. «Ut av kontoret» -funksjon, miljø-
terapeutisk arbeid, relasjonsbygging, LØFT (Løsnings-
fokusert tilnærming), Motiverende intervju, fleksi-
bilitet, bruker medvirkning. Trinnvis prosess: Opprette 
 samarbeid med deltaker kartlegging av  deltakers 
behov ansvarsgruppe og individuell plan – rett hjelp 
til rett tid fra rett instans oppfølging av deltakers 
 ønsker og behov, påse at deltaker får hjelpen han/hun 
har krav på → sikre at deltaker er trygg og blir ivaretatt 
av hjelpeapparatet videre → avslutte 
organisering/forankring: Partnerskapsmodell 
 mellom Tromsø kommune, RIO (Rusmisbrukernes 
 interesseorganisasjon) og Marborg (Medikament-
assistert rehabiliterings brukerorganisasjon)
Tillitspersonene er ansatt i Tromsø kommune ved 
rus- og psykiatritjenesten, og stillingene er lagt inn 
under avdelingen Sosialmedisinsk senter
Samarbeidspartnere: Sosialmedisinsk senter, 
 Gatejuristen, Nav, Kirkens sosialtjeneste v/avdeling 
Huset, Røde Kors, LAR i nord og boligkontoret
Erfaringer og suksesskriterier: Av 33 deltakere er 
12 personer gått fra passiv sosialhjelp til trygde-
ytelser med tiltak; åtte er i skole eller arbeid. 
 Mennesker med rusmiddelproblematikk kan av ulike 
 årsaker ha vansker med å lese, skrive og oppfatte 
hva som formidles fra ulike systemer. Tillitsperson-
forsøket erfarer at faglig kompetanse om rusmiddel-
problematikk bør økes i kommunen. Dette innbefat-
ter også holdningsendringer
Kontaktperson: Trude Boldermo
trude.boldermo@tromso.kommune.no 

 
Trondheim kommune
Innbyggertall: 170 000
Mål: Undersøke muligheten for bedre kvalitet i hver 
enkelt sak når ansatte følger opp færre brukere.
Heve livskvaliteten for hver enkelt deltaker. Hindre 
videre ruskarriere
Målgruppe: Ungdom med rusmiddelproblemer under 
25 år
Modell og metode: Individuelt arbeid gjennom 
 ansvarsgrupper, mulighet for tett oppfølging ut fra 
brukers behov, individuell plan og nettverksarbeid
organisering/forankring: Midtbyen og Østbyen 
 – Trondheim kommune
Samarbeidspartnere: Helse- og velferdskontoret, 
Nav og fastlegene i kommunen
Erfaringer og suksesskriterier: Erfaringsoverføring 
til andre ansatte har vært gjort gjennom to felles-
samlinger og fortløpende refleksjoner i enhetens 
team. Ved en fellessamling var en bruker til stede 
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og bekreftet innhold i prosjektet samt fortalte om 
sin erfaring med å være prosjektdeltaker. Brukere 
sier i samtaler at de opplever at tett individuell 
 bistand virker.  Tillitspersonarbeidet har gitt tid og 
mulighet for bedre og tettere samarbeid mellom 
 involverte parter. Erfaring med at privat nettverk 
 stiller opp når de inviteres aktivt inn i ansvars-
gruppene rundt brukere. Bistand når behov er 
akutt gir god effekt
Kontaktperson: Boel Helgesen
Boel.Helgesen@trondheim.kommune.no 
 

Tønsberg kommune
Innbyggertall: 40 006
Mål: «Få tak i», tilrettelegge og samordne arbeidet 
rundt unge som ofte «glipper» i hjelpeapparatet. 
Fremme livsmestring og sosial inkludering. Arbeide 
med individuell plan og utvikling av en forenklet mal
Målgruppe: Personer mellom 18 og 27 år som er i 
ferd med å utvikle, har utviklet eller er på vei ut av 
rusmiddelproblemer
Modell og metode: Motiverende Intervju (MI) og en 
arbeidsmodell med høy grad av tilgjengelighet, også 
utover ordinær arbeidstid og i helger, samt fleksibili-
tet i arbeidsoppgaver og tilnærmingsmåter, med «ut 
av kontoret»-arbeid og tett oppfølging
organisering/forankring: Prosjekt LINK-iT er 
 organisert i virksomhet helse og administrativt lagt 
til seksjon for rus og psykisk helse
Samarbeidspartnere: Rusteam, psykisk helseteam, 
Nav, DPS (distriktspsykiatrisk senter), virksomheten 
Barn&Unge samt tiltak for funksjonshemmede
Erfaringer og suksesskriterier:
•	 brukerne har store sammensatte problemer, hoved-

sakelig med kombinasjon: rus og ADHD/ Asberger 
syndrom el. l.

•	 gode erfaringer er gjort med bruk av MI 
 (Motiverende intervju) eller deler av metoden

•	 tillit og relasjonsbygging er en forutsetning for å 
kunne få til en god prosess sammen med brukerne. 

•	 brukerne gir positive tilbakemeldinger på den høye 
graden av tilgjengelighet

•	 fleksibiliteten, tilgjengeligheten og kontinuitet, 
ser ut til å være sentralt for å få til gode suksess-
kriterier

•	 helhetlig samarbeid med bruker og andre instan-
ser, samt prosessen med individuell plan og tett 
opp følging, gir positive resultater

Kontaktperson: Taran Skudem 
taran.skudem@tonsberg.kommune.no
Ullensaker kommune

Innbyggertall: 30 000
Mål: Å gi et helhetlig og koordinert tilbud til mål-
gruppen, hvorav flere har vært «i systemet» i mange 
år, uten å ha fått den hjelpen de har hatt behov for. 
I tillegg til å jobbe med brukerne på individnivå, 
er det opprettet nye samarbeidsfora på systemnivå 
hvor denne målgruppen blir ivaretatt. 
Målgruppe: Personer med svært sammensatte 
 tjenestebehov
Modell og metode: Utviklet metode med et 
skalerings system som gir indikasjon på om det er 
samsvar mellom brukerens behov og den hjelpen 
som tilbys. I tillegg aktiv bruk av individuell plan og 
ansvarsgruppemøter. Tillitspersonene har hatt stor 
grad av fleksibilitet og tilgjengelighet for brukerne
organisering/ forankring: Avdeling for rus og 
avhengighet 
Samarbeidspartnere: Nav, ruspoliklinikk, Ahus 
(Akershus universitetssykehus), fastleger, 
 boligkontoret mv.
Kontaktperson: Hilde Fristad Rudolph 
hilde.fristad.rudolph@ullensaker.kommune.no 

Vadsø kommune
Innbyggertall: 6095
Mål: Målgruppen sikres mer tilgjengelige tjenester 
og økt sosial inkludering
Målgruppe: Mennesker som er i ferd med å utvikle, 
har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelavhengig-
het og som har behov for koordinerte tjenester
Modell og metode: Det gis tett individuell opp-
følgning ved hjelp av tillitspersoner, hvor det trekkes 
veksler på allerede eksisterende relasjoner som 
 finnes blant kommunalt ansatte i forhold til bruker-
gruppen. Det er etablert en ordning for tillitspersoner 
i Vadsø kommune, hvor engasjerte personer kan få 
en månedlig kompensasjon for å bistå brukerne på 
ettermiddag, kvelder og i helger. Dette kan betegnes 
som en type relasjonsmetodikk, og handler om å dra 
nytte av og vedlikeholde mellommenneskelige rela-
sjoner som finnes – for derigjennom å få til ønsket 
endring. Kommunen benytter seg også av eksterne 
 tillitspersoner i den utstrekning dette vurderes 
å være hensiktsmessig
organisering/forankring: NAV Vadsø. Tillitsperson-
prosjektet er overordnet sett forankret i kommunens 
Rusmiddelplan 2008–2011
Samarbeidspartnere: Kommunens helse- og 
 omsorgstjenester, Helse Finnmark, frivillige 
 organisasjoner og brukerorganisasjoner
Erfaringer og suksesskriterier: Kommunene har 
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hatt god erfaring med å spisse sin tilnærming inn 
mot relasjonsmetodikk. Det er i utgangspunktet 
satt et tak på 2 brukere pr. tillitsperson. Ingen av 
 tillitspersonene har myndighet i forhold til brukernes  
 økonomi – noe som kommunen har erfart er en 
 fordel. En utfordring er å finne riktig tillitsperson til 
riktig bruker. Sosialtjenesten i Vadsø kommune har 
klart å rekruttere personell som er engasjerte i for-
hold til brukergruppen, og de aller fleste har i «bunn» 
en relasjon med de brukerne som følges opp. Dette 
mener kommunen er viktig. Det rekrutteres tillits-
personer fra hjemmebasert omsorg/hjemmesyke-
pleien, psykiatrisk enhet, forebyggende team, ambu-
lansetjenesten, politiet samt fra sosialtjenesten i 
NAV Vadsø. Kommunen har en positiv utvikling i for-
hold til blant annet individuelle planer samt økt in-
teresse for rusbehandling blant brukere som har til-
litsperson. Kommunen har gode resultater i forhold 
til å opprettholde gode relasjoner med de fleste bru-
kerne som har deltatt i forsøket, over tid og uavhen-
gig av hvilken livssituasjon de befinner seg i. Kom-
munen vil tilstrebe å fortsette å jobbe på denne 
måten i tiden framover. Generelt har det blitt et økt 
fokus på denne brukergruppen i Vadsø kommune i 
løpet av forsøksperioden
Kontaktperson: Helge Roald
Helge.Roald@nav.no
 

Vennesla kommune
Innbyggertall: 13 000
Mål: Å bidra til at mennesker med rusrelaterte 
 problemer får et mer tilgjengelig, helhetlig, 
 sammenhengende og individuelt tilpasset tjeneste-
tilbud i kommunene. Fremme økt sosial inkludering 
og livsmestring for den enkelte, samt at flere rus-
middelavhengige får utarbeidet individuell Plan 
og at planen blir brukt som et aktivt verktøy i 
 am handlingen mellom bruker og tjenesteyter(e) 
Målgruppe: Mennesker som er i ferd med å utvikle, 
har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelavhengig-
het og som har behov for koordinerte tjenester. Det 
har vært særlig fokus på mennesker som har behov 
for opp følging før, under og etter institusjonsopp-
hold/fengsel
organisering/forankring: NAV Vennesla ved 
 rus-teamet
Samarbeidspartnere: Nav, Enhet for psykisk helse, 
pårørendeorganisasjoner, Frivillighetssentralen, 
 Sykehuset, legesenteret, behandlingsinstitusjoner
Modell og metode: Profesjonell utøver er tillits-
person, med bruker- og pårørendeorganisasjoner 

som delansvarlige for veiledning og opplæringstiltak. 
Koordinator har fokus på utvikling av koordinatorrol-
len og systematisk arbeid med individuell plan. For 
å oppnå brukermedvirkning på systemnivå er 
 samarbeid inngått med Rusmisbrukernes interesse-
organisasjon (RIO)
Kontaktperson: Rolf Velle, rolf.velle@nav.no 

Øksnes kommune
Innbyggertall: 4438 
Mål: Hente erfaringer med og kunnskap om nye 
 samarbeidsmodeller
Målgruppe: Mennesker som er i ferd med å utvikle, 
har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelavhengig-
het og som har behov for koordinerte tjenester
Modell og metode: Partnerskapsmodell  mellom 
 kommune og arbeidsmarkedsbedriften ASVO AS. 
 Benyttet metodene LØFT (Løsningsfokusert 
 til nærming), Oppsøkende virksomhet -«Ut av 
 kontoret») og Case management
organisering/forankring: Partnerskapsmodell med 
samarbeidsavtale mellom Øksnes kommune (eier og 
driver av prosjektet) og Øksnes ASVO AS der 
 stillingene/funksjonene er opprettet. Prosjekt-
organisert etter plan vedtatt av kommunestyre og 
med egen styringsgruppe 
Samarbeidspartnere: Øksnes kommune, Øksnes 
ASVO AS, NAV Øksnes, MARBORG (Medikament 
 assistert rehabilitering brukerorganisasjon), RIO 
(Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) og Mental 
helse Øksnes
Erfaringer og suksesskriterier: Positive erfaringer 
med å videreutvikle rollen som tillitsperson i sam-
arbeid med brukerorganisasjonene
Kontaktperson: Torbjørn Lahti 
torbjorn.lahti@oksnesasvo.no 



Psykisk helse og rus
Pb. 7000 St. Olavs plass,  
0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050   
Faks: 24 16 30 01
www.helsedirektoratet.no

Tett individuell  oppfølging av mennesker 
med behov for sammensatte  tjenester

Tillit, tid, 
tilgjengelighet




