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• Min bakgrunn: 

• Fengselspsykiatrisk poliklinikk 

• Ruspoliklinikken Mortensrud 

• Psykiatrisk legevakt 

• Privat barneverninstitusjon 

 

• Hovedmål: Øke mulighetene for gode og 
produktive samtaler med de unge om 

deres rusbruk. 
 



Noen påstander om rus: 

• Å snakke om rus er ikke farlig 

•  De fleste unge med rusproblematikk har mye ambivalens 

•  Rusen har alltid en eller flere funksjoner 

•  Rus er godt 

•  Rusing er rasjonelt, man velger rusen 

•  Rusbruk kan være mestring (eller forsøk på det) 
•  Rusavhengighet ingen sykdom (men man kan bli syk av 

rusbruk) 

•  Fysisk avhengighet er ikke så viktig 

•  Det letteste er å bli rusfri, det vanskelige er å forbli rusfri 

(utdyp her….) 

 



Produktive samtaler om rus… 
Noen tips til terapeuten 

Holdning: 
•  Teknikk er viktig, men holdning er viktigere. 

•   Bekreftende, ikke-moralsk og ikke-dømmende holdning er 

en forutsetning. Vær nyskjerrig, vær ekte! 

• Viktigst å få til samtale om rusbruk, de spesifikke 

spørsmålene mindre viktige 

Interesse:  
• Med reelt ønske om å forstå så vil man også oppleves som 

interessert. (Kartlegging er fint, men ikke nok) 

• De fleste ønsker i større grad å snakke med noen som man 

opplever er interessert i det man har å si. 

• Tar i liten grad i mot råd og innspill av noen som ikke forstår 

meg 

 



 
 

 

Godta motstand: 
 Regn med motstand (ikke det samme som uvilje)  

 De unge har i mindre grad erfart de negative sidene ved 
mye rusbruk  

 Unngå ”ja, men…” kommunikasjon. Går man ”med” 
motstanden , så vil motstanden synke  

 ”Senke” ambisjonsnivået til terapeuten. Ikke ”prøv” 
spesifikt å endre i starten 

 Humor er lov 

Utforsking: 
 Stille åpne spørsmål. Unngå «utspørring» 

 NB! Utforske rusens funksjoner (positive og negative)  

 Viktig å bruke tid på de positive først, som vil øke 
mulighetene for å snakke om de negative sidene.  

  Rusens funksjoner en gyllen vei inn til andre vansker  

 Utforsking av motivasjon for endring. Hvor ”er” 
ungdommen? 



 
 
 
 

 

 

 

Gode hjelpemidler for 

motivasjonsarbeid: 

•Aktiv lytting (utdyp, speile, oppsummeringer, dobbeltsidig 

refleksjon) 

• Skeiv lytting (Lytte etter endringsrettede utsagn, blåse” opp 

de små endringene)  

• Ambivalensvekting (NB: Ta først de positive, og bruk tid) 

• Utforske kort-tids og langtidseffekter (bl.a hva vil du tape, hva 

vil du få?) 

•  Skalering 

• ”Endringshjulet”(Prochaska og DiClemente)  

• Utforske fremtidsønsker, og utforske hva slags rolle rusen 

spiller her. Eks: 

• Konkretisering 



Motivasjon for endring påvirkes av 
troen på endring (mestringstillitt): 
 

• Jeg vil ikke prøve å endre på noe hvis jeg ikke har tro på at 
jeg er i stand til det.  

  
• Tydeliggjøring av hva som hindrer troen på å få det til. 

 
• Utfordre pasientens grunner for å ikke få det til. ”Angripe 

hjelpesløshet” 
 

• Formidle håp og tro.  
 

• Stimulere til stolthet, ved f.eks å flytte fokus fra å ha 
”mislyktes” til å det å klare å ”reise seg”. 
 

• Mange metoder, bl.a skalering og utforsking av  tidligere 
suksess/mestring/unntak 

 
 



Tydeliggjøring: 

• Man bør vite hva man skal endre og hvorfor. Dette må 

komme fra ungdommen 

• (Eks: «La oss utforske litt sammen: Hvordan ønsker du at 

din livssituasjon er annerledes om 1 år? Og i hvilken grad 

vil du få til dette dersom du velger å røyke som nå?» 

 

• Bruk ordet valg eller å velge (evt andre ansvarliggjørende 

ord). Ved at man opplever å velge å ruse seg, så vil det 

være lettere å se at man kan velge annerledes 

 



Informasjon som verktøy: 
 

 

 
• Gi informasjon, men timing viktig,  

 

• ”Be om lov” til å informere (et ”ja”, forplikter å lytte 

til informasjonen) 

 

• Be om tilbakemeldinger og kommentarer fra 

pasient. 

 



Og ikke minst……Tid:  
 

 

 

• Skynde seg langsomt som terapeut 

 

• La pasienten få tid.  

 

• Gode intervensjoner krever god kjennskap til 

pasienten og rusbruken. 

 

 


