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Kompetansesenter rus – region sør (KoRus - Sør) er ett av syv
nasjonale kompetansesentra på rusfeltet, som arbeider på oppdrag
fra Helsedirektoratet.
Vi henvender oss til kommunene i fylkene Buskerud, Telemark,
Vestfold, Aust- og Vest Agder, samt spesialisthelsetjenesten i
helseregion sør-øst. Vi har et nasjonalt ansvar på vårt spissområde,
som er gravide rusmiddelmisbrukere og rusproblematikk i familier
med små barn.
Som et regionalt kompetansesenter skal vi:
• Sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig
kompetanse
• Bidra til statlige satsinger på rusmiddelfeltet i den enkelte region
• Ivareta nasjonale spisskompetanseområder
Kompetansesentrenes primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å
formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte
metoder. Virksomheten skal bidra til å styrke organisering,
kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Sentrene har oppgaver
innen forebygging, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.
Sentrene har også en sentral rolle i implementeringen av nasjonal
rusmiddelpolitikk.
KoRus - Sør er tilknyttet Borgestadklinikken Blå Kors
Sør. Vi samarbeider nært med klinikken. Familie – og
generasjonsperspektivet er sentralt for Borgestadklinikken.
Det innebærer at vi ikke bare fokuserer på den som har et
rusmiddelproblem, men også på hvilke konsekvenser rusproblemer
har i et familiært, sosialt og samfunnsmessig perspektiv.
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Ti råd til pårørende
• Snakk med nokon om situasjonen du opplever, både
fagfolk og vener eller familie som du har tillit til. Du er
ikkje svak, men sterk, dersom du søkjer hjelp.
• Skaff informasjon om kva hjelpetilbod som finst for
den som rusar seg og spør om vekomande vil ha denne
informasjonen.
• Hugs at det ikkje nyttar å presse nokon til å søkje hjelp.
• Ikke gjer «alt mogleg» for den som rusar seg, spør heller
kva du kan gjere. Men ikkje gjev hjelp som held oppe
rusinga.
• Ver merksam på at ein konsekvens av rusing ofte er
manipulasjon.
• Ikkje tvil på kjærleiken du har til den som rusar seg sjølv
om du må setje grenser.
• Ikkje kutt ut sosiale aktivitetar og feriar.
• Bruk tid med dei i familien og nettverk som ikkje har
rusproblem.
• Lær deg å kjenne eigne behov og kva område du treng å
setje grenser på. Prøv å ta godt vare på deg sjølve.
• Det er ikkje di skuld at den du er glad i vel å ruse seg!
(Skartveit, 2010)
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Forord
Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv. Dette innebærer blant
annet at vi ser på rus-/avhengighetsproblematikken som et relasjonelt problem som berører flere enn misbrukeren. Klinikken gir egne behandlingstilbud til pårørende som har blitt
påført så store belastninger at de blir hjelpetrengende for sin egen del. Kategorien pårørende betegner her foreldre, samlivspartnere, tidligere samlivspartnere, voksne barn, søsken og
andre som definerer seg som nære pårørende. I tillegg trekkes pårørende inn som en ressurs
i behandlingen av rusmiddelmisbrukere.
Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en kartlegging av pårørendepasienter som er
gjort i perioden 2009-2011. Materialet omfatter kun pasienter som har søkt behandling for
egen del som et resultat av det å være pårørende. Kartleggingen følges opp hvert tredje år,
og denne rapporten er den tredje i sitt slag fra Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken (KoRus – Sør). Vi ønsker å følge pårørendegruppa over tid, for gjennom dette å
se om det er noen endringer hos de som søker hjelp. Er det de samme gruppene som kommer og strever de med de samme tingene som ved tidligere kartlegginger? Ved å kartlegge
pårørendegruppa over tid, kan vi vurdere og eventuelt justere vårt behandlingstilbud ut fra
disse vurderingene.
KoRus – Sør er gjennom sin tilknytning til Borgestadklinikken også svært opptatt av familie- og generasjonsperspektivet. Det har en sentral plass i alt arbeid vi gjør, og preger hele
senterets drift.
Stortingsmelding 30 (2011-2012) introduserer begrepet passiv drikking, som omhandler
konsekvensene for tredjepersoner ved rusmiddelmisbruk. I dette ligger blant annet fokuset
på pårørende og deres situasjon. Det understrekes i Stortingsmeldingen at dette perspektivet skal være en premissleverandør for utvikling av rusmiddelpolitikken.
Vi ønsker med denne rapporten å gi en bredere forståelse av problematikken knyttet til det å være
pårørende, og håper den kan være med på å danne grunnlag for videre arbeid i pårørendefeltet.
Rapporten er utarbeidet av spesialkonsulentene Ann-Beate Myhra og Rosanne Kristiansen
ved Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken.
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Rikke Syvertsen Raknes
Leder KoRus – Sør

6

1. Hovedfunn

Pårørendepasienter er en gruppe med store livsbelastninger, noe som gir utslag på deres
psykiske og fysiske helse. De resultatene som presenteres i denne rapporten kan ikke generaliseres til gruppa «alle pårørende», siden dette ikke er et representativt utvalg. Dette er
data fra pasienter som har henvendt seg til oss for å få behandling for plager knyttet til det
å være pårørende. Ut fra vår kartlegging ser vi at dette er en pasientgruppe med et omfattende hjelpebehov.
Det er så få som 2,8 % av pårørendepasientene som oppgir at de aldri har hatt psykiske
plager som de mener er knyttet til det å være pårørende. Pårørendepasientene rapporterer
om svært høye forekomster av nedstemthet (79,9 %), utmattelse (71,5 %), søvnproblemer
(68,8 %) og angst (66 %). Videre er det kun 15,8 % som oppgir at de aldri har hatt kroppslige
plager knyttet til det å være pårørende. Disse pasientene rapporterer i hovedsak om muskelog skjelettplager (64,7 %), hodepine (52,5 %) og mageproblemer (43,9 %).
Hvis vi ser på menn og kvinner for seg, finner vi at prosentvis dobbelt så mange menn (32
%) som kvinner (16 %) rapporterer om at de har hatt plager knyttet til det å være pårørende,
men ikke mottatt hjelp. De spørres ikke om de har oppsøkt hjelp. Vi ser jo også at det er flest
kvinner som får hjelp gjennom vårt tilbud. I datagrunnlaget som denne rapporten bygger på
er det 85 % kvinnelige pårørendepasienter og 15 % mannlige pårørendepasienter.
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Pårørendepasientene har opplevd en rekke krenkelser fra den de er pårørende til: Verbal
trakassering er det som flest rapporterer om at de har blitt utsatt for, 69,4 % rapporterer
om dette. Den nest største kategorien er selvmordstrusler/selvmordsforsøk (45,1 %). Det
er også mange som rapporterer om trusler om vold (36,8 %), vold (34,7 %) og økonomisk
utpressing (31,3 %).

Ca. 56 % av pasientene er i heltids- eller deltidsjobb på det tidspunkt hvor de blir kartlagt, av
disse er 41 % sykemeldte.
Gjennomsnittet for hvor lenge pårørendepasientene har oppfattet fokuspersonenes rusmiddelbruk som et problem er 18 år. Majoriteten av pårørendepasientene (56 %) svarer at
det er deres egne foreldre som er den eller de personen(e) som pasienten opplever er årsak
til at han eller hun selv har behov for behandling som pårørende. Ved forrige kartlegging var
det 49 % som hadde egne foreldre som fokusperson. En forklaring på at denne gruppa har
økt kan være at Borgestadklinikkens tilbud om behandling til voksne barn av misbrukere
har blitt mer kjent og at flere derved benytter seg av dette. Grunnen kan også være at det
har skjedd en endring i tilbudet til andre familiemedlemmer enn voksne barn av misbrukere.
Pårørendegrupper for familiemedlemmer (samlivspartnere/eks-ektefeller/foreldre/søsken)
er lagt på is, og det har de siste årene kun vært gitt tilbud om individuelle samtaler for denne pasientgruppa.
65,5 % oppgir biologisk far som fokusperson, 52,9 % oppgir biologisk mor og 6,9 % oppgir
stefar. 18 pårørendepasienter har begge sine foreldre som fokusperson.
Det er verdt å merke seg at det i denne kartleggingen registreres en sterk økning i bruk av
medikamenter sammenlignet med Borgestadklinikkens to foregående kartlegginger av
pårørendepasientene. 60 % av pårørendepasientene oppgir at de siste halve år har brukt
noen av de medikamentene vi spør om. Tallene fra Borgestadklinikkens forrige kartlegging
viste at det da var 50 % i utvalget som hadde brukt et eller flere av de samme medikamentene. I den første kartleggingen gjaldt dette for 33 % av pårørendepasientene.
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2. Pårørende

I denne rapporten ser vi på pasienter som er til behandling for belastninger og lidelser
som kan ses i sammenheng med at de er pårørende til en eller flere som er eller har vært
avhengige av rusmidler, medikamenter og/eller spill. Vi definerer pårørende i behandling
som «personer som i kraft av sin nære relasjon til noen med rusproblemer trenger hjelp til å
mestre psykiske eller somatiske belastninger og lidelser»
(Bjørnstad, 2007).
Pårørende kan i denne sammenhengen være foreldre, barn/stebarn, søsken eller nåværende
eller tidligere ektefelle/samboer til en eller flere personer med avhengighetsproblematikk.
Vi kjenner ikke til hvor mange pårørende til rusavhengige det finnes i Norge, men vi vet at for
hver person med rusproblemer er det mange pårørende som rammes. For hver person med
en alkoholavhengighet er det i gjennomsnitt minst tre personer som sliter med reaksjoner
og symptomer som direkte følge av vedkommendes atferd og problemer (Stortingsmelding
30). Barn kan bli sterkt berørt av foreldrenes alkoholmisbruk. Helsepersonell har plikt til å
vurdere om barn av alvorlig somatisk syke foreldre eller barn av psykisk syke eller rusavhengige foreldre har et selvstendig behov for helsehjelp (ibid.). Det er beregnet at 450 000 barn i
Norge har én eller to foreldre med psykiske lidelser og/eller som misbruker alkohol (St. meld.
30). Rundt 70 000 barn (7 prosent) har foreldre med såpass alvorlige alkoholproblemer at det
sannsynligvis går ut over daglig fungering. Ca. 30 000 barn (3 prosent) rammes av foreldres
alkoholproblemer i alvorlig grad. Norske studier av rusavhengige i behandling viser at 11 –
12 prosent lever sammen med barn under 18 år (ibid.). I denne rapporten ser vi blant annet
på voksne barn av misbrukere.
Den pårørendes relasjon og sosiale posisjon ovenfor den som har et avhengighetsproblem
varierer. Det å være en pårørende mamma er ulikt det å være et pårørende barn, eller en
pårørende ektefelle. I egenskap av den relasjonen man har som pårørende, bidrar man på
ulike måter og har også ulike utfordringer både ovenfor den man er pårørende til og når det
gjelder egen helse.
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Helsedirektoratet peker på noen roller pårørende kan ha, som gjør at de kan bidra inn i eventuell behandling av den de er pårørende til på ulike måter (www.helsenorge.no).

Pårørende er en kilde til kunnskap om den avhengige. De kjenner dennes bakgrunn, ressurser
og symptomutforming. Dersom den de er pårørende til er i behandling, kan de pårørende
være viktige både i utredning, behandling og rehabilitering av den som er syk. De vil ofte ha
kjennskap til pasientens synspunkter, og kan bidra til å ta pasientens perspektiv.
De pårørende er også ofte en omsorgsgiver, og kan være den avhengiges nærmeste og viktigste omsorgsperson.
Videre er de pårørende ofte en del av pasientens dagligliv og representerer stabilitet uavhengig av sykdomsutvikling og skifte av helsepersonell. I rollen som del av pasientens nærmiljø kan pårørende trekkes inn i behandlingen.
I tillegg til at pårørende kan være en ressurs, vet vi at pårørende selv også lever med store
psykososiale belastninger over tid, som kan føre til fysiske og psykiske lidelser. Belastningene de opplever vil være forskjellige, men bekymringer, skamfølelse og lojalitetsproblematikk
er noe som er fellesnevnere for denne gruppa. Det er viktig å ivareta pårørendes behov for å
bli sett, få informasjon, råd og veiledning, praktisk bistand og å få eget behov for hjelp ivaretatt (Sosial- og helsedirektoratet, 2006).

Ivaretakelse av pårørende
I Stortingsmelding 30 (2011-2012) legges det betydelig vekt på de skader misbruk av alkohol og andre rusmidler kan påføre tredjepart. Begrepet «passiv drikking» introduseres her.
Med passiv drikking menes de skader og problemer som den som drikker påfører andre enn
seg selv under påvirkning av alkohol, som f.eks. vold, trafikkulykker, skader på foster, belastninger for egne barn og andre pårørende, ordensforstyrrelser, sosiale og samfunnsmessige
omkostninger, m.m. Det understrekes i stortingsmeldingen at dette perspektivet skal være
en premissleverandør for utvikling av rusmiddelpolitikken.
Pårørende er ikke en ensartet gruppe, men ulike individer med egne behov og utfordringer.
Et fellestrekk for pårørende er imidlertid at de ofte har behov for omfattende hjelp og støtte
til å mestre sin livssituasjon. Det finnes tilbud til pårørende både i spesialisthelsetjenesten, i
kommunen og i frivillige organisasjoner.
Innsats overfor pårørende er ett av de fem områdene regjeringen vil legge særlig vekt på
innenfor satsingen på en helhetlig rusmiddelpolitikk framover. Omsorgspersoner blir ofte
glemt av det offentlige tjenesteapparatet, samtidig som de kan ha store personlige belastninger. Mange pårørende forteller om dårlige erfaringer med hjelpeapparatet (Sosial- og
helsedirektoratet, 2006).
Helsedirektoratet utga i 2010 et rundskriv om barn som pårørende (Helsedirektoratet,
2010). Denne publikasjonen kom i forbindelse med endringer i helsepersonelloven og lov
om spesialisthelsetjenesten, knyttet til at helsepersonell skal identifisere og ivareta informasjons- og oppfølgingsbehov for barn som er pårørende. 1.1.2010 fikk barn som pårørende lovfestede rettigheter. Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven regulerer
hvordan barn skal ivaretas når foreldre mottar helsehjelp. Lovbestemmelsen om barnean-
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svarlig helsepersonell skal ivareta oppfølgingen av barn som pårørende. Bestemmelsen gir
barneansvarlige ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde
pasienter. Bestemmelsen gjelder for helseforetak, private sykehus og institusjoner som har
avtale med helseforetak. Siden bestemmelsen har hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven
gjelder den ikke for kommunene. Kommunene kan likevel velge å opprette ordningen som
et ledd i sitt arbeid med barn som pårørende1.
Formålet med bestemmelsene er å sikre at barna blir fanget tidlig opp, og at det blir satt i
gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når en forelder er alvorlig syk. Årlig melding fra regionale helseforetak viser at alle helseinstitusjoner
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling har etablert barneansvarlig
personell.
Enkelte institusjoner har utviklet spesialkompetanse på behandling av pårørende og voksne
barn av rusavhengige. Det er om lag 79 lærings- og mestringssentre i landet, hvor enkelte
har veiledningstjeneste for pårørende til rusavhengige pasienter. Helsedirektoratet har også
utarbeidet en opplæringspakke for helsepersonell, til bruk i lærings- og mestringssentre og
helse- og sosialfaglige utdanninger.
Veilederen Pårørende en ressurs – om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester (Helsedirektoratet, 2008) skal stimulere til at virksomhetene etablerer gode rutiner
som sikrer at pårørendes rettigheter, ønsker og behov ivaretas. Veilederen har et kapittel
om taushetsplikt og en mal for samtykkeerklæring som tjenestene kan benytte ved behandlingsoppstart (St. Meld. 30).
Videre ble det åpnet en pårørendeportal for pårørende til personer med psykiske lidelser og
rusproblemer på www.helsenorge.no våren 20122. Nettsiden er ment som en informasjonskilde for pårørende.

Borgestadklinikkens behandlingstilbud
Borgestadklinikkens virksomhetsidé er:
«Å være et nasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for rus- og avhengig
hetsrelaterte problemer i et familie- og generasjonsperspektiv».
Alle som har en relasjon til en rusmiddelmisbruker blir påvirket av dette. Familiemedlemmer
kan bli like fysisk og psykisk syke som misbrukeren selv. Ikke minst blir barna tungt belastet
og kan få skader som varer livet ut. Selv om misbrukeren selv får hjelp, betyr ikke det at alle
problemer er løst for de som lever rundt misbrukeren. Det kan være snakk om skader som er
så alvorlige at de ikke går over uten profesjonell hjelp. Det kan være snakk om relasjonelle
skader som familien er påført, og som dypest sett handler om noe annet enn rusproblemet.

1 http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/barneansvarlige/Documents/Barneansvarlige%20PDF.pdf
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2 http://helsenorge.no/sykdomogbehandling/sider/parorende.aspx

Ved å holde et familieorientert fokus vil en blant annet i høyere grad kunne oppdage eventuelle barn og hvordan de påvirkes. Dette kan medvirke til at man tidlig kan arbeide målrettet
og forebyggende med dem (Lindgaard, 2008a). Det er ikke nok å hjelpe misbrukeren, skriver
Lindgaard: «Det er altså ikke gjort med at tilbyde hjælp til misbruger. Familien og ikke mindst
børnene bør ligeledes inddrages og/eller tilbydes hjælp uafhængigt af misbruger».
Til Borgestadklinikken Blå Kors Sør kommer, i tillegg til ulike grupper pårørende, mennesker
med egen rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Noen har alkoholproblemer, andre
sliter med medikamentavhengighet og/eller narkotikamisbruk. Det er ikke uvanlig med misbruk av flere rusmidler samtidig. En annen målgruppe er mennesker med spilleavhengighet.
Behandlingen av en avhengighet kan kreve ulike behandlingsmetoder og tilnærminger,
avhengig av de behov den enkelte har. Hva slags behandling pasienten trenger vurderes i
hvert enkelt tilfelle. For mange er det aktuelt med en kombinasjon av flere typer tiltak. For
noen kan kortere eller lengre tid med oppfølging i poliklinikken være tilstrekkelig for å få
kontroll over rusproblemet, for andre er det riktig med en innleggelse.
Borgestadklinikken har behandlingstilbud i Drammen, Loland og Skien. Denne rapporten ser
på pasienter som har vært til behandling i Skien. I Skien finnes flere ulike enheter/behandlingstilbud. Pr. 2012 er behandlingstilbudet som følger:
Avgiftningsenheten - Hit kommer menn og kvinner med ulike typer rusmiddelproblemer for
å få hjelp gjennom abstinensfasen etter avsluttet rusinntak. Tidsperspektivet på oppholdet
er individuelt, men vanligvis er pasientene her 7-14 dager. Det er tverrfaglig bemanning med
sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere og lege.
Motivasjonsenheten – Dette er et tilbud om et 8 ukers opphold med vekt på utredning og
kartlegging.
Behandlingsenhet Bøklund – Hit kommer pasienter med avhengighetsproblematikk som har
gjennomført motivasjonsopphold og som er motivert til å endre livsstil.
Behandlingsenheten Ibsen – Hit kommer pasienter som sliter med avhengighetsproblematikk ovenfor ulike rusmidler, medikamenter og pengespill.
Familieenheten – Dette er et tilbud til gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små
barn. Oppholdstid er individuell, fra noen måneder og opp til ett år.Pasientene har alle typer
rusmiddelmisbruk.
Skjermet Enhet – Hit kommer gravide rusmiddelmisbrukere som innlagt mot eget samtykke
etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 10.3.
Poliklinikken – Hit kommer mennesker med ulike rus-/avhengighetsrelaterte problemer, spilleavhengige og pårørendepasienter som trenger hjelp for egen del.
Behandlingstilbud til pårørende: Borgestadklinikken Skien har eget behandlingstilbud for
pårørende. Dette er et behandlingstilbud for voksne kvinner og menn som gjennom sin nære
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relasjon til en rusmiddelmisbruker har fått en problematisk livssituasjon, og som har ulike
plager og vansker knyttet til dette. Pårørende som har behov for et behandlingstilbud for sin
egen del kan få hjelp uavhengig av om rusmiddelmisbrukeren er til behandling eller ikke. I
Skien er det to typer tilbud til pårørende:
• Poliklinisk tilbud til familiemedlemmer:
Hit kommer kvinner og menn som over tid har hatt en nær relasjon til en rusavhengig.
Det kan være barn av, foreldre, søsken, samlivspartnere eller andre. Hovedfokus gjennom
behandlingen er egen livssituasjon, samspillet med den rusmiddelavhengige og forholdet
mellom avmakt og handlekraft.
• Voksne som er barn av rusmiddelmisbrukere:
Hit kommer voksne barn av rusmiddelmisbrukere. Behandlingen foregår i gruppe (8
pasienter). Dagsprogram to/tre dager pr. uke i 16 uker, med to faste behandlere. Fysisk
trening under veiledning inngår i behandlingen. Fokus for behandlingen er at pasientene
skal bli kjent med sin egen utviklingshistorie, og å se sammenheng mellom oppvekst i
en rusbelastet familie og de symptomene og plagene som de har. Det handler mye om å
tåle å bli sett, og å få tilbakemeldinger på egen fungering i form av korrektiver og støtte.
Temaer som spesielt vektlegges er mestring av følelser og tanker knyttet til ansvar, skyld
og skam.
Borgestadklinikkens avdeling i Drammen har også eget tilbud til pårørende. De har tilbud
om individualsamtaler og gruppeterapi, hvor det er mulig å følge begge tilbud samtidig. I
individualsamtalene møter pasienten egen behandler en gang i uken eller så ofte det gjøres
avtaler om. I gruppeterapien møtes en gruppe en gang i uka. Tilbudet ledes av en terapeut
som har erfaring både fra rus- og pårørende behandling3.
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3 For mer informasjon behandlingstilbudene ved Borgestadklinikken, se www.borgestadklinikken.no
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3. Pårørendepasientene

ved Borgestadklinikken, Skien

Borgestadklinikken har siden 1987 hatt et eget tilbud om behandling av pårørende. Pårørende i behandling er pasienter som er til behandling for egne lidelser, men hvor lidelsene må
ses i sammenheng med belastningene man får ved å leve med et avhengighetsrelatert problem tett på livet. Denne rapporten tar utgangspunkt i tallmateriale fra behandlingstilbudet
ved Borgestadklinikken, Skien. Tallene er samlet inn i perioden 1.4.2009 til 31.12.2011.
Spørreskjemaet som denne rapporten tar utgangspunkt i, er en del av kartleggingen som
gjøres av pasientene i oppstarten av behandlingen ved Borgestadklinikken. Spørreskjemaet
består av 33 spørsmål, som er plassert inn i 5 kategorier:
A)
B)
C)
D)
E)

Personopplysninger
Egne plager og bruk av avhengighetsskapende midler
Spørsmål om personen du er pårørende til
Krenkelser og traumatiske hendelser
Sosiale livsbetingelser og nettverk

Det er behandler som fyller ut skjemaene gjennom systematisk å intervjue pasientene. Skjemaet besvares ved 2., 3. eller 4. time med behandler. Dette gir kvantitative data om pasienten, og gir samtidig behandler et innblikk i pasientens situasjon og opplevelser1. Vi har
til sammen mottatt svar fra 144 pasienter/respondenter. Der hvor totalantallet i tabellene
eller figurene ikke viser 144, er dette fordi det er enkeltrespondenter som ikke har besvart
det aktuelle spørsmålet. Det vil i hver tabell/hver figur opplyses om hvor mange som har
svart på spørsmålet i form av N =.
Tabellene presenteres noen ganger for totalpopulasjonen samlet, andre ganger skilles
kjønnsvariabelen eksplisitt ut. Det siste gjøres der det er forskjeller mellom kjønnene, eller
der hvor det av andre årsaker er faglig nyttig å skille på kjønnsvariablene. I noen tilfeller skilles også andre variabler ut, bl.a. fokusperson. I spørreskjemaet brukes betegnelsen fokusperson om den personen som pasienten opplever er årsak til at han eller hun selv har behov for
behandling som pårørende. Pasienten kan oppgi flere fokuspersoner.
Det er 143 pårørendepasienter som har besvart spørsmålet om kjønn. Av disse er kun 22 menn
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1 Se hele spørreskjemaet i vedlegg 1.

mot 121 kvinner. Den store forskjellen i antallet fordelt på de to kjønnskategoriene gjør at det
er lite sannsynlig å finne noen signifikante forskjeller mellom kjønnene. Det at det er så få
menn i utvalget gjør også at tilfeldigheter kan gi store statistiske utslag. Hver mann utgjør 4,5
% av alle mennene. Dette må vi ha i minnet når statistikk om mennene presenteres.
Denne rapporten presenterer resultatene fra alle spørsmålene som stilles i skjemaet. De
presenteres ikke i kronologisk rekkefølge, men der hvor det er tematisk naturlig.
Tallene sammenlignes noen ganger med KoRus-Sør sin forrige rapport om pårørendes situasjon (Grimstad, 2009) og i noen få tilfeller vil tallene også sammenlignes med Svenkerud og
Hansens rapport (2005), som bygger på kartlegging av pårørendepasienter i perioden 20002003. Dette gjøres for å se om det har skjedd endringer i pårørendegruppa over tid.
Tabellene/figurene er nummerert etter kapittelet de står i, der første siffer er referanse til
kapittelnummer, og neste siffer viser til tabellenes/figurenes rekkefølge i kapittelet.

År for kartlegging og antall pasienter
Totalt er det mottatt 406 pårørendepasienter i årene 2009-2011. De fordeler seg jevnt over
årene, med 130 i 2009, 141 i 2010 og 135 i 2011. Av disse har vi mottatt kartleggingsskjema fra 144 pasienter, noe som tilsvarer 35 % av alle mottatte pårørendepasienter.
Siden rutinene er knyttet til at spørreskjemaet skal fylles ut innen 4. behandlingstime, kan
det hende at flere pasienter over årene har sluttet før 4. time og derved ikke har fylt ut skjemaet før de har forlatt Borgestadklinikken.
Klinikken har ikke register over hvor mange som har gjennomført fire timer eller mer i
behandling, og som dermed burde vært med i kartleggingen. Vi har ikke grunn til å anta
at det er systematisk frafall når det gjelder kartleggingen, og vi går ut fra at dataene fra
kartleggingen er representative data for gruppen. Vi ser også at dataene sammenfaller med
annen forskning og tidligere kartlegginger ved klinikken.
Tabell 3.1: År for kartlegging og antall pasienter (N = 144)
År

Prosent

Antall

2009

35,4 %

51

2010

42,4 %

61

2011

22,2 %

32

Totalt

100 %

144

Hvorfor søkes hjelp og hvem er henvisende instans?
Majoriteten av pårørendepasientene (64,8 %) oppgir at de søker hjelp nå på grunn av et
behov som har bygget seg opp over tid. Våre tall viser at mange har levd med problematikken over mange år, og for mange kan det være en lang vei å gå fra å erkjenne situasjonen til
å oppsøke hjelp/behandling. 34,5 % oppgir at de søker hjelp nå som resultat av en kombina-

16

sjon av akutt krise og behov som har bygget seg opp over tid. Kun en person oppgir at det er
akutt krise alene som er grunnen til at han eller hun har oppsøkt hjelp.
Tabell 3.2: Hvorfor søker du hjelp nå? (N = 142)
Prosent

Antall

0,7 %

1

Behovet har bygget seg opp over tid

64,8 %

92

Kombinasjon av akutt krise og behov over tid

34,5 %

49

Totalt

100 %

142

Akutt krise

På spørsmålet om hvem som har henvist pasienten til pårørendebehandling, svarer 84,5 %
fastlegen. Ved forrige kartlegging av pårørendepasientene var prosentandelen 82,6 % (Grimstad, 2009). Fastlegene treffer mange pårørende som oppsøker hjelp for helt andre grunner
enn problemer de har fått på grunn av belastninger som pårørende, selv om dette kan være
den underliggende årsaken til at de oppsøker hjelp. Etter det våre tall forteller oss, er fastlegen en svært sentral instans for å identifisere og derved henvise pårørendepasienter videre.
«Annen spesialisthelsetjeneste» er den instansen som henviser flest nest etter fastlegen.
Tabell 3.3: Henvisende instans (N = 142)
Prosent

Antall

0,7 %

1

84,5 %

120

2,1 %

3

11,3 %

16

Andre

1,4 %

2

Totalt

100 %

142

Sosialtjenesten
Fastlege
Spesialtiltak for rusmiddelmisbrukere
Annen spesialisthelsetjeneste

Pasientenes alder, kjønn og bosted
Alder
Den eldste pårørendepasienten i vårt materiale er født i 1939, og den yngste er født i 1997.
Andelen av pasienter som er født i de ulike tiårene ses i tabellen under.

Fødselstiår

Antall

Prosent

8

5,6 %

50-tallet

28

19,4 %

60-tallet

49

34 %

70-tallet

33

22,9 %

80-tallet

22

15,3 %

30/40-tallet

80-tallet
N=

4

2,8 %

144

100 %
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Tabell 3.4: Respondentene alder (N = 144)

Tyngdepunktet i fordelingen er personer født i 1950 – 1970-årene. Dette betyr at majoriteten
av pasientene som benytter seg av pårørendetilbudet ved Borgestadklinikken er eldre enn 40
år. Dette finner vi også i tidligere tilsvarende undersøkelser ved klinikken (Grimstad, 2009).

Kjønn
Pårørendepasientene utgjøres i stor grad av kvinner. 84,6 % er kvinner og 15,4 % er menn.
Dette harmonerer med tidligere tall fra Borgestadklinikken (Grimstad, 2009/Svenkerud og
Hansen, 2005).
Tabell 3.5: Kjønnsfordeling pårørendepasienter (N = 143)
Kjønn

Prosent

Antall

Kvinne

84,6 %

121

Mann

15,4 %

22

Totalt

100 %

143

Både fra forskning og praksis vet vi at det først og fremst er kvinnelige familiemedlemmer
som bruker tilgjengelige pårørendetilbud (Stiftelsen Bergensklinikkene, 2009).
Statistikk for 2007 fra Veiledningssenteret for pårørende i Oslo viste at ved telefonhenvendelser representerte mødre 86 % mens fedre representerte 14 %. I søskengruppen representerte søstre 80 %, mens brødre representerte 20 %. I gruppa barn av rusmiddelavhengige
foreldre representerte døtre 87 % og sønner 13 %. I alle pårørenderelasjoner er det kvinnene
som hovedsakelig oppsøker veiledningssenteret for hjelp (ibid.). I internasjonale studier ser
vi det samme bildet.
I en rapport fra Stiftelsen Bergensklinikkene (ibid.) stilles følgende prinsipielle spørsmål:
«Kan noe av svaret på hvorfor kvinner i større grad benytter seg av tilbud, være slik at tilbudene i større grad er bygd på kvinners premisser enn på menns? Det terapeutiske rommet
kan oppfattes som feminint med vekt på intim dialog og forventinger om å dele følelsesmessige problemer. Dette samsvarer i mindre grad med den maskuline måten å håndtere
en vanskelig situasjon på, som mere handler om en praktisk og løsningsorientert hjelp. Ved
gjennomgang av tilbudene til pårørende på nasjonalt nivå, er det overvekt av tilbud av terapeutisk karakter. Manglende alternativer kan være med til å hindre menn i å søke hjelp.»
Dette spørsmålet kan ikke vi svare på ut fra denne rapporten, men det er en diskusjon det er
vel verdt å ta med seg videre.

Bosted
Av de 142 respondentene som har besvart spørsmålet om bostedsfylke kommer majoriteten
fra Telemark (127 pasienter), og mange av disse fra Grenlandsområdet hvor Borgestadklinikken ligger. Dette betyr at nesten 90 % av pasientene rekrutteres fra vårt eget geografiske område. I Borgestadklinikkens forrige kartlegging finner vi samme forekomst (Grimstad,
2009). Dette kan ha en sammenheng med at fastlegene i nærdistriktet kjenner bedre til tilbudet som finnes for pårørendepasientene ved Borgestadklinikken enn fastleger andre steder.
8 pasienter kommer fra Vestfold, og 7 pasienter fordeler seg på fylkene Sogn og Fjordane
(1), Oslo (2), Buskerud (2), Hedmark (1) og Aust-Agder (1).
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Sivilstatus
Majoriteten av pårørendepasientene er gift/samboer (57,7 %). Likevel er nesten en tredjedel
enslige (33,1 %). Sammenlignet med tall fra forrige undersøkelse (ibid.), var det noen flere
som var gift/samboende (61,7 %), og langt færre som oppga å være enslige (19,1 %). Det er
ingen signifikante forskjeller mellom kvinnene og mennene i utvalget når det gjelder nåværende sivilstatus. Pasientene er relativt godt voksne, og har derved livserfaring som tilsier
at de både kan ha rukket å ha vært gift eller vært samboende tidligere, og lever enslig nå.
Tallene kan derfor ses som et uttrykk for alderskategoriene generelt, og ikke som noe som
nødvendigvis er spesielt for pårørendegruppa.
Tabell 3.6: Sivilstatus (N = 142)
Sivil status?

Prosent

Antall

Enslig

33,1 %

47

Gift/samboer

57,7 %

82

Separert

8,5 %

12

Enke/-mann

0,7 %

1

100 %

142

Totalt

I tabellen under ser vi sivilstatus i sammenheng med hvem som er fokusperson.
Tabell 3.7: Sivilstatus sett i sammenheng med hvem som er fokusperson (N = 142)
Sivil status?

Nåværende
ektefelle/samboer (N = 5)

Enslig
Gift/samboer

100 %

Separert
Enke/-mann
Totalt

Tidligere
ektefelle/sam
boer (N = 24)

Søsken
(N = 14)

Egne barn
(N = 44)

Foreldre
(N = 80)

70,8 %

35,7 %

14,3 %

36,3 %

8,3 %

57,1 %

81,0 %

53,8 %

16,7 %

7,1 %

4,8 %

10,0 %

100 %

100 %

100 %

4,2 %
100 %

100 %

Omsorg for barn
Ca. halvparten av pårørendepasientene oppgir at de har omsorgsansvar for barn under 18 år.
Flere av pasientene kan også ha hjemmeboende barn over 18 år, men de er ikke fanget opp i
denne kartleggingen.
Tabell 3.8: Omsorgsansvar for barn (N = 143)
Har du omsorgsansvar for barn?

Prosent

Antall

Nei

50,3 %

72

Ja

49,7 %

71

Totalt

100 %

143
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De kvinnelige pårørendepasientene har i større grad omsorgsansvar for barn (51,7 %) enn de
mannlige pårørendepasientene (36,4 %).

71 av de pårørendepasientene som vi har kartlagt i denne undersøkelsen har svart at de har
omsorg for barn under 18 år. Det er kun 58 av disse 71 som har spesifisert hvor mange barn
de har ansvar for og hvor gamle barna er. Til sammen har disse pårørendepasientene omsorg
for 98 barn. 62 av disse barna er 12 år eller yngre. 29 av disse igjen er 5 år eller yngre. Dette
betyr at mange av våre pasienter har ansvar for relativt små barn. 3 av pårørendepasientene som har oppgitt nåværende samboer/ektefelle som fokusperson, har også oppgitt at de
har omsorg for barn under 18 år. 46 av pasientene som har omsorgsansvar for barn har egne
foreldre som fokusperson, noe som betyr at de selv har vokst opp med rus i hjemmet.
25 av pårørendepasientene som har omsorg for barn under 18 år er enslige, 6 er separert og
40 er gift/samboer.

Utdanningsnivå
Når det gjelder utdanningsnivå utgjør pårørendepasienter som har videregående skole
(gymnas/realskole) som høyeste fullførte utdanning den største gruppa (nærmere 30 %).
Den nest største kategorien er pasienter som har fagbrev (over 24 %). Det er 20,8 % som
bare har grunnskole, og 21,5 % som har fullført et høgskolestudium. Det er kun én person
som ikke har avsluttet grunnskolen, og det er kun 5 stk. som har universitetsutdanning.
Tabell 3.9: Hva er din høyeste fullførte utdanning? (N = 144)
Prosent

Antall

0,7 %

1

Grunnskole

20,8 %

30

Videregående skole (gymnas, realskole)

29,2 %

42

Fagbrev

24,3 %

35

Høgskolestudium

21,5 %

31

3,5 %

5

100 %

144

Ikke avsluttet grunnskole

Universitet
Totalt

Sammenlignet med tall på nasjonalt nivå (Statistisk Sentralbyrå, 2011), ligner pårørendepasientene på befolkningen generelt, bortsett fra at litt flere i befolkningen totalt har universitets- eller høgskoleutdanning (drøye 29 %), mot en andel på 25 % av pårørendepasientene.
Det er også litt flere som kun har grunnskoleutdanning på nasjonalt nivå (29 %). Hos pårørendepasientene som er kartlagt ligger denne andelen på 20,8 %.
Andelen i befolkningen som har videregående utdanning som høyeste fullførte utdanning
har holdt seg stabilt på nasjonalt nivå på litt over 40 %. Blant våre pårørendepasienter er
denne andelen på 53,5 % (inkludert fagbrev). Dette behøver ikke være et kjennetegn på
pårørendepasienter generelt, men kan også være begrunnet i det geografiske området de
fleste pasientene kommer fra. Grenland er et område hvor det tradisjonelt har vært mye
industri og lett å få jobb uten høyere utdanning. Videre er en del av pasientene unge, og
kanskje fortsatt under utdanning.
Fram til bestått grunnskolenivå rapporterer kvinnelige og mannlige pårørendepasienter likt.
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40,9 % av mennene rapporterer at videregående skole er deres høyeste fullførte utdanning,
mot 26,4 % av kvinnene. Det er omtrent like mange kvinner (24,8 %) som menn (22,7 %)
som har fagbrev som høyeste fullførte utdanning. Kvinnene har høyest forekomst av høgskoleutdanning. 24 % svarer at de har dette, mot bare 9,1 % av mennene.

Yrkesstatus
Kartleggingen viser at over 40 % av pårørendepasientene er i heltidsjobb. Dette er tall
som stemmer overens med klinikkens tidligere kartlegging (Grimstad, 2009). Hvis vi ser på
andelen som er i deltidsjobb og i attføring /rehabilitering, utgjør dette til sammen en ikke
ubetydelig andel (ca. 32 %). Dette betyr at nesten en tredjedel av pårørendepasientene som
er kartlagt har en noe redusert og/eller løsere tilknytning til arbeidslivet.
Tabell 3.10: Yrkesstatus (N = 142)
Nåværende yrkesstatus?

Prosent

Antall

Heltidsjobb

40,8 %

58

Deltidsjobb

14,8 %

21

Hjemmearbeidende

0,7 %

1

Under utdanning

6,3 %

9

Arbeidsledig

3,5 %

5

Uføretrygdet

16,2 %

23

Attføring/rehabilitering

17,6 %

25

Totalt

100 %

142

Kvinnene og mennene rapporterer prosentvis likt på det å være i heltidsjobb (ca. 40 %). Det
er noen flere kvinner (16 %) enn menn (9,1 %) som er i deltidsjobb, og noe flere menn (9,1 %)
enn kvinner (2,5 %) som er arbeidsledige.

Sykemeldte
Pasientene som svarer at de er i heltids-/deltidsjobb ble spurt om hvorvidt de er sykemeldte.
Av de 79 pasientene som svarte at de er i jobb, har 64 svart på spørsmålet om hvorvidt de
er sykemeldte. Av disse svarte 40,6 % at de var sykemeldte. Spørreskjemaet besvares helt
i begynnelsen av behandlingsforløpet, og vi vet ikke om dette vil endre seg for noen etter
som behandlingen kommer i gang.
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Mennene i utvalget er i større grad sykmeldte (63,6 %) enn kvinnene (35,8 %). Siden vi vet at
de fleste pårørendepasientene er kvinner, kan en antakelse være at mennene har en høyere
terskel for å komme til behandling, og dermed er mer belastet psykosomatisk når de først
kommer til behandling enn hva kvinnene er. Samtidig er det flere kvinner enn menn som melder om kroppslige og psykiske plager. Vi må også huske på at det er få menn i utvalget, slik at
tilfeldigheter kan gi store prosentvise utslag.

Figur 3.1: Sykemeldt, fordelt på kjønn (N = 64)
80

%

■ Er du sykemeldt nå? JA
■ Er du sykemeldt nå? NEI

70

64,2

63,6

60
50
40

35,8

36,4

30
20
10
0

Kvinne

Mann

Pasientene om fokuspersonen/-e
Hvem er fokuspersonen/-e?
Majoriteten av pårørendepasientene oppgir «foreldre» som fokusperson (nesten 56 %). Ved
forrige kartlegging ved Borgestadklinikken gjaldt dette for 48,7 % av pasientene (Grimstad, 2009) og i den første kartleggingen som ble gjort gjaldt dette for 36 % av pasientene
(Svenkerud og Hansen, 2005). En mulig forklaring på dette kan være at Borgestadklinikkens
tilbud om behandling til voksne barn av misbrukere (VBM) har blitt mer kjent og at flere derved benytter seg av dette. Grunnen kan også være at det har skjedd en endring i tilbudet til
andre familiemedlemmer enn voksne barn av misbrukere. Pårørendegrupper for familiemedlemmer (samlivspartnere/eks-ektefeller/foreldre/søsken) er lagt på is, og det har de siste
årene kun vært gitt tilbud om individuelle samtaler for denne pasientgruppa.
Den nest største gruppa pårørendepasienter er de som går i pårørendebehandling på grunn
av egne barn (30,8 %). Det er også en relativt stor andel som går i behandling på grunn av
belastninger som er påført dem av tidligere ektefeller og samboere. Ca. 10 % kommer på
grunn av søsken.
Ser vi på parbelastning, så ser vi at de fleste ikke kommer før det har vært et samlivsbrudd.
Svært få (3,5 %) oppgir at de er i behandling på grunn av belastninger knyttet til nåværende
ektefelle/samboer. Vi vet ikke grunnen til dette, men en antakelse kan være at det er først når
et valg om samlivsbrudd er tatt og realisert, at pasienten ser muligheter for behandling. Så lenge
man er i et forhold, kan fortielse og benekting være fenomen som hindrer den pårørende i å ta
tak i problematikken.
Hvis vi legger sammen de ulike fokuspersonene får vi over 100 %. Det betyr at flere av pasientene har flere fokuspersoner. I tillegg kan nesten alle kategoriene også innebefatte flere
personer i seg selv, som kategoriene «foreldre», «søsken», «egne barn», osv. Som vi skal se
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under er det 18 av pasientene som har begge biologiske foreldre som fokusperson, 2 har
biologisk mor og stefar som fokusperson og 2 har biologisk far og stefar som fokusperson.
Videre er det 7 som har foreldre og tidligere ektefelle som fokusperson, 5 som har foreldre
og søsken som fokusperson, 2 som har foreldre og nåværende ektefelle som fokusperson og
1 som har foreldre og egne barn som fokusperson. Det er videre 4 som har tidligere ektefelle
og egne barn som fokusperson, og 1 som har tidligere ektefelle og søsken som fokusperson. 3 av pårørendepasientene har både foreldre, søsken og egne barn som fokusperson,
og 1 av pårørendepasientene har foreldre, søsken og tidligere ektefelle som fokusperson.
Til sammen utgjør dette 46 pårørendepasienter som har mer enn én fokusperson. Dette
illustrerer hvordan problematikken går i generasjoner for mange familier som lider under
misbruksproblematikk.
Tabell 3.11: Hvem er fokuspersonen du er/var pårørende til sammenlignet med de to
foregående rapportene? (N = 143)
Fokusperson
Nåværende ektefelle/samboer
Tidligere ektefelle/samboer
Søsken

Prosent

Antall

Rapport
2006-2008

Rapport
2000-2003

3,5 %

5

16,8 %

24

36,3 %

32,0 %

9,8 %

14

7,6 %

8,0 %

Egne barn

30,8 %

44

31,0 %

31,0 %

Foreldre

55,9 %

80

48,7 %

36,0 %

Når vi skiller mellom kvinner og menn ser vi at majoriteten av begge gruppene har foreldre
som fokuspersoner – 68,2 % menn og 54,2 % kvinner. Det er ingen av mennene som kommer på grunn av nåværende ektefelle/samboer, mens 4,2 % av kvinnene oppgir dette som
fokusperson. Det er heller ingen menn som kommer på grunn av egne søsken, men 10,8 % av
kvinnene oppgir søsken som fokusperson. 19,2 % av kvinnene oppgir at tidligere ektefelle/
samboer er fokusperson. Bare 4,5 % av mennene oppgir det samme (i denne sammenheng
utgjør dette kun én person).

Foreldre som fokusperson
Gjennom forskning og klinisk systematisert erfaring vet vi mye om hvor belastende det kan
være for barn å vokse opp i familier med rusmiddelproblematikk. Når undersøkelser (Lindgaard et al., 2008) viser at de fleste voksne med rusmiddelproblematikk ikke henvender seg
til behandlingsapparatet før 10-15 år etter at misbruket første gang ble et problem i familien, tydeliggjør dette at mange barn lever i belastende livssituasjoner i mange år.
65,5 % oppgir biologisk far som fokusperson, og 52,9 % oppgir biologisk mor. 6,9 % oppgir stefar. 18 pårørendepasienter har svart at både biologisk far og biologisk mor var/er
misbrukere.
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Av de mannlige pårørendepasientene er det 46,7 % som kommer på grunn av biologisk far.
For kvinnene er tilsvarende tall 69,4 %. Blant mennene er det 66,7 % som rapporterer at
det er biologisk mor som er fokusperson, blant kvinnene er det 50 % som oppgir at mor er
fokusperson. Forskning viser at risikoen utvikling av psykososiale problemer hos barnet er
størst hvis det er mor som er misbruker. Hos barn av misbrukere er følelsesmessig neglisjering mer vanlig enn fysisk neglisjering, og risikoen for dette er høyest risiko når mor eller

begge foreldre er misbrukere (Haugland, 2003/Rognmo et.al., 2012). Men som vi ser i denne
kartleggingen, er det mange som har biologisk far som fokusperson.
Figur 3.2: Hvis du er barn av misbruker, hvilken forelder/-e gjelder det? (N=80)
80
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Tabell 3.12: Hvis du er barn av misbruker, hvilken forelder/-e gjelder det, fordelt på
kjønn? (N = 109)
Menn

Kvinner

Biologisk far

46,7 %

69,4 %

Biologisk mor

66,7 %

50,0 %

Stefar

6,7 %

6,9 %

Stemor

0,0 %

0,0 %

Foster-/adoptivfar

0,0 %

0,0 %

Foster-/adoptivmor

0,0 %

0,0 %

Nordlie (2003) beskriver følelser og opplevelser som kan prege barn som vokser med foreldre
som misbruker rusmidler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brutte løfter
Uforutsigbarhet
Skamfølelse, spesielt overfor venner
Vold, trusler og verbal trakassering mot barnet eller andre familiemedlemmer
Barnet overtar ansvar og oppgaver i hjemmet
Isolasjon og taushet både innad i familien og utad
Lojalitetsforvirring
Frykt for tap av foreldre ved død, skilsmisse, lange sykehusopphold e.l.
Store og usagte forventninger om å ta hensyn til foreldrenes dagsform
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Disse faktorene bidrar til at barna opplever at det er umulig å hente hjelp og støtte fra utenforstående. I mange tilfeller vet de ikke at det finnes et hjelpeapparat, eller de våger ikke å
nyttiggjøre seg det.
Våre tall viser at hele 75,1 % av pasientene som har egne foreldre som fokusperson er født
på 50-/60- eller 70-tallet, så de er godt voksne. Som vi skal se litt seinere, har også de som
har foreldre som fokusperson oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler som et problem i
gjennomsnittlig 25 år.

Bor med fokuspersonen?
Majoriteten av pårørendepasientene bor ikke til daglig sammen med fokuspersonen. De
opplever likevel at belastningene er så store at de er behandlingstrengende. Bare drøye 11
% bor sammen med fokuspersonen når de er i behandling ved Borgestadklinikken. Dette er
en stor nedgang fra klinikkens forrige kartlegging der over 28 % bodde sammen med fokuspersonen (Grimstad, 2009). Dette kan ha en sammenheng med at det nå er flere voksne
barn av misbrukere som oppsøker behandling.
Tabell 3.13 Bor du til daglig sammen med fokusperson(e)? (N = 143)
Prosent

Antall

Ja

11,2 %

16

Nei

81,8 %

117

7,0 %

10

100 %

143

Ikke aktuelt, fokusperson død
Totalt

I 7 % av tilfellene oppgir pasienten at spørsmålet ikke er aktuelt fordi fokuspersonen er død,
men de er likevel så belastet av den relasjonen de har hatt til fokuspersonen at de nå er til
behandling for egne belastninger og lidelser.
Det er prosentvis flere kvinner enn menn som bor sammen med fokuspersonen (12,5 %
kvinner mot 4,5 % menn). 3 personer som har nåværende ektefelle som fokusperson bor
sammen med fokuspersonen, 10 personer som har egne barn som fokusperson bor sammen
med fokuspersonen, 1 som har søsken som fokusperson som bor med fokuspersonen, 5 som
har foreldre som fokusperson som bor med fokuspersonen og 1 som har tidligere ektefelle/
samboer som fokusperson som bor med fokuspersonen.

Antall år fokuspersonens misbruk har blitt oppfattet som
problematisk
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Det er stor variasjon i hvor lenge pasientene har oppfattet fokuspersonens avhengighet
som problematisk. Selv om mange av de pårørende har søkt hjelp for egen del i løpet av de
første 10 årene de har oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler som problematisk, ser
vi også at svært mange av pasientene har levd med problematikken i veldig lang tid. Dette
betyr ikke at de ikke har vært til behandling for problemer relatert til det å være pårørende
før, men vår kartlegging viser hvor lenge de opplever å ha levd med problematikken når de
kommer til pårørendebehandling ved Borgestadklinikken. Det er ingen forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvor lang tid de har opplevd fokuspersonens avhengighet som
problematisk.

Tabell 3.14: I hvor mange år har du oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler/spille
avhengighet som problematisk, fordelt på kjønn? (N = 140)
Antall år de har oppfattet dette som problematisk

Kvinne

Mann

Totalt

0-10 år

31,1 %

33,3 %

31,9 %

11-30 år

53,8 %

52,4 %

53,2 %

31 år eller mer

15,1 %

14,3 %

14,9 %

Gjennomsnittet for hvor lenge pårørendepasientene har oppfattet fokuspersonenes rusmiddelbruk som et problem er 18 år (N=144).
De som har oppgitt at nåværende ektefelle/samboer er fokusperson, har oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler som et problem i gjennomsnittlig 16 år. De som har oppgitt at
tidligere ektefelle/samboer er fokusperson, har oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler
som et problem i gjennomsnittlig 18 år. I forrige kartlegging ble det ikke skilt mellom nåværende eller tidligere ektefelle/samboer, men her var gjennomsnittlig antall år misbruket var
oppfattet som et problem 12 år. Altså har gjennomsnittlig antall år gått opp.
De som har oppgitt at søsken er fokusperson, har oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler som et problem i gjennomsnittlig 21 år. Dette var 2 år i forrige kartlegging. (Gjaldt kun en
person)
De som har oppgitt at egne barn er fokusperson, har oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler som et problem i gjennomsnittlig 10 år. Dette var 8 år i forrige kartlegging.
De som har oppgitt at foreldre er fokusperson, har oppfattet fokuspersonens bruk av rusmidler som et problem i gjennomsnittlig 25 år. Dette var 24 år i forrige kartlegging.

Hva er/var fokuspersonen misbruker av?
Pårørendepasientene blir også spurt om hva den de er/var pårørende til misbrukte/var
avhengig av. I kartleggingsskjemaet er det ikke skilt på alkohol og illegale rusmidler, disse
er slått sammen til samlekategorien «rusmidler». I Borgestadklinikkens forrige kartlegging
(Grimstad, 2009) oppgav nesten halvparten av pasientene at alkohol alene var det rusmiddelet som fokuspersonen hovedsakelig brukte. I denne kartleggingen ser vi at 95,8 % av
pasientene rapporterer om at fokuspersonen misbruker/misbrukte rusmidler. Videre misbruker/misbrukte 28,5 % medikamenter, og 5,6 % er/var spilleavhengige. Noen av fokuspersonene som er/var misbruker av flere av disse kategoriene. 36 av fokuspersonene misbruker/
misbrukte både medikamenter og rusmidler, 3 misbruker/misbrukte rusmidler og pengespill
og 1 misbruker/misbrukte medikamenter og pengespill. 2 av de pårørende misbrukte både
rusmidler, medikamenter og pengespill. Det er kun 1 fokusperson som misbrukte pengespill
alene.

26

Figur 3.3: Hva er/var den du er pårørende til (fokuspersonen) misbruker av?
(N = 144)
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Erkjenner/erkjente fokuspersonen misbruksproblemet?
De pårørende rapporterer at over halvparten av fokuspersonene erkjenner/erkjente å ha et
misbruks- /avhengighetsproblem:
Tabell 3.15: Erkjenner /erkjente fokuspersonen at han/hun hadde et misbruks-/
avhengighetsproblem? (N = 144)
Prosent

Antall

Ja

58,3 %

84

Nei

36,8 %

53

Vet ikke
Totalt

4,9 %

7

100 %

144
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Grimstad (2009) viser til Lindgaard som skriver om betydningen av at misbrukeren og/eller
de andre personene i familien, erkjenner misbruket og dets konsekvenser: «En erkjennelse
av problemet vil ofte, for både misbrukeren og familien, være smertefull og medføre skam
og skyld. Manglende erkjennelse kan imidlertid føre til forvrenging og taushet knyttet til
følelsesmessige problemer i familien, da autentiske følelser ikke kan uttrykkes, men må
forvrenges eller knyttes til andre problemområder. For eksempel kan sorg og smerte komme
til uttrykk som sinne, eller spares til en mer ”ufarlig” situasjon. Følelsene kan også vendes
innover, og komme til uttrykk i selvbebreidelser og/eller som psykosomatiske problemer.
Manglende erkjennelse gjør også at det blir svært vanskelig for familien å klare å endre situasjonen, og finne mestringsstrategier i forhold til destruktive og belastende situasjoner som
oppstår som følge av misbruket» (Grimstad, 2009: 25).

Er fokuspersonen i behandling for sitt misbruk/sin avhengighet nå?
Drøye 20 % av fokuspersonene var selv i behandling da de pårørende var pasienter ved
Borgestadklinikken. Ved forrige kartlegging gjaldt dette for 24,6 %, mens det i den første
rapporten (Svenkerud og Hansens, 2005) var identisk med denne kartleggingen.
Tabell 3.16: Er fokuspersonen i behandling for rusmiddelmisbruk/spilleavhengighet
nå? (N = 134)
Prosent

Antall

Ja

20,1 %

27

Nei

75,4 %

101

Vet ikke
Totalt

4,5 %

6

100 %

134

De fokuspersonene som i størst grad er i behandling samtidig som de pårørende var pasienter ved Borgestadklinikken er nåværende ektefeller (60 % av denne gruppa fokuspersoner/3
stk.) og egne barn (34,9 % av denne gruppa fokuspersoner/15 stk.). Av søsken svarer de
pårørende at ingen av fokuspersonene er i behandling samtidig, av de som har foreldre som
fokusperson svarer 10,7 % at fokuspersonene er i behandling og av tidligere ektefelle/samboer svarer 20 % at fokuspersonene er i behandling.

Har fokuspersonen mottatt behandling tidligere?
Over 45 % av fokuspersonene har mottatt behandling i rusbehandlingsinstitusjon tidligere mens 35,4 % av fokuspersonene ikke har mottatt noen form for hjelp tidligere. Dette
samsvarer med tall fra forrige kartlegging (Grimstad, 2009). 22,2 % av fokuspersonene har
mottatt hjelp fra psykiatrisk institusjon. I mange tilfeller kan det være uklart om det er psykiatri eller rusmiddelmisbruk som er hovedproblemet. Det vil i mange sammenhenger være
knyttet til hvilke faginstanser som møter pasienten (her: fokuspersonen) først og derved
diagnostiserer.
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Figur 3.4: Har fokuspersonen tidligere mottatt noen form for behandling for sitt rusmiddelmisbruk /spilleavhengighet? (N = 144)
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Hvis vi analyserer tallene nærmere, og bare ser på de fokuspersonene som i følge respondenten selv erkjenner/erkjente at det har et misbruks-/avhengighetsproblem, har 64,3 %
vært til behandling i en rusbehandlingsinstitusjon. Kun 16,7 % av denne gruppa har ikke
mottatt hjelp fra noe sted.
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10

1. Privatpraktiserende psykolog/ psykiater
2. Helse- og sosialtjenesten i kommunen
3. Rusbehandlingsinstitusjon
4. Psykiatrisk institusjon
5. Andre
6. Fokuspersonen har ikke mottatt hjelp
7. Vet ikke
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4. Kjennetegn ved familier

som lever med rus og avhengighet

Til grunn for denne rapporten legger vi en familieorientert forståelse av rusmiddelproblemer:
«Det eksisterer et rusmiddelproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de
oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien og/eller de følelsesmessige bånd mellom
mennesker belastes og forstyrres av en annens rusbruk» (Hansen, 1990).
Det eksisterer mange myter rundt rusmiddelavhengighet. En av dem er denne: «Skjult misbruk
betyr at problemet er lite. Mistanke om misbruk betyr at problemet er større. Erkjent misbruk
betyr at problemer er størst» (Andresen, 2011). Ofte kan det være helt motsatt, ofte er problemene størst der de er mest skjult. Benekting og løgner rundt familiens problem, kan resultere
i forvrenginger og taushet omkring følelser i familien. Ting holdes skjult og ikke-eksisterende.
Det kan derfor ikke diskuteres eller reageres på, nettopp fordi det «ikke finnes» (ibid.). Dette
kan igjen utløse følelser av hjelpeløshet og avmakt, og familien kan miste evnen til å se muligheter til innflytelse i eget liv. Hemmeligholdelse og taushet lukker også familiens kontakt med
nettverk utenfor, og onde sirkler av isolasjon og ensomhet oppstår. Familiene blir ofte isolerte
og mister mulig sosial og emosjonell støtte både fra hverandre og omgivelsene (Stiftelsen
Bergensklinikkene, 2009).
Det finnes mange strategier for å håndtere det som må holdes hemmelig. Kjennetegn ved
familier med rus- og avhengighetsproblematikk er ikke-konsekvent og uforutsigbar atferd
og høyt konfliktnivå. Familiene kjennetegnes også ved at den rusmiddelavhengige står i
sentrum og av taushet, isolasjon og benekting. Videre byttes ofte roller på tvers av generasjonsgrensene, barna må ofte ta på seg voksenrollen. Familiens aktiviteter defineres ut fra
misbruket og misbrukeren. Det kan bety at det ikke feires jul, fødselsdager og andre markeringer fordi det må tas hensyn til misbrukerens atferd og behov (Lindgaard, 2008 a).
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Når problemer knyttet til misbruket ikke kan løses, influerer dette også på intimiteten i
familien. Autentiske følelser kan ikke uttrykkes, men blir enten fortrengt eller tar andre forvrengte uttrykksformer.

Vi så over at 9,8 % av pårørendepasientene som er kartlagt i denne rapporten, oppgav
søsken som fokusperson. Det er gjort studier av søskenrelasjonen hvor den ene av søsknene
er psykisk syk. De friske søsknene blir ofte omsorgspersoner for sin psykisk syke søster eller
bror, og må forholde seg til en atferd som kan være både vanskelig å forstå og å akseptere
(Århus Amt, 2005). Søsken kan også oppleve seg tilsidesatt av foreldrene fordi den syke er
så krevende i oppmerksomhet og ressurser. Mange kan oppleve at de selv ikke vil gå til foreldrene når de har problemer, fordi de ikke ønsker å pålegge foreldrene enda flere byrder.
En problemstilling som nevnes hyppig i tilknytning til søskenrelasjoner er de friske søsknenes problemer med å sette grenser. Dette handler både om mentale grenser for pliktfølelse
og omsorg, og det å måtte forholde seg til aggresjon. Myhra (2004) beskriver et tilfelle der
en søster «forstrekker seg» gjennom «å se og forstå alle», og på denne måten setter seg
selv fullstendig til side og neglisjerer egne behov. Søsken beskriver også det å stå i trykket
fra foreldrene som i sin fortvilelse forventer at de skal være med og hjelpe. Det er ofte uenighet i familien om hvordan en skal møte det rusmisbrukende familiemedlemmet, og om hva
som er rett og galt (Myhra, 2004).
Familier som sliter med rusmiddelmisbruk kan ha et tidvis høyt konfliktnivå, og disse kan
ofte ende opp i oppgitthet, resignasjon og fortielse. Med en slik samspillsdynamikk gir det
mening at også søsken til rusmiddelmisbrukere kan føle seg både annerledes og ensomme.
Med referanse til Hansens definisjon av et rusmiddelproblem, er det viktig å understreke at
det ikke er rusmiddelmisbrukeren selv som skal definere om det eksisterer et problem eller
ikke. Fokus er på familiens opplevelse. Når rusen blir det som organiserer og definerer hvordan familien fungerer, er problematikken svært alvorlig.
Lindgaard (2008 b) beskriver også hvordan de pårørende skades ved å leve i familiesituasjoner med misbruk. Hun peker også på at det ikke alltid er i de aktive misbruksperiodene
det er verst for familiene. Det kan være vel så ille når familiemedlemmene og venter på at
neste rusperiode skal inntreffe. Da er de i beredskap og leser alle små tegn og uttrykk hos
misbrukeren som kan indikere at han eller hun skal begynne å ruse seg igjen.
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Krenkelser
Forskning viser at alkohol bl.a. er relatert til et bredt spekter av vold (Pape, 2011). Mange
blir utsatt for vold fra partneren sin når det er alkohol eller andre rusmidler med i bildet.
Vold som utøves i alkoholrus er som regel grovere. Det er også en sammenheng mellom eget
alkoholbruk og egen risiko for å bli utsatt for vold i parforholdet. Inntak av alkohol reduserer
vurderingsevne og svekker impulskontrollen, noe som kan være med på å utløse aggressiv
atferd (ibid.). Verdens helseorganisasjon viser at alkoholbruk øker forekomsten av hjemmevold. Relasjonen mellom partnervold og alkohol beskrives gjennom disse faktorene (WHO,
2012):
• Alkoholbruk reduserer kognitive og fysiske funksjoner og reduserer selvkontroll. Personen
blir mindre i stand til å løse konflikter på en ikke-voldelig måte i relasjonen.
• Stort alkoholforbruk kan resultere i økonomiske vanskeligheter, omsorgsproblemer, utroskap og andre familiære vanskeligheter. Dette kan skape konflikter i forholdet, og gi større
sjanse for at vold kan oppstå.
• Individuelle og sosiale forestillinger om at alkohol forårsaker aggresjon, kan utløse voldelig atferd, og alkoholen brukes som en unnskyldning for dette.
• Erfaring med vold i relasjoner kan lede til alkoholforbruk som selvmedisinering.
• Barn som ser vold eller opplever trusler om vold mellom foreldrene, har større sjanse for å
utvise skadelige drikkemønstre senere i livet.

Tennessee Association of Alcohol, Drug & other Addiction Services (TAADAS, 2012) viser at
rusmiddelmisbruk øker sjansene for at hjemmevold forekommer ikke bare i rusperioder, men
også i edrue faser. Ofrene for hjemmevold får ofte sosiale problemer med sine relasjoner til
familie, venner, framtidige partnere og sitt forhold til arbeid og skole (WHO, 2012).
Hjemmevold og rusavhengighet opptrer sammen, men det er ikke en kausal sammenheng
mellom rusmisbruk og hjemmevold (National Coalition against Domestic Violence, NCADV,
2012). Selv om denne kausale sammenhengen ikke eksisterer, bør en likevel arbeide med
vold i rusbehandlingsprogrammer, og med rusmisbruk i voldsbehandlingsprogrammer. Det
vises bedre resultater ved denne kombinasjonen (ibid.).

Pårørendepasientenes erfaringer med krenkelser
I relasjon til det vi kjenner til om hvordan pårørende påvirkes av å leve i familier som er
preget av avhengighetsproblematikk, har vi også kartlagt hvorvidt pårørendepasientene ved
Borgestadklinikken har vært utsatt for krenkelser eller traumatiske opplevelser fra personer
de er pårørende til.
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Mange rapporterer om ulike former for voldskrenkelser. Per Isdals (2000) definerer vold på
denne måten: «Enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen
skader, smerter, skremmer eller krenker, for å få denne personen til å gjøre noe mot sin vilje,
eller slutte å gjøre noe den vil».

Figur 4.1: Har du noen gang vært utsatt for følgende krenkelser eller traumatiske
opplevelser fra personen du er pårørende til? (N = 136)
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Verbal trakassering er det som flest rapporterer om at de har blitt utsatt for, hele 69,4 %
rapporterer om dette. Den nest største kategorien er selvmordstrusler/selvmordsforsøk
(45,1 %), som også er en form for psykisk vold. Det er også svært mange som rapporterer om
trusler om vold (36,8 %), vold (34,7 %) og økonomisk utpressing (31,3 %).
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Tabell 4.1: Ulike typer krenkelser fordelt på hvem som er fokusperson
Økonomisk utpressing:
Har du noen gang vært utsatt
for økonomisk utpressing av
den du er pårørende til?

Nåværende
ektefelle/
samboer

Tidligere
ektefelle/
samboer

Søsken

Egne
barn

Foreldre

Totalt

Nei

40 %

75 %

71,4 %

43,2%

83,8 %

68,9 %

Ja (N =51)

60 %

25 %

28,6 %

56,8 %

16,3 %

31,3 %

Nåværende
ektefelle/
samboer

Tidligere
ektefelle/
samboer

Søsken

Egne
barn

Foreldre

Totalt

Nei

80 %

37,5 %

64,4 %

63,6 %

67,5 %

65,3 %

Ja (N =63)

20 %

62,5 %

35,7 %

36,4 %

32,5 %

34,7 %

Nåværende
ektefelle/
samboer

Tidligere
ektefelle/
samboer

Søsken

Egne
barn

Foreldre

Totalt

Nei

80 %

45,8 %

42,9 %

63,6 %

66,3 %

63,2 %

Ja (N =65)

20 %

54,2 %

57,1 %

36,4 %

33,8 %

36,8 %

Nåværende
ektefelle/
samboer

Tidligere
ektefelle/
samboer

Søsken

Egne
barn

Foreldre

Totalt

Nei

60 %

20,8 %

14,3 %

31,8 %

31,3 %

30,6 %

Ja (N =118)

40 %

79,2 %

85,7 %

68,2 %

68,8 %

69,4 %

Nåværende
ektefelle/
samboer

Tidligere
ektefelle/
samboer

Søsken

Egne
barn

Foreldre

Totalt

Nei

40 %

41,7 %

64,3 %

45,5 %

61,3 %

54,9 %

Ja (N =77)

60 %

58,3 %

35,7 %

54,5 %

38,8 %

45,1 %

Nåværende
ektefelle/
samboer

Tidligere
ektefelle/
samboer

Søsken

Egne
barn

Foreldre

Totalt

100 %

79,2 %

92,2 %

97,7 %

88,8 %

91,7 %

0%

20,8 %

7,1 %

2,3 %

11,3 %

8,3 %

Vold:
Har du noen gang vært utsatt
for vold av den du er pårørende
til?

Trusler om vold:
Har du noen gang vært utsatt
for trusler om vold av den du er
pårørende til?

Verbal trakassering:
Har du noen gang vært utsatt
for verbal trakassering av den
du er pårørende til?

Selvmordstrusler/-forsøk:
Har du noen gang vært utsatt
for selvmordstrusler/-forsøk
av den du er pårørende til?

Har du noen gang vært utsatt
for seksuelle overgrep av den
du er pårørende til?
Nei
Ja (N =16)
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Seksuelle overgrep:

Dette gir et bilde av de store belastningene pårørende utsettes for, og sier noe om det
konstante trykket de må håndtere, kanskje over mange år. Kategorien «andre krenkelser/
traumer» utgjør 23,5 %. Vi vet ikke hva pasientene legger i dette. Det kan innebefatte det
vi ikke har spurt om, og dermed ikke får målt. Det som skulle skjedd i en familie som ikke har
skjedd: mangeltilstanden. Jula det ikke ble noe av, omsorgssvikt, feriene som ble avlyst, osv.
27,2 % av pårørendepasientene har valgt å rapportere på kategorien «annet». Dette er en
åpen kategori der pasientene selv har formulert svarene. Mange rapporterer om at de har
vært vitne til vold (ofte mot andre familiemedlemmer), flere forteller at de har blitt låst inne,
andre har blitt låst ute fra hjemmet eller blitt overlatt til andre. Utrygghet rundt omsorgspersoner som har blitt borte, og at de selv har måttet ordne opp i ting de skulle vært spart for
(for eksempel å finne fulle, bevisstløse foreldre), er gjennomgående i rapporteringen. Manipulering og systematiske løftebrudd er også krenkelser som beskrives.
Det rapporteres i denne rapporten om en prosentvis noe større andel krenkelser enn i rapporten til Grimstad (2009), jevnt over på aller fleste kategoriene:
Krenkelse/traumatisk hendelse

Rapport 2009-2011

Rapport 2006-2008

Økonomisk utpressing

31,3

19,1

Vold

34,7

33,9

Trusler om vold

36,8

37,4

Verbal trakassering

69,4

65,2

Seksuelle overgrep

8,3

7,0

45,1

45,2

Selvmorsstrusler/forsøk

Omfanget av krenkelser og type krenkelser viser at vold og misbruksproblemer svært ofte er
relatert, og bør adresseres i behandling.
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5. Sosiale konsekvenser
av å være pårørende

De som vokser opp i og/eller lever i relasjoner og familiære settinger der rus er et problem,
opplever på ulike måter at dette preger dem. I neste kapittel skal vi se nærmere på hva slags
psykiske og fysiske problemer som kan oppstå. I dette kapittelet ser vi på sosiale konsekvenser av det å være pårørende.
Det er ikke mulig å gjøre sammenlikninger med Borgestadklinikkens tidligere kartlegginger når det gjelder denne tematikken, da tilnærmingene på samme tema var formulert
annerledes.

Økonomi
Over halvparten av pårørendepasientene (52,1 %) har erfart økonomiske problemer som følge av sin livssituasjon som pårørende nå eller tidligere. 47,9 % har aldri opplevd økonomiske
problemer som følge av sin livssituasjon som pårørende.
Tabell 5.1: Har du opplevd økonomiske problemer som følge av din livssituasjon som
pårørende? (N = 142)
Prosent

Antall

Ja før, men ikke nå

29,6 %

42

Ja, nå

22,5 %

32

Nei

47,9 %

68

Totalt

100 %

142
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Hvis vi ser på menn og kvinner for seg, finner vi at det er prosentvis flere menn (54,5 %) enn
kvinner (46,2 %) som oppgir at de ikke har opplevd økonomiske problemer som følge av sin
livssituasjon.

Begrensninger på aktiviteter utenfor hjemmet
Majoriteten av pårørendepasientene (84 %) rapporterer om at deres livssituasjon har lagt
eller legger begrensninger på deres aktiviteter utenfor hjemmet. Det er flest som opplever at
deres livssituasjon som pårørende legger begrensninger på aktiviteter utenfor hjemmet nå
(48,3 %). Vi vet ikke årsakene til dette, og de kan være mange og sammensatte, men en forklaring kan være logisk; de er i behandlingsfase og må derfor rydde plass i livet sitt til dette.
Tallene er uansett forklaring svært høye, og kan si noe om hvor belastende det er å leve i en
pårørendesituasjon.
Tabell 5.2: Har du opplevd at din livssituasjon som pårørende legger begrensninger på
aktiviteter utenfor hjemmet? (N = 143)
Prosent

Antall

Ja før, men ikke nå

35,7 %

51

Ja, nå

48,3 %

69

Nei

16,1 %

23

Totalt

100 %

143

22,7 % av mennene oppgir at de ikke har opplevd dette. 15 % av kvinnene oppgir det samme.
Hvis vi ser på opplevelse av at livssituasjonen som pårørende legger begrensninger på aktiviteter utenfor hjemmet, fordelt på hvem som er fokusperson, ser vi at de som har nåværende eller tidligere ektefelle som fokusperson er de som i størst grad har opplevd dette,
henholdsvis 100 % og 91,3 %.
I alle kategoriene er det mange som oppgir å ha blitt påvirket på en negativ måte. Det gjelder for 86,4 % av de som har egne barn som fokusperson, 83,5 % av de som har foreldre som
fokusperson og 71,4 % av de som har søsken som fokusperson.

Påvirkning på skole- eller arbeidssituasjon
Vi ser at også på skole- og arbeidslivsarenaen påvirker livssituasjonen som pårørende pasientens liv. En høy andel av pårørendepasientene har opplevd eller opplever i dag at deres
livssituasjon har påvirket eller påvirker skole- eller arbeidssituasjonen på en negativ måte
(til sammen 80,5 %). Det er bare 19,5 % som oppgir at livssituasjonen deres som pårørende
ikke har påvirket skole- eller arbeidssituasjonen negativt.
Tabell 5.3: Har du opplevd at din livssituasjon som pårørende har påvirket skole- eller
arbeidssituasjon på en negativ måte? (N = 143)
Prosent

Antall

Ja før, men ikke nå

37,1 %

53

Ja, nå

43,4 %

62

Nei

19,5 %

28

Totalt

100 %

143
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Hvis vi ser på opplevelse av at livssituasjonen som pårørende har påvirket skole- eller
arbeidssituasjon på en negativ måte, fordelt på hvem som er fokusperson, ser vi at søsken er
de som opplever å ha blitt påvirket mest på en negativ måte (85,5 %). De er etterfulgt av de
som har foreldre som fokusperson. Her oppgir 83,5 % å ha blitt påvirket på en negativ måte.
I alle kategoriene er det mange som oppgir å ha blitt påvirket på en negativ måte. Det
gjelder for 78,3 % av de som har tidligere ektefelle som fokusperson, 72,7 % av de som har
egne barn som fokusperson og 60 % av de som har nåværende ektefelle/samboer som
fokusperson.

Kontakt med slektninger
En stor andel av pårørendepasientene (61,2 %) rapporterer om at kontakten med slektninger har forandret seg negativt før eller nå som konsekvens av deres livssituasjon som
pårørende.
Tabell 5.4: Har du opplevd at kontakten med slektninger forandret seg negativt som
konsekvens av din livssituasjon som pårørende? (N = 139)
Prosent

Antall

Ja før, men ikke nå

27,4 %

38

Ja, nå

33,8 %

47

Nei

38,8 %

54

Totalt

100 %

139

Skam
Skam er på mange måter rusens følgesvenn, og de aller fleste pårørendepasientene rapporterer om tidligere eller nåtidig opplevelse av skam på grunn av sin livssituasjon som pårørende (84,7 %). 43,4 % oppgir at de har følt skam tidligere, 41,3 % oppgir at de opplever skam
nå. Det kan se ut som om opplevelse av skam har endret seg til å være et tilbakelagt stadium for mange av pasientene. Det kan være mange og ukjente årsaker til dette, men for noen
kan forklaringen være at de har begynt i behandling, og derved fått bearbeidet sider ved
problemet. Det er likevel verdt å merke seg at det i stor grad er knyttet skam til det å være
pårørende. Mange pårørende vil stille seg spørsmålet om de selv har medvirket til rusmiddelmisbruket, og om de hadde kunnet gjort ting annerledes.

Prosent

Antall

Ja før, men ikke nå

43,4 %

62

Ja, nå

41,3 %

59

Nei

15,4 %

22

Totalt

100 %

143
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Tabell 5.5: Har du opplevd skam på grunn av din livssituasjon som pårørende? (N = 143)

Hvis vi ser opplevelse av skam fordelt på fokusperson, ser vi at de som har søsken og foreldre som fokusperson er de som i størst grad opplever skam. Alle de som har søsken som
fokusperson har opplevd skam, og 92,5 % av de som har foreldre som fokusperson har opplevd skam.

Sosial fordømmelse
Samtidig som 84,7 % av pasientene rapporterer om at de har følt eller føler skam på grunn
av sin livssituasjon som pårørende, er det langt færre (40,1 %) som har opplevd eller opplever sosial fordømmelse.
Tabell 5.6: Har du opplevd sosial fordømmelse som følge av din livssituasjon som
pårørende? (N = 142)
Prosent

Antall

Ja før, men ikke nå

26,0 %

37

Ja, nå

14,1 %

20

Nei

59,9 %

85

Totalt

100 %

142

I vår kultur er det vanlig å knytte skamfølelsen til enkeltindividet, og intrapsykiske aspekter
hos ham eller henne (Alberdi, Nørregaard, Kastrup og Kristensen, 2002). Når forekomsten
blant pårørendepasientene er så høy på rapportert skamopplevelse, kan dette være en
forklaring. Sosial fordømmelse er noe som kommer utenfra, og kan ofte i større grad knyttes
til konkrete hendelser og utsagn enn skam, som oppstår hos/i den enkelte som en følelsesmessig reaksjon.
Hvis vi ser opplevelse av sosial fordømmelse fordelt på fokusperson, ser vi at søsken er de
som i størst grad opplever sosial fordømmelse (hele 71,4 % har opplevd dette før eller nå).
De er også mange av de som har tidligere ektefelle (54,5 %) og egne foreldre (46,8 %) som
fokusperson som har opplevd sosial fordømmelse. Det er relativt få som har egne barn som
fokusperson (25,6 %) og som har nåværende ektefelle/samboer som fokusperson (20 %)
som har opplevd sosial fordømmelse.
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6. Sykdommer og lidelser
hos pårørende

Pårørendepasientene rapporterer om et bredt spekter av lidelser, og veldig mange av disse
er gjennomgående hos mange av respondentene.
Lindgaard (2008) gir følgende konklusjon på sin studie av pårørendepasienter:
«Sammenlignet med referansepopulationen viste det seg, at de pårørende generelt var
stærkt signifikant mer belastet end den almene befolkning i forhold til psykisk belastning,
parforhold og familiefunktion. Ydermere så vi, at familiefunktionen tillige var mer dysfunktionel end i en generell klinisk referansepopulation».
Lindgaard (ibid.) fortsetter videre:
«…at de pårørende som en samlet gruppe på stort sett alle områder er lige så belastede og
dårlig fungerende som misbruger. Mest bemærkelesværdigt er det nok, at partner, tidligere
partner og voksne børn har lige så mange symptomer på psykisk belastning som misbruger.»
Nordlie (2003) gir en oversikt symptomer hos 273 voksne familiemedlemmer som har mottatt behandling ved Borgestadklinikken. 96 % av disse hadde hatt muskel- og skjelettproblemer, om lag 65 – 70 % hadde hatt betydelig hodepine og magesymptomer og 16 % hadde
hatt psykiske problemer. Andre vanlige mønstre var relasjonelle problemer, identitetskonflikter, lav selvfølelse, vansker med å sette ord på følelser, undertrykking av glede og sorg,
avmakt overfor omgivelsene og overdreven forståelse overfor andre.
Nordlie (ibid.) oppsummerer at pårørende lever under et stort og vedvarende press. Det kan
oppleves viktig å bevare fasaden, eller familiemedlemmer kan bli truet til ikke å fortelle om
hva som skjer. Når partneren tar del i tildekkingen av problemene utad, og derved blir delaktig i alkoholbrukerens mønster, vil løsningsforsøk stadig mislykkes. For mange blir derfor
livssituasjonen fullstendig låst.
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Kirkengen (2011) beskriver også hvordan krenkede barn blir syke voksne. Hun trekker spesielt fram kroniske, ikke-ondartede smertesyndromer som irritabel tarm, migrene, urinveisproblemer, smerter i genitaliene, kronisk underlivssmerte, smerter i muskler og ledd, tretthet og
kjeve- og ansiktssmerter.

Mennesker som lever i stress og konstant alarmberedskap vil oppleve negativ innvirkning på
immunsystemet. Dette åpner for svekket helse.
Videre er voksne barn av misbrukere ofte opptatt av å tilfredsstille andres behov framfor sine egne, og de kan ha vanskeligheter med å uttrykke sine egne behov og følelser.
Generelt er det stor risiko for at barn av misbrukere selv utvikler alkoholproblemer og/eller
annet misbruk (Lindgaard, 2008 a). Nært beslektet med alkoholmisbruk er matmisbruk og
spiseforstyrrelser.
Vi har ikke målt alle disse formene for psykiske og fysiske plager i vår kartlegging av pårørendepasientene, men i dette kapittelet vil vi gå igjennom hva våre pasienter rapporterer
om av plager de selv relaterer til det å være pårørende.

Psykiske og kroppslige plager
Godt over halvparten av pårørendepasientene (55,2 %) rapporterer om at de har eller har
hatt både psykiske og fysiske plager som de opplever er knyttet til det å være pårørende.
37,1 % rapporterer om at de har hatt psykiske problemer alene som resultat av sin livssituasjon, og 4,9 % kroppslige plager alene. Det er kun 2,8 % totalt som svarer at de ikke har hatt
slike plager.
Tabell 6.1: Har du nå eller tidligere hatt plager som du selv opplever har vært knyttet
til det å være pårørende? (N = 143)
Ja, psykiske problemer
Ja, kroppslige plager
Ja, psykiske og kroppslige plager
Nei, har ikke hatt slike plager
Totalt

Prosent

Antall

37,1 %

53

4,9 %

7

55,2 %

79

2,8 %

4

100 %

143

Det er en større andel av mennene som oppgir at de har eller har hatt psykiske problemer
alene (50 %) enn kvinnene (35 %). Ingen av mennene i utvalget rapporterer om kun kroppslige
plager, men 5,8 % av kvinnene gjør det. Det rapporteres likevel fra begge kjønn om at mange
har eller har hatt både psykiske og kroppslige plager (36,4 % menn og 58,3 % kvinner). Det er
et fåtall av mennene som rapporterer om at de ikke har hatt slike plager, og kun 1 kvinne.
Tabell 6.2: Har du nå eller tidligere hatt plager som du selv opplever har vært knyttet
til det å være pårørende, fordelt på kjønn (N = 142)
Ja, psykiske problemer
Ja, kroppslige plager

Menn

Kvinner

50,0 %

35,0 %

0%

5,8 %

Ja, psykiske og kroppslige plager

36,4 %

58,3 %

Nei, har ikke hatt slike plager

13,6 %

0,8 %

Totalt

100 %

100 %
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Psykiske plager
Når det gjelder psykiske plager, rapporterer pårørendepasientene om svært høye forekomster av nedstemthet (79,9 %), utmattelse (71,5 %), søvnproblemer (68,8 %) og angst (66 %).
Tallene uttrykker de ekstreme psykiske belastningene som pårørende konstant lever under.
Det er kun 4 personer i utvalget som rapporterer om at de ikke har hatt psykiske plager.
Figur 6.1: Har du hatt psykiske plager du selv mener kan være knyttet til det å være
pårørende, hva slags plager har du hatt? (N = 144)
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Hvis vi skiller på kjønnene, finner vi at kvinnene rapporterer prosentvis noe mer enn mennene på angst (66,9 % mot 59,1 %) og nedstemthet (81,8 % mot 68,2 %). Nedstemthet er den
største kategorien for kvinner, men for menn er kategoriene søvnproblemer og nedstemthet
like store, og utgjør de to største kategoriene. Atskillig flere menn (45,5 %) enn kvinner (28,1
%) rapporterer om panikk. Kvinnene på sin side rapporterer i større grad om utmattelse (74,4
% mot 54,5 %). Mennene bruker kategorien «andre» (andre plager) i større grad enn kvinnene (31,8 % mot 13,2 %), uten at vi vet hva de legger i dette. Det er også flere menn (9,1 %)
enn kvinner (1,7 %) som oppgir at de ikke har hatt slike plager.

Kroppslige plager
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Når det gjelder kroppslige plager rapporterer majoriteten av pårørendepasientene om muskel- og skjelettplager (64,7 %). Hodepine (52,5 %) og mageproblemer (43,9 %) er også hyppig forekommende. Det samme gjelder for bryst-, puste- og hjerteproblemer (38,1 %). 15,8 %
av pårørendepasientene rapporterer om at de ikke har hatt kroppslige plager.

Figur 6.2: Har du hatt kroppslige plager du selv mener kan være knyttet til det å være
pårørende, hva slags problemer har du hatt? (N = 139)
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Både kvinner og menn rapporterer høyest på muskler/skjelettplager (67,5 % og 47,6 %).
Hodepine er nest største kategori for begge kjønn (53,8 % og 42,9 %). Kvinner rapporterer i
større grad på mageproblemer (45,3 %) enn menn (33,3 %). Kvinner rapporterer høyere også
på «andre» (andre kroppslige plager) med 10,3 % mot mennene som rapporterer 4,8 %. 28,6
% menn oppgir at de ikke har hatt kroppslige plager. For kvinnene er dette tallet 13,7 %.

Tidligere mottatt hjelp
Det kartlegges også hvorvidt pasientene tidligere har mottatt hjelp for plager de opplever er
knyttet til det å være pårørende. Over halvparten (51,5 %) har mottatt hjelp fra sin fastlege.
Ut fra vår kartlegging ser det ut til at fastlegen har hatt en sentral rolle i å gi hjelp til den
pårørende. Det kommer ikke fram om fastlegens betydelige rolle er knyttet til at pasienten
får hjelp der og da av fastlegen, eller om fastlegen har henvist videre, og at det er dette som
defineres som «hjelp». Det nest flest oppgir å ha fått hjelp ifra er psykisk helsevern (31,5 %)
og deretter privatpraktiserende psykolog/psykiater (27,7 %). Som det framgår av figuren
under, er det mange instanser som er involvert og som pasientene opplever har gitt hjelp.
Det er 32 % menn mot 16 % av kvinnene som oppgir at de har hatt plager, men ikke mottatt
hjelp. Dette er tall vi kan se speiles i at det er flest kvinner som oppsøker hjelp (se kap. 3).
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Figur 6.3: Har du mottatt hjelp for plager som du selv opplever har vært knyttet til
det å være pårørende? (N = 130)
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Eget medikamentbruk
Vi spør også om bruk av medikamenter siste 6 måneder. 40,2 % av pårørendepasientene
oppgav at de ikke hadde brukt noen av de oppgitte medikamentene siste halve år. Dette
betyr at omtrent 60 % av respondentene oppgir at de siste halve år har brukt noen av de
opplistede medikamentene. Tallene fra Borgestadklinikkens forrige kartlegging (Grimstad, 2009) viste at det da var 50 % i utvalget som hadde brukt et eller flere av de samme
medikamentene. Grimstad (2009: 5) skrev den gangen: «Dette er en sterk økning i forhold
til kartlagt medikamentbruk blant pårørendepasienter ved Borgestadklinikken i perioden
2000-2003. I denne perioden oppgav 33 % av pasientene at de hadde brukt slike medikamenter, nå er andelen 50 %.»
Det er verdt å merke seg at det i vårt utvalg kan registreres en sterk økning i bruk av disse
medikamentene sammenlignet med de to foregående kartleggingene som er gjort av pårørendepasientene ved Borgestadklinikken.
25 % oppgir nå å ha brukt beroligende/angstdempende medikamenter siste halve år, mot
22 % i forrige kartlegging.
30,3 % oppgir nå å ha brukt sovemidler siste halve år, mot 21,2 % i forrige kartlegging.
33,3 % oppgir nå å ha brukt medisiner mot depresjon siste halve år, mot 19,5 % i forrige
kartlegging.

45

For de øvrige medikamentene er forekomsten relativt lik.

Figur 6.4: Har du i løpet av det siste halve året brukt følgende medikamenter?
(N = 132)
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Hvis vi skiller på kjønn, finner vi at det er en noe større andel av mennene som oppgir at de
det siste halve året ikke har brukt slike medikamenter (45 %) mot kvinnene (38,7 %). Når det
gjelder sovemidler er det et større forbruk blant mennene (40 %) enn blant kvinnene (28,8
%).

Pasientenes bruk av alkohol og andre rusmidler
Ved kartlegging av pårørendepasientenes alkoholforbruk siste halve år, rapporterer 44,3 %
at de bruker alkohol sjelden, mindre enn en gang i måneden. Den nest største kategorien er
de som oppgir at de bruker alkohol 1-3 ganger pr. måned (35 %). Hvis vi i tillegg legger til
kategorien for de som et totalt avholdende (10 %), utgjør disse tre kategoriene til sammen
89,3 %. Dette kan forstås slik at denne pårørendegruppa i hovedsak rapporterer at de er
svært forsiktige med alkohol. Sammenlikner vi med Borgestadklinikkens forrige kartlegging
(Grimstad, 2009), var det kun 4,5 % som oppgav at de var total avholdende mot 10 % i vårt
utvalg. Slår vi sammen tilsvarende tre kategorier (se over) for kartleggingsrapporten fra
2009, finner vi her en forekomst på til sammen 83,9 %. Med andre ord oppgir respondentene
fra denne siste kartleggingen en noe mer forsiktighet med alkoholbruk.
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Tabell 6.3: Har du i løpet av det siste halve året drukket alkohol, eventuelt hvor
hyppig? (N = 140)
Prosent

Antall

Aldri, er totalt avholdende

10,0 %

14

Sjeldent, mindre enn en gang i måneden

44,3 %

62

1-3 ganger i måneden

35,0 %

49

1-2 ganger i uken

9,3 %

13

3-4 ganger i uken

1,4 %

2

Hver/nesten hver dag

0,0 %

0

100 %

143

N=

Det er en større andel av mennene som oppgir at de er totalt avholdende (19 %) enn av kvinnene (8,5 %). Det en noe større andel av kvinnene som oppgir at de drikker alkohol sjelden
eller mindre enn en gang i måneden enn av mennene (44,9 % mot 38,1 %). Det er noen flere
kvinner som oppgir at de drikker 1-3 ganger i måneden (36,4 %) enn menn (28,6 %). Menn
rapporterer derimot høyere på at de drikker 1-2 ganger i uken (14,3 %) enn kvinner (8,5 %).
Tabell 6.4: Har du i løpet av det siste halve året drukket alkohol, eventuelt hvor
hyppig, fordelt på kjønn (N = 139)
Menn

Kvinner

Aldri, er totalt avholdende

19,0 %

8,5 %

Sjeldent, mindre enn en gang i måneden

38,1 %

44,9 %

1-3 ganger i måneden

28,6 %

36,4 %

1-2 ganger i uken

14,3 %

8,5 %

3-4 ganger i uken

0,0 %

1,7 %

Hver/nesten hver dag

0,0 %

0,0 %

100 %

100 %

N=

95 % av pårørendepasientene oppgir at de er totalt avholdende når det gjelder andre rusmidler. Andre rusmidler betyr her illegale rusmidler og medikamenter som ikke er utskrevet
til pasienten, men som han eller hun likevel har brukt. Den lave forekomsten av bruk av andre
rusmidler blant pårørendepasientene gjenfinner vi også i Borgestadklinikkens forrige kartlegging, der tilsvarende tall var på 95,9 % (Grimstad, 2009).

Prosent

Antall

95,1 %

135

Sjeldent, mindre enn en gang i måneden

1,4 %

2

1-3 ganger i måneden

2,1 %

3

1-2 ganger i uken

0,0 %

0

3-4 ganger i uken

0,7 %

1

Aldri, er totalt avholdende

Hver/nesten hver dag
N=

0,7 %

1

100 %

142
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Tabell 6.5: Har du i løpet av det siste halve året brukt andre rusmidler, eventuelt hvor
hyppig? (N = 142)

Spillavhengighet
Pårørendepasientene rapporterer 100 % negativt på spørsmål om uheldig pengespill.
Uheldig pengespill ble ikke kartlagt ved Borgestadklinikkens forrige kartlegging av
pårørendepasientene, så her har vi ikke noe sammenligningsgrunnlag.
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7. Hvordan nå pårørendepasientene tidligere?

For å kunne få en god oversikt over problemstillinger og plager pårørende sliter med, er det
nødvendig med en god og grundig kartlegging. Stikkord må være å bryte tabuforestillinger
og alminneliggjøre problemer. Jo mer de pårørende opplever at de har et problem felles med
andre, desto større er sjansen for at de åpner seg. Sannhetsgehalten i hva de pårørende
rapporterer om øker som regel med tilliten og alminneliggjøringen av problemene (Nordlie,
2003).
Det er nødvendig at legen og andre i behandlings- og tjenesteapparatet er orientert om de
tilbudene som finnes til disse pasientene. Mer differensiering i diagnostisering og behandling viser seg å være nødvendig for denne heterogene gruppa.
Tidlig intervensjon overfor pårørende, og spesielt overfor barna, kan redusere store lidelser og plager senere i livet. Arbeidet med tidlig intervensjon handler om å identifisere og
håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med
begrenset innsats. Dette innebærer å fange opp mulig problemutvikling tidlig hos barn og
unge, voksne og eldre. I 2012 kom det en nettside med fokus på tidlig intervensjon (www.
tidligintervensjon.no). Denne har til hensikt å være en hjelp i arbeidet med å gripe inn så
tidlig som mulig når en er bekymret for et annet menneske. Denne nettjenesten bygger på
veilederen «Fra bekymring til handling» (Helsedirektoratet, 2009),
Vi vet at den edrue forelderen og barna belastes ved å leve i en familie med misbruks-problematikk. Det er derfor av stor betydning å hindre at både den edrue forelderen og barna
påføres disse belastningene. Betydningen av å styrke den rusfrie forelderen har stor gevinst
både når det gjelder deres egen helse og velvære, og i forhold til å gjøre dem til gode nok
foreldre for barna. Vi vet at det å komme tidlig inn i risikoprosesser er av stor betydning
både for den edrue forelderen og barnet. Mange pårørende velger problemløsningsstrategier
som ikke er hensiktsmessige. De kjenner seg avmektige i den situasjonen de befinner seg.
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Utvikling av rusmiddelavhengighet er prosesser som går over tid. For mange går den over
svært lang tid. Gjennom systematisert klinisk praksis ser vi at den rusmiddelavhengige kan
ha opplevd sitt problem i 2-3 år, mens den edrue ektefellen kan ha vært bekymret for bruken
i 8-10 år.

Ved å fokusere på den som ikke har rusmiddelproblemer, vil man kunne bidra til at han eller
hun kan bevege seg fra avmakt til handlekraft i sitt eget liv. Dette vil bidra til bedre helse, og
støtte den enkeltes opplevelse av å ha ressurser og styrke i seg selv. Dette er en god forebyggingsstrategi. Det å kunne møte problematikken når den enda er i sin spede begynnelse,
vil være til gode både for den enkelte, de pårørende og samfunnet for øvrig
Høsten 2012 kom «Opplæringsprogrammet Pårørende»1 på nett. Dette er en opplærings-pakke for tjenesteapparatet som Pårørendesenteret har utarbeidet på oppdrag fra
Helse-direktoratet. Programmet er beregnet på ledere og ansatte i kommunale og spesialiserte tjenester. Erfaringene fra de som har prøvd ut programmet viser at dette møter et
behov for mer kunnskap om hvordan møte og samarbeide med pårørende.
Regjeringen la sommeren 2012 fram stortingsmeldingen «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk». Pårørende omtales spesielt i kapittel 7. I meldingen skisseres det at regjeringen
vil:
• Videreføre utvikling av lærings- og mestringstilbud til pårørende av rusavhengige og personer med psykiske lidelser
• Videreføre støtten til pårørendesentre og til frivillige organisasjoners arbeid med
pårørende
• Utarbeide nasjonal plan for selvhjelp for rusavhengige og deres pårørende
• Oppdatere veilederen «Pårørende som ressurs» for pårørende til personer med rusproblemer og en pårørendeguide om taushetsplikt
• Gjennomføre levekårsundersøkelser om pårørende og voksne barn av rusavhengige og
legge disse til grunn for videre tiltak.

1 http://www6.uis.no/Fag/OP/release
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8. Oppsummering

Datamaterialet omfatter 144 personer som har vært i behandling i årene 2009-2011, den
eldste født i 1939 og den yngste i 1997. Majoriteten av pasientene er 40 år eller eldre. Ca.
85 % av pårørendepasientene er kvinner, og ca. 15 % menn. 89 % av pasientene kommer fra
Telemark, de fleste fra Grenlandsområdet.
Majoriteten av pårørendepasientene (64,8 %) oppgir at de søker hjelp nå på grunn av et
behov som har bygget seg opp over tid, resten søker hjelp på grunn av en kombinasjon av
akutt krise og et behov som har bygget seg opp over tid. Kun 1 pasient oppgir akutt krise
som grunn til at hjelp søkes.
Gjennomsnittet for hvor lenge pårørendepasientene har oppfattet fokuspersonenes rusmiddelbruk som et problem er 18 år.
Det er fastlegene (84,5 %) som er den instansen som i størst grad henviser pasientene til
behandling, deretter følger «annen spesialisthelsetjeneste».
Flertallet av pårørendepasientene er gift/samboer (57,7 %). Nesten en tredjedel er enslige
(33,1 %). Sammenlignet med tall fra forrige undersøkelse (ibid.), var det noen flere som var
gift/samboende (61,7 %) og færre som oppga å være enslige (19,1 %).
Ca. halvparten av pårørendepasientene har omsorgsansvar for barn under 18 år. 3 av pårørendepasientene som har oppgitt nåværende samboer/ektefelle som fokusperson, har også oppgitt
at de har omsorg for barn under 18 år. Dette er en nedgang fra forrige kartlegging, hvor dette
gjaldt for 12 pasienter.
Når vi ser på utdanningsnivået ligner pårørendepasientene på befolkningen generelt, bortsett fra at litt flere i befolkningen totalt har universitets- eller høgskoleutdanning. Det er
også litt flere i totalbefolkningen som kun har grunnskoleutdanning. Pårørendepasientene
scorer høyere enn befolkningen generelt på videregående skole (inkludert fagbrev) som høyeste fullførte utdanning.
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Over 40 % av pårørendepasientene er i heltidsjobb. Dette er tall som stemmer overens
med tidligere kartlegginger (Grimstad, 2009). Ca. 32 % er i deltidsjobb og i attføring/
rehabilitering.

Av de pasientene er i jobb er 40,6 % sykemeldte. Det er flere menn (63,4 %) enn kvinner
(35,8 %) som er sykemeldte.
Majoriteten av pårørendepasientene oppgir egne foreldre som fokusperson (nesten 56 %).
Ved forrige kartlegging gjaldt dette for 48,7 % av pasientene (ibid.). Den nest største gruppa
pårørendepasienter er de som går i behandling på grunn av egne barn (30,8 %). Det er også
en relativt stor andel som går i behandling på grunn av belastninger som er påført dem av
tidligere ektefeller og samboere (16,8 %). Ca. 10 % av pasientene kommer på grunn av søsken. Kun (3,5 %) oppgir at de er i behandling på grunn av belastninger knyttet til nåværende
ektefelle/samboer.
65,5 % oppgir biologisk far som fokusperson, 52,9 % oppgir biologisk mor og 6,9 % oppgir stefar.
18 pårørendepasienter har svart at både biologisk far og biologisk mor var/er misbrukere. 75,1
% av pasientene som har egne foreldre som fokusperson er født på 50-/60- eller 70-tallet. 62,1
% av disse pasientene har opplevd fokuspersonens misbruk problematisk i 21 år eller mer.
Bare drøye 11 % bor sammen med fokuspersonen når de er i behandling ved Borgestadklinikken. Dette er en stor nedgang fra klinikkens forrige kartlegging der over 28 % bodde
sammen med fokuspersonen.
95,8 % av pasientene rapporterer om at fokuspersonen misbrukte/-er rusmidler. Videre misbrukte/-er 28,5 % medikamenter og 5,6 % var/er spilleavhengige. Noen av fokuspersonene er
rapportert inn i flere av kategoriene.
De pårørende rapporterer om at over halvparten av fokuspersonene (58,3 %) erkjente/
erkjenner å ha et misbruks-/avhengighetsproblem.
De fokuspersonene som i størst grad er i behandling samtidig som de pårørende var pasienter
ved Borgestadklinikken er nåværende ektefeller (60 % av denne gruppa fokuspersoner/3 stk.)
og egne barn (34,9 % av denne gruppa fokuspersoner/15 stk.). Av søsken svarer de pårørende at
ingen av fokuspersonene er i behandling samtidig, av foreldre svarer 10,7 % at fokuspersonene
er i behandling og av tidligere ektefelle/samboer svarer 20 % at fokuspersonene er i behandling.
Over 45 % av fokuspersonene har mottatt behandling i rusbehandlingsinstitusjon tidligere
mens 35,4 % av fokuspersonene ikke har mottatt noen form for hjelp tidligere. Dette samsvarer med tall fra forrige kartlegging (Grimstad, 2009). 22,2 % av fokuspersonene har mottatt
hjelp fra psykiatrisk institusjon.
Pårørendepasientene har opplevd en rekke krenkelser fra den de er pårørende til: Verbal
trakassering er det som flest rapporterer om at de har blitt utsatt for, 69,4 % rapporterer
om dette. Den nest største kategorien er selvmordstrusler/selvmordsforsøk (45,1 %). Det
er også mange som rapporterer om trusler om vold (36,8 %), vold (34,7 %) og økonomisk
utpressing (31,3 %).
Over halvparten av pårørendepasientene (52,1 %) har erfart økonomiske problemer som følge av sin livssituasjon som pårørende nå eller tidligere. 47,9 % har aldri opplevd økonomiske
problemer som følge av sin livssituasjon som pårørende.
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Majoriteten av pårørendepasientene (84 %) rapporterer om at deres livssituasjon har lagt
eller legger begrensninger på deres aktiviteter utenfor hjemmet.
Det er en høy andel av pårørendepasientene som har opplevd eller opplever at deres livssituasjon har påvirket eller påvirker skole- eller arbeidssituasjonen deres på en negativ måte (til
sammen 80,5 %).
En stor andel av pårørendepasientene, (61,2 %), rapporterer om at kontakten med slektninger har forandret seg negativt som konsekvens av deres rolle som pårørende.
Majoriteten av pårørendepasientene rapporterer om tidligere eller nåtidig opplevelse av
skam på grunn av sin livssituasjon som pårørende. 43,4 % oppgir at de har følt skam tidligere, 41,3 % oppgir at de opplever skam nå. Det kan se ut som om opplevelse av skam har
endret seg til å være et tilbakelagt stadium for mange av pasientene. Det er de som har
søsken og foreldre som fokusperson som i størst grad opplever skam.
Samtidig som 84,7 % av pasientene rapporterer om at de har følt eller føler skam på grunn
av sin livssituasjon som pårørende, er det langt færre (40,1 %) som har opplevd eller opplever sosial fordømmelse.
Godt over halvparten av pårørendepasientene (55,2 %) rapporterer om at de har eller har
hatt både psykiske og fysiske plager som de opplever er knyttet til det å være pårørende.
37,1 % rapporterer om at de har hatt psykiske problemer alene som resultat av sin livssituasjon, og 4,9 % kroppslige plager alene. Det er kun 2,8 % totalt som svarer at de ikke har hatt
slike plager.
Når det gjelder psykiske plager, rapporterer pårørendepasientene om svært høye forekomster av nedstemthet (79,9 %), utmattelse (71,5 %), søvnproblemer (68,8 %) og angst (66 %).
Det er kun 4 personer i utvalget som rapporterer om at de ikke har hatt psykiske plager.
Når det gjelder kroppslige plager, rapporterer majoriteten av pårørendepasientene om
muskel- og skjelettplager. Hodepine (52,5 %) og mageproblemer (43,9 %) er også hyppig
forekommende. Det samme gjelder for bryst-, puste- og hjerteproblemer (38,1 %). 15,8 % av
pårørendepasientene rapporterer om at de ikke har hatt kroppslige plager.
Det kartlegges også hvorvidt pasientene tidligere har mottatt hjelp for plager de opplever
har vært knyttet til det å være pårørende. Over halvparten (51,5 %) har mottatt hjelp fra sin
fastlege. Dette sammenfaller også med funn fra forrige kartlegging. Ut fra vår kartlegging
ser det ut til at fastlegen har hatt en sentral rolle i å gi hjelp til den pårørende. Det nest flest
oppgir å ha fått hjelp ifra er psykisk helsevern (31,5 %) og deretter privatpraktiserende psykolog/psykiater (27,7 %). Det er 32 % menn mot 16 % av kvinnene som oppgir at de har hatt
plager, men ikke mottatt hjelp.
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Vi har også kartlagt bruk av medikamenter. 40,2 % av pårørendepasientene oppgav at de
ikke hadde brukt noen av de oppgitte medikamentene siste halve år. Det betyr at omtrent
60 % av respondentene har brukt noen av de opplistede medikamentene siste halvår. Tallene fra Borgestadklinikkens forrige kartlegging (Grimstad, 2009) viste at det da var 50 % i

utvalget som hadde brukt et eller flere av de samme medikamentene, og for perioden 20002003 var andelen på 33 % (Svenkerud og Hansen, 2005).
25 % oppgir nå å ha brukt beroligende /angstdempende medikamenter siste halve år, mot
22 % i forrige kartlegging. 30,3 % oppgir nå å ha brukt sovemidler siste halve år, mot 21,2
% i forrige kartlegging. 33,3 % oppgir nå å ha brukt medisiner mot depresjon siste halve år,
mot 19,5 % i forrige kartlegging. For de øvrige medikamentene er forekomsten relativt lik.
Ved kartlegging av pårørendepasientenes alkoholforbruk siste halve år, rapporterer 44,3 %
at de bruker alkohol sjelden, mindre enn en gang i måneden. Hvis vi legger til kategoriene 1-3
ganger i måneden og totalt avholdende utgjør disse tre kategoriene til sammen 89,3 %. Dette
kan forstås slik at denne pårørendegruppa i hovedsak rapporterer om at de er svært forsiktige
med alkohol.
95 % av pårørendepasientene oppgir at de er totalt avholdende når det gjelder andre rusmidler. Den lave forekomsten av bruk av andre rusmidler blant pårørendepasientene gjenfinner vi også i Borgestadklinikkens forrige kartlegging, der tilsvarende tall var på 95,9 %
(Grimstad, 2009).
Pårørendepasientene rapporterer 100 % negativt på spørsmål om uheldig pengespill.
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Vedlegg 1
Spørreskjema for kartlegging av pårørendepasienter
A: PERSONOPPLYSNINGER
1: Dato:..............................................................................................
2: Fødselsår:....................................................................................
3: Kjønn:

Kvinne

Mann

4: Bostedskommune og fylke:......................................................................................................................................................................
5: Hvem har henvist deg til behandling nå?

10: Hva er din nåværende sivilstatus?

sosialtjenesten

enslig

fastlege

gift/samboer

spesialtiltak for rusmiddelmisbrukere

separert

annen spesialisthelsetjeneste

enke/-mann

andre
11: Har du omsorgsansvar for barn? Sett flere
6: Hvem er fokuspersonen du er/var pårørende til?
Sett flere kryss hvis aktuelt.

kryss hvis aktuelt.
nei

nåværende ektefelle/samboer

ja, barn 0-5 år, antall:…….

tidligere ektefelle/samboer

ja, barn 6-12 år, antall:…….

søsken

ja, barn 13-18 år, antall:……

egne barn
foreldre

12: Hva er din nåværende yrkesstatus?
heltidsjobb - sykemeldt nå: ja  nei 

7: Hvis du er barn av misbruker, hvilken forel-

deltidsjobb - sykemeldt nå: ja  nei 

der/e gjelder det? Sett flere kryss hvis aktuelt.

hjemmearbeidende

biologisk far

under utdanning

biologisk mor

arbeidsledig

stefar

uføretrygdet

stemor

attføring/rehabilitering

foster-/adoptivfar
foster-/adoptivmor

13: Hva er din høyeste fullførte utdanning?
ikke avsluttet grunnskole

8: Hva er/var den du er pårørende til (fokusper-

grunnskole

sonen) misbruker av?

videregående (gymnas/realskole)

Sett flere kryss hvis aktuelt.

fagbrev

rusmidler

høgskolestudium

medikamenter

universitet

pengespill
14: Hvorfor søker du hjelp nå?
9: Bor du til daglig sammen med

akutt krise

fokusperson(ene)?

behovet har bygget seg opp over tid

ja

kombinasjon av akutt krise og behov over tid

nei
ikke aktuelt, fokusperson død

>>>
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B: EGNE PLAGER OG BRUK AV AVHENGIGHETSKAPENDE MIDLER
15: Har du nå eller tidligere hatt plager som du

19: Har du i løpet av det siste halve året brukt

selv opplever har vært knyttet til det å være

følgende medikamenter? (Sett flere kryss hvis

pårørende?

aktuelt)

ja, psykiske problemer

beroligende/angstdempende

ja, kroppslige plager

sovemidler

nei, har ikke hatt slike plager

muskelavslappende
sterke smertestillende

16: Har du hatt psykiske plager du selv mener

medisiner mot depresjon

kan være knyttet til det å være pårørende, hva

nei, har ikke brukt slike medikamenter

slags plager har du hatt? (Sett flere kryss hvis

siste halve år

aktuelt)
angst

20: Har du i løpet av det siste halve året

nedstemthet

drukketalkohol, eventuelt hvor hyppig?

panikk

aldri, er totalt avholdende

søvnproblemer

sjeldent, mindre enn en gang i måneden

utmattelse

1-3  ganger i måneden

andre

1-2  ganger i uken

har ikke hatt psykiske plager

3-4  ganger i uken
hver/nesten hver dag

17: Har du hatt kroppslige plager du selv mener
kan være knyttet til det å være pårørende, hva

21: Har du i løpet av det siste halve året brukt

slags problemer har du hatt? (Sett flere kryss

andre rusmidler, eventuelt hvor hyppig?

hvis aktuelt)

aldri, er totalt avholdende

muskler/skjelettplager

sjeldent, mindre enn en gang i måneden

hodepine

1-3  ganger i måneden

underlivsplager

1-2  ganger i uken

bryst-, puste-, og hjerteproblemer

3-4  ganger i uken

mageproblemer

hver/nesten hver dag

lammelser
andre

22: Har du i løpet av det siste halve året brukt

har ikke hatt kroppslige plager

pengespill på en måte som du tenker er uheldig
for deg?

18: Har du mottatt hjelp for plager som du selv

ja

opplever har vært knyttet til det å være pårø-

nei

rende? (Sett flere kryss hvis aktuelt)

usikker

har mottatt hjelp fra privatpraktiserende
psykolog/psykiater
har mottatt hjelp fra psykisk helsevern
har mottatt hjelp fra familierådgivningskontor
har mottatt hjelp fra sosialtjeneste
har mottatt hjelp fra fastlege
har mottatt hjelp fra en rusbehandlingsinstitusjon
har mottatt hjelp fra andre
har ikke hatt slike plager
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har hatt slike plager, men har ikke mottatt hjelp

C: SPØRSMÅL OM PERSONEN DU ER PÅRØRENDE TIL
23: I hvor mange år har du opplevd fokusper

26: Har fokuspersonen tidligere mottatt noen

sonens bruk av rusmidler/spilleavhengighet

form for behandling for sitt rusmiddelmis-

som problematisk?

bruk/spilleavhengighet? (Sett flere kryss hvis
aktuelt)

…………………… år

ja, fra privatpraktiserende psykolog/psykiater
ja, fra helse- og sosialtjenesten i kommunen

24: Erkjenner/erkjente fokuspersonen at

ja, fra en rusbehandlingsinstitusjon

han eller hun har/hadde et misbruks- eller

ja, fra en psykiatrisk institusjon

avhengighetsproblem?

ja, fra andre

ja

nei, fokuspersonen har ikke mottatt hjelp

nei

vet ikke

vet ikke
25: Er fokuspersonen i behandling for rusmiddelmisbruk/spilleavhengighet nå?
ja
nei
vet ikke

D: KRENKELSER OG TRAUMATISKE HENDELSER
27: Har du noen gang vært utsatt for følgende
krenkelser eller traumatiske opplevelser fra
personen du er pårørende til? (Sett flere kryss
hvis aktuelt)
økonomisk utpressing
vold
trusler om vold
verbal trakassering
selvmordstrusler/-forsøk
seksuelle overgrep
andre krenkelser/traumer
annet, beskriv: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
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E: SOSIALE LIVSBETINGELSER OG NETTVERK
28: Har du opplevd skam på grunn av din
livssituasjon som pårørende?
ja før, men ikke nå
ja, nå
nei
29: Har du opplevd at kontakten med
slektninger forandret seg negativt som
konsekvens av din livssituasjon som pårørende?
ja før, men ikke nå
ja, nå
nei
30: Har du opplevd økonomiske problemer som
følge av din livssituasjon som pårørende?
ja før, men ikke nå
ja, nå
nei
31: Har du opplevd sosial fordømmelse som følge av din livssituasjon som pårørende?
ja før, men ikke nå
ja, nå
nei

32: Har du opplevd at din livssituasjon som
pårørende legger begrensninger på aktiviteter
utenfor hjemmet?
ja før, men ikke nå
ja, nå
nei
33: Har du opplevd at din livssituasjon som
pårørende har påvirket skole- eller arbeidssituasjon på en negativ måte?
ja før, men ikke nå
ja, nå
nei
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