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Sammendrag 

Tittel: Rusmiddelavhengiges boligtilbud – på vei mot egen bolig 

Problemstilling: Hvordan er boligtilbudet til bostedsløse rusmiddelavhengige i Bergen, og 

hvilke momenter er viktige på vei mot egen bolig? 

 

På grunnlag av valgt tema var formålet å finne ut mer om rusmiddelavhengiges boligsituasjon 

i Bergen, Norge. Vi valgte å fokusere på prosessen mot egen bolig, og har tatt for oss hva 

denne perioden inneholder, samt hvilken påkjenning det kan være for den enkelte 

rusmiddelavhengige å gå denne veien. Vi ønsket å tilegne oss kunnskap om Bergens 

boligtilbud for de rusmiddelavhengige uten bolig, i tillegg til at vi ønsket å ta for oss 

påvirkende faktorer gjennom denne prosessen. 

 

Oppgaven er hovedsakelig basert på faglitteratur, og på grunnlag av vårt lokale fokus på 

Bergen har også dokumenter fra Bergen kommune vært nyttig. Vi har benyttet artikler fra 

lokalaviser for å belyse problematikken rundt gitt tema. 

 

Gjennom arbeid med oppgaven har vi fått bekreftet at veien fra bostedsløs rusmiddelavhengig 

til egen bolig er lang og krevende. Bergen kommunes tilbud til denne brukergruppen er 

mangelfull, og strekker ikke til alle. Vi har tatt for oss hva denne vanskeligstilte gruppen må 

igjennom på veien mot egen bolig, og hvordan dette kan påvirke. Vi har sett på behovet for 

booppfølging og opplæring av boevne ved innflytting i egen bolig, samt betydningen av 

brukermedvirkning og motivasjon. 
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Summary 

Topic: Housing provision for drug addict’s – heading towards their own home 

Research question: How is the housing supply for homeless drug addict’s in Bergen, and what 

elements are important when heading towards an own home? 

 

Regarding the topic, the purpose of this assignment was to find out more about the housing 

situation for drug addicts in Bergen, Norway. We chose to focus on the process towards an 

own residence, analyse what is involved in the process and how it can affect the individuals. 

We wanted to increase our knowledge about the offer Bergen has for the homeless drug 

addicts, as well as looking at influencing factors through this process. 

 

This assignment is primarily based on professional literature, and with our local focus on 

Bergen, documents from the municipality of Bergen have been useful. We have used articles 

from local newspapers to illustrate the issues surrounding the given topic. 

 

While working on this assignment we have acknowledged that the way from being a homeless 

drug addict to be in position of a permanent home is tough and demanding. The offers the 

municipality of Bergen give to this vulnerable group are lacking and insufficient. We have 

looked at what this disadvantaged group has to go through heading towards their own home, 

and how this may impact their situation. The need for training in independent living skills and 

home follow-ups are central in the assignment regarding moving in to their own home, in 

addition to the importance of user participation and motivation. 
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1.0$Innledning$

Temaet i denne oppgaven er boligsituasjonen knyttet til rusmiddelavhengige på vei mot egen 

bolig. Vi vil i innledningen gi en begrunnelse for vårt valg av tema, samt gjøre rede for vår 

førforståelse knyttet til temaet. Deretter presenteres vår problemstilling før vi kommer med 

avgrensningen knyttet til denne, litt om vernepleierens rolle og disposisjon for oppgaven.  

 

Oppgaven er skrevet ut ifra et vernepleiefaglig perspektiv, der vi forsøker å vise 

vernepleierens rolle i de ulike kapitlene. Vi vil med dette vise hvordan vernepleieren kan 

utøve sin profesjon innenfor dette temaet. 

 

1.1$Begrunnelse$for$valg$av$tema$

Rusmiddelavhengiges boligsituasjon er en problemstilling vi har blitt oppmerksom på 

gjennom media og praksiserfaringer, og er et svært dagsaktuelt tema. Vår generelle interesse 

for brukergruppen har økt gjennom studieforløpet, samt ved at rusmiddelavhengige er en 

vanskeligstilt gruppe som er svært synlig i bybildet. Vi bestemte oss relativt tidlig for å skrive 

en oppgave knyttet til rusmiddelavhengige, men hadde ikke noe mer spesifikt klart for oss. 

Undervisningen tilknyttet rusmiddelavhengighet gjennom studieforløpet har skapt en økt 

nysgjerrighet hos oss, og vi ønsker med dette som grunnlag å finne ut mer om brukergruppen. 

Det er også et felt vi har interesse av med tanke på fremtidig arbeid som vernepleiere. Media 

har gjort oss oppmerksom på problematikken knyttet til rusmiddelavhengiges boligsituasjon, 

og interessen for viktige momenter i denne situasjonen økte, da en av oss hadde tredje års 

praksis ved et midlertidig botilbud i Bergen. Det ble da naturlig for oss å ha fokus på 

rusmiddelavhengiges boligtilbud i Bergen. 

 

1.2$Førforståelse$

Dalland (2007, s. 92) understreker viktigheten av å være sin førforståelse bevisst, og mener 

avklaring av personlig førforståelse på forhånd vil ha betydning for videre arbeid med temaet. 

Han hevder dette vil føre til at man er åpen for all data, også det som motbeviser egen 
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førforståelse. Dette kan føre til et mer reflektert utgangspunkt for enhver oppgave, og bidra til 

et mer realistisk syn på den aktuelle problemstillingen. 

 

Vi har alle en personlig førforståelse ut fra egne erfaringer og tanker knyttet til ulike emner. I 

dette tilfellet, knyttet til rusmiddelavhengige og deres boligsituasjon, vil media være en stor 

påvirkningsfaktor. Bergens lokalaviser skriver til stadighet om momenter som påvirker 

kvaliteten ved midlertidige botilbud, hvilke krav bostedsløse har, forholdene på ulike hospits 

og hva staten bør gjøre for å forbedre forholdene. Det legges ikke skjul på at det ofte er 

negativt preg over disse artiklene, som stort sett er rettet mot behovet for endring i norsk 

boligpolitikk. Medias fremstilling av temaet har negativ påvirkning på våre tanker om dagens 

boligpolitikk ovenfor rusmiddelavhengige. Dette gjelder spesielt i forhold til byens hospits. 

Fosse (2014) hevder nylig i en artikkel i Bergens Avisen at “beboerne oppgir at det 

forekommer åpenlys bruk, kjøp og salg av rus, samt tyverier, trusler og vold” ved samtlige 

hospits i Bergen. Dette eksempelet forsterker våre tanker om overnattingstilbudene for 

rusmiddelavhengige og andre bostedsløse i Bergen. 

 

Omfanget av livskvalitet hos rusmiddelavhengige kan kanskje gå utover deres boevne med 

tanke på at man i mindre grad bryr seg om gode omgivelser. Vi antar at de vil prioritere 

annerledes enn andre når det kommer til hverdagslige gjøremål som husvask, handling av 

matvarer og økonomisk styring. Dette er nødvendige faktorer når man bor for seg selv. Man 

må være i stand til å se når det er behov for klesvask, og disponere pengene sine på en slik 

måte at de strekker med til både matvarer og andre nødvendigheter. Det er lett å anta at mange 

i denne brukergruppen vil få vanskeligheter med økonomien i en slik situasjon, og kanskje vil 

disponere pengene på helt andre ting enn hva som er nødvendig. 

 

En generell førforståelse om rusmiddelavhengige vil også være av betydning. Som bosatt i 

Bergen ser vi hvordan rusmiljøet ser ut til å være under stadig utvikling, og hvilket preg 

denne brukergruppen setter på byen. Når man passerer de største samlingspunktene gjør man 

seg alltid noen tanker om rusmiljøet, enten det er frustrasjon eller medlidenhet. Frustrasjonen 

oppstår for eksempel rundt de åpne russcenene, som ofte finner sted mer sentrumsnært. På en 

annen side gjør de lite ut av seg, og oppsøker sjeldent kontakt med andre mennesker. Vi ser 

på rusmiddelavhengige som en sårbar menneskegruppe, og det er nettopp derfor 

medlidenheten tar mer plass enn frustrasjonen. Medlidenheten har sitt utspring fra vår 
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personlige omtanke for vanskeligstilte mennesker, samt gjennom vår faglige 

vernepleiekompetanse. 

 

Vår førforståelse rettet mot problemstillingen er inspirert av praksiserfaringer. Beboerne som 

var i dialog med sin sosialkurator angående egen bolig, mistet fort motet. I blant gikk de på 

private visninger, men ble ofte møtt med avslag fra huseier. Det er forståelig at man lett kan 

miste motet og kjenne på følelsen av å ikke være god nok som leietaker. Køen for kommunale 

boliger er lang, og det kan ta flere år før man når frem og får tildelt bolig. Praksiserfaringer 

tilsier at flere ser på prosessen mot egen bolig som stressende. Det er stress å opprettholde 

kontakt med Arbeids- og velferdsetaten [NAV], det er stress å gå på visning, det er stress og 

selv lete etter bolig, og det er stress å flytte. På bakgrunn av dette kan vi anta at en stor del av 

rusmiddelavhengige har en holdning som tilsier at de trives godt nok med sin midlertidige 

bosituasjon, og unngår å ta opp igjen prosessen mot egen bolig. Dette kan være problematisk 

med tanke på ønsket om å få flest mulig ut i egne boliger. 

 

1.3$Presentasjon$av$problemstilling$

Problemstillingen vi har kommet frem til er: 

 
Hvordan er boligtilbudet til bostedsløse rusmiddelavhengige i Bergen, 

og hvilke momenter er viktige på vei mot egen bolig? 

 
En av hovedartiklene i maiutgaven av Megafon omhandler rusmiddelavhengiges 

boligsituasjon, og det blir sagt av en informant at “hjemløse som meg stiller bakerst i køen” 

(Lønningen & Nielsen, 2014, s. 7). Dette viser til problematikken de rusmiddelavhengige står 

ovenfor når det kommer til deres boligsituasjon og mangelen på bolig. Videre i samme 

artikkel kommer det frem at Fylkesmannen i Hordaland i 2013 gjorde en kartlegging av 

hvordan NAV-kontorene håndterer søknader om midlertidig bolig. Kartleggingen viser at de 

fleste blir tildelt botilbud ment for en kortere periode (Lønningen & Nielsen, 2014, s. 8). 

 

Erfaringsmessig er det mangel på boliger og midlertidige botilbud for rusmiddelavhengige i 

Bergen, og at det er stor pågang ved de midlertidige botilbudene. Enkelte blir boende i flere 

år, til tross for at det er ment for en kortere periode over noen måneder. Vi ønsker derfor å 

fokusere på Bergens boligtilbud for denne brukergruppen, og viktige momenter på veien mot 
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egen bolig for bostedsløse rusmiddelavhengige, da vi ser det er et aktuelt problem i dagens 

samfunn. 

 

1.4$Avgrensning$av$problemstillingen$

Vi fokuserer på voksne rusmiddelavhengige i denne oppgaven, og ser på både kvinner og 

menn. I litteraturen vi har lest er det ikke skille mellom kvinner og menn i 

boligproblematikken. Valget har falt på mennesker over 18 år på bakgrunn av erfaring med 

aldergruppen fra praksis, og observasjoner tilknyttet utfordringer i boligsituasjonen. Vi har 

valgt å se nærmere på boligsituasjonen til denne brukergruppen fordi det er velkjent at de 

stiller svakere på boligmarkedet enn andre, og som tidligere nevnt er det er mangel på 

eksisterende tilbud. 

 

Vi har begrenset fokuset til voksne rusmiddelavhengige i Bergen for at oppgaven ikke skal bli 

for omfattende. Vi kunne tatt for oss eventuelle tilleggslidelser denne brukergruppen er utsatt 

for, men på bakgrunn av oppgavens omfang så vi oss nødt til å utelukke dette. Vi har valgt å 

forholde oss til Bergen, selv om vi kunne hatt fokus på problematikken i større geografiske 

områder eller hele Norge. Med dette avgrenser vi oss til et fokus på Bergen kommune, men vi 

vil også benytte dokumenter som omhandler norsk boligpolitikk, Stortingsmeldinger [St. 

meld.] og Norges offentlige utredninger [NOU]. På grunnlag av at vi begge er bosatt i Bergen 

fant vi det naturlig å avgrense oppgaven rundt dette geografiske området. Dette kan også bety 

at vårt syn på denne problematikken kunne fått et annet utfall med andre avgrensninger. 

 

1.5$Vernepleierens$rolle$

Kjøllmoen & Bakke (2006, s. 45) forteller oss at vernepleierutdanningen har sitt opphav i 

arbeid med utviklingshemmede, hvor den treårige utdannelsen først ble offentlig i 1963. Vi 

vil benytte oss av sitatet hentet fra Torp (2010) som viser hvordan dette har endret seg over 

tid: 

 
Fra etableringen av vernepleierutdanningen var mennesker med utviklingshemning 
vernepleierens viktigste målgruppe. (...) Målgruppebeskrivelsen ble utvidet til å gjelde 
alle som har bruk for vernepleierens tjenester, men yrkesgruppen skulle fortsatt ha en 
særskilt kompetanse med hensyn til mennesker med utviklingshemning (Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet, 1999, referert i Torp, 2010, s. 156). 
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Utsagnet beskriver hvordan vernepleierens rolle til stadighet er i endring, og at flere 

brukergrupper i dag er relevante på grunnlag av vernepleierens kompetanse. Som fremtidige 

vernepleiere er rusmiddelavhengige en aktuell og interessant brukergruppe, og vi ser at 

vernepleieren kan utøve en stor del av arbeidet med rusmiddelavhengige med tanke på vår 

helsefaglige og sosialfaglige kompetanse.  

 

Fellesorganisasjonen (2013, s. 4) skriver i et av sine foldere at noe av det viktigste i 

vernepleierfaglig yrkesutøvelse, er selvbestemmelse, inkludering og deltakelse. Vernepleieren 

skal også bidra til økt livskvalitet, samt ha fokus på miljøarbeid og tilrettelegging for 

vanskeligstilte (Høgskolen i Bergen, 2014). Praksiserfaringer tilsier at rusmiddelavhengige 

har en rekke tilleggsproblematikk, spesielt i forhold til sin somatiske helse. Som vernepleier 

kan vi da bistå med vår helsefaglige kompetanse. Brukergruppen vi tar for oss i denne 

oppgaven er også en brukergruppe med redusert mulighet til å ivareta egen helse. Lund & 

Ekeland (2006, s. 126) mener da det er viktig at vernepleiere har den faglige kompetansen for 

å kunne sikre best mulig ivaretakelse ved eventuelle helseproblemer, og samtidig 

imøtekomme individuelle behov for pleie. 

 

1.6$Disposisjon$av$oppgaven$

Vi vil først gå inn på vår fremgangsmåte gjennom utarbeidelsen av denne oppgaven i et eget 

metodekapittel. Vi går dypere inn på valg av metode, artikkelsøk, empiri innhentet fra praksis 

og kildekritikk. Deretter kommer hoveddelen, som består av teori og drøfting til hvert 

underkapittel. Hoveddelen består av syv underkapitler som omhandler temaer tilknyttet 

rusmiddelavhengiges boligsituasjon i Bergen. Til slutt oppsummerer vi våre resultater, samt 

konkluderer i en avslutning. 
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2.0$Metode$

Før vi går i gang med metodekapittelet, vil vi gi en presis definisjon av begrepet. Aubert 

(1985, s. 196) definerer metode slik: “En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse 

problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette 

formålet, hører med i arsenalet av metoder” (Aubert, referert i Dalland, 2007, s. 83). 

Hermeneutisk analyse er en tilnærming til kvalitative data der man både analyserer deler av 

dataene, og ser ulike deler som en helhet (Jacobsen, 2007, s. 125). Vi tar derimot i bruk en 

hermeneutisk tilnærming ved innsamling av litteratur, og vil sammenfatte denne litteraturen 

for å skape helhet over innholdet i oppgaven. På bakgrunn av vår førforståelse vil 

tilnærmingen av litteratur på denne måten kanskje forandre våre antagelser og vårt syn på gitt 

tema. Vi vil herfra gjøre rede for vårt valg av metode, artikkelsøk, empiri og kildekritikk. 

2.1.$Valg$av$metode$

For å utarbeide en god oppgave er litteraturen relevant, og Dalland (2007, s. 66) definerer 

litteratur som “den kunnskapen oppgaven tar sitt utgangspunkt i, og som problemstillingen 

skal drøftes i forhold til”. Vi har hovedsakelig benyttet oss av litteraturstudie i denne 

oppgaven, med utgangspunkt i Høgskolen i Bergen sitt bibliotek. For å finne frem til relevant 

litteratur har vi tatt i bruk Bibsys, som er høgskolens egen søkemotor. Her har vi funnet 

faglitteratur i form av bøker, samt tidsskrifter og tidligere bacheloroppgaver av relevant tema. 

Faglitteraturen har vi benyttet i stor grad i oppgavens teoridel, for å støtte opp om egne 

meninger og praksiserfaringer. Vi har også støttet opp utsagn fra ulike artikler med relevant 

teori. Teori og faglitteraturen er grunnleggende i vår oppgave, og vi bygger drøftingen på 

dette. Mye av faglitteraturen vi har benyttet har vi plukket ut fra studiets litteraturlister, samt 

fra litteraturlistene til skolens videreutdanning i boligsosialt arbeid. Søkene vi gjorde i Bibsys 

ga ofte mange treff, og for å spesifisere og begrense søket satte vi sammen flere søkeord. Vi 

søkte spesifikt etter litteratur som omhandler rusmiddelavhengiges boligsituasjon, og 

søkeordene vi benyttet var blant annet rus, bolig, rusmiddelavhengighet, boevne og 

bostedsløse. For å finne det mest relevante ved søk med mange treff har vi lest 

innholdsinformasjonen for å vurdere litteraturens relevans. Vi har forsøkt å ta i bruk nyere 

litteratur i den grad det har vært mulig, spesielt med tanke på statistikk har vi brukt tid på å 

finne de nyeste tallene. 
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Flere av bøkene vi har valgt å ta i bruk er skrevet av fagfolk, noe vi finner troverdig med 

tanke på innholdet. For å vurdere bøkenes relevans har vi benyttet innholdsfortegnelse og 

stikkordsregister i hver bok. Underveis i prosessen med å finne litteratur fant vi ut at det var 

lite å finne om nøyaktig vårt tema. Dette har ført til bruk av relativt mange kilder da det 

gjerne må minst en ny kilde til for hvert undertema vi nevner i oppgaven vår. Vi finner det 

positivt i forhold til at vi får innsikt i en større mengde litteratur, og dermed blir mer reflektert 

over materialet vi benytter. På en annen side kan vi miste sammenhengen i vårt tema da vi 

benytter ulik litteratur tilknyttet hvert emne vi tar med i oppgaven. Vi har også benyttet oss av 

Internett, blant annet Regjeringens Database og Lovdata for å finne frem til St. meldinger, 

NOU’er og Norges lover. Vi har også kommet over nyttige artikler fra norske aviser i 

søkeprosessen, som vi har tatt i bruk for å belyse viktigheten av problematikken rundt 

rusmiddelavhengige og deres boligsituasjon i dag. Bergen Kommunes nettsider har også vært 

nyttig i forhold til boligtilbud, søknadsprosessen og kriterier for egen bolig. 

 

2.2$Artikkelsøk$

Vi har gjort artikkelsøk gjennom høgskolen sine databaser, og benyttet blant annet Social 

Care Online, Google Schoolar, Idunn og SveMed+ for å finne gode og treffende artikler. For 

å finne artikler fra utlandet har vi benyttet engelske søkeord som “drug addiction”, 

“supportive housing” og “homeless adults”, samt kombinert disse på ulike måter. Søkene ga 

stort sett mange treff, og for å avgrense har vi etter hvert søk valgt å begrense til tidsskrifter 

tilgjengelig på nett. Dette ga færre, men mer konkrete treff, samt gjorde det enklere å vurdere 

de artiklene som sto igjen. For å vurdere relevansen over artiklene har vi i stor grad sett på 

tittel og lest sammendraget, for deretter å lese hele eller deler av artikkelen. Ved søk etter 

norske artikler har vi benyttet oss av søkeord som “rusmiddelavhengighet”, “boligsituasjon”, 

“bostedsløse” og “boevne”. Vi kombinerte ordene, samt benyttet synonymer for å få 

varierende og mer konkrete treff. De artiklene vi fant relevante for oppgaven valgte vi på 

bakgrunn av at de belyser temaet på en annen måte en faglitteraturen gjør, da det er teori på 

grunnlag av erfaring. Avgrensing og valg av søkeord kan ha ført til et ubevisst utvalg av 

artikler. 
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2.3$Empiri$innhentet$fra$praksis$

Dalland (2007, s. 89) skriver at “empiri betyr kunnskap som er bygd på erfaring”. Empirien vi 

benytter oss av i denne oppgaven er hentet fra tredje års praksis, og er innhentet ustrukturert 

gjennom praksisperioden. At dataene er innsamlet ustrukturert betyr at det ikke var planlagt 

på forhånd, det er observasjoner som ble gjort i ulike settinger uten at tanken var å innhente 

data (Dalland, 2007, s. 190). Da vi bestemte oss for temaet til denne oppgaven, så vi at de 

observasjoner som ble gjort er relevante for deler av oppgaven, og vil bidra til å belyse noe av 

det litteraturen sier. 

 

Dalland (2007, s. 95) påpeker kravet om relevans og pålitelighet i forhold til bruk av empiri. 

Kravet om relevans understreker behovet for at dataene skal være relevant for tema og 

problemstillingen. Pålitelighet fremhever kravet om at empirien skal være feilfri og 

gjennomføringen nøyaktig. Vårt tema for denne oppgaven gjør disse praksiserfaringene svært 

relevante, og vil være eksempler fra virkeligheten som vil bidra til økt troverdighet gjennom 

vår teoridel. Vi vil ta i bruk denne empirien gjennom oppgaven for å eksemplifisere og 

understreke det vi ønsker å få frem. At observasjonenen og innhentingen av empirien ikke var 

planlagt gir oss et naturlig syn på de ulike eksemplene vi trekker inn i oppgaven, upåvirket av 

forventninger til situasjonen og påvirkninger fra observatøren eller andre i retning av å 

innhente ønsket informasjon. Observasjonenen er hentet fra dagliglivet til beboerne, og gir 

dermed et godt inntrykk fra virkeligheten. På en annen side er praksiserfaringene kun knyttet 

til ett midlertidig botilbud og deres beboere. Dette betyr at observasjonene er hentet fra et 

fåtall av Bergens rusmiddelavhengige og deres boligsituasjon. På grunnlag av dette kan 

empirien i verste fall gi feilinformasjon i forhold til mer grundige observasjoner på samme 

felt. Jacobsen (2010, s. 34) belyser viktigheten av anonymisering ved bruk av innhentet data, 

da observasjonene ikke har vært planlagte eller avtalte. Alt knyttet til disse praksiserfaringene 

er anonymisert materiale. 

 

Tranøy (1992, referert i Dalland 2007, s. 254) poengterer at det kan oppstå problematikk 

rundt både bruken og produksjonen av forskningsresultater. I dette tilfellet ble ikke empirien 

produsert med tanke på å ende opp som forskningsresultater, og prosessen var heller ikke 

planlagt. Dette utelukker problematikk rundt produksjonen i vårt tilfelle, noe som støttes opp 

av forskningsetikken utarbeidet av Reynolds (1985, gjengitt i Dalland 2007, s. 254). Han 

fremstiller flere kontrollspørsmål for å unngå problemer ved gjennomføring av en 

undersøkelse. Spørsmålene er i stor grad rettet mot konsekvenser for de berørte parter, med 
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eksempler som sosiale kostnader, vinning og respekt. I vårt tilfelle berører ingen av temaene 

den aktuelle innhentingen av empiri i verken negativ eller positiv forstand, og beboerne ved 

det aktuelle boligtilbudet ble ikke berørt av datainnsamlingen. 

 

2.4$Kildekritikk$

Dalland (2007, s. 72) beskriver kildekritikk som å vurdere og karakterisere benyttet litteratur. 

Litteraturens relevans og gyldighet i forhold til problemstillingen skal vurderes, og gjennom 

kildekritikken skal leseren få innsikt i skribentens vurderinger gjennom valg av litteratur. Da 

vi begynte prosessen med litteratursøk oppdaget vi raskt at en stor del av litteratur knyttet til 

rusmiddelavhengighet også omhandler psykiatri. Til tross for at en stor del av 

rusmiddelavhengige har alvorlige diagnoser tilknyttet psykiatri, har vi valgt å ikke gå 

nærmere inn på dette. Vi har derfor sett det som noe problematisk å finne litteratur 

utelukkende om rusmiddelavhengighet, men har altså besluttet å ikke benytte for mye 

litteratur tilknyttet rus og psykiatri for å beholde vårt fokus. 

 

Vi har valgt å benytte begrepet “rusmiddelavhengige” om den aktuelle brukergruppen 

konsekvent gjennom oppgaven. Vi har derimot lagt merke til at store deler av litteraturen 

benytter begrepet “rusmisbrukere”. Dette kommer av at “rusmiddelavhengig” er relativt nytt 

begrep, og blir sett på som en lidelse. Likevel har vi benyttet oss av litteratur som omtaler 

denne brukergruppen som “rusmisbrukere”. 

 

Jacobsen (2010, s. 119) poengterer viktigheten av å kunne vurdere i hvilken grad man kan 

stole på valgt litteratur. Vi har sett på artiklene fra aviser med et kritisk blikk, da vi antar at de 

er skrevet for å påvirke leseren. Artikler fra media har en helt annen troverdighet enn 

faglitteratur, da hver artikkel gjerne er basert på få synsvinkler og personlige meninger. 

Likevel har vi benyttet oss av deres artikler for å realitetsorientere temaet på en måte 

faglitteraturen ikke gjør. Vi har tatt i bruk artikler og spalter fra det lokale gatemagasinet 

Megafon, som selges av rusmiddelavhengige i Bergen. I noen av tekstene vi har benyttet 

fremstår forfatterne som anonyme ved bruk av navn som “Knoken” og “Gatejuristen”. Det 

kommer likevel tydelig frem at førstnevnte tilhører rusmiljøet, og at gatejuristen frivillig 

bistår med rettshjelp i samme miljø. På grunnlag av deres innsikt i rusmiljøet og det aktuelle 

temaet, har vi til tross for anonymiseringen valgt å benytte disse tekstene for å få frem 

brukernes stemme. 
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Ved primærlitteratur får man innblikk i forskerens eget arbeid, mens sekundærlitteratur er 

tolkninger av originalartikler (Rienecker, Jørgensen & Skov, 2013, s. 140). Vi har benyttet oss 

av begge formene for litteratur gjennom oppgaven. En ulempe med sekundærlitteratur er at 

forfatteren kan ha tolket den opprinnelige teksten på sin måte, og dermed overtar leseren 

sekundærforfatterens tolkninger (Jacobsen, 2010, s. 108). Vi har vært bevisst på denne 

problematikken, og har diskutert materialet vi har hatt i bruk og kommet frem til en felles 

forståelse. 

 

Dokumenter som St. meldinger og NOU’er er kilder vi ser på som troverdige og sikre da dette 

er dokumenter fra den norske stat. På samme måte ser vi på faglitteratur skrevet av 

fagpersonell, hvor vi blant annet kan nevne Owren & Linde (2011), Thyness (2004) og Dyb, 

Solheim & Ytrehus (2004). Vi har allikevel diskutert relevansen over mye av litteraturen vi 

har benyttet i oppgaven. 

 



Kandidatnummer:,364,,365,

, 15,

 

3.0$Teori$og$drøfting$

Hoveddelen vil ta for seg teori og drøfting. Vi har valgt å slå dette sammen for å skape en 

bedre flyt i oppgaven. 

 

3.1$Rusmiddelavhengighet$og$bostedsløse$

Nakken (2007, s. 70) hevder at avhengighet i verste fall kan medføre farlige og livstruende 

tilstander. Under avhengighet finner vi rusmiddelavhengighet som kan oppstå av ulike 

grunner. Aarre, Bugge & Juklestad (2012, s. 206) mener det er sammenheng mellom 

sosiale forhold og forekomsten av rusmiddelproblematikk. Videre kommer det frem at 

tilgjengelighet er av stor betydning, samt ulike miljøfaktorer som venner og familie. 

Sosial- og helsedepartementet (NOU nr 4, 2003, s. 15) definerer begrepet 

rusmiddelavhengig som “personer som ikke greier å styre sitt forbruk av rusmidler, og som 

selv opplever problemer på grunn av denne avhengigheten, samtidig som de skaper 

problemer for andre”. 

 

Nakken (2007, s. 75) tar opp at mange avhengige kan få økonomiske problemer. Videre 

skriver han at årsaken til dette er bruk av store summer på sin avhengighet, som i flere 

tilfeller medfører gjeld. Det er en kjent sak at økonomi er et problem i rusmiljøet, og at 

pengene prioriteres annerledes enn hva som burde vært gjort. Samtidig ser vi at 

avhengigheten koster, og at pengene de faktisk har raskt går med til dette. På bakgrunn av 

dette ser vi mer illegal virksomhet i slike miljøer i form av stjeling og salg av tyvegods. 

Det Nakken (2007) her belyser kan være et problem som oppstår på grunn av 

avhengigheten i forbindelse med det Sosial- og helsedepartementet beskriver ovenfor. 

Nakken (2007, s. 32) presiserer også at avhengighet fører til indre personlige endringer på 

grunnlag av følelsene avhengigheten gir, og utpeker kontroll og perfeksjonisme som 

typiske trekk. Med dette ser vi at tilværelsen i stor grad påvirkes over tid dersom man 

utvikler et avhengighetsforhold, samt at man setter avhengigheten i fokus ved enhver 

anledning. På bakgrunn av det Nakken skriver, vil vi vise til en ny definisjon som er 

utformet i International Classification of Diseases [ICD-10]: 
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En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter 
gjentatt stoffbruk. Vanligvis har bruker et sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å 
kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, 
stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og 
noen ganger en fysisk abstinenstilstand (Helsedirektoratet, 2014, s. 160). 

 
Sammenlignet med Sosial- og Helsedepartementet sin definisjon går denne dypere, spesielt 

med tanke på helserelaterte konsekvenser og relasjonsmessige forandringer. Definisjonen 

dekker flere relevante felt innenfor vernepleieryrket med utgangspunkt i vår helse- og 

sosialfaglige kompetanse. Den tar for seg fysiske-, psykiske- og atferdsmessige problemer, 

som vernepleiere innehar kompetanse rundt. Sammen belyser begge definisjonene de aktuelle 

og relevante områdene rundt rusmiddelavhengighet. 

 

Uavhengig av hva som har ført vedkommende inn i avhengigheten er det svært krevende å 

komme seg ut av det igjen. Omgivelsene er viktig i denne prosessen, og særlig bosted. 

Dessverre viser forskning at en stor del av rusmiddelavhengige er bostedsløse (Dyb & 

Johannessen, 2013). Den offisielle definisjonen på bostedsløse i Norge beskrives i St. meld. 

nr. 23 (Kommunal- og Regionaldepartementet, 2004, s. 42): 

 
...en person som ikke disponerer en eid eller leid bolig, og som ikke har et ordnet 
oppholdssted for kommende natt. Blant bostedsløse finner vi også de som er henvist til 
tilfeldig boalternativ eller oppholder seg på institusjon, fengsel eller lignende og ikke 
har bosted ved utskrivelse, og utskrivelse finner sted om to måneder eller mindre. Som 
bostedsløs regnes også den som bor midlertidig hos slektninger eller venner. 

 
Rusmiddelavhengige er en stigmatisert gruppe mennesker i det norske samfunnet, noe som 

bunner i deres kritiske måte å leve på. Johansson (1996, s. 38) utpeker stigmatisering som noe 

negativt. Han hevder at stigmatisering ofte knyttes til personlighet, samt andre faktorer som 

kjønn, etnisitet eller klasse. Rusmiddelavhengige settes ofte i kategorier, noe som kan føre til 

lav selvtillit og en følelse av å være mindre verdt. “Stigmatisering handler om at det skapes 

“vi”- og “de”- kategorier, og at den ene er mer verdsatt enn den andre” (Myhra, 2012, s. 65). 

Brukergruppen rusmiddelavhengige er i varierende grad innforstått med stigmatiseringen. 

Praksiserfaringer tilsier at rusmiddelavhengige, som andre mennesker, bryr seg om hva andre 

mener om dem, og dermed misliker å tilhøre en stigmatisert gruppe. Spesielt i det offentlige 

rom vil kanskje flere gjøre en innsats for å ikke fremstå som “den stigmatiserte”. 

 

At en stor andel av bostedsløse er rusmiddelavhengige støttes opp av diverse forskning og 

rapporter. Dyb & Johannessen (2013, s. 86) presiserer gjennom Norsk institutt for by- og 
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regionforskning at det i 2012 var registrert 616 bostedsløse personer i Bergen kommune, 

hvorav 62% har rusmiddelproblemer. Rusmiddelavhengige er som nevnt en vanskeligstilt 

gruppe, og Bergen kommune står ovenfor store utfordringer ved å huse et så stort antall 

bostedsløse. Lov om sosiale tjenester i NAV §15 (2009) fastslår kommunens ansvar 

vedrørende medvirkning til anskaffelse av bolig for personer som ikke er i stand til dette på 

egenhånd. Til tross for kommunens ansvar for å medvirke til hjelp, ser vi på dette som en 

menneskerettighet. Dette støttes opp av Dyb, Solheim & Ytrehus (2004, s. 58) som påpeker 

menneskets rett til et hjem, selv de som har behov for bistand for å klare seg, slik denne 

brukergruppen kan ha. Det kommer også frem av FNs menneskerettighetserklæring artikkel 

25, punkt 1 (2013) at alle har rett til en tilfredsstillende levestandard, herunder bolig. 

Tilfredsstillende levestandard er ikke utdypet nærmere. Kommunal- og regionaldepartementet 

(NOU nr. 15, 2011, s. 40) viser derimot at en tilfredsstillende bosituasjon innebærer trygghet i 

forhold til at boligen er stabil, samt at man ikke står i fare for å miste boligen. Boligen skal 

også være tilpasset vedkommendes økonomiske situasjon. 

 

I rusmiddelavhengiges situasjon vil overnattingstilbudene fra kommunen i stor grad være ved 

midlertidige botilbud. Kvalitetsavtaler ved de ulike midlertidige botilbudene skal holde 

standarden ved en viss kvalitet, samt sikre forsvarlige forhold for enhver beboer. I hvilken 

grad kvalitetsavtalene blir fulgt opp av kommunen, samt overholdt ved bostedet, ryktes å 

være varierende. På grunnlag av mye kombinert problematikk hos rusmiddelavhengige vil en 

kvalitetssikret boligsituasjon være et trygt og stabilt overnattingssted. 

 
Et kjennetegn med de som ikke greier å løse boligproblemene selv er ofte at de har 
vanskeligheter på flere områder. De kan ha et begrenset eller manglende sosialt 
nettverk med ressurser og vilje til å bistå den som mangler bolig. De kan ha en psykisk 
sykdom eller være i psykisk krise knyttet til dramatiske endringer i livssituasjonen, 
eller det kan dreie seg om rusmiddelmisbruk og tap av arbeid, eller andre ting 
(Ulfrstad, 1999, s. 17). 

 
At en stor andel bostedsløse er rusmiddelavhengige kan by på ekstra utfordringer for 

kommunen da de ofte har tilleggsproblemer. Det kan være krevende for kommunen å tilby 

egnet bopel og tilrettelagte tjenestetilbud for rusmiddelavhengige med kombinert 

problematikk. Vil opprettholdelse av kvalitetsavtalene medføre mindre grad av 

tilleggsproblemer for rusmiddelavhengige? En kvalitetsavtale skal sørge for skikkelige 

forhold, trygghet og regelmessig tilsyn. Dette skal redusere voldsbruk, overfall og bråk, som 
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igjen kan føre til en bedre livskvalitet for beboerne, samt færre problemer i tillegg til 

rusmiddelbruken. 

 

3.2$Tre$modeller$i$arbeid$med$bostedsløse$

Tilbudene til bostedsløse rusmiddelavhengige i Bergen er av både varierende kvalitet og type. 

Dyb, Solheim & Ytrehus (2004, s. 89) presenterer tre modeller i arbeid med bostedsløse 

utarbeidet av den irske forskeren Brian Harvey i 1998. Modellene har alle ulikt idégrunnlag, 

ulik metodisk tilnærming og ulike målsettinger. De tre modellene er normaliseringsmodellen, 

kjedemodellen og trappetrinnsmodellen. 

 

3.2.1$Normaliseringsmodellen$

Dyb, Solheim & Ytrehus (2004, s. 90) nevner først normaliseringsmodellen, som går for å 

være en optimistisk modell. Modellen bygger på teorien om at hjemløse har behov for bolig 

på lik linje med andre mennesker, uavhengig av hvilke problemer de har. Til tross for dette tar 

modellen høyde for at noen vil ha behov for støtte og oppfølging i boligsituasjonen. På 

bakgrunn av dette er målet innflytting i egen bolig med en gang, med nødvendige 

tjenestetilbud. Modellen tar høyde for at det skal foreligge normale boforhold for brukeren, og 

gir alle en sjanse på lik linje, samt tar hensyn til eventuelle behov for oppfølging. 

Booppfølging er et viktig moment i arbeidet for å unngå alvorlige feiltrinn. Knyttet til 

rusmiddelavhengige vil fokuset i denne modellen være å flytte fra midlertidige botilbud til 

egen bolig, samtidig som behovet for oppfølging tilfredsstilles (Dyb, 2001, s. 18). Modellen 

har blitt brukt i Finland og Tyskland, hvor den har vist gode resultater (Dyb, 2001, s. 18). 

Norge benyttet seg først av normaliseringsmodellen i 1974, da Ungbo ble opprettet i Oslo, og 

Trondheim fulgte etter i 1985. 

 

I dag blir normaliseringsmodellen benyttet av prosjektet Housing First, som er et prosjekt for 

å få bostedsløse inn i egen bolig (Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, s. 100). 

Prosjektet er en metode for å anskaffe bostedsløse rusmiddelavhengige egne boliger med 

individuell oppfølging etter behov. De har fokuset rettet mot de rusmiddelavhengige, men 

også bostedsløse med psykiatriske diagnoser. Prosjektet er nyoppstartet i Bergen, og ifølge E. 

Franzen, leder i prosjektet Hosuing First Bergen, (personlig kommunikasjon, 8. april 2014) er 

det 15 personer som har takket ja til å delta, hvorav 3 har flyttet inn i egne boliger. Hun 
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presiserte også at de har problemer med å få nok leiligheter på det private markedet, samt 

også i kommunale boliger, og at dette er noe som jobbes med. Det kan være en stor 

motivasjonsfaktor for de brukerne som har takket ja til å delta i et slikt prosjekt. Å vite at 

noen deltar i prosessen på vei mot egen bolig kan bidra til at de ønsker å delta mer i prosessen 

selv. Det kan også være motivasjonsøkende å vite at deltakelse i prosjektet gir deg både bolig 

og booppfølging uten større søknadsprosesser. På en annen side kan det svekke motivasjonen 

ved at det er vanskelig å finne nok leiligheter til deltakerne, og man kan risikere lang ventetid. 

 

3.2.2$Kjedemodellen$

Den realistiske modellen er kjedemodellen, og har som mål å “forflytte” mennesker fra 

midlertidige botilbud til egen bolig (Dyb, Solheim & Ytrehus, 2004, s. 94). Dette skal skje 

gjennom en overgangsfase ved hjelp av individuelt tilpassede hjelpetiltak og overgangstilbud. 

Overgangsfasen skal være tydelig avgrenset, og skal tilvenne vedkommende å bo i vanlig 

bolig. Forventningene til progresjon er ikke høye i denne modellen, noe som kan være 

forårsaket av modellens hovedfokus på overgangsfasen. En grunn til at de ikke har særlige 

forventninger til progresjon kan være at de ikke tror på rusmiddelavhengiges evne til å 

håndtere en bolig med en gang, og på bakgrunn av dette legges det opp til en rekke ulike ting 

de skal lære seg og håndtere først. Som rusmiddelavhengig på vei mot egen bolig kan det 

tenkes at prioriteringen er bolig først, for så å lære seg tingene som kreves av dem, samt at de 

ønsker å få en sjanse til å bevise at de er i stand til å håndtere egen bolig.   

 

Dyb, Solheim & Ytrehus (2004, s. 95) nevner et eksempel på et tiltak fra Storbritannia, hvor 

bostedsløse selger avisen The Big Issue. Selgerne av denne avisen går igjennom en 

etableringsfase som vil hjelpe de bostedsløse med tilvenningen til å kunne klare seg på 

egenhånd i egen bolig. Til sammenligning kan vi koble det opp til magasinet Megafon som 

hovedsakelig selges av rusmiddelavhengige i Bergen. Å selge et slikt magasin kan gi en 

mestringsfølelse på bakgrunn av å tjene penger på ærlig vis. Å forholde seg til regler og 

avtaler tilknyttet arbeidet gir en grunn til å stå opp om morgenen og en strukturert hverdag. 

Denne formen for arbeid gir arbeidstrening og erfaring tilknyttet økonomihåndtering, samt økt 

motivasjon til en forbedret livssituasjon. Dette er viktige momenter å ta med seg på veien mot 

egen bolig. 
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3.2.3$Trappetrinnsmodellen$

Til slutt presenterer Dyb, Solheim & Ytrehus (2004, s. 98) trappetrinnsmodellen som den 

oppdragende modellen. Modellen bygger på et prinsipp om å bevege seg oppover i en 

boligtrapp bestående av fem trinn. Første trinn er herberge og hospits, noe som ikke en gang 

faller innunder et reelt botilbud. Andre trinn er treningsleilighet med spesialkontrakt på 

prøvetid. Deretter kommer man til en vanlig leilighet, men med begrensede rettigheter og en 

kontrakt på prøvetid. Fjerde trinn er også en vanlig leilighet på prøvetid, men med flere 

rettigheter. Prøvetiden ved de fire første trinnene er på minst 6 måneder (Dyb, 2001, s. 27). 

Dette betyr at man først har mulighet til å få et ordinært leieforhold ved femte trinn etter to år 

med bevegelige rettigheter og selvbestemmelse. Stigning i trappetrinnsmodellen må ikke 

nødvendigvis bety fysisk skifte av bolig, men beveges av regulering av rettigheter og 

selvbestemmelse (Dyb, Solheim & Ytrehus, 2004, s. 100). 

 

Tilhørende trappetrinnsmodellen er en tiltakstrapp bestående av hjelp, tjenester og kontroll. 

Tiltakene reguleres etter bevegelse i boligtrappen, og avtar mer jo nærmere toppen man 

kommer (Dyb, Solheim & Ytrehus, 2004, s. 100). Veien til toppen av trappetrinnsmodellen er 

lang, og det kan være vanskelig for noen rusmiddelavhengige å nå toppen. Det kan være ulike 

årsaker knyttet til dette. Det er fare for å bli stående på samme trinn lengre enn minstekravet, 

noe som kan medføre tap av motivasjon. Feilsteg kan føre til konsekvenser for oppbygde 

rettigheter, samt tilbakesteg i trappen. Det er et tydelig fokus på progresjon i denne modellen, 

hvor det er fastsatt klare krav til beboeren. Det i seg selv kan virke demotiverende, og derfor 

virke mot sin hensikt. En følelse av manglende tilhørighet kan oppstå dersom man ikke følger 

kravet til progresjon. 

 

3.2.4$Modellene$sett$i$lys$av$problemstillingen$

I motsetning til normaliseringsmodellen vil trappetrinnsmodellen og kjedemodellen 

normalisere de bostedsløse over tid. Normaliseringsmodellen forsøker derimot å normalisere 

umiddelbart gjennom tildeling av egen bolig med en gang, samt gi nødvendig oppfølging. Det 

kommer tydelig frem at normaliseringsmodellen og trappetrinnsmodellen har et stort sprik 

mellom seg, mens kjedemodellen og trappetrinnsmodellen har mer likheter, ved at 

kjedemodellen kan ses på som en forenkling av trappetrinnsmodellen (Dyb, Solheim & 

Ytrehus, 2004, s. 104). Dersom vi setter modellene opp mot rusmiddelavhengiges vei mot 

egen bolig er det tydelige ulikheter gjennom prosessen. Normaliseringsmodellen vil som 
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tidligere nevnt arbeide for å få bruker raskt ut i egen bolig, kjedemodellen ønsker det samme 

ved hjelp av en overgangsfase, mens trappetrinnsmodellen stiller høyere krav og 

forventninger til beboeren før de oppnår ordinær leiekontrakt. Vi ser på 

normaliseringsmodellen som den mest effektive måten å få bruker ut i egen bolig på, ved å 

tilby eventuelt oppfølging etter brukerens ønsker og behov. Modellens filosofi bygger på 

alminnelighet og likeverd, og ser på bostedsløse på lik linje som andre mennesker (Dyb, 

Solheim & Ytrehus, 2004, s. 89). 

 

3.3$Boligsituasjonen$i$Bergen$

Bergen kommune disponerer omtrent 3100 ordinære kommunale boliger i 2014 (Bergen 

kommune, 2014a). Det er ofte flere søkere enn det er boliger, og derfor er ventelisten ofte 

lang. Boligene er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder rusmiddelavhengige. 

Rusmiddelavhengige utgjør en stor andel av søkerne til denne type bolig, noe som støttes opp 

av Boligmeldingen Herfra til leiligheten 2014 - 2020 (Bergen kommune, 2014c, s. 63). Det er 

ulike kriterier for å få tildelt kommunal bolig i Bergen, og noen av disse kriteriene er: 

 

* Tidligere brudd på leiekontrakt som førte til utkastelse, vil medføre karantenetid på 

inntil 1 år. 

* Søker må ha bodd i Bergen det siste året i henhold til folkeregisteret. 

* Søker må være uten egnet bolig; Bo midlertidig hos andre, på hospits, i institusjon 

eller lignende, bo på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er mindre 

enn 6 måneder igjen av leietiden, boligen er klart uegnet på grunn av helse eller 

familiesituasjon. 

(Bergen kommune, 2014a) 

 

Disse kriteriene holder orden i boligkøen, og sørger for at de kommunale boligene blir tildelt 

vanskeligstilte på rettferdig grunnlag. Punktet som beskriver at søker må ha hatt 

folkeregistrert adresse i Bergen det siste året, vil hindre vanskeligstilte fra mindre kommuner 

å oppta de kommunale boligene tilegnet vanskeligstilte. På en annen side vil de kunne benytte 

seg av de midlertidige botilbudene på lik linje med rusmiddelavhengige med folkeregistrert 

adresse i Bergen kommune. Dette kriteriet vil antagelig øke pågangen ved midlertidige 

botilbud. Eventuelt kan man forsøke å komme seg inn på det private boligmarkedet, noe vi 

har oppfattet som svært vanskelig for denne brukergruppen, og spesielt krevende på 



Kandidatnummer:,364,,365,

, 22,

egenhånd. Dette bekreftes av Gatejuristen (2013, s. 40), der det kommer frem at mange 

klienter har sterke ønsker om egen bolig, men stiller svakt på det private boligmarkedet på 

bakgrunn av stigmatisering. Det er mye dårlig oppførsel og ubehagelige episoder tilknyttet 

rusmiddelavhengige og deres miljø, men til tross for dette kan man ikke forvente den samme 

dårlige oppførselen fra hver og en. 

 

Rusmiddelavhengige er en brukergruppe der de fleste vil ha behov for oppfølging og bistand i 

et boforhold, og dermed kan mangel på disse momentene kanskje føre til utskeielser og tap av 

kontroll. I verste fall vil dette ende i kontraktbrudd og utkastelse, med følge av karantenetid 

(Bergen kommune, 2014a). Dette vil igjen føre til at vedkommende tar opp plass ved 

midlertidige botilbud, med mindre de kommer seg inn på det private boligmarkedet. På en 

annen side vil regelbrudd med følge av karantenetid gi nestemann i den kommunale 

boligkøen en sjanse, noe som fremstår rettferdig. Det kan derimot være ulike grunner til 

utkastelse, som igjen kan skyldes ulike forhold. Karantenetid vil gi brukerne et tilbakesteg, i 

likhet med hvordan trappetrinnsmodellen praktiseres. Trappetrinnsmodellens store fokus på 

progresjon kan fremstå som høye krav til beboerne, og kanskje være mer demotiverende i 

lengden, i likhet med praktiseringen av karantenetid. 

 

Det siste kriteriet om at søker må være uten egnet bolig, ligner det som står i definisjonen om 

bostedsløse, i tillegg nevner kommunen at det må tas hensyn til helse- og familiesituasjon. 

Dersom en søker har en helse- og familiesituasjon utenom det alminnelige, er det da rettferdig 

at vedkommende rykker raskere frem i køen? Dersom en rusmiddelavhengig for eksempel er 

rullestolbruker vil det være vanskelig med midlertidige botilbud da de i liten grad er 

tilrettelagte, og behovet for å rykke frem i boligkøen vil være stor. Med rettferdighet som 

grunnlag vil det kanskje være rett at slike forhold medfører å rykke frem i køen. På en annen 

side vil situasjonen til en bostedsløs uansett være utenfor det alminnelige, og vedkommende 

er i en vanskelig situasjon. 

 

Som kjent er den kommunale boligkøen ekstremt lang, og det går sakte fremover. Dette tyder 

på at det er mangel på kommunale boliger tilegnet vanskeligstilte i samfunnet, herunder 

rusmiddelavhengige. Det ser ut til at det stadig er nye prosjekter på gang tilknyttet boliger for 

denne gruppen mennesker, på en annen side er det lite som tyder på at boligkøen blir kortere. 

Boligmeldingen Herfra til leiligheten 2014 - 2020 (Bergen kommune, 2014c, s. 55) nevner 
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ulike målsettinger for fremtiden, blant annet er hovedmålet å minske ventetiden på 

kommunale utleieboliger, dermed skal flere boliganlegg ferdigstilles. 

 

For å realisere disse ambisiøse målene i forhold til ventetider er det av avgjørende 

betydning at en fortsetter oppbygging av kapasitet i bo-oppfølgingstjenestene. Kun 

ved å gi tilstrekkelig bistand til å mestre boforholdet kan en sikre at de mest 

vanskeligstilte husstandene bosettes i egen bolig (Bergen kommune, 2014c, s. 55). 

 

For å bygge flere og nyere boliganlegg vil det kreve at kommunen har tilgang på tomter og 

økonomiske midler. I Opptrappingsplan for rusfeltet (Helsedirektoratet, 2012, s. 33) påpekes 

Husbankens innsats rettet mot kommunene i deres arbeid med boligsosiale utfordringer. Det 

poengteres også at Husbanken skal fungere som en støttespiller for kommunen når det gjelder 

det finansielle, samt bidra til faglig støtte. Det er et viktig poeng at kommunene i større grad 

må se helhetlig på tjenestetilbudet til de vanskeligstilte i samfunnet, og at tilrettelagte botilbud 

kan bidra til økt velferd på andre områder. Vi kan tenke oss at mange av de bostedsløse 

rusmiddelavhengige har et ønske om å bli rusfri, men det kan være vanskelig å gjennomføre 

uten egnet bolig. Bor man i midlertidig botilbud der aktiv rus er utbredt, kan det være 

vanskelig å motstå fristelsene man daglig blir utsatt for. 

 

Som nevnt er kommunen pliktig til medvirkning i anskaffelse av bolig til vanskeligstilte i 

samfunnet. På en annen side fremgår det av §27 i Lov om sosiale tjenester i NAV (2009) at 

kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til personer som ikke greier dette på 

egenhånd. Sammen tilsier dette at alle skal ha en plass å sove, og at ingen skal måtte oppholde 

seg ute gjennom natten. Til tross for dette kommer vi stadig over artikler i Bergens lokalaviser 

som omhandler at rusmiddelavhengige ikke har et sted å sove. Nilsen (2014) skrev nylig en 

artikkel i Bergens Tidene om rusmiddelavhengige som til stadighet tar seg inn i byens 

parkeringshus. Det fremgår at det er behov for døgnbemanning, og at parkeringshusets kunder 

til tider er misfornøyde. Problemet har vært økende gjennom vinteren, noe som igjen kan tyde 

på mangel på midlertidige botilbud og varig bolig for denne brukergruppen. At denne 

brukergruppen tar seg inn i byens parkeringshus kan tyde på at de ser det som et tilfluktsted 

for varme og ly for natten. Samtidig er de usjenert til for resten av byen, helt til morgen etter 

hvor det da kan oppfattes som utrivelig og kanskje skremmende for de som benytter seg av 

parkeringshuset. Det kan også oppfattes som utrygt for kunder som benytter seg av 
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parkeringshuset over natten, på bakgrunn av stigmatiseringen rusmiddelavhengige er utsatt 

for. 

 

Midlertidig botilbud skal fremskaffes samme dag det søkes dersom man står uten 

bosted for natten. Dersom tilbudene kommunen normalt benytter seg av er fulle eller 

personen av ulike årsaker ikke kan benytte seg av disse, er det kommunens plikt å 

finne et annet alternativ (Gatejuristen, 2013, s. 41). 

 

Gatejuristen (2013, s. 41) presiserer kommunens plikt til å anskaffe alternative tilbud. Det 

nevnes ingen ting om aktuelle alternativer, men hva annet kan det være enn hotell, motell 

eller campingplass? Alternativene er ikke mange, dersom midlertidige botilbud er utelukket. 

En episode fra praksis belyser denne problematikken, da en person kom for akuttovernatting, 

og alle sengene var opptatt. Vedkommende fortalte at han hadde vært i kontakt med andre 

lignende steder i byen, og at alt var opptatt. Han hevdet hans eneste alternativ da var å sove 

ute på gaten. Om vedkommende var bevisst sine rettigheter vedrørende overnatting og 

kommunens plikt er uvisst, men han ble opplyst om å ta kontakt med sitt NAV kontor 

kommende dag slik at de kunne bistå med nødvendig hjelp. 

 

3.4$Boformer$i$Bergen$

I Bergen kommune er det ulike boformer for rusmiddelavhengige. Botreningssenter, 

enkeltstående leiligheter, samlokaliserte leiligheter og midlertidige botilbud kan blant annet 

nevnes. I Bergen har vi blant annet tre midlertidige botilbud med driftsavtale med kommunen 

(Bergen kommune, 2012). Disse drives av ideelle organisasjoner, og har døgntilsyn. Bergen 

har også to hospits, der begge har kvalitetsavtale med kommunen (Bergen kommune, 2012). 

Boligmeldingen Herfra til leiligheten 2014-2020 (Bergen kommune, 2014c, s. 46) presiserer 

at antallet hospits i Bergen har blitt redusert fra femten til to de siste ti årene. Hva som 

skyldes denne store endringen kommer ikke frem, men vi mener dette belyser mangelen på 

overnattingstilbud og boligproblematikken til rusmiddelavhengige i dag. Vi spekulerer også 

rundt årsakene til nedleggelsen av disse hospitsene, og er av den oppfatning av at kvalitet og 

standard kan ha vært medvirkende. Spekulasjonen vår har grunnlag i lokale mediers 

fremstilling av kvaliteten ved hospits gjennom de siste årene. 
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I et videointervju Bratshaug (2012) gjorde for Bergens Tidende med en beboer ved et hospits 

påpeker beboeren utrygge rammer og langt fra tilfredsstillende bostandard. Vedkommende 

forteller også om skitne fellesrom, bråk og fester hvor politiet ofte ble tilkalt, og det faktum at 

han ikke føler seg trygg på sitt eget rom. På en annen side har vi en positiv holdning til de 

midlertidige botilbudene som drives etter driftsavtaler, da spesielt med døgnbemanning. Vår 

positive holdning til disse botilbudene har blitt forsterket gjennom praksiserfaringer. 

Viktigheten av døgnbemanning med miljøpersonalet og våkne nattevakter er tydelig, med 

grunnlag i at det vil øke tryggheten for beboerne. Vernepleieren vil ha en viktig rolle med sin 

kompetanse i miljøarbeid, samt at tilgang på sykepleier og lege vil føre til ivaretagelse av 

både somatisk og psykisk helse. Disse botilbudene tilbyr også måltider flere ganger til dagen, 

klesvask og bistand til vask av rom, noe vi også mener vil bidra til et bedre liv for 

rusmiddelavhengig. 

 

3.5$Boevne$

Slik normaliseringsmodellen praktiseres har alle krav på bolig uavhengig av behovet for 

bistand i hjemmet. God boevne er ikke en selvfølge for alle, og praksiserfaringer tilsier at 

denne brukergruppen har vanskeligheter med dette. Flere er lite opptatt av hvordan de har det 

på rommene sine. For eksempel gamle middagsrester over alt, skitne bad, sure 

melkekartonger, søppel og søl som ikke blir tørket opp. Det er også mangel på personlig 

hygiene hos noen av beboerne. Til tider kan det bli så ille at personalet må gå inn, fullt utstyrt 

med smittedrakter for å verne om sitt eget tøy, rydde og vaske ned rommet, med eller uten 

beboers tillatelse. Sitatet hentet fra Haugsgjerd (2011) belyser problemet godt: 

 

Har man boevne, så vet man at kjøkkenutstyr må vaskes opp når det er brukt. At 

matrester ikke må bli liggende i dagevis. At det ikke må tennes opp bål i oppgangen 

eller kastes søppel og møbler ut av vinduene. Er man uten boevne, så har man det 

kaotisk og helsefarlig i sin egen leilighet. Og man ødelegger og skaper vanskeligheter 

for naboene sine. 

 

For folk flest vil god boevne innebære å beherske ADL-ferdigheter. Tuntland (2011, s. 17) 

viser at ADL er en samlebetegnelse for ulike aktiviteter, som for eksempel inkluderer 

hushold, hygiene, matlaging, økonomistyring og å ta hensyn til naboer. “Kjennetegnet på 

ADL-aktiviteter er at mestring av dem gir en personlig uavhengighet eller selvhjulpenhet i 
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forhold til andre mennesker” (Tuntland, 2011, s. 17). Dersom man leier bolig er det viktig å 

holde den i god stand etter hva leiekontrakten sier, samt opprettholde generelle normer og 

regler for et nabolag. Viktigheten av å hjelpe rusmiddelavhengige til å utvikle og etablere god 

boevne er derfor stor. Det er et viktig moment i miljøarbeidet som en vernepleier kan bidra 

med, i arbeid med denne brukergruppen. 

 

De tre modellene i arbeid med hjemløse understreker viktigheten av oppfølging i prosessen 

med å komme seg ut i egen bolig, spesielt ved manglende boevne. Ulberg (2004, s. 78) 

beskriver individuell booppfølging som individuelle tilpassede tiltak for den enkelte, slik at 

hun eller han er i stand til å ta ansvar i sitt eget hjem og ha et bra boforhold. Det kan for 

eksempel være alt fra praktisk hjelp og bistand, til veiledning og motivasjon. Dette viser også 

Boligmeldingen Herfra til leiligheten 2014-2020 (Bergen kommune, 2014c, s. 48). Ved 

forbedring av personens ferdigheter, og god booppfølging vil vedkommende være bedre rustet 

til å vedlikeholde boligen, samt opprettholde et godt forhold til nabolaget. I maiutgaven av 

Megafon omtaler Knoken, som selv er beboer på hospits, manglende boevne og behovet for 

booppfølging. Han poengterer at “Å bo er mer enn å bare ha en kåk hvor man kan henge i; det 

krever at man kan ta vare på seg selv. Og det er åpenbart vanskeligere enn man skulle tro” 

(2014, s. 50). Videre skriver han at flere i rusmiljøet har en drøm om en egen leilighet, og 

presiserer at flere antagelig ville klart seg fint på egenhånd, men at det også er mange som 

ville hatt behov for oppfølging. Behovet mange har for oppfølging, vil være preget av 

veiledning og opplæring, og det er viktig å lytte til personens ønsker og behov. 

 

På vei mot egen bolig vil det være en fordel med et godt samarbeid med fagpersonell, samt 

fagpersoner seg imellom. Et tverrprofesjonelt samarbeid mellom blant annet vernepleier, 

sosionom, sykepleier og lege fra ulike instanser, vil føre til økt kompetanse i arbeid rundt 

felles mål for brukeren. Willumsen (2009, s. 21) forklarer begrepet, tverrprofesjonelt 

samarbeid, ved at flere profesjoner arbeider sammen for en felles problemstilling. 

Profesjonene som arbeider sammen vil utøve et helhetlig tjenestetilbud, og brukeren vil få 

dekket ulike behov i et slikt samarbeid. Det kan tenkes at samarbeidet gir økt trygghet for 

brukeren, men på en annen side kan brukermedvirkningen reduseres ved at profesjonene 

overser brukeren. 

 

Det er viktig å sette krav til beboeren, samt at beboeren setter krav til booppfølging. Det 

påpekes av Ulberg (2004, s. 78), som mener: “Det bør inngås en avtale mellom beboeren og 



Kandidatnummer:,364,,365,

, 27,

hjelperne, som konkretiserer arbeidsmålene og hjelpetiltakene. På den måten vil partene 

kunne avklare forventningene til hverandre på et tidlig tidspunkt”. Det kan bli et tett forhold 

mellom partene, avhengig av beboerens behov. Vi kan også tenke oss at sårbare situasjoner 

kan oppstå for beboeren, da det kan være mye nytt man må lære seg vedrørende å bo for seg 

selv og ta ansvar. Man må lære seg å kontrollere økonomien, sette av penger til faste utgifter 

og beregne penger til mat. NAV tilbyr en ordning kalt “frivillig forvaltning”, som går ut på at 

blant annet rusmiddelavhengige gir NAV ansvaret for deres økonomi (Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, 2011, s. 4). Det er derimot enkelt å si opp denne avtalen eller be om 

penger som egentlig var satt av til for eksempel husleie. Dersom denne avtalen fungerer for 

vedkommende kan den være en god sikkerhet i at regninger og husleie blir betalt i tide, og 

faren for utkastelse minsker betraktelig. For mennesker som ikke er i stand til å ta hånd om 

sin økonomi, kan det føre til at NAV overtar den økonomiske situasjon ved tvungen 

forvaltning (Folketrygdloven, 1997, §22-6). Personer som er under forvaltning vil kunne lære 

økonomihåndtering på en forsvarlig måte uten at de plutselig skulle sitte igjen på slutten av 

måneden med kontoen i null. Dette vil gi en pekepinn på hvordan det er å håndtere sin 

personlige økonomi, samt fordele midler for å dekke nødvendige behov. 

 

Det er ønskelig at flest mulig rusmiddelavhengige skal komme seg ut av midlertidige botilbud 

og inn i egne boliger. De må i det minste få en mulighet til å prøve seg i egen bolig, noe 

normaliseringsmodellen også fremmer. Dersom dette ikke fungerer, er det andre boformer for 

vedkommende, med mer oppfølging fra tjenesteytere. “Tildeling av bolig til en rusmisbruker 

må vurderes ut fra vedkommendes vilje til å mestre sine problemer. Klarer ikke misbrukeren å 

holde avtaler, respektere regler og ta vare på seg selv helsemessig og til dels økonomisk, kan 

tilbud om egen bolig virke mot sin hensikt” (Ulberg, 2004, s. 81). Det Ulberg poengterer er 

viktige momenter å ta hensyn til. Det er ønskelig å få de rusmiddelavhengige opp på bena 

igjen, ikke gi de enda et nederlag som kan medføre store personlige konsekvenser. 

 
For alle kan klare å bo. Erfaring viser at den såkalte boevnen nesten alltid kan 
gjenoppbygges, dersom den har falt i grus etter for mange utkastelser og konflikter. 
Det som kreves er tålmodighet og tillit, fasthet og oppfølging. Derfor er det som av og 
til kalles “bolig med oppfølging”, særskilte sosiale botiltak, et verdifullt - om enn 
krevende - sosialt arbeid (Stålsett, 2011, s. 108). 

 
Dette belyser viktigheten av booppfølging til rusmiddelavhengige. Denne menneskegruppen 

er som nevnt sårbare i slike situasjoner, og kan ha behov for støttespillere i prosesser som 

dette. Det påpekes hvor viktig det er å gjenoppbygge en eventuelt tapt boevne, og vi ser at det 
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ligger så mangt i begrepet boevne. Som en del av booppfølging kan man bistå vedkommende 

i ulike oppgaver til å mestre boevne igjen, som for eksempel bistand til ulike praktiske 

gjøremål, bidra til å øke den sosiale kontakten, bygge et godt forhold til naboene, renhold av 

bolig og generelt en strukturert hverdag som kan gjøre det enklere for vedkommende å takle 

tiden som kommer. Eikenes (2013, s. 23) poengterer viktigheten av et helhetlig tilbud for 

rusmiddelavhengige som skal ut i egen bopel. Det er altså ikke nok med bare en bolig, 

vedkommende vil ofte ha behov for bistand også, for å lære seg god boevne over tid. Til tross 

for et annerledes velferdssystem i Storbritannia belyser Harbottle (2005) også viktigheten av 

skreddersydde tjenester og tilbud for rusmiddelavhengige. Han understreker betydningen av å 

se brukerens behov i helhet, og ikke bare gi behandling for rusmiddelavhengigheten uten å ta 

hensyn til andre behov vedkommende måtte ha. Han mener dette, i tillegg til et godt 

samarbeid med tjenesteutøverne, vil føre til en økt sjanse for å lykkes i avrusning. 

 

Når man har kommet dit at man får tildelt en bolig, enten den er kommunal eller privat, er det 

viktig å forberede brukeren. Kjedemodellen opererer med en overgangsfase for å tilvenne 

vedkommende å bo i vanlig bolig. Ulberg (2004, s. 79) poengterer at rusmiddelavhengige er 

ekstra sårbare i en slik situasjon. Derfor er det viktig å forberede dem på at de kan risikere å 

møte både skepsis og negative holdninger fra naboer på bakgrunn av eventuelle tidligere 

erfaringer de har fra samme brukergruppe. For en bruker som er på vei ut av rusmiljøet kan 

det være sårt å bli behandlet som aktiv i miljøet. Det kan tenkes at mange har en “not in my 

backyard” holdning til rusmiddelavhengige i sitt nabolag, og på bakgrunn av det en dårlig 

holdning til brukergruppen, samt at de da vil være lite mottakelige for ideen. På en annen side 

må naboers tidligere erfaringer respekteres og dras nytte av. For alle skal kunne bo trygt og 

godt, likeså barnefamilier og eldre som rusmiddelavhengige. 

 

3.6$Motivasjon$sett$i$lys$av$Maslows$behovspyramide$

Mange gjøremål og nødvendige handlinger kan være lite fristende å gjennomføre, og innenfor 

vernepleieryrket jobbes det i stor grad med å styrke motivasjonen hos de ulike 

brukergruppene. På vei mot egen bolig er det viktig å være motivert for å oppnå fremgang, og 

kanskje spesielt viktig vil det være med motivasjon dersom man er innunder 

trappetrinnsmodellen, da denne er spesielt lang og stiller store krav til beboeren. Å skape 

motivasjon hos brukergruppen rusmiddelavhengige er et svært viktig moment for å engasjere 

de til å ta grep og å gjøre endringer mot et bedre liv. Samtidig er det også viktig å være 
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engasjert som vernepleier for å kunne motivere brukere. Å opprettholde motivasjonen hos 

rusmiddelavhengige kan være utfordrende, og praksiserfaringer tilsier at du kan oppnå 

motivasjon hos brukeren en dag, men at du neste dag må begynne fra bunn igjen. Owren & 

Linde (2011, s. 123) definerer motivering som “det å få noen til å gjøre noe de i 

utgangspunktet ikke vil”. Det handler om å bli motivert til å utføre overkommelige handlinger 

man absolutt er i stand til å klare, samtidig som man må motivere personer som vegrer seg, og 

ikke ønsker å gjennomføre en bestemt handling da eller på akkurat den måten. 

 

Maslows behovspyramide rangerer menneskets behov på veien mot selvrealisering (Ardila, 

2004, s. 302). Behovspyramiden er hierarkisk bygget opp, og man beveger seg oppover ved 

hjelp av ett trinn om gangen. For hvert behovstrinn som dekkes vil en økende følelse av 

trivsel oppstå. I bunnen av pyramiden finner vi de fysiologiske behovene, som innebærer det 

mest nødvendige vi trenger for å leve. For rusmiddelavhengige kan det være vanskelig å 

dekke disse behovene uten bistand, og motivasjon er viktig i denne sammenhengen. Stoffer 

som amfetamin og kokain kan dekke over sultfølelsen, øke kroppstemperaturen og føre til 

våkenhet, noe som betyr at stoffene vil overgå behovene som er utpekt i Maslows pyramide 

(Fekjær, 2009, s. 381-382). Gjennom praksis ble det erfart at beboerne til tider takket nei til 

måltider og var våkne hele natten, på grunn av inntak av lignende stoffer, og derfor ikke fikk 

dekket disse fysiologiske behovene.  

 

Videre i behovspyramiden finner vi behovet for sikkerhet, som kan gjenspeiles i det å ha et 

hjem der man føler seg trygg (Ardila, 2004, s. 306). Rusmiddelavhengige som bor ved 

midlertidige botilbud med døgnbemanning vil antagelig oppleve en sterkere følelse av 

trygghet enn personer som bor på hospits uten bemanning. Til tross for dette tilsier 

praksiserfaringer at mange føler seg utrygge uavhengig av døgnbemanning da personalet 

uansett ikke har oversikt over beboernes rom. En viktig oppgave i arbeid med 

rusmiddelavhengige er derfor å skape motivasjon til anskaffelse av egen bolig for å øke 

sikkerheten rundt hver enkelt person. Dersom vedkommende innser omfanget av kontroll 

rundt det å ha en egen bolig vil motivasjonen kanskje øke. Neste steg Maslow har satt er 

sosiale behov i form av tilhørighet og kjærlighet (Ardila, 2004, s. 306). Vi kan se av praksis- 

og egenerfaringer at mange rusmiddelavhengige har mistet kontakten med sin familie 

gjennom flere år i rusmiljøet, og er ikke ønsket hjemme hos familien. Dette kan føre til en 

mangel på støttespillere gjennom tøffe perioder, samt tap av tilhørighetsfølelse. Deretter 

kommer behovet for anerkjennelse som innebærer status og selvrespekt. Dette stadiet 
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innebærer at en blir kjent med andre, og lar andre bli kjent med seg selv. Dersom man oppnår 

dette nivået vil man trives i det miljøet man tilhører (Ardila, 2004, s. 308). På topp finner vi 

behovet for selvrealisering (Ardila, 2004, s. 308). Ved dette stadiet ser man på livet og seg 

selv som tilfredsstillende, og har ikke behov for å foreta noen betydelige endringer for 

forbedring (Bjerke & Svebak, 2001, s. 276). Det presiseres også at få mennesker når dette 

stadiet. 

 

På bakgrunn av dette ser vi at rusmiddelavhengige kanskje oppnår hvert trinn i Maslows 

behovspyramide på annet grunnlag enn hva folk flest ville gjort. Rusmiljøet skiller seg ut på 

mange måter, og denne brukergruppen lever på sett og vis i sin egen verden. Kan man derimot 

være på ulike stadier i pyramiden avhengig av hvilket miljø man ser seg selv i? Det kan 

tenkes at dersom en rusmiddelavhengig ser seg selv i to miljøer vil han sannsynligvis ikke 

være på like nivåer i de ulike miljøene. Ser han seg selv i rusmiljøet vil han kanskje ha ulike 

verdier og perspektiver på livet enn dersom han ikke var en del av et rusmiljø. Slik kan det 

tenkes at resten av nivåene går også, avhengig av hvilket miljø man ser seg selv ut i fra. 

 

Rusmiljøet er kjent som et utrygt miljø, men dersom dette er hverdagen over flere år vil det 

kanskje oppstå en følelse av trygghet da man blir kjent med miljøets normer og regler, 

eventuelle konsekvenser og menneskene som er en del av det. Dersom man som 

rusmiddelavhengig har sin egen bolig vil denne antagelig fremme en følelse av sikkerhet. På 

en annen side vil muligheten kanskje være stor for at andre i miljøet oppsøker deg hjemme i 

boligen, noe som kan dempe følelsen av sikkerhet igjen. Man vil antagelig oppleve en følelse 

av tilhørighet til rusmiljøet man vanker i, og det vil antagelig være enkelte som oppnår en 

høyere status i miljøet enn andre. 

 

Mennesket har både indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon bidrar til å utføre handlinger 

av egen interesse, og begrunnes med opplevelsene og tilfredsstillelsen handlingen gir. På 

motsatt side finner vi ytre motivasjon, og som navnet tilsier påvirkes denne typen motivasjon 

av ytre påvirkning. Vi utfører altså handlinger av ytre motivasjon fordi andre ønsker det. Man 

kan også være preget av forventninger, belønning eller press fra andre mennesker. Dersom vi 

setter motivasjon opp mot Maslows behovspyramide vil vi se at indre og ytre påvirkninger 

kan variere i forhold til hvor man befinner seg i pyramiden. Dersom man handler av fri vilje 

og egen interesse vil man kanskje befinne seg i øvre del av pyramiden. Dersom man derimot 

lar seg påvirke av andre mennesker, og handler fordi andre ønsker det, søker man kanskje 
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anerkjennelse for å klatre høyere i pyramiden. Owren & Linde (2011, s. 124) presiserer også 

at motivasjonen kan påvirkes av press fra andre, noe som kan knyttes til søken etter 

anerkjennelse og status. 

 

Motivasjonen kan også svekkes, og å kjenne på følelsen av å ikke mestre en situasjon eller 

aktivitet bidrar sterkt til svekkelse av indre motivasjon (Owren & Linde, 2011, s. 124). Vår 

indre motivasjon vil også svekkes betydelig ved at man føler seg styrt av ytre kontroll. 

Eksempler på dette kan være tidsfrister, overvåking og straff. I en rusmiddelavhengigs verden 

kan det tenkes å være mange svekkelsesfaktorer ved motivasjonsbygging. Fengselsstraff er et 

eksempel som kan føre til manglende motivasjon for å komme seg videre etter endt soning. 

Owren & Linde (2011, s. 124) trekker frem det å føle seg styrt av andre mennesker som en 

svekkelsesfaktor. Dersom man som rusmiddelavhengig bor ved et midlertidig botilbud og har 

jevnlig kontakt med NAV kan kanskje en opplevelse av å bli styrt oppstå gjennom et forsøk 

på motivasjon fra tjenesteyterne. De ansatte vil gjerne bidra til positive endringer og 

engasjement, noe som i verste fall kan oppleves som mas og styring for brukerne. På en annen 

side kan motivasjonen styrkes betraktelig gjennom selvbestemmelse som viktigste faktor 

(Owren & Linde, 2011, s. 124). Andre faktorer som kan påvirke menneskets indre motivasjon 

i positiv retning er gode relasjoner, fri vilje og at handlingen er i tråd med personlige verdier. 

Dermed er det viktig å finne en god balanse mellom fri vilje og oppfordring ovenfor 

rusmiddelavhengige, slik at handling i størst mulig grad vil finne sted. 

 

3.7$Brukermedvirkning$

Brukermedvirkning omhandler påvirkning og medbestemmelse fra tjenestemottaker, og er et 

vidt begrep som kan omfatte en hel del. Myhra (2012, s. 55) påpeker at brukermedvirkning er 

et krav i norsk helsetjeneste, og dermed skal praktiseres ovenfor alle tjenestemottakere 

innenfor helse- og sosialtjenester. Det er blant annet nedskrevet i Arbeids- og 

velferdsforvaltningsloven (2006) §15, første ledd, at “tjenestetilbudet skal så langt som mulig 

utformes i samarbeid med brukeren”. Dette skal gi tjenestemottaker mulighet til å påvirke sitt 

tjenestetilbud, og ytre sin mening i forhold til sitt behov. Knyttet til rusmiddelavhengighet vil 

brukermedvirkning gi tjenestemottaker mulighet til å ta del i prosessen rundt oppsett av 

individuelt tilpassede tjenester, samt aktivt delta i prosessen på veien mot en egen bolig. Dette 

gir brukerne mulighet til å uttrykke sine behov, og selv fortelle hva de ønsker. På en annen 

side kan kanskje noen benytte seg av dette i form av å takke nei til individuelt tilpassede 
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tjenester, eller i verste fall ikke ønsker å motta noe form for bistand. Setter vi dette i 

sammenheng med booppfølging for rusmiddelavhengige vil det i de fleste tilfeller være svært 

motsigende å velge bort bistand med tanke på det rette for den rusmiddelavhengige. Som 

fagperson vil det være viktig å motivere den rusmiddelavhengige til å takke ja til 

tjenestetilbudet, og heller bidra ved utforming for å bli fornøyd. Dette vil si at selv med 

brukermedvirkning som grunnlag kan man ikke som fagpersonell godta et hvert svar uten å 

jobbe mot riktig retning for brukeren selv. Arnstein (1969, s. 216) har utviklet en stige, kalt 

“A ladder of citizen participation”, som viser i hvor stor grad brukere har av medvirkning. 

Stigen viser 8 trinn: 

  

 8 - Innbyggerkontroll 

 7 - Delegerende makt 

 6 - Partnerskap 

 5 - Rådgivning 

 4 - Konsultasjon 

 3 - Informasjon 

 2 - Terapi 

 1 - Manipulasjon 

(Arnstein, 1969, s. 217). 

 

Vi har tatt utgangspunkt i tolkningen til Thorsen (2013) av stigen til Arnstein. Med 

utgangspunkt i Thorsens tolkning, har vi knyttet den til vårt tema. Thorsen (2013, s. 23) tolker 

den slik at trinn 1-2 i stigen ikke gir noen form for medvirkning eller deltakelse. Det er da lite 

kommunikasjon mellom tjenesteyter og bruker, og at tjenesteyter vil få brukeren med på en 

beslutning som allerede er tatt, uten at brukeren har innvirkning på beslutningen. Videre 

skriver Thorsen (2013, s. 23) at trinn 3-5 viser noe tegn til medvirkning, til tross for at det kan 

oppstå enveiskommunikasjon. Her vil bruker få mer tilgang til informasjon, men ikke 

nødvendigvis kunne gi tilbakemeldinger som medfører forandring i utfallet. Bruker kan yte 

ønsker, men disse vil allikevel ikke stå i fokus. Blir da ønskene hørt? Deretter går Thorsen 

(2013, s. 23) inn på tolkningen av de siste trinnene i stigen, der trinn 6-8 viser at bruker har 

stor grad av medvirkning. Her vil brukerens ønsker bli tatt på alvor, og tilbakemeldinger vil 

medføre endringer. Et praksiseksempel belyser stigens trinn, da det holdes beboermøte 

annenhver måned. Beboerne kan ytre sine meninger om drift og ønskede endringer. Alle 

meninger blir hørt, til tross for at enkelte forslag blir avslått umiddelbart på grunnlag av 
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organisasjonens drift. Ulike trinn fra stigen blir tydelig tatt i bruk, og flere ønsker slår også 

igjennom. Beboerne ser ut til å sette pris på møtene og muligheten til å ytre sine meninger, 

samt den faglige kontakten med personalgruppen. 

 

Ved å koble Arnstein (1969) sin stige til veien mot egen bolig, er det viktig at 

tjenesteapparatet så langt det lar seg gjøre unngår de nederste trinnene. På bakgrunn av lite 

tilfredsstillende kommunikasjon her, er det ønskelig at tjenesteapparatet benytter de øverste 

trinnene i stigen. Det er viktig å lytte til brukerens ønsker, da det er bruker som skal ut i egen 

bolig og avgjørelsene omhandler dette. Dersom bruker for eksempel ytrer ønske om bolig 

utenfor sentrum med tanke på avstand fra rusmiljøet, vil det være viktig å ta dette i 

betraktning. 

 

Brukermedvirkning er et ideal og en verdi som skal etterstrebes for brukernes beste (Myhra, 

2012, s. 54). Helsedirektoratet (2011) hevder at brukermedvirkning i form av å ta egne valg 

og avgjørelser kan påvirke selvbildet til tjenestemottaker i positiv grad, samt føre til økt 

motivasjon som igjen kan gi en terapeutisk effekt og raskere bedring av brukerens sykdom 

eller tilstand. Helsemessig fremgang kan skape motivasjon til videre arbeid i riktig retning, 

samt motivere til å fortsette med brukermedvirkning i økende grad. Ansvar for egne valg, 

samt å ta konsekvensen av disse kan gi mestringsfølelse. På motsatt side påpekes det at 

mangel på brukermedvirkning kan gi en forsterket hjelpeløs følelse for tjenestemottaker. 

Dette er ikke noe som vil føre til fremgang i sykdomsbilde, og er ikke motivasjonsbyggende 

for brukeren. Gjennom praksis i rusomsorgen ble det erfart at brukere i ulik grad er interessert 

i brukermedvirkning. Enkelte beboere er lite interessert i å ta egne avgjørelser eller til å bidra 

til positiv endring for sin egen situasjon eller tilstand. Andre er positive til 

brukermedvirkning, og vil gjerne påvirke sitt tjenestetilbud og ta selvstendige valg og dermed 

ser på dette som et viktig moment. 
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$

4.0$Avslutning$

Veien mot egen bolig for rusmiddelavhengige er krevende. Bergen kommune tilbyr flere ulike 

boformer, men informasjon tilsier likevel at tilbudet er mangelfullt, og i flere tilfeller uegnet. 

Den kommunale boligkøen er lang, og til tross for kommunens satsingsområde på nye 

boligprosjekter er det ingen tydelige tegn til endring med det første. Dette betyr at køen er en 

stor del av veien mot egen bolig, og at momenter som motivasjonen og tålmodighet bør stå i 

fokus. Litteraturen tilsier at rusmiddelavhengige har en lavere grad av boevne enn det 

alminnelige, noe som understreker behovet for opplæring i å bo selvstendig, rundt innflytting 

i egen bolig. Booppfølging er også sentralt i denne prosessen, gjennom tilstrekkelig opplæring 

og veiledning til å mestre det å bo for seg selv. Vernepleierens rolle i arbeidet med 

bostedsløse rusmiddelavhengige på vei mot egen bolig er viktig, spesielt med tanke på 

opprettholdelse av motivasjon, styrket brukermedvirkning og veiledning. 

 

Den nyeste statistikken på antall bostedsløse rusmiddelavhengige i Bergen er fra 2012, og vi 

vet derfor ikke om eventuelle endringer siden den tid. Sett ut i fra de tre modellene i arbeid 

med hjeløse har vi ikke fått kjennskap til hvilke modeller Bergen kommune benytter i deres 

arbeid med å huse bostedsløse rusmiddelavhengige. På denne måten vet vi lite om hvordan 

modellene fungerer i praksis. Gjennom arbeidet med oppgaven har vi fått kunnskap om flere 

viktige momenter på vei mot egen bolig for bostedsløse rusmiddelavhengige, men på grunn 

av oppgavens omfang har vi ikke hatt mulighet til å ta for oss problemstillingen i et bredere 

perspektiv enn hva vi faktisk har gjort. 

 

Brukernes stemme har bekreftet vår førforståelse angående kvaliteten over midlertidige 

botilbud under benevnelsen “hospits”, likeså har brukergruppens stemme bekreftet vår 

førforståelse angående boevne. Vårt syn, med tanke på medlidenhet og frustrasjon, er relativt 

likt som ved oppgavens start. Til tross for at de midlertidige botilbudene er av ulik kvalitet, og 

veien mot egen bolig er krevende, er dette uansett et bedre alternativ enn å sove på gaten. 
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