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FORORD

Kompetansesenteret rus region vest Bergen og Fylkesmannen i Hordaland får årlige oppdrag fra Helsedirektoratet og 
samarbeider for å tilrettelegge og gi tilbud til kommuner omkring kompetanse- og metodeutviklingstiltak. 

Denne rapporten som er nr 2, omhandler metodikk kalt Ambulant Brukerstyrt Samarbeid (ABS), og her oppsummeres 
arbeidet som medarbeidere i NAV kommune har gjennomført i forhold til målgruppen rusmiddelavhengige. 

Bakgrunn for oppstart av dette arbeidet, var at Fylkesmannen i Hordaland rettet en forespørsel til Kompetansesenteret  
om bistand med tanke på å få flere personer med rusmiddelproblemer til å delta i, og gjennomføre Kvalifiserings-
programmet(KVP).  Rapporter fra flere NAV tjenester ga oss informasjon om at mange av rusmiddelavhengige ikke  
maktet å nyttiggjøre seg/eller av ulike grunner ikke klarte å følge opp i kvalifiseringsprogrammet. Gjennom prosjektet  
har en satt søkelys på en gruppe som i mange tilfeller ikke har blitt sett, og som ofte tidligere har vært prisgitt det som  
blir bevilget gjennom ytelser stort sett basert på skjønnsmessige ordninger. KVP skulle være en endring i forhold til dette, 
og innebære skreddersydde tiltak for den enkelte med tett oppfølging over tid.

I rapporten beskrives metodikk omtalt som Ambulant Brukerstyrt Samarbeid. Kompetansesenteret ga to medarbeidere i 
oppdrag å trekke veksler på annet utviklingsarbeid som vi har samarbeidet med over tid, – arbeider som pågår ved NAV 
Årstad (ABT – tidligere Prosjekt K) og et arbeid ved NAV Ytrebygda (Ytrebydamodellen). 

Metodikken som ble skissert, gikk ut som et tilbud til alle NAV kontor i Hordaland, og to medarbeidere ble engasjert som 
veiledere. Prosjektets mål har altså vært å bidra til at flere rusmiddelbrukere kommer i gang med, og mestrer å gjennom-
føre Kvalifiseringsprogrammet med tanke på å komme i arbeid eller aktivitet. Et annet mål har vært å bedre levekårene  
og livskvaliteten til deltakerne samt øke kompetansen til de ansatte.

Syv kommuner ble etter søknad plukket ut til prosjektet som skulle ha en varighet på to år. Det er tre kommuner som har 
fulgt arbeidet i sin helhet gjennom hele prosjektperioden. Av de fire som sluttet har to kommuner anvendt metodikken inn 
i nye prosjekter, mens de to øvrige startet med andre og nye prosjekter. Kommunene har rapportert data fra arbeidet til 
Fylkesmannen i Hordaland, og dette oppsummeres nå samlet i rapporten. 

I forbindelse med oppstart av ABS prosjektet fikk deltakende kommuner og bydeler, tildelt et tilskudd på kr 100 000 hver 
for å kunne jobbe med integreringen og utviklingen av arbeidsmetoden ambulant brukerstyrt tilnærming. Videre var disse 
tilskuddsmidlene ment å gi deltakerne mulighet for kompetanseheving i arbeidet med prosjektet. 

Therese Dahl og Kari Hjellum fra henholdsvis Stiftelsen Bergensklinikkene og NAV Ytrebygda har utarbeidet rapporten,  
og de takkes særskilt for sin innsats i prosjektet både i forhold til metodeutvikling og i forhold til gjennomføringen av 
prosjektet knyttet til å gi veiledning og gjennomføre opplæringsdager for NAV ansatte som deltok i prosjektet.  
Medarbeidere fra de forskjellige NAV-kontor takkes for deltakelse og arbeidet som er gjennomført i prosjektet. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet ved prosjektlederne for kvalifiseringsprogramprosjektet, Per Arne Stolanowski og  
Jørn Bekkelund takkes for at Fylkesmannen i Hordaland høsten 2009 fikk tildelt ekstra ressurser som gjorde det mulig  
å igangsette KVP - ABS prosjektet. 

Arbeidet vil drøftes med samarbeidende kommuner og bydeler i september 2012, og en vil følge opp deltakende og nye 
interessenter fra kommuner og bydeler med tanke på å anvende kompetanse som er tilegnet og bruk av metodikken  
Ambulant Brukerstyrt Samarbeid. 

Bergen, august 2012 

Frode Andvik Vibeke Johannessen
rådgiver	 virksomhetssjef	
Fylkesmannen i Hordaland Kompetansesenter Rus – region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene
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Instanser og personer involvert i KVP prosjektet ABS

Fylkesmannen i Hordaland:  
Monica Pedersen (første prosjektår)   
Frode Andvik (andre prosjektår)

Kompetansesenter Rus region vest, (KoRus Bergen),  
Stiftelsen Bergensklinikkene:  
Virksomhetsjef Vibeke Johannessen

Metodeveiledere 
Therese Dahl, Stiftelsen Bergensklinikkene 
Kari Hjellum, NAV Ytrebygda

Prosjektkommuner/bydeler: 
Årstad, Bergenhus og Åsane i Bergen kommune 
Kommunene Fjell, Askøy, Odda og Stord

Takk til prosjektkommunene/bydelene,  
prosjektledere og alle deltakerne  
som har bidratt i prosjektet. 
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Sammendrag
 
Første rapport om Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet ble utgitt våren 2011  
av KoRus Bergen etter oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Denne endelige rapporten presenterer 
resultater fra gjennomføring av prosjektet som har gått over to år, 2010 og 2011. Rapporten omhandler et 
prosjekt kalt; KVP – prosjektet ABS, som er blitt gjennomført i syv ulike kommuner/bydeler i Hordaland. 
De som har vært med i prosjektet er bydelene Åsane, Årstad, Bergenhus i Bergen kommune, og  
kommunene Fjell, Odda, Stord og Askøy. Prosjektet startet opp i januar 2010 og ble avsluttet i desember 
2011. Første prosjektår var det de tidligere nevnte syv kommunene som deltok. I andre prosjektår, hvor 
fokus primært var på implementering av metodikken i andre deler av kommunene som deltok, var det  
tre kommuner som deltok. Fire kommuner avsluttet altså etter ett år. To av disse kommunene har benyttet 
ABS metoden inn i nye prosjekter i kommunen, mens de to andre kommuner valgte å satse på andre og 
nye prosjekter iverksatt av Helsedirektoratet. 

Hver kommune/bydel har hatt med opp til fem deltakere (klienter) fra hver kommune eller bydel.  
Prosjektets målgruppe var tenkt å omfatte opp til 35 nye deltakere i KVP, alle med rusmiddelproblemer. 

Bakgrunnen for prosjektet var at Fylkesmannen gjennom nettverksamlingen med NAV kontorene og ved 
besøk ut til kontorene, erfarte at saksbehandlere fremhevet det som problematisk å ta personer med 
rusmiddelproblemer inn i KVP. Saksbehandlere erfarte også at det var vanskelig å få rusmiddelavhengige 
til å være i KVP over tid. Høsten 2009 rettet derfor Fylkesmannen i Hordaland en forespørsel til KoRus 
Bergen om bistand i forhold til å utvikle egnet metodikk for å få flere personer med rusmiddelproblemer 
til å delta i, og gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet. Med tanke på positive erfaringer med oppfølging 
av brukere gjennom andre utviklingsarbeider, ønsket man å benytte elementer fra disse arbeidene opp 
mot rusmiddelavhengige i KVP. Rapportens forfattere gikk inn i prosjektet som metodeutviklere og har 
utviklet den nye metoden basert på elementer fra Ytrebygdamodellen og ABT. 1

Rapportens forfattere gikk inn i prosjektet som metodeutviklere og veiledere. Første oppgave var å utvikle 
denne nye metoden basert på elementer fra ABT og Ytrebygdamodellen. Noen samhandlingsprinsipper ble 
først definert, og deretter en systematisk arbeidsprosess knyttet til den enkelte bruker. I arbeidsprosessen 
ble ulike kartleggingsverktøy valgt ut. Metoden ble kalt ABS som står for ambulant, brukerstyrt samar-
beid, som også var de tre første av fem samhandlingsprinsipper som metoden bygger på. Hensikten med 
denne rapporten er todelt. Først og fremst har det vært å dokumentere selve metoden som ble utviklet i 
prosjektet, kalt ABS, og dernest å sjekke ut i hvilken grad deltakerne og prosjektmedarbeiderne opplevde 
prosjektet som nyttig. Evalueringen omfatter også vurdering av grad av måloppnåelse i forhold til prosjek-
tets forhåndsdefinerte mål. Prosjektet er evaluert gjennom et spørreskjema som er brukt som utgangs-
punkt for intervju med deltakerne og prosjektlederne i hver kommune/bydel har utført intervjuene.  
Etter 10 – 12 måneder ble også grad av måloppnåelse i forhold til mål om økt kompetanse for prosjekt-
kommunene evaluert av prosjektlederne og medarbeiderne. Etter en avtale mellom kommunene/bydelene 
og Fylkesmannen i Hordaland ble ikke-identifiserte data innsendt fra prosjektdeltakerne og levert til  
rapportens forfattere for analyse og skriftliggjøring i to rapporter. 

1 ABT = ambulant brukerstyrt tilnærming, en modell utviklet i tidligere prosjekt K ved NAV Årstad.  Ytrebygdamodellen er utviklet ved NAV Ytrebygda.
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Økonomi 
Alle deltakerne (n= 33) foruten to hadde økono-
misk sosialhjelp da de startet i prosjektet. To hadde 
sykepenger. Ved annen gangs måling (n= 20), etter 10 
måneder hadde nesten alle (17), foruten tre KVP. To 
hadde permisjon fra KVP, mens en var blitt avklart 
for AAP. Ved tredje og siste måling(n= 16) etter 22 
måneder hadde syv KVP, fire AAP og fem mottok 
økonomisk sosialhjelp. 

Bolig 
Ved inntak i prosjektet leide 11 hos private, mens åtte 
hadde kommunal bolig, to hadde egen bolig, og ni 
bodde hos andre (familie, venner eller bekjente). Tre 
var uten fast bolig. 60 % oppga at de var fornøyd med 
boligen. Ved annen gangs kartlegging leide halv-
parten privat bolig, mens to hadde kommunal leie-
bolig. En hadde egen eid leilighet mens fem bodde 
hos andre/familie. En oppga å være uten fast bolig 
og en var uten bolig pga. langtidsbehandling. Av 20 
var 12 tilfreds med boligen. Ved tredje gangs måling 
har ni privat leiebolig, to har kommunal bolig og to 
er uten fast bolig. Det er tre som oppgir at de bor hos 
andre/familie. 12 av 15 oppgir at de er tilfreds med 
boligen. 

Rusmiddelbruk
Ved inntak i prosjektet oppga 75 % at de brukte 
rusmidler daglig eller nesten daglig. Ni var i rusbe-
handling hvorav to i LAR, to i poliklinisk behandling  
 

og en i døgninstitusjon. En tredjedel oppga opiater 
som sitt primære rusmiddel, enten alene eller i kom-
binasjon med andre rusmidler. En tredjedel oppga 
amfetamin som sitt primære rusmiddel, alene eller 
i kombinasjon med andre rusmidler. Den vanligste 
kombinasjonen var amfetamin og benzodiazepiner. 

Ved annen gangs kartlegging oppga halvparten (n=20) 
at de brukte rusmidler daglig eller nesten daglig, 
mens ni oppga sporadisk eller ingen bruk. Halvparten 
var kommet i rusbehandling, primært poliklinisk be-
handling, mens en var i langtidsbehandling. 

Ved tredje gangs måling (n= 14) oppga seks at 
de sjelden eller aldri bruker rusmidler. To oppga 
månedlig bruk, tre ukentlig bruk og to daglig bruk. 
Fire oppga å være LAR pasienter og totalt 10 av 14 er 
i rusbehandling. 

Arbeid
Av 33 deltakere hadde tre aldri vært i arbeid. 12 
hadde ikke vært i arbeid på over fem år, det vil si at 
nesten halvparten ikke vært i arbeid, eller har ikke 
vært i arbeid de siste fem år. Fire oppga å ha vært i 
arbeid inntil ett år før prosjektstart, og åtte i løpet av 
de to siste år. 

Ved annen gangs kartlegging var åtte av 20 deltakere 
i arbeidsrettet tiltak. Ved tredje gangs kartlegging 
var det fire av 14 som var i arbeid eller arbeidsrettet 
tiltak. 

HOVEDFUNN

I ABS metoden (Ambulant Brukerstyrt Samarbeid) har man arbeidet etter fem styrende grunnprinsipper.  
Dette omhandler å jobbe ambulant, med fokus på brukerstyring, samarbeid, god endringsfremmende  
kommunikasjon og bevissthet rundt ansvarsområder. Flere av disse prinsippene er hentet fra ABT  
(Ambulant Brukerstyrt Tilnærming – tidl. Prosjekt K og Ytrebygdamodellen). Således kan man si at ABS 
metoden er en hybrid av ABT (ambulant brukerstyrt tilnærming) og Ytrebygdamodellen. ABS metoden  
legger i tillegg opp til en systematisk arbeidsprosess hvor tiltakene drøftes og iverksettes ut fra gapet 
mellom kartlagt ønsket fremtid og kartlagt nåsituasjon. Deltakerkommunene fikk opplæring i spesifikke 
verktøy som anvendes i ABS metoden. Beskrivelse av metoden og verktøyene følger senere i rapporten. 
Deltakerne ble kartlagt ved inntak, andre gang etter 10 måneder og tredje gang etter 22 måneder. 

Prosjektets hovedmål: Å bidra til at flere rusmiddelbrukere kommer i gang med, og mestrer å gjennomføre 
Kvalifiseringsprogrammet med tanke på å komme i arbeid eller aktivitet. 

Totalt 34 personer ble tatt inn i prosjektet, fordelt på syv kommuner. 24 var menn og 9 kvinner i alderen 
fra 19 – 44 år jevnt fordelt i de ulike alderstrinnene. 14 var under 25 år. Nesten alle oppga å være ugift. 
Ved oppstart av prosjektet ble 33 personer kartlagt, ved andre gangs måling ble 20 deltakere kartlagt (10 
mnd. etter prosjektstart), og ved tredje gangs måling var det 17 deltakere som ble kartlagt (22 måneder etter 
prosjektstart), antallet deltakere varierer på hvert punkt (under), da ikke alle har besvart alle spørsmålene.
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Organisering av rapporten
Rapporten er inndelt i fire hoveddeler. I del 1 beskrives bakgrunnen for prosjektet, mål og målgruppe, 
samt hvordan prosjektet er gjennomført. I del 2 beskrives utdypende om ABS metoden (Ambulant  
Brukerstyrt Samarbeid), dens prinsipper og verktøy. Eksempler som illustrerer metoden skildres 
fortløpende. Betegnelsen ABS står for Ambulant Brukerstyrt Samarbeid. I del 3 følger resultater fra siste 
måling i prosjektet (baseline 3) gjennomført i november 2011. Data på gruppenivå presenteres  i forhold  
til de to tidligere målingene som ble gjort ved prosjektstart (baseline 1), og i november 2010 (baseline 2), 
og tredje måling ble gjort i november 2011. I tillegg følger evaluering fra prosjektkommunene. I del  
4 følger oppsummering, vurdering av måloppnåelse og avsluttende kommentarer fra forfatterne. 

Del 1 Bakgrunn, mål, målgruppe og gjennomføring

1.1 Bakgrunn for prosjektet

Fylkesmannen i Hordaland rettet høsten 2009 en forespørsel til KoRus Bergen om bistand i forhold til å 
utvikle egnet metodikk for å få flere personer med rusmiddelproblemer til å delta i, og gjennomføre  
Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønad er rettet mot personer med 
vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. 
Dette handler i stor grad om personer som uten et slikt program ville vært avhengige av økonomisk 
sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsprogram. 
Programmet er ment å være individuelt tilpasset og arbeidsrettet, slik at det kan være med på å støtte opp 
under, og forberede overgangen til arbeid. Fokus er også ment å være på brukermedvirkning slik at man 
finner frem til individuelt tilpassete tiltak. Programmet kan for den enkelte gjelde for en periode på inntil 
ett år og etter særskilt vurdering inntil to år. Deltakerne i kvalifiseringsprogrammet har rett til  
kvalifiseringsstønad, gitt som en individuell standardisert ytelse på nivå med introduksjonsstønaden,  
dvs. to ganger grunnbeløpet i folketrygden (www.regjeringen.no).

I nettverkssamlinger med NAV kontorene, og ved besøk ut på NAV kontorene, erfarte man at saks-
behandlerne fremhevet det som problematisk å ta personer med rusmiddelproblemer inn i Kvalifiserings-
programmet, og å få dem til å være i Kvalifiseringsprogrammet over tid.

I Hordaland sin rapport om Kvalifiseringsprogrammet, heretter kalt KVP for 2. tertial, 2009 jf. rapportens 
pkt. 9 fremkom det følgende: 

”Deltakere med rusproblematikk har problem med å følge ukeplan. En del brukere har urealistiske ønsker/planer 
for kvalifiseringsprogrammet. Noen sliter med å gjennomføre den delen av programmet som ikke er brukers ønske. 
Liten selvtillit blant brukerne gjør det vanskelig å komme i gang med programmet. En del brukere vet ikke hva 
de vil, skifter mening om hva de vil og trenger mye informasjon om de ulike mulighetene. Det er også uvant for 
brukere med frihet til å velge. Mangel på motivasjon er mange ganger et vesentlig problem – brukerne ser ikke 
muligheter selv. Her er det store variasjoner blant brukerne. Det er en utfordring å treffe med grad av aktivitet, 
ikke for mye men heller ikke for lite. Brukere har problem med å stå i tiltak/aktivitet over tid”. 

I samarbeidet mellom Fylkesmannen i Hordaland og KoRus Bergen ble det avtalt å utvikle et prosjekt hvor 
man benyttet elementer fra Ambulant Brukerstyrt Tilnærming (tidligere prosjekt K) og Ytrebygdamodellen. 
Dette er prosjekter/tiltak som begge hatt suksess i sitt arbeid med oppfølging av personer med rusmiddel-
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problemer. KVP prosjektet ABS ble igangsatt ved at rapportens forfattere ble ansatt i henholdsvis en 40% 
stilling og en 20 % stilling for å utvikle, gjennomføre og evaluere/dokumentere prosjektet. Bestillingen  
var å skape en ny samhandlingsmetode med utgangspunkt i ABT og Ytrebygdamodellen for å møte mål-
gruppens behov for tjenester. Når egnet metodikk var utviklet var det i fortsettelsen en sentral oppgave  
å veilede de kommunene/bydelene som ble valgt ut til prosjektet, i forhold til utviklet metodikk.  
Fylkesmannen inviterte kommuner i Hordaland til å delta i prosjektet. Det var totalt 11 kommuner/ 
bydeler som søkte om deltakelse, og syv ble valgt ut til å delta. Alle prosjektkommunene/bydelene fikk  
kr 100.000,- i kompetansemidler første prosjektår. Disse ble benyttet til kompetansehevende tiltak. 

1.2 Prosjektets oppstart

Prosjektet startet med kick off seminar i Bergen 7 og 8. desember 2009. Bydelene Årstad, Bergenhus, 
Åsane fra Bergen kommune, og kommunene Askøy, Stord, Odda og Fjell ble valgt ut som prosjektkommuner. 
Det ble lagt opp til 3 timer veiledning per måned for hver prosjektkommune/bydel og veiledningen har 
foregått i Stiftelsen Bergensklinikkenes lokaler på Hjellestadklinikken. Andre prosjektår var det tre  
kommuner som deltok. De øvrige fire valgte å avslutte prosjektet etter ett år. To av dem implementerte 
ABS metoden i nye prosjekter i kommunen/bydelen, mens to kommuner/bydeler valgte å satse på nye 
prosjekter iverksatt av Helsedirektoratet. Andre prosjektår mottok de tre gjenværende deltakerkommunene 
også 3 timer veiledning per måned, da i samlet gruppe. 

1.3 Målsetting

Mål 

Prosjektets målsetting var: Å bidra til at flere rusmiddelbrukere kommer i gang med, og mestrer  
å gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet med tanke på å komme i arbeid eller aktivitet.

Delmål

•	 Utvikle	og	benytte	egnet	metodikk	i	møte	med	målgruppen	gjennom	å	anvende	elementer	fra	 
ABT og Ytrebydamodellen. 

•	 Utvikle	bedre	individuelt	tilpassete	tiltak	som	møter	den	enkeltes	behov,	ønsker	og	ressurser.

•	 Bedre	levekårene	og	livskvaliteten	til	deltakerne.

•	 Øke	kompetansen	til	ansatte	i	forhold	til	møte	med,	og	oppfølging	av	rusmiddelavhengige.	

•	 Gi	tilbud	til	syv	kommuner/bydeler,	hvor	hver	kommune	valgte	ut	fem	deltakere	til	prosjektet.	

 
1.4 Målgruppe/utvalgskriterier

Utvalgskriteriet	ble	definert	slik:	Rusmiddelbrukere som fyller kriteriene for deltakelse i kvalifiserings- 
programmet, men hvor det vurderes at det ordinære tilbudet innen KVP ikke er tilstrekkelig til at de vil 
kunne nyttiggjøre seg deltakelse.	Utvalgskriterier	var	i	tillegg	personer	som	enten	fyller	kriteriene	for	en	
rusmiddelavhengighetsdiagnose, eller skadelig bruk diagnose. Deltakerne i prosjektet kunne ha under-
liggende psykisk problematikk, men ikke i den grad at de per prosjektstart kvalifiserte for trygdeytelser. 
Det ble også vurdert som viktig at deltakerne hadde ressurser og potensial til å gjennomføre KVP, med 
mål om å komme i arbeid eller aktivitet, dersom metodisk tilnærming og samarbeidsform i større grad 
ble tilpasset den enkelte. Prosjektet gjaldt kun nye kandidater for KVP, og ikke personer som allerede var 
deltakere i KVP. Deltakerne kunne være kvinner eller menn, og aldersspennet fra 19 år, som var nedre 
aldersgrense for å delta i Kvalifiseringsprogrammet. 
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1.5 Prosjektets gjennomføring 

Rapportens forfattere har etter oppdrag fra, og i samarbeid med, Fylkesmannen i Hordaland og KoRus Bergen, 
utviklet prosjektet og ABS metoden ved å benytte elementer fra ABT (tidligere prosjekt K) og Ytrebygdamodellen.  
Vi startet med å skissere fem samhandlingsprinsipper som skulle være gjennomgående for all samhandling 
mellom prosjektansatt og deltaker. Videre ble det utviklet en arbeidsprosess for den individuelle kontakten 
mellom deltaker og prosjektansatt. I arbeidsprosessen ble det i tillegg til suksessfaktorer fra ABT og 
Ytrebygdamodellen lagt til en del nye elementer, særlig i form av systematisk kartlegging. Dette beskrives 
senere i rapporten. En veiledningsplan ble utarbeidet som en følge av behov for opplæring av prosjekt- 
medarbeiderne. Hver prosjektkommune hadde i 2010 ni veiledningsøkter med en varighet på 3 timer per økt. I 
2011 hadde de tre kommunene som deltok også ni veiledningsøkter med en varighet på 3 timer hver økt, da i 
samlet gruppe. I veiledningen har man vektlagt opplæring i ABS metoden, og de ulike kartleggingsverktøy som 
ble benyttet i arbeidsprosessen. I tillegg noe saksveiledning. Det har vært fokus på utvikling av kunnskaper, 
ferdigheter og bevissthet rundt holdninger i møte med målgruppen. Prosjektkommunene/bydelene har hatt 
to erfaringsseminarer av to dagers varighet hvor den ene dagen har hatt fokus på erfaringsutveksling, mens 
prosjektkommunene/bydelene den andre dagen har fått opplæring i Mentaliseringsbasert samtale og  
Motiverende samtale/Motiverende intervjuing (MI). Prosjektet ble avsluttet desember 2011. Erfaringsseminar 
med fokus på presentasjon av rapporten, og erfaringer fra de ulike kommunene avholdes 4. september 2012. 
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Del 2: Ambulant Brukerstyrt Samarbeid 
 
2.1 Fem samhandlingsprinsipper:

2.1.1 Ambulant, tett på og tilgjengelig

Å jobbe ambulant kan beskrives som det ”å vandre blant”. Det betyr at man som ansatt ikke er steds-
bundet, men yter hjelp til deltakeren der han eller hun selv ønsker å motta hjelpen. Begrepet ambulant 
er latinsk og betyr direkte oversatt å gå, eller bevege seg rundt fra sted til sted (Dahl T mfl, 2011). I ABS 
metoden møter man deltakeren på den arena de selv definerer, mestrer eller er trygg på. Hensikten  
er å møte deltakeren der de er, både fysisk og mentalt. Møtesteder kan være i hjemmet, på kontoret, 
behandlingsinstitusjoner, hjemme, sykehus, kafé, tur, osv. 

Tilgjengelighet innebærer at deltakeren skal oppleve at det er lett å oppnå kontakt med prosjektmedar-
beider, og han/hun er fleksibel i forhold til både møtested og møtetidspunkt. Høy grad av tilgjengelighet 
innebærer imidlertid ikke at prosjektmedarbeider alltid kan være tilstede for deltaker, men snarere at 
prosjektmedarbeider alltid holder avtaler med deltakeren i forhold til kontakt: svarer på sms og ringer 
tilbake (Hjellum K mfl 2005). Høy grad av tilgjengelighet skaper forutsigbarhet i relasjonen og det gir 
deltakerne en følelse av trygghet. Å være tilgjengelig og ambulant innebærer også at en kan «snu seg 
raskt rundt» dersom det oppstår noe ekstraordinært, eller et akutt behov hos deltaker, der oppfølger kan 
være til hjelp, eller bistå med å få på plass et aktuelt hjelpetilbud. Å være tett på innebærer å ha hyppig 
kontakt med deltakeren. Det innebærer en viss regelmessighet i kontakten, og at prosjektmedarbeider går 
mer i dybden i deltakers livssituasjon (Hjellum mfl. 2005). 

2.1.2 Brukerstyring 

Brukermedvirkning er både en juridisk rettighet, et verktøy for samarbeid, en metodisk tilnærming og en 
holdning. I ABS metoden er alle disse sidene ved brukermedvirkning viktig. Det ligger vanligvis i begrepet 
brukermedvirkning at brukerne skal få ”virke med ” tjenesteyter. I ABS metoden snur man imidlertid 
dette, og relasjonen mellom deltaker og prosjektmedarbeider preges av at det er prosjektmedarbeideren 
som skal ”virke med” deltakeren snarere enn omvendt. Selv om brukerstyring gjerne brukes som begrep 
om situasjoner der brukeren har fullstendig kontroll og makt både over prosessen, og beslutninger som 
tas i prosessen, har man i ABS metoden valgt å bruke begrepet brukerstyring. Dette for å fremheve at det 
er deltakeren som er i sentrum, og den ansatte er den som skal ”virke med” deltakeren (Dahl mfl. 2011). 
Denne tilnærmingen til brukerstyring er hentet fra tilnærmingen ABT (ambulant brukerstyrt tilnærming, 
tidligere prosjekt K).1

Å samarbeide ut fra tilnærmingen om at det er prosjektmedarbeideren som skal virke med deltakeren  
og ikke omvendt, gjør at deltakerne skaper eierforhold til samarbeidsprosessen i ABS selv om de  
nødvendigvis ikke har kontroll over alle beslutninger i prosessen, eksempelvis knyttet til omfang av 
økonomiske ytelser. 

Bruk av vilkår

I ABS metoden ligger det også at man har svært høy terskel for og bevissthet rundt bruk av vilkår knyttet 
til samarbeidet mellom deltaker og prosjektmedarbeider. I hovedsak betyr det fravær av vilkår fastsatt 
alene fra systemets side som for eksempel trekk i utbetaling, eller vilkår om utskrivelse fra prosjektet. 
Å sette vilkår betyr at sosialtjenesten/NAV stiller krav til deltakeren for å tildele økonomiske midler, i 

1 ABT metoden er beskrevet i tre rapporter, 2008, 2009, og 2010 som kan lastes ned fra www.bergensklinikkene.no. ABT metoden er også beskrevet utdypende i boken « Brukeren som 
veileder», Gyldendal 2011. Forfatterne av boken er ansatte i ABT sammen med to av brukerne. Boken er fra høsten 2012 tatt inn som pensumlitteratur ved noen studiesteder.
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prosjektets sammenheng gjaldt det Kvalifiseringsstønad. Etter intensjonen skal de vilkår som settes virke 
rehabiliterende, dvs. realisere lovens formål om at den enkelte blir selvhjulpen (Hanssen mfl. 2010).  
En	studie	gjennomført	ved	HUSK	(høgskole	og	universitetsprosjektet	i	Stavanger)	i	perioden	2007	–	2009	
viste imidlertid at det er mange årsaker til at man setter vilkår i sosialtjenesten. Saksbehandlerne som 
deltok i studien brukte vilkår mer som et redskap for sin egen del, dels for å stille makt bak krav til  
brukeren, dels som kartlegging og dels som en erstatning for andre mer tidkrevende former for oppfølging. 
Brukerne skal selv også få uttale seg om hva de mener skal til for at de skal bli selvhjulpen, det betyr  
også at brukeren skal uttale seg om hvilke vilkår som bør eller ikke bør settes for at dette skal kunne bli 
realisert (Hanssen mfl. 2010). Tilnærmingen i ABS var i tråd med dette å praktisere brukerstyring også  
når det gjelder hva som skal til av vilkår for å gjøre deltakeren selvhjulpen. 

2.1.3 Samarbeid 

I ABS metoden er det viktig at prosjektmedarbeiderne i samarbeid med deltakerne definerer et ”vi- 
fellesskap” og jobber etter en modell, hvor partene er mer likeverdige. I ABS metoden er deltakerne i 
likhet med ABT metoden ansett som prosjektmedarbeidernes veiledere (Dahl mfl. 2011). Man forholder 
seg til deltakerne/brukerne som eksperter på seg selv, og som bærere av sine unike verdier og ressurser 
som kan hjelpe dem frem mot ønsket fremtid (visjonene sine), samtidig som de også er bærere av mulige 
hindringer i kraft av sine symptomer og reaksjoner. Disse symptomene og reaksjonene ser man i ABS 
metoden på som ressurser i samarbeidet. En sentral tilnærming i ABS metoden for å skape et konstruktivt 
samarbeidsklima er prinsippet ”lede gjennom å følge”. Dette betyr i praksis å bevege deltakeren og skape 
ønsket endring gjennom å følge deres egen bevegelse (Axelsen, 2009). Å lede gjennom å følge betyr å 
fokusere på ressurser snarere enn problemer, og å fokusere på fremtid i retning av visjonen dvs.  
ønsket fremtid. Samarbeid vil ut fra prinsippet om å lede gjennom å følge igangsettes og utvikles gjennom 
at prosjektmedarbeiderne betrakter det deltakeren har å tilby av symptomer, reaksjoner og atferd som 
mulige ressurser i arbeidet. I samarbeidsprosessen i ABS metoden er viktige spørsmål derfor: Hva vil du 
og hva trenger du for å komme dit? 

I ABS metoden er det også sentralt å samarbeide på systemnivå. Denne tilnærmingen til samarbeid tar 
utgangspunkt i det interaksjonistiske perspektiv som har vært sentralt i Ytrebygdamodellen, utviklet ved 
NAV Ytrebygda i Bergen kommune. Det interaksjonistiske perspektiv bygger på systemteori der individer 
betraktes	som	en	del,	og	et	produkt,	av	systemene	personen	inngår	i	(Shulman,	1992).	Ut	fra	det	 
interaksjonistiske perspektiv forstås det slik at flere ulike systemer stiller krav til individet. Individet  
svarer på disse kravene med en grad av mestring. På den måten skjer det en samhandling mellom  
individet og de ulike systemene. Personer med rusmiddelavhengighet har ofte opplevd manglende 
mestring i kontakt med ulike systemer. Dette kan ha ført til uhensiktsmessige relasjoner mellom individ 
og system (Hjellum mfl 2005). Det interaksjonistiske perspektiv kan fremstilles i følgende modell:

INDIVID
SAMFUNN/SYSTEM

Bolig

Økonomi

Familie

Rus

KRAV

SAMHANDLING

MESTRING

PROSJEKTMEDARBEIDERNES FOKUS
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Som det fremkommer av figuren er relasjonen mellom prosjektmedarbeider og deltaker sentral. En god 
relasjon mellom deltaker og prosjektmedarbeider vil kunne gi deltakeren tillit til systemer personen 
omgås, og gi tro på egen mestring. Dette vil gi grunnlag for konstruktive relasjoner som kan være med  
å skape rom for, og gi mulighet for forandring. I oppfølgingen av deltaker vil prosjektmedarbeider samar-
beide med flere personer og instanser i hjelpeapparatet (system) som deltakeren har kontakt med. Med 
utgangspunkt i det interaksjonistiske perspektiv skjer dette ved at prosjektmedarbeideren har fokus på,  
og samhandler med, disse systemene. Det kan for eksempel være familien, offentlige etater som bolig-
etaten og behandlingsinstitusjoner. Prosjektmedarbeideren har både fokus på deltakeren, systemet, og 
den interaksjonen som skjer mellom deltaker og systemene. Prosjektmedarbeideren har også direkte kon-
takt med systemene. Med bakgrunn i denne modellen vil det være hensiktsmessig at prosjektmedarbeider 
følger deltaker rundt i de forskjellige systemene, for eksempel: følger til fastlege, tannlege, boligetaten  
og kan samarbeide med personer i deltakers sosiale nettverk (Hjellum mfl 2005)2.

2.1.4 Kommunikasjon 

Motiverende samtale/motiverende intervju.

Motiverende samtale, ofte kalt Motiverende intervju (MI) er en målrettet og klientsentrert samtalemetode 
utviklet for å motivere til endring. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass for å 
bygge en god arbeidsrelasjon, og kan påvirke til endring. Åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner 
brukes selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring. Brukeren oppfattes som 
aktivt	deltagende	på	en	konstruktiv	måte	når	han	eller	hun	ytrer	seg	endringsfokusert.	Utforskning	av	 
endringsfokuserte ytringer, enten disse kommer spontant, eller blir utløst av et åpent spørsmål, er en  
viktig måte å legge til rette for klientens aktive deltagelse (Barth mfl, 2000). Man søker ved den motiverende 
samtalen å få brukeren til å kjenne seg respektert og tilstrekkelig fri til å våge å utforske det som er  
problematisk. Motiverende samtale handler først og fremst om hvilken holdning og stil en har i møtet  
med andre mennesker. ”Ånden” i den motiverende samtalen består av: Samarbeid, utforskning og  
autonomi (Dahl m.fl.2011). Prosjektkommunene/bydelene har som del av prosjektet gjennomført et dags-
kurs i Motiverende intervju. Noen av kommunene/bydelene har også brukt kompetansemidlene til  
kommunikasjonskurs. 

Mentalisering

Mentalisering betyr kort sagt evnen til å forstå seg selv utenifra, og andre innenifra. Mentalingsbasert 
samtaletilnærming har som mål å hjelpe en person å opprettholde refleksjonsevnen, selv om det som 
tematiseres i samtalen vekker vanskelige følelser (Bateman, W mfl, 2007). Å øke sin grad av evne til å 
mentalisere kan dermed bidra positivt i en endrings-prosess. Prosjektkommunene/bydelene har gjennom 
en av erfaringssamlingene gjennomført et dagskurs om mentalisering. 

Metakommunikasjon

En sentral tilnærming i ABS metoden for å praktisere brukerstyring, skape felles kunnskap og forståelse 
er å metakommunisere. Det innebærer kort sagt å samtale om det man samtaler om, eller å kommunisere 
om kommunikasjonen som foregår mellom deltaker og prosjetktmedarbeideren. Meta er en gresk forstavelse 
som direkte oversatt betyr ”etter” (Baltzersen, 2008). Mennesker kommuniserer hele tiden med om-
givelsene, både verbalt gjennom språket og non-verbalt gjennom blant annet kroppsspråket. Gjennom 
kroppsspråket, blikket, tonefallet og andre non-verbale uttrykk kan man nyansere det man sier gjen-
nom språket. Dersom det er motsetninger mellom det som uttrykkes med ord og det som fortelles med 
kroppsspråket har de fleste en tendens til å forholde seg til det som uttrykkes gjennom kroppsspråket. 
Dette kan skyldes at de fleste opplever det kroppsspråket forteller som mest ekte (Dahl m.fl. 2011).  

2 Det er utgitt to rapporter som beskriver Ytrebygdamodellen. Disse kan lastes ned på www.bergensklinikkene.no. (Hjellum mfl. 2005 og 2009). 
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Gjennom å samtale om samtalen, og sammen med deltakerne reflektere over det som skjer i samhandlingen, 
kan deltakernes stemmer og opplevelse tydeliggjøres. Ved å innta en spørrende tilnærming og snakke 
om det som skjer av verbal og nonverbal kommunikasjon i møte mellom deltakeren og prosjektmedar-
beideren kan man også skape en felles forståelse plattform og etablere strategier for fremtidige situasjoner 
(Dahl, m.fl.2011).  Situasjoner hvor deltakeren kan oppleve å bli emosjonelt oversvømt (aggressiv, frustrert, 
fortvilet, overveldet) tematiseres i ABS metoden i ”fredstid”, altså før eventuelle konfliktsituasjoner  
oppstår. Altså før eventuelle konfliktsituasjoner oppstår. På den måten kan det utarbeides avtaler og  
strategier for hvilken intervensjon deltakeren ønsker i situasjoner preget av vanskelige følelser eller  
konflikt. Å snakke om mulige konfliktområder, vanskelige følelser og situasjoner i fredstid muliggjør  
fokus på hvordan prosjektmedarbeideren kan være en god hjelper for deltakeren når vanskelige  
situasjoner oppstår. I ABS metoden anses det også som viktig at prosjektmedarbeiderne gir rom for at 
deltakerne fullt ut får formidle hva de tenker og føler, trenger og ønsker. Dette uten at prosjektmedar-
beiderne endrer samtalens retning ved å legge inn motforestillinger, systemagenda og fortolkninger av 
hvorvidt ønskene og behovene er realiserbare eller ei. På den måten kan prosjektmedarbeiderne hjelpe 
deltakerne å konkretisere og uttrykke sine tanker, følelser og behov. Ved å fokusere på behov, ønsker og 
ressurser og løsninger heller enn problemer, vil det også kunne skapes gevinster i forhold til endring av 
både rusmiddelbruk, problematisk atferd og atferd og psykisk problematikk.  

2.1.5 Ansvarliggjøring

Det femte samhandlingsprinsippet i ABS metoden handler om ansvarliggjøring av prosjektmedarbeideren 
og av deltakeren. Et ledende prinsipp for prosjektmedarbeideren er at det som blir sagt også følges opp med 
handling. Man gjør en avklaring av ansvar: Hva er deltakerens ansvar og hva er prosjektmedarbeiderens. Det 
er viktig at ansvarsfordelingen tilpasses deltakerens funksjonsnivå. I ABS metoden vil man i størst mulig grad 
holde seg selv tilbake og innta en lyttende og undrende posisjon i møte med deltakeren. Dette innebærer både 
å vurdere og reflektere sammen med deltakeren over i hvilke situasjoner man skal intervenere,  og hvilken 
intervensjon som er hensiktsmessig. Noen ganger kan det være kontra indisert å intervenere og i ABS metoden 
vil man ikke intervenere i enhver sammenheng, spesielt ikke i tilfeller hvor man ikke har gjort avklaringer  
med deltakeren om intervensjonen i forkant.  Prosjektmedarbeiderne vil i liten grad utfordre deltakerens  
forsvarsstrategier, og heller fokusere på fravær av konfrontasjon i sin tilnærming. 

Man inntar i stedet tilbakelent, lyttende og undrende posisjon. I situasjoner hvor deltakerne fremstår emosjonelt 
oversvømt, kan aktiv problemløsning i verste fall øke kaos. Samtidig kan man signalisere at man er villig til å 
overta ansvaret for deltakerens liv. 

Gjensidig trygghet i relasjonene er essensielt for å sikre en god dialog. Trygghet i relasjon er basert på felles 
kunnskap, forståelse og åpenhet. Dette kan gjøres gjennom designing av relasjonen og innebærer forståelse og 
toleranse for det deltakeren presenterer av symptomer og reaksjoner, samtidig som prosjektansatte ”står i det”. 

”Å stå i” det innebærer at prosjektmedarbeideren håndterer de reaksjoner og symptomer deltakeren kommer 
med. Å stå i det innebærer også at man er tydelig og konsekvent i kommunikasjonen, uten at man møter  
deltakeren med en moraliserende og oppdragene tilnærming (Hjellum mfl. 2005). 
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2.2 Arbeidsprosessen i ABS metoden

Denne delen av rapporten beskriver arbeidsprosessen i ABS metoden knyttet til den individuelle kontakten 
mellom deltaker og prosjektmedarbeider frem mot avtale rundt hvilke tiltak deltakerne velger for  
kvalifiseringsprogrammet. Arbeidsprosessen i ABS kan skisseres ved følgende trinn:

 1. Forberedelse

 2. Avklaring

 3. Kartlegging av ønsket situasjon, og nå situasjon

 4. Mål

 5. Tiltak

 6. Oppfølging av tiltak 

Disse trinnene kan deles inn i fasene forberedelse, kontaktetablering og arbeidsfase. En beskrivelse av  
innholdet i hver fase følger nedenfor. 

Forberedelsesfasen

I forberedelsesfasen foretar man en mappekartlegging. Dette er en systematisk gjennomgang av saksmappen  
(i sosialtjenesten) til deltakeren etter et fastlagt skjema. I saksmappene finnes det opplysninger om vedtak 
på økonomisk sosialhjelp, rapporter og epikriser fra behandlingsopphold, oversikt over tiltak som har 
vært iverksatt, journalnotat med mer. Hensikten med mappekartlegging er at det skal gi prosjektmedar-
beideren informasjon om deltakeren, og hva som har vært prøvd av tiltak tidligere. Dette kan gi en peke-
pinn på hvilke tiltak en ikke skal iverksette. Mappekartlegging gjennomføres før det etableres kontakt med 
deltaker. Deltakeren blir så presentert for funn fra mappekartleggingen, gis anledning til å vurdere og kor-
rigere opplysningene. Dette kan sammenlignes med praktisering av åpen journal, og ivaretar brukerstyr-
ings-prinsippet. Mappekartlegging bygger på det sosialpsykologiske fenomenet at dersom en forteller en  
historie gjentatte ganger, så vil det kunne befeste seg som en sannhet. Innenfor Narrativ praksis (fra  
engelsk ”narrative” som betyr fortelling) i familieterapi er et av målene for terapien at folk skal få  
mulighet til å knytte en ny kontakt med sin egen historie slik at flere, og andre, fortellinger om deres liv 
og identitet kan fremtre. Dette kan bidra til at folk kan endre sitt forhold til sine egne historier (Lundby, 
2009). En viktig hensikt med mappekartlegging er at en skal unngå at klienter, nok en gang, bes om å  
fortelle sin livshistorie fra A-Å. I sosialtjenesten vil en slik livshistorie ofte bli en ensidig og problem- 
fokusert historie om klientens liv, som kan befeste seg som en sannhet, som igjen vil kunne være et  
hinder for en positiv utvikling og endring. 

Kontaktetableringsfasen

En avklaringssamtale med deltakerne ble gjennomført av prosjektleder i hver bydel/kommune sammen 
med de ansatte som i fortsettelsen skulle følge opp deltakeren. I avklaringssamtalen fikk deltakeren 
informasjon om Kvalifiseringsprogrammet, om ABS prosjektet, de fem samhandlingsprinsippene,  
arbeidsprosessen og om hvordan man tenkte å evaluere prosjektet. De deltakerne som etter denne 
samtalen takket ja til å delta i prosjektet ble tatt inn. Første samtale hadde således fokus på funn fra  
mappekartleggingen beskrevet overfor. Neste samtale hadde fokus på fremtid, ut fra hovedspørsmålet 

”Hvor vil du”.

Arbeidsfasen

Å se fremover, kartlegging av visjon/ønsket fremtid

Arbeidsfasen i ABS prosjektet startet med en kartlegging av ønsket situasjon. Ved å rette blikket fremover, 



14 Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet, rapport 2

og fokusere på drømmer, og visjoner kan det gi retning til tiltakene en skal komme frem til sammen med 
deltakeren. Dette var et av hovedpoengene man ønsket å oppnå i prosjektet, nemlig å finne frem til tiltak 
som deltakerne selv hadde eierforhold til og som var helt i tråd med det de ønsket for sin fremtid. Altså 
å tilpasse tiltaket til personen, heller enn omvendt å tilpasse personen til allerede etablerte tiltak som 
gjerne ikke har relevans for det personen selv ønsker å arbeide med i fremtiden. Personer med rusmid-
delproblemer lever ofte her og nå, fra øyeblikk til øyeblikk. Fortiden er gjerne preget av skam, skyld,  
tapte drømmer, og tapte forsøk på å mestre livet, samtidig som de frykter hva fremtiden kan bringe. 
Mange våger ikke å fokusere på fremtid, drømmer og visjoner av frykt for nye tap. Å hjelpe personer med 
rusmiddelproblemer å ta frem drømmene sine gjennom å definere sin visjon ansees i ABS metoden som 
nødvendig for å gi samarbeidsprosessen en retning. For at deltakerne skal mestre å hente frem sin visjon 
er det nødvendig å sette søkelyset langt frem, gjerne 10 – 15 år. Dersom man setter et kort tidsperspektiv, 
eksempelvis et år, to år eller fem år, vil deltakeren gjerne bli fokusert på hindringer og begrensinger,  
heller enn visjonen.  

Prosjektmedarbeideren sin oppgave er å stille spørsmål som hjelper deltakeren å hente frem sin visjon,  
og samtidig forklare hvorfor man stiller spørsmålet. Spørsmålene kan for eksempel stilles slik. ”Hva  
kan være din visjon eller din drøm hvis du ser 10, 15 eller 20 år frem, og legger bort alle hindringer og  
begrensinger? Tenk at alt er mulig. Hvordan har du det da? Hvor er du, hva gjør du og hva er viktig for deg?  
Hvor bor du?  Hvis du er i jobb, hva jobber du med? Innenfor hvilket felt? Hva består din arbeidshverdag av? 
Hensikten med å stille slike spørsmål er å hjelpe deltakeren å hente frem et tydelig bilde av hvordan  
personen ønsker å  
ha det i fremtiden når problemene ikke lenger er tilstede. Mens deltakeren snakker skriver prosjekt- 
medarbeideren ned stikkord som deltakeren nevner. Disse oppsummeres og deltakeren setter dem  
sammen til en kort setning. En visjon skal være kort. Den skal gi energi, peke ut retning og være som et 
kamprop. Et eksempel på en visjon for en mann i 20 årene var: Glad og frisk bussjåfør og familiemann.

En alternativ måte å hjelpe deltakeren å hente frem sine fremtidsdrømmer, sin visjon kan være gjennom 
guidet mental reise. Dette foregår gjennom at prosjektmedarbeideren snakker mens deltakeren lytter uten 
å kommunisere tilbake. For å redusere visuell stimuli og øke muligheten for å produsere mentale bilder av 
ønsket fremtidig tilstand kan det være hensiktsmessig at deltakeren lukker øynene. Et eksempel på en slik 
guidet mental kan være slik: 

Se for deg at du våkner om morgenen, og det er (10, 15 eller 20 – alt etter hva deltakeren  
tenker seg). Legg merke til hva du gjør når du står opp. Hvordan ser det ut rundt deg? Møter 
du noen? Gjør deg så ferdig med dine morgenrutiner og gå ut døren. Du er på vei til et sted, 
kanskje en jobb eller kanskje noe annet. Legg merke til hvordan det ser ut på veien dit, og 
hvordan du reiser? Gå så inn døren der du skal tilbringe dagen? Hvem møter du der?  
Hvordan ser det ut? Hva gjør du der? Hvis du er i jobb legger du merke til hvilke arbeids- 
oppgaver du gjør? Se for deg at det er blitt kveld og du er på vei tilbake dit du bor. Hvordan 
ser det ut rundt deg? Hører du noen lyder eller lukter noen lukter? Når har returnert til  
hjemmet ditt og klart bilde på din fremtidsdrøm kan du åpne øynene og komme tilbake til  
her og nå. 

 
Mange av deltakerne i prosjektet formidlet at disse samtalene om fremtid var veldig annerledes enn hva 
de vanligvis hadde forbundet med samtaler med NAV. Mange opplevde dem som svært nyttige, morsomme 
og spennende, og de tilbakemeldte at det satt i gang refleksjoner over levd liv og ønsket liv. Flere syntes 
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det var lettere å hente frem mentale bilder av ønsket fremtid gjennom guidet mental reise, mens andre 
mestret å produsere mentale bilder og tanker om ønsket fremtid gjennom vanlig samtale. Noen få  
opplevde det svært vanskelig å i det hele tatt våge å tenke på fremtiden. Det er viktig å ta i betraktning 
deltakernes alder når man fokuserer på å fastsette sin visjon. En person som om 10 – 15 år er i pensjons-
alderen, eller har høy alder vil kanskje ha motforestillinger mot å se for seg hvordan hverdagen er da. 

Kartlegging av verdier

Etter å ha fastsatt en visjon vil man i ABS metoden fokusere på å kartlegge deltakerens verdier. Verdier 
sies å være ikke hva vi gjør for eksempel i jobbsammenheng, eller i livet generelt, men måten man utfører 
for eksempel arbeidsoppgaver på. Verdier kan benevnes som ledestjerner i livet. De hjelper oss i daglige 
valg og gjennom vanskelige avgjørelser. Prosjektmedarbeiderne hjalp i ABS metoden deltakeren til å 
definere verdiene sine ved å stille spørsmål som for eksempel: ”Hva er viktig for deg?  På hvilke områder, 
eller i situasjoner står du absolutt på ditt, og ikke vil vike? Alternativt kan man spørre ”Hva er det som  
gjør deg sint, provosert eller berørt”. Når man er krenket har det ofte sammenheng med at man opplever  
at viktige verdier er blitt tråkket på. Et svar kan for eksempel være ”urettferdighet gjør meg opprørt”. Et 
oppfølgingsspørsmål vil da kunne være. ”Hva er for deg det motsatte av urettferdighet?” På denne måten 
kan verdier identifiseres. Erfaring fra ABS prosjektet viser at noen har lett for å sette navn på ledende 
verdier, mens andre har vansker med å definere sine verdier. Derfor må man som prosjektmedarbeider 
stille spørsmål på en slik måte at deltakeren selv finner frem til sine verdier. Nedenfor følger et eksempel 
på en dialog mellom deltaker og prosjektmedarbeider. 

 

Prosjektmedarbeider: Som vi avtalte sist skal vi snakke om verdier i dag.  
Hva tenker du på når jeg sier verdier?

Deltaker: Vet ikke helt, men kanskje noe som er viktig for meg. 

Prosjektmedarbeider: Ja det er rett. En måte å prøve å finne frem til verdiene dine er nettopp 
å tenke gjennom hva som er viktig for deg i livet. Har du noen tanker om det?

Deltaker: Det er viktig for meg å være sammen med barna mine.

Prosjektmedarbeider. Flott, det kan jeg forstå. Det å være sammen med barna dine, hva gir 
det deg? Og hva gir det barna?

Deltaker: Det første jeg tenker på er kjærlighet og glede. Jeg blir glad når jeg er med barna 
mine. 

Prosjektmedarbeider: Kjærlighet og glede, det er altså viktige verdier for deg. Er det mer du 
synes er viktig i livet?

Deltaker: Litt vanskelig dette med verdier og slikt. Jeg er ikke vant til å tenke på denne måten. 

Prosjektmedarbeider. Kanskje jeg kan spørre på en annen måte? Når man blir sint, frustrert 
eller provosert over noe, eller bare når en blir berørt av noe så er det gjerne fordi viktige  
verdier er blitt berørt, eller kanskje tråkket på. Og vi kan føle oss krenket. Hvis jeg da spør 
deg i stedet. Hva er det som gjør deg sint, frustrert, provosert? 

Deltaker: Jo det er mye det. Urettferdighet for eksempel liker jeg ikke. Jeg liker heller ikke at 
noen prøver å få meg til å gjøre noe jeg ikke vil. Og så hater jeg uærlige kyniske mennesker som 
bare tenker på seg selv og utnytter andre. 

Prosjektmedarbeider. Her kommer du med flere ting som berører deg. La oss begynne med 
urettferdighet som du nevnte. Hva er det motsatte av urettferdighet for deg?
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Deltaker: Jo når alle blir behandlet likt. Man ikke gjør forskjell. Jeg vil si rettferdighet, men 
også likeverd og det å akseptere hverandre. 

Prosjektmedarbeider. Da kan jeg oppsummere litt. Du har til nå nevnt at kjærlighet, glede, 
likeverd, aksept og rettferdighet er viktig for deg, altså viktige verdier for deg. Du nevnte også 
flere andre ting. En av dem var at du misliker at andre prøver å få deg til å gjøre noe du ikke 
vil. Hva skjer med deg i en slik situasjon?

Deltaker: Blir skikkelig irritert, ingen skal få bestemme over meg, tvinge meg til noe jeg selv 
ikke vil. 

Prosjektmedarbeider: Så å føle at andre tvinger deg til noe berører deg. Hva er det motsatte 
av å føle at man blir tvunget til noe?

Deltaker. Det er å bestemme selv. Være fri.

Prosjektmedarbeider: Forstår jeg deg rett når du her nevner to verdier, nemlig frihet og 
selvbestemmelse?

Deltaker. Ja

Prosjektmedarbeider. Da kan jeg oppsummere igjen. Da har du nevnt flere ting som er viktig 
for deg i livet og beskrevet det gjennom flere verdier. Jeg har notert at du har sagt at frihet, 
glede, kjærlighet, aksept, selvbestemmelse og likeverd er viktige verdier for deg. Dekker disse 
det man kan kalle ditt verdigrunnlag?

Deltaker: Ja synes det, det høres bra ut.

Prosjektmedarbeider. Hvis du ser på disse ordene, og på første bokstaven i hvert ord, kan du 
da sette bokstavene sammen til et ord? Det kalles akronym, eller huskeord. Og kan hvis du vil 
være en hjelp for deg til å huske på verdiene dine, for eksempel når du er opprørt over noe. 
Eller er i vanskelige situasjoner hvor du må ta valg. Bokstavene er: F.G.L.A.K.S

Deltaker (ler). Laks. Det liker jeg ikke. Men la meg se. Det kan bli FLAKS med en G foran eller 
bak. Jeg tror jeg velger G – Flaks. G en husker jeg sto for glede, å være glad. Så da kan det bli 
Glad- Flaks, og det vil jeg huske. 

 
Valg av perspektiv

Når deltakeren har definert sin visjon og sine verdier velger deltakeren perspektiv på samarbeidsproses-
sen/prosjektperioden. Med perspektiv menes hva en skal ha fokus på eller fremover, for eksempel det 
neste halvåret, eller hva man vil skal prege denne perioden. Dette gjøres gjennom en konkret øvelse, hvor 
ulike forslag til perspektiv på forhånd er skrevet på fargete ulike ark. Disse legges ut på gulvet i en sirkel 
og deltakeren velger ut det som passer ham eller henne best ved hjelp av elimineringsmetoden. Eksempel 
på perspektiv kan være endring, rusfri, mindre rusmiddelbruk, nye kunnskaper og ferdigheter, engasje-
ment, utvikling med mer. Når deltakeren har valgt sitt perspektiv legges det nye ark på gulvet og prosjek-
tmedarbeideren stiller spørsmålet. ”Hva er valget ditt basert på? Eksempler kan være jeg har veid for 
og imot, basert på intuisjon, det føles greit, basert på verdier og ønsket fremtid med mer. Deretter gjen-
nomføres en tredje runde med nye ark hvor deltakeren identifiserer den største hindringen de ser for seg. 
Eksempler kan være noe privat, rusmiddelbruk, systemet, andre vil hindre meg, jeg har vanskelig for å si 
nei, vanskelig for å ta valg med mer. Perspektivøvelsen kan gi viktig informasjon til deltakeren selv og til 
prosjektmedarbeideren på hvordan deltakeren tar beslutninger, og om hvilke hindringer deltakeren ser 
for	seg	for	å	komme	videre	i	sin	endringsprosess.	Øvelsen	forteller	også	noe	om	hvilke	fokus	deltakeren	
ønsker å samarbeide om. Nedenfor følger en beskrivelse fra en av prosjektmedarbeiderne som gjennom-
førte øvelsen med sin deltaker. 
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”Jeg ankom fengselet og ”Ola” møtte meg med et stort smil. Han sa han gledet seg til øvelsen vi 
skulle gjøre sammen og var glad for at jeg besøkte ham. Da vi satte oss inn i samtalerommet 
fortalte jeg ham hvordan dette skulle gjøres. Jeg sa at dette var helt nytt for oss begge og at 
vi måtte ta det steg for steg. Gjennom hele øvelsen reflekterte Ola og snakket høyt om hvorfor 
han valgte de ordene han valgte. ”Ola” ble så engasjert i øvelsen at han sa han nesten ville 
gjøre den en gang til. Han sa: ”Dette var gøy, og det fikk meg til å tenke over min livssituasjon 
og hva som skal til for at jeg skal bli rusfri”. 

Kartlegging av nåsituasjonen

Etter at ønsket situasjon er kartlagt, gjennom at visjoner, verdier og perspektiv er valgt fokuserte prosjekt-
medarbeideren og deltakeren på nåsituasjonen. Denne kartlegges gjennom bruk av kartleggingsverktøy 
som prosjektmedarbeiderne fikk opplæring i som del av veiledningsavtalen. De kartleggingsverktøyene 
som ble valgt ut er Intervensjon rus som er utarbeidet ved NAV Ytrebygda, og Rusens funksjon som er 
utarbeidet ved Stiftelsen Bergensklinikkene. I tillegg brukte man to verktøy kalt livshjulet og ressurshjulet, 
som hjelpemiddel i arbeidsprosessen for å hjelpe deltakerne å definere hvilket område de til enhver tid 
ønsket å fokusere på. De ulike verktøyene beskrives nærmere nedenfor. 

Intervensjon rus

”Intervensjon rus” er et kartleggingsverktøy utarbeidet ved Ytrebygda sosialtjeneste i 2002. En videreutvik-
let utgave ble ferdigstilt i 2011. Målgruppen er brukere av sosialtjenesten som har et erkjent problem i 
forhold til rusmiddelbruk. Kartleggingsverktøyet inneholder spørsmål i forhold til forskjellige livs- 
områder som for eksempel familie, sosialt nettverk, fysisk og psykisk helse, bruk av rusmidler, økonomi, 
kriminalitet, ADL-ferdigheter, utdanning - og arbeidserfaring, fritid og fremtidsønsker. Kartleggingsverktøyet 
har en sosialfaglig og systemisk tilnærming. Flere av spørsmålene bygger på løsningsfokusert tilnærming 
(LØFT)	som	er	en	metode	som	fokuserer	på	løsning	av	problemer	heller	enn	å	finne	årsaker	til	problemer.	
Innenfor	LØFT	fokuseres	det	på	at	relasjonen	mellom	terapeut	og	klient	skal	være	en	samarbeidsrelasjon	
der klienten er en ”kunde”, som ser seg selv som delaktig i løsningen av problemet (Berg og Miller, 1998).  

I Intervensjon rus brukes blant annet unntaksspørsmål, der hensikten er å hente frem perioder eller  
situasjoner da problemet ikke var fremtredende, for eksempel perioder eller situasjoner der personen 
ikke brukte rusmidler. Gjennom Intervensjon rus innhentes faktaopplysninger om brukeren på en strukturert 
måte ved at alle spørsmålene er samlet i ett hefte. Kartleggingen gjøres i samtale, ikke gjennom egenut-
fylling. Intervensjon rus er et samtaleverktøy der hensikten også er relasjonsbygging. Spørsmålene som 
stilles kan øke deltakerens bevissthet om sin egen situasjon, og dermed være endringsfremmende. 

Rusens funksjon

Bruk av rusmidler kan ha mange ulike funksjoner både for enkeltpersoner og grupper av mennesker.  
For å forstå utviklingen av rusmiddelproblemer er det nødvendig å kjenne til rusmiddelbrukens mange 
funksjoner. Rusmidler kan påvirke ulike deler av hjernen som også er aktivisert når vi opplever glede i  
samvær med andre. Noen opplever derfor at rusmiddelbruk erstatter savnet av nære relasjoner til andre 
(Lossius, mfl. 2011). Rusmiddelbruk kan for noen være en måte å håndtere en vanskelig situasjon på, eller 
et vanskelig indre liv. Selv om rusmiddelbruken hos den enkelte kan synes irrasjonell, er den med hensyn 
til personens indre dynamikk ofte logisk. Å kartlegge rusens funksjon kan bidra til forståelse av denne 
logikken både for deltakeren og for prosjektmedarbeideren. Kartleggingsskjemaet ”Rusens funksjon” er 
utviklet i Stiftelsen Bergensklinikkene. Gjennom intervju med deltakeren defineres de funksjoner som i 
størst	grad	gjør	at	deltakeren	opprettholder	rusmiddelbruken	sin.	Ulike	typer	rusmidler	kan	ha	ulike	
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funksjoner i personens liv. De ulike funksjonene kan systematiseres innenfor fem kategorier. Disse er 
fysiske, psykiske og sosiale/relasjonelle faktorer, samt faktorer knyttet til regulering av selvet og følelses-
livet. Kartleggingsskjemaet inneholder en rekke utsagn som skal besvares ut fra en skala fra 0 – 4 hvor  
0 betyr, stemmer ikke, 1 betyr stemmer sjelden, 2 betyr stemmer litt, 3 betyr stemmer ofte og 4 betyr 
stemmer alltid. Nedenfor følger en beskrivelse fra en deltakers erfaring med kartleggingsverktøyene  
«intervensjon rus» og «rusens funksjon».

”Jens” hadde gjennom mange år unngått og vegret seg for å samtale om egen rusmiddelbruk 
og sin psykiske helse. Gjennom samtalen rundt tema som fremkommer av ”Intervensjon Rus” 
mestret Jens å samtale om både egen rusmiddelbruk, og sin psykiske tilstand. Han formid-
let at årsaken til dette var at han følte seg trygg i relasjonen og fordi han ble invitert til å 
fokusere på disse temaene. Han følte det også mindre «truende» når han ble stilt spørsmål 
fra et hefte som han da visste også andre ble spurt om, og at spørsmålene ikke var formulert 
kun til ham. I sistnevnte tilfeller følte han ofte at den som spurte hadde en skjult agenda ved 
å stille spørsmålet og da pleide han å bli skeptisk og tenke «Hvorfor spør de om det». Det 
førte vanligvis til at han avsluttet samtalen så fort som mulig, eller unnlot å svare. Alternativt 
skiftet han over på andre tema, økonomi vanligvis. Det fungerte ofte når han fikk spørsmål om 
tema han ikke ønsket å snakke om. Jens fortalte at han ofte hadde opplevd at det ble foku-
sert på hans rusmiddelbruk. Ofte i form av «Har du tatt noe i dag? Synes du ser ruset ut? Eller 
urinprøvene dine er positive osv». Jens gjennomførte også kartlegging med «rusens funksjon». 
Dette opplevde han annerledes enn samtaler han hadde hatt tidligere om rus. Det å tenke at 
rusmiddelbruken hans hadde en funksjon hadde han ikke reflektert over før. Og det å se på 
hvilken funksjon bruk av rusmidler hadde hatt i livet hans tidligere, og hvilke funksjoner som 
gjorde at han fortsatte å bruke rusmidler ga ham et overblikk og en bevissthet i forhold til 
egen rusmiddelbruk som han opplevde som endringsfremmende. 

Ressurshjulet og livshjulet

Ressurshjulet og Livshjulet er i prosjektet benyttet ved kartlegging av deltakernes nåsituasjon. Dette  
er enkle verktøy som kan bidra til at deltakeren og prosjektmedarbeideren hurtigere finner frem til 
deltakerens ressurser, samt setter fokus og prioriterer områder for samarbeidet. Slik sett er livshjulet  
også en metode for å praktiserer brukermedvirkning, ved at det sikrer at man fokuserer på de livs- 
områdene som deltakeren til enhver tid ønsker å arbeide med. I KVP er det arbeid og aktivitet som er 
sentralt og dette kan være et eget område i livshjulet. Samtidig er det sentralt i ABS metoden å ha et 
helhetsfokus. Ressurshjulet ble i ABS metoden presentert som en åpen sirkel hvor deltakeren selv  
definerer sine ressurser. De valgte selv hvor mange ”kakestykker” sirkelen ble delt inn i. Ressurser kan  
for eksempel være ulike egenskaper hos deltakeren eller ferdigheter deltakeren har. Etter at deltakeren 
hadde definert hvilke ressurser han eller hun tegnet inn som ”kakestykker” i sirkelen rangerte deltakeren 
hver ressurs på en skala fra 0 – 10, i forhold til hvor mye deltakeren selv mente han eller hun generelt 
opplevde å ha denne ressursen. Deretter gjorde de en ny skalering i forhold til i hvor stor grad han eller 
hun, på nåværende tidspunkt, opplevde å ta i bruk denne ressursen. 

Livshjulet ble også presentert som en åpen sirkel hvor deltakeren selv definerte hvilke livsområder  
deres livshjul besto av. Dette kan være arbeid, bolig, økonomi, nettverk, helse, fritid med mer. Etter at 
deltakeren hadde definert hvilke områder livshjulet besto av og hadde tegnet dette inn som ”kakestykker” 
i sirkelen, rangerte de hvor tilfreds de var med de ulike områdene på en skala fra 0- 10, hvor 10  
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er mest tilfreds. En alternativ metode er å benytte trafikklyset som metafor og skille mellom de ulike 
livsområdene med fargene rød, grønn og gul. De røde områdene er da de områder deltakeren har vansker 
i forhold til, og som han eller hun ønsker å fokusere på. Livshjulet er i ABS metoden ment å brukes flere 
ganger i arbeidsprosessen. Dette som metode for å ta i bruk brukerstyring i praksis. Det sikrer at man 
hele tiden samarbeider på de områdene i deltakerens liv hvor han eller hun selv ønsker å ha fokus.  
Det bidrar også til at en kan jobbe systematisk i forhold til endring, ved at en sammen med deltaker  
kan sammenlikne med tidligere utfylte livshjul.

Til venstre vises et eksempel på bruk av livshjulet som viser 
hvilke fokusområder deltakeren ønsket å fokusere på.  
Som vi ser ønsker deltakeren først å fokusere på områdene 
økonomi, rus og fritid/hobby. 

Områdene bolig, fysisk helse og familie er per i dag ikke 
viktige fokusområder (de lyse feltene), mens psykisk helse, 
venner og arbeid har deltakeren farget grå, i betydningen at 
han også trenger hjelp og fokus på disse områdene fremover. 

Livshjulet er et verktøy som gir et tilstandsbilde på hvilke  
områder deltakeren ønsker å fokusere på, og som man da  
samarbeider om. Her har deltakeren valgt tre fokusområder.  
I samtale med deltakeren kartlegges videre hjelpebehovet  
innenfor de mørkeste områdene og man gjør i fellesskap  
en prioritering, definerer mål og tiltak og ansvar.

Målsetting, tiltak og Individuell Plan

Når ønsket fremtid gjennom fastsetting av visjoner, verdier og perspektiv er kartlagt, og man har kartlagt 
nåsituasjonen gjennom Intervensjon rus, livshjulet, ressurshjulet og rusens funksjon, vil man i ABS  
metoden definere mål. Målene som settes skal være SMARTE, dvs. Spesifikke, motiverende, ambisjonsrike, 
relevante,	tidsfestet	og	de	skal	kunne	evalueres/altså	måles	i	forhold	til	måloppnåelse.	Ut	fra	målene	
defineres da tiltakene. I ABS metoden ansees det som svært viktig at tiltakene er individuelt tilpasset. 
Deltakeren skal ha et eierforhold i forhold til valgte tiltak, og de skal sammen med deltakerens verdier, 
valgte perspektiv, ressurser, og mål drive frem mot den visjonen de har definert. All kartlegging som blir 
gjennomført i ABS metoden, både når det gjelder kartlegging av ønsket fremtid og nåsituasjonen danner 
grunnlag for planlegging av tiltak og utarbeidelse av individuell plan med den enkelte deltaker. 

boligvenner

psykisk 
helse

arbeid

økonomi

rus

fritid/ 
hobby

fysisk 
helse

familie
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Del 3: Evaluering
Prosjektet har foregått i syv kommuner/bydeler i Hordaland. Hver av disse har hatt en prosjektleder som 
har gjennomført tre målinger i prosjektet. Først ved prosjektstart deretter etter 10 måneder, i november 
2010 og siste måling ble utført november 2011 dvs. etter 22 måneder. Det var totalt 34 deltakere fra syv 
kommuner/bydeler som ble tatt inn i prosjektet. Av disse var det 33 som ble intervjuet ved prosjektstart. 
Ved annen gangs måling etter 10 måneder var det 20 deltakere (av de opprinnelige 33 fra syv ulike  
kommuner/bydeler) som ble intervjuet, og ved siste måling etter 22 måneder var det 17 deltakere  
(av de opprinnelige 33 fra syv ulike kommuner) som ble intervjuet. Av syv kommuner var det fire som  
avsluttet prosjektet etter et år. Deltakerne som da gikk ut av prosjektet ble i hovedsak fulgt tett opp videre 
fra samme kommune. Noen deltakere hadde flyttet til annen kommune og ble således fulgt opp av  
andre kommuner. To av kommunene som gikk ut av prosjektet etter et år implementerte ABS metoden  
i nye prosjekter, mens de to øvrige kommunene valgte å satse på andre nye prosjekter iverksatt av Helse-
direktoratet. De tre kommunene som deltok andre prosjektår fortsatte å følge deltakerne opp etter ABS 
metoden samtidig som de arbeidet mot å implementere metoden i øvrige tjenester innad i bydelen/kom-
munen.

3.1 Resultater

I det følgende beskrives resultater fra alle tre målingene foretatt gjennom intervju med deltakerne.  
Drøfting av resultatene opp mot grad av måloppnåelse vil fremkomme i rapportens del 4. Dermed er det 
først og fremst tallmaterialet fra innsamlete data fra baseline 1, 2 og 3 som fremkommer i denne delen 
av rapporten.  Intervjuene ble foretatt av prosjektleder i hver kommune/bydel og hver kommune hadde 
avtale med Fylkesmannen om utgivelse. Spørreskjemaene som var utfylte var uten persondata, og  
skjemaene ble sendt til rapportens forfattere for analyse og skriftliggjøring med tanke på dokumentasjon 
av arbeidet. 

Det var planlagt at 35 deltakere totalt skulle få tilbud om deltakelse i prosjektet, fem fra hver av de syv 
kommunene. Totalt 34 deltakere ble med fra prosjektstart. Ved baseline 1 var svarprosenten nesten 100%. 
Det ble foretatt intervju med 33 deltakere. Ved baseline 2 ble det foretatt intervju med 20 deltakere og ved 
baseline 3 var det 17 deltakere. Det vil si at svarprosenten var vesentlig lavere ved baseline 2 og 3 enn  
ved baseline 1. Dette har flere årsaker, delvis skyldes det sykdom hos enkelte prosjektledere i perioden 
intervjuene skulle gjennomføres og vansker med å nå noen av deltakerne på tidspunkt for intervjuene. 

Alder, kjønn og sivilstand

Det var totalt 34 deltakere i prosjektet. Av de 33 deltakere som gjennomførte baseline 1 var 24 menn  
og 9 kvinner. Deltakernes alder var mellom 19 og 44 år med jevn spredning fordelt på alderstrinnene.  
14 av deltakerne var under 25 år. Nesten alle deltakerne oppga å være ugift. Tre var samboere, og en av 
deltakerne bodde sammen med sine barn. Ved baseline 2 hvor 20 deltok var det 15 menn og 5 kvinner i 
alderen 19 – 44 år med jevn aldersspredning. Syv var 25 år eller under. Ved baseline 3 hvor 17 ble inter-
vjuet var det 13 menn og fire kvinner. Fem var i alderen 20 – 25, fire i alderen 26-30 år og syv er over 30 
år. Ingen av dem bodde sammen med barn. 

Arbeid og arbeidsmarkedstiltak

Resultater fra baseline 1 viste at av 33 deltakere hadde tre aldri vært i arbeid. 12 hadde ikke vært i arbeid 
på over fem år. Nesten halvparten av deltakerne hadde dermed enten ikke vært i arbeid, eller har ikke 
vært i arbeid de siste fem årene. Fire deltakere hadde vært i arbeid inntil for under et år siden, og åtte for 
1-2 år siden. Det er ulike årsaker til at deltakerne tidligere har sluttet i arbeid. 19 deltakere oppga rusmid-
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delbruk som en av flere årsaker. Den nest hyppigste årsaken til at deltakerne hadde sluttet i arbeid eller 
skiftet jobb var opplevelse av å kjede seg i jobben. 12 deltakere hadde enten aldri vært i arbeidsmarkeds-
tiltak, eller hadde ikke vært i arbeidsmarkedstiltak på over fem år. To var ved prosjektstart i arbeids-
markedstiltak. Kun fire deltakere hadde vært i arbeidsmarkedstiltak i løpet av siste år, og fem for 1-2 år 
siden. Av 33 deltakere hadde 21 deltakere vært i arbeidsmarkedstiltak, seks hadde aldri vært i arbeids-
markedstiltak og seks av deltakerne besvarte ikke dette spørsmålet under intervjuet. 

Det er stor variasjon i hvilke arbeidsmarkedstiltak deltakerne har vært i. Det nevnes her jobbsøkerkurs, 
amo-kurs, datakort kurs, utplassering/praksis/arbeidstrening innenfor butikkarbeid, transport, mekanikk 
m.m. Baseline 2 viste at 8 av 20 deltakere var i arbeidsrettet tiltak per november 2010. Av disse gikk to på 
kurs, fire var i arbeidsrettet tiltak, og to solgte Megafon som er en gateavis i Bergen hvor halvparten av 
inntekten av salget går til selger. Selv om svarprosenten ved annen gangs måling var lavere, fant man en 
økning i antall deltakere i arbeid/og arbeidsrettet tiltak. Ved baseline 3 var det fire av 15 som var i arbeid 
eller arbeidsrettete tiltak, altså vel en fjerdedel av de som ble intervjuet, mens det ved baseline 1 også var 
fire (av 33) som hadde vært i arbeidsrettet tiltak eller arbeid siste år.

Bolig

Ved baseline 1 (n=33) var det to av deltakerne som eide egen bolig. 11 leide hos private, mens åtte hadde 
kommunal bolig. Ni deltakere bodde hos andre (familie, venner eller bekjente), mens tre var uten fast 
bolig. 60% oppga å være fornøyd med boligen, mens 40 % oppga å ikke være fornøyd. For de deltakerne 
som ikke hadde egen bolig, var hovedårsaken til at de ikke opplevde å være tilfreds med boforholdene, 
at de ønsker egen bolig. For de deltakere som har bolig, men opplever at den ikke er hensiktsmessig, er 
hovedårsaken til at de ønsker ny bolig knyttet til beliggenhet. Seks deltakere oppga å stå på venteliste til 
kommunal bolig. En oppga å ha stått på venteliste for kommunal bolig i 10 år, en i en måned, mens de 
andre har ventet mellom 1 1/2 år til 4 år. 

Ved baseline 2 (n=20) leide halvparten privat bolig. To har kommunal leiebolig, en har egen bolig, mens 
fem bodde hos andre/familie. En oppga å være uten fast bolig, og en var i langtidsbehandling. Av 20 er  
det 12 som formidlet å være tilfreds med boligen, mens 6 ikke var fornøyd. Dette er de deltakerne som 
ikke har egen bolig. En har ikke besvart dette spørsmålet. Ved tredje måling (n 16), etter 22 måneder er 
det ni som leier privat, to har kommunal bolig, tre bor hos familie/andre og to er uten fast bolig. 

Økonomi

Alle deltakerne foruten to hadde økonomisk sosialhjelp da de startet i prosjektet. To hadde sykepenger. 
Ved annen gangs måling etter 10 måneder hadde nesten alle deltakerne Kvalifiseringsstønad (17 av 20).  
En hadde blitt avklart for AAP, og to hadde permisjon fra KVP pga. fengselsopphold, og etter eget ønske. 
Flere av deltakerne hadde før prosjektstart over mange år mottatt økonomisk sosialhjelp, en tredjedel 
av dem i mer enn fem år. Ved tredje måling ser vi at syv fortsatt har KVP, fire har blitt avklart for annen 
ytelse (AAP), og fem mottar økonomisk sosialhjelp, dvs. at de ikke lenger har Kvalifiseringsstønad. 

Rusmiddelbruk

Ved prosjektstart (n=33) oppga en tredjedel opiater som sitt primære rusmiddel, enten alene eller i  
kombinasjon med andre rusmidler. En tredjedel oppga amfetamin som sitt primære rusmiddel (alene 
eller i kombinasjon med annet rusmiddel). De resterende oppga alkohol eller cannabis som sitt foretrukne 
rusmiddel.  75 % oppga at de brukte rusmidler enten daglig eller 2-3 ganger per uke. Ni deltakere var i 
rusbehandling, hvorav to i LAR (legemiddelassistert rehabilitering), to i poliklinisk behandling og en i 
døgninstitusjon. 
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Ved baseline 2 (n=20) var det fem deltakere som oppga at de ikke har rusmiddelproblemer. Når det 
gjelder de 15 som beskrev at de brukte rusmidler, oppga to av dem alkohol som sitt foretrukne  
rusmiddel, tre oppga cannabis, fire oppga opiater, to var LAR pasienter, mens tre oppga amfetamin  
som sitt foretrukne rusmiddel. 

Når det gjelder hyppighet av rusmiddelbruk oppga seks at de aldri brukte rusmidler. 50%brukte  
rusmidler daglig eller 2 – 3 dager i uken ved baseline 2, mens 9 aldri brukte rusmidler eller oppga  
sporadisk bruk. Ved baseline 2 var ca. halvparten av deltakerne i rusbehandling, primært i poliklinisk  
behandling. En deltaker var i langtidsbehandling. Ved tredje og siste måling (n=14) oppga nesten halv-
parten (6) at de brukte  rusmidler aldri eller sjelden. Tre formidlet at de brukte rusmidler månedlig,  
tre ukentlig og to oppga daglig bruk. 

Brukerens opplevelse av endring i forhold til rusmiddelbruken.

Av 20 deltakere som ble intervjuet ved baseline 2 var det 65 % av dem som oppga deres forhold til egen 
rusmiddelbruk som bedret etter deltakelse i prosjektet. 15 % (3) oppga at forholdet til egen rusmiddelbruk 
var uendret, mens tre oppga at forholdet var forverret. En oppga å være usikker, og en deltaker svarte 

”Vet ikke”. Ved tredje måling har halvparten av de 14 som var med på målingen besvart dette spørsmålet. 
Alle oppgir at forholdet til egen rusmiddelbruk er bedret etter deltakelse i prosjektet. 

Fysisk helse

Deltakerne ble spurt om å beskrive sin fysiske helse på en skala fra 1-10 hvor 10 er svært god. Ved base-
line 1 (n=33) beskrev over halvparten av deltakerne sin fysiske helse som over middels god (5 og over). 
To tredjedeler av deltakerne oppga at de ikke har en somatisk diagnose. De resterende 13 oppga et vidt 
spekter av somatiske sykdommer som blant annet lungesykdom, ryggproblemer og mageproblemer. Ved 
annen gangs måling, baseline 2 (n=20) var det 12 deltakere beskrev sin fysiske helse som middels god (5 
og 6). Tre oppga at den fysiske helsen var under middels god, mens fire oppga at den fysiske helsen var 
over middels god. De oppgitte somatiske plagene omhandlet et bredt spekter av ulike sykdommer som 
også kom frem ved baseline 1.  

Ved tredje måling oppga en tredjedel av deltakerne at det hadde somatiske diagnoser. Mest uttalt var 
lungesykdommer og hjertesykdom. Fem oppga sin fysiske helse som ganske dårlig, under 5 på skalaen, 
mens 10 oppga sin fysiske helse som rimelig god, mellom 5 og 10 på en skala fra 1-10. 

Psykisk helse

Resultater fra Baseline 1 viste at nesten to tredjedeler (20) av 33 deltakere beskrev sin psykiske helse som 
over middels god, dvs. over 5 på en skala fra 1-10 hvor 10 var svært god. Nesten like mange (19) oppga at 
de ikke hadde en psykiatrisk diagnose. 12 deltakere oppga å ha en psykiatrisk diagnose, og av disse hadde 
syv ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder), en PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom), en oppga 
personlighetsforstyrrelse, mens de øvrige oppga depresjon og/eller angst. Selv om flertallet oppga å ikke 
ha en psykiatrisk diagnose opplyste de fleste at de ved prosjektstart hadde psykiske vansker. Det var kun 
en deltaker som oppga at vedkommende ikke hadde psykiske plager.   De fleste oppga å ha mer enn en 
lidelse dvs. både angst, depresjon, søvnforstyrrelser og noen også paranoide tanker og traumer. Seks  
oppga å motta behandling for psykiske vansker, fem av dem via DPS (Distrikt Psykiatrisk senter). 

Ved baseline 2 var det 12 av 20 som formidlet at de ikke hadde en psykiatrisk diagnose. En oppga  
depresjon, en ADHD, en PTSD og de øvrige besvart ikke spørsmålet. Som ved baseline 1, var det likevel 
mange av dem som oppga at de hadde psykiske vansker i form av angst, depresjon, med mer. Ved baseline 
2 oppga halvparten bedret psykisk helse i forhold til baseline 1. 35 % oppga uendret psykisk helse, og to 
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oppga forverret psykisk helse. En besvarte spørsmålet med ” vet ikke”. Ved baseline 3, etter 22 måneder 
oppga en tredjedel at de ikke har blitt diagnostisert med en psykiatrisk diagnose. Resten oppga diagnoser 
som ADHD, PTSD og angst. En tredjedel oppga også å motta poliklinisk behandling innenfor psykisk  
helsevern. Selv om 2/3 deler av deltakerne ved tredje måling ikke oppga å ha blitt diagnostisert med 
psykiatrisk diagnose, oppga de fleste å ha psykiske vansker. Angst, depresjon, søvnforstyrrelser var mest 
vanlig. Noen oppga også traumer og paranoide tanker. 

Tannbehandling

Ved baseline 1 var det 23 (ca 70 %) av deltakerne som oppga å ha fått tannbehandling i løpet av de to siste 
år. Flertallet av dem i løpet av det siste året. Seks deltakere hadde ikke vært til tannbehandling på over 
fire år. To deltakere besvarte ikke spørsmålet (missing). 23 deltakere (ca 70 %) oppga å fortsatt ha behov 
for tannbehandling. Ved baseline 2 var det 9 av 20 deltakere som oppga å ha vært til tannbehandling siste 
år. Tre hadde vært hos tannlege innen de tre siste år, mens tre ikke har vært til tannlege på henholdsvis 
syv, 10 og 13 år. Ved baseline 3 oppga flertallet at de har vært til tannbehandling siste to år. Kun to  
oppga at det var mer enn to år siden de sist fikk tannbehandling. Samtidig oppga de fleste (2/3) at de 
hadde behov for fortsatt tannbehandling. 

Tidligere oppfølging fra NAV basert på data fra baseline 1

Ved baseline 1 ble deltakerne spurt om hvorvidt de var tilfreds med tidligere oppfølging fra NAV. Svarene 
fordelte seg jevnt over en skala fra 1-10, hvor 10 er svært tilfreds. Seks svarte at de var svært tilfreds. Like 
mange var svært utilfreds, og middels tilfreds. De øvrige fordelte seg med seks besvarelse under middels 
tilfreds og åtte besvarelser over middels tilfreds. På spørsmål om hva deltakerne opplevde var bra med 
tidligere oppfølging var besvarelsene varierte. I hovedsak fremhevet de betydningen av å få utbetalinger 
til rett tid, å få kontakt når de tar kontakt, opplevelse av gode samtaler, og oppfølging av praktisk  
karakter. At kurator var ambulant og tilgjengelig var viktig for beskrivelsen av om oppfølgingen var god.  
De samme faktorene beskrev hva de opplevde som mindre bra med oppfølgingen. Liten grad av tilgjenge-
lighet, uklare samtaler, sene utbetalinger, liten grad av oppfølging, hyppig skifte av kurator og en  
byråkratisk tilnærming til dem som deltakere av tjenestene, var noen av faktorene de oppga som  
mindre bra med tidligere kontakt med NAV.

Brukernes tilfredshet med deltakelsen i prosjektet 

Deltakerne ble spurt om hvor fornøyd de var med samarbeidet med prosjektmedarbeiderne i prosjektet på 
en skala fra 0-10 hvor 0 er svært lite fornøyd, og 10 betyr svært fornøyd. 60 % (12) beskrev ved baseline 2 
at de var svært fornøyd. Det vil si de ga en skåre på 10. 

25 % plasserte seg mellom 8 og 9 på skalaen, mens 15 % ga en skåre på 5 eller 6. Ingen ga en lavere skåre 
enn 5 hvilket betyr at alle beskrev å være fra middels til svært fornøyd med ABS, og flertallet oppgirå 
være svært fornøyd. Det samme mønsteret viste seg ved baseline 3 hvor de fleste oppga å være godt 
fornøyd med deltakelsen i prosjektet, og ingen anga en lavere skåre enn 6 i sin beskrivelse av samarbeidet. 

Opplevelse av styring over eget liv

Ved baseline 1 ble deltakerne bedt om å oppgi hvorvidt de opplevde å ha styring over eget liv, dvs. å ha 
kontroll over beslutninger i samarbeidet med NAV /offentlige tjenester. Dette gjorde de ved å angi på en 
skala fra 1-10 hvorvidt de opplevde å ha styring over eget liv. Det var 31 av deltakerne som besvarte dette 
spørsmålet.  Av disse opplevde litt under halvparten (14) å ha fra svært liten til middels grad av styring 
over eget liv (5 eller under på skalaen), mens de resterende oppga å ha over middels grad av styring over 
eget liv. 
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Ved baseline 2 (n=20) oppga alle at de opplevde å ha over middels styring over eget liv. Ingen oppga å ha 
liten styring over eget liv. Seks oppga en skåre mellom 8 og 10, mens like mange ga en skåre mellom 5 og 
6. Ved baseline 3 (n=13) oppgir alle en skåre over 6, (middels til høy styring over eget liv). 

Hva fortalte deltakernes om sin erfaring i prosjektet?

I dette avsnittet skriftliggjøres deltakernes opplevelse av å være med i prosjektet, slik de selv uttrykte 
det. På spørsmål om hva deltakerne opplevde var annerledes i prosjektet enn deres tidligere erfaring 
med NAV fortalte de blant annet om en opplevelse av å få tettere oppfølging, en opplevelse av at prosjekt-
medarbeiderne var mer aktiv i forhold til å finne frem til tiltak som passet den enkelte. Flere formidlet at 
de opplevde en ny og bedre side av sosialtjenesten, som medførte en opplevelse av økt tillitt, bedre kom-
munikasjon og samarbeid og mer tilpasset hjelp. På spørsmål om hva som var mindre bra med oppfølgingen 
i prosjektet svarte de fleste at de ikke hadde noe å utsette på samarbeidet. Samtidig var det flere som 
ønsket at prosjektmedarbeiderne var tilgjengelig også utenfor kontortid, for eksempel på ettermiddagstid. 

DeltakeRnes utsagn listes heR opp uten viDeRe kommentaReR

“De bryr seg om meg, tenker på meg og vil meg vel”.

“Oppfølgingen er veldig bra”.

“Fått hjelp med alt jeg har spurt om. Det har ikke vært noe problem  
om jeg ikke har klart å møte til avtale på kontoret”. 

“De er fin å prate med og hjelper meg mye”.

“Ting gikk raskere enn før. Jeg kom raskt i tiltak”.

“De har vært der for meg når det har vært noe jeg trenger hjelp til.  
Fornøyd med oppfølgingen, mulighetene en har hatt  
til å koble sammen flere etater”. 

“Veldig fornøyde med veileder”. 

“Følte at det ble tatt fatt i meg konkret. Og det det ble gjort noe  
for å hjelpe meg ut av rusproblemene”. 

“Hadde noe å gå til, et sted å være hver dag da jeg var i jobb”. 

“Fått hjelp til å komme seg opp av sofaen og i aktivitet.  
Fått faste rutiner i livet”. 

“Det har ført til mindre rusmiddelbruk”.

“De viser et positivt engasjement. De ønsker å lære hvordan jeg har det”.
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”
“Spennende å gjennomføre testing”.

“De har gått en ekstra meter for meg. Støttet meg og ringt meg, sørger for  
at jeg holder meg oppegående og delvis rusfri. Bedre enn på sosialkontoret”.

“De bryr seg virkelig. Bruker mye tid og energi på meg”.

“Ikke ovenfra og ned som før i systemet”.

“Det går opp og ned, men fremover”.

“De tar tak i problemer og hjelper med å løse dem”. 

“Jeg har kunnet være ærlig og har fått hjelp”.

“Det føles mer effektivt. Ting går raskere”.

“Jeg styrer det jeg skal styre og NAV styrer det de skal styre”.

“Det sosiale, samværet og nye kontakter jeg har fått i tiltaket er viktig”.

“Har mer fremgang nå enn de siste ti år. Har begynt å tenke jobb som et mål.  
Rusen er ikke så attraktiv lenger. Jeg føler jeg har noe å gi samfunnet”.

“Den tette oppfølgingen og tilgjengeligheten har vært bra. At jeg har en fast kontaktperson  
som følger opp. Kjemien stemmer og vi har en god relasjon”.

“Det sosiale i tiltaket, struktur på hverdagen, tilgjengelig saksbehandler,  
tett oppfølging og at jeg har fått styre selv har vært viktig”. 

“Jeg har bedre humør, mer energi, fungerer bedre i hverdagen og har det bra  
på flere områder i livet nå”. 

“Jeg vet hvilken retning jeg skal gå i livet og har mulighet til å utføre det”.

“Han er hjelpsom og lett å snakke med. Mer hjelpsom og vennlig enn sosialkontoret”.

“Han er flink til å ringe meg. Skulle vært psykologen min. Lett å snakke med”.

“Det er mindre rus og jeg har det bedre. Ikke så mye angst”.



26 Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet, rapport 2

3.2 Prosjektkommunenes/bydelenes evaluering av prosjektet og ABS metoden 

De resultater som fremkommer i denne delen av rapporten er basert på spørsmål som hver prosjekt- 
kommune/bydel har besvart skriftlig etter et egenutviklet spørreskjema. Disse dataene ble samlet inn 
samtidig som baseline 2 dvs. 10 – 12 måneder etter prosjektstart. Dataene er samlet i fire overskrifter 
erfaringer og utfordringer, vurdering av veiledning og erfaringssamlinger, brukernes nytteverdi og  
metodens overføringsverdi.

Erfaringer og utfordringer 

Flere av prosjektkommunene/bydelen formidlet at de ønsket å styrke metodikken og den metodiske 
tilnæringen til rus og KVP. Dette var også noe av bakgrunnen for at de deltakende kommuner og bydeler 
ønsket å delta i prosjektet. Flere formidlet at de opplevde at prosjektdeltakelsen og ABS metoden viste 
seg å være både mer tidskrevende og mer arbeidskrevende enn de på forhånd så for seg. Samtidig fortalte 
prosjektkommunene at de hadde høstet viktige erfaringer, fått satt fokus på et utfordrende problem- 
område, og fått muligheten til veiledning og kompetansebygging på en måte som de opplevde at de 
utenom prosjektet ikke ville hatt tilgang til. 

Prosjektkommunene/bydelene formidlet at prosjektorganiseringen muliggjorde økt fokus på  
kombinasjonen KVP og rus, og tilbakemeldte at ABS metoden ble lagt merke til i de øvrige tjenestene  
ved NAV kontorene. En av prosjektkommunene formidlet at det å jobbe etter ABS metoden har vært  
en god lærings-prosess der det ble tydelig at teori og praksis ga medarbeiderne en utfordring.  
En av prosjektmedarbeiderne sa det slik ”Det var godt å bli minnet på hvem som er hovedpersonen”.  
En annen sa det slik ”Det er godt å lære å holde tilbake råd og forslag som kan komme for raskt”. 

Flere av prosjektkommunene/bydelene beskrev at de erfarte at ABS metoden var både god og gjennom-
førbar god i forhold til målgruppen, og at verktøyene i arbeidsprosessen kom i en rekkefølge som ga  
mening. Samtidig tilbakemeldte noen av prosjektkommunene/bydelene utfordringer knyttet til å være 
brukerstyrt og samtidig følge en systematisk arbeidsprosess som inneholdt ulike kartleggingsverktøy som 
skulle besvares av deltakeren. Flere av kommunene/bydelene formidlet at de opplevde at ABS metoden 
bidro til å skape gode relasjoner og tett samarbeid, samtidig som den krevde tett oppfølging og var  
tidkrevende. En del prinsipper som lå i metoden, blant annet det store fokuset på brukerstyring og det  
å avvente tiltak inntil man har foretatt en kartlegging av ønsket situasjon og nåsituasjonen skapte en del 
utfordringer og diskusjoner både innad i de ulike prosjektene, mellom deltakerne i prosjektgruppen og 
øvrige deler av de ulike NAV kontorene. At deltakerne fikk KVP stønad tilsynelatende uten ”å gjøre noe”, 
mer presist å ikke ha kommet i arbeidsrettet tiltak allerede fra prosjektstart, var en diskusjon både  
innad i noen prosjektgrupper og særskilt i relasjon til øvrige tjenester ved kontoret. Dette førte til mange 
og lange diskusjoner innad i prosjektgruppene og i de ulike kommunene om når og om man skal stoppe 
utbetalinger av KVP stønad. 

Flere prosjektkommuner tilbakemeldte at de så på prosjektet og ABS metoden som en unik mulighet  
til å prøve noe nytt og jobbe mer systematisk med brukerne. Samtidig tilbakemeldte noen av prosjekt- 
medarbeiderne at det var strevende å skulle sette seg inn i bruken av kartleggingsverktøy. Ettersom  
det var opp til fem deltakere med fra hver kommune, og samtidig opp til fem prosjektmedarbeidere  
med fra hver kommune prøvde prosjektmedarbeiderne metoden ut på kun en eller to deltakere hver.  
Dette har gjort at det ble vanskelig å bli trygg på metodikken, og få den fullt ut integrert som en del av sin  
arbeidstilnærming. I tillegg tilbakemeldte noen av prosjektkommunene/bydelene at det var utfordrende  
å være tilstrekkelig tilgjengelig for deltakeren og sette av nok tid til dem.  De tre kommunene som var 
med i prosjektet i to år formidlet at det siste prosjektåret var spesielt viktig. Det førte til at de ble trygg  
i metodikken, fikk en større forståelse, og mestret gjennom veiledningen og trening å implementere  
metoden både kunnskapsmessig, holdningsmessig og ferdighetsmessig. 
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Vurdering av veiledningsøktene og erfaringssamlinger

Veiledningene har foregått på Hjellestadklinikken noe som medførte at en del kommuner/bydeler har hatt 
lang reise til samlingene. Flere har tilbakemeldt ønske om å ha veiledningen på eget kontor. Gjennom-
gangen av metodens prinsipper og arbeidsprosess under veiledningsøktene ble beskrevet som gode og  
helt avgjørende for å kunne gjennomføre prosjektet på en god måte. Veiledningen ble evaluert av de fleste 
som nyttig, samtidig som den også har bidratt til å ”stresse opp” alt man ikke hadde fått av det som var 
planlagt skulle gjennomføres mellom veiledningsøktene. Veiledningen ga mulighet for å sette av tid til 
metodefokus, rom for refleksjon og utvikling. Erfaringssamlingene ble av prosjektkommunene/bydelene 
vurdert som nyttig i forhold til å få tips og råd fra andre kommuner/bydeler og gode drøftinger rundt de 
problemstillingene den enkelte prosjektkommune/bydel erfarte. Faglig påfyll i forhold til kurs i mentali-
sering og motiverende intervju ble også evaluert som nyttig av de fleste kommuner/bydeler. Prosjektets 
første år hadde fokus på kunnskapsformidling av metodens prinsipper og opplæring i administrering, 
tolkning og tilbakemelding av kartleggingsverktøyene i prosjektet. I tillegg hadde veiledningen et  
holdningsfokus i tråd med samhandlingsprinsippene i ABS metoden. Det var også ved hver veiledning 
satt av tid til demonstrasjon og ferdighetstrening av de ulike elementene i metoden, for eksempel demon-
strasjon av hvordan man hjalp deltakerne å finne sin visjon. Flere tilbakemeldte behov for mer trening og 
fokus på ferdigheter for å bli trygg nok i metodikken til at den ble godt integrert hos den enkelte prosjekt-
medarbeideren. I prosjektets andre år ble det derfor fokusert mye på ferdighetstrening gjennom blant 
annet rollespill og reflekterende team. 

Flere av prosjektmedarbeiderne fortalte at de gjennom prosjektet hadde fått økt kunnskap og forståelse 
for rusmiddelproblemer, kartleggingsferdigheter og kommunikasjonsferdigheter. Dette formidlet de å ha 
ført til en opplevelse av å komme lenger i endringsprosesser med personer de har en hjelperrolle overfor, 
ikke bare prosjektdeltaker, men også overfor andre brukere. 

Flere forteller om en opplevelse at brukerne også gjennom samarbeidet oppnådde en større forståelse  
og bevissthet rundt egen problematikk, behov og ressurser. 

Metodens nytteverdi for brukerne  

Flere av kommunene/bydelen formidlet at ABS metoden sammen med de ulike kartleggingsverktøyene 
i metoden skaper en positiv endringsspiral. De tilbakemeldte at metoden har skapt grunnlag for mange 
gode samtaler som igjen ga ytterligere utvikling. De formidlet at de fleste deltakerne har hatt progresjon  
i sin rehabilitering, samtidig som deltakerne har blitt mer åpne om sin avhengighetsproblematikk  
og sine psykiske vansker. En kommune formidlet at for en deltaker ga kombinasjonen rusmiddelbruk,  
mer penger og mindre bruk av vilkår og krav det lettere for vedkommende å være passiv mottaker av 
kvalifiseringsstønad. I en annen kommune uttrykte en deltaker å ha følt seg spesielt utvalgt til å være med 
i prosjektet og stolt over å ha fått lønn. Dette ga motivasjon til å jobbe i retning av å finne et passende 
yrke. Før prosjektdeltakelse var vedkommendes oppmøtehyppighet langt lavere enn det som viste seg 
gjennom prosjektet. 

Flere prosjektkommuner/bydeler formidlet behov for at prosjektet fortsatte utover prosjektperioden som i 
utgangspunktet var satt til et år. Dette fordi deltakerne hadde omfattende og sammensatte problemer kny-
ttet til rusmiddelbruk, og de fleste hadde ikke vært i arbeid eller arbeids-rettete tiltak på veldig mange år. 
Samtidig opplevde prosjektmedarbeiderne at det krevde tid og arbeid å bli trygg i metoden. På bakgrunn 
av dette ønsket ble prosjektet utvidet med ett år (2011). Av tidligere nevnte årsaker var det imidlertid kun 
tre av kommunene som deltok i prosjektet andre prosjektår. 

På erfaringssamlingene og på veiledningene kom det opp en mer overordnet diskusjon om hvorvidt KVP 
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i seg selv er et hensiktsmessig tiltak overfor rusmiddelavhengige. En av prosjektkommunene formidlet i 
sin tilbakemelding at de vurderte at Kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønad i seg selv ikke er 
hensiktsmessig for rusmiddelavhengige, og at kartlegging, avklaring og oppfølging i forhold til rusmid-
delbruken burde generelt sett skje i forkant av deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Dette var imidlertid 
ikke en gjennomgående konklusjon blant prosjektmedarbeiderne. Hvorvidt dette stemmer er et mer 
inngående spørsmål som ikke har vært et mål i seg selv å få svar på i prosjektet. 

Metodens overføringsverdi 

Flere av prosjektkommunene/bydelene formidlet at prosjektet, metoden og nye verktøy ble lagt merke  
til i resten av NAV kontoret, det skapte en nysgjerrighet og et ønske om kompetanseoverføring. En 
prosjektmedarbeider sa det slik ”Jeg ser at mye av denne metoden kan brukes i spesialoppfølgingsavdelin-
gen av ruskuratorene”. En annen sa ”Jeg ser at mye av dette ville vært nyttig i en motiveringsprosess i fork-
ant av KVP. Men synes absolutt at alle verktøyene kan brukes i KVP, for eksempel som en verktøykasse hvor 
man kan hente verktøyene fra etter behov”. En annen sa det slik ”Metoden kan overføres til andre deler av 
NAV, særlig mappekartlegging, visjoner verdier og perspektiv og rusens funksjon. Mappekartlegging er en 
god måte å bli ”kjent” med brukeren og kan benyttes i opplæring av nyansatte”.

Flere kommuner/bydeler formidlet at overføringsverdien av de verktøy som er benyttet i prosjektet er 
stor. De sa blant annet: ”Dersom man følger rekkefølgen på verktøyene slik prosjektet la opp til får man en 
god prosess i brukerens rehabilitering”. Samtidig har noen erfart at det er en utfordring både tidsmessig 
og arbeidsmessig å følge den systematiske arbeidsprosessen. Tilbakemeldinger fra prosjektkommunene/
bydelene antyder også at prosjektmedarbeiderne gjennom prosjektet har opplevelsen av å ha etablert en 
god relasjon til brukerne. ”God tid og grundige kartleggingsverktøy har ført til at man har blitt kjent med 
deltakerne på en ny måte”. Deltakerne har også fått mulighet til å sette ord på tanker, følelser og behov 
noe som har ført til at relasjonen oppleves tettere fra begge parter.

3.3 Prosjektledernes evaluering av prosjektet

Prosjektlederne fikk sendt et spørreskjema med noen spørsmål som de besvarte skriftlig Spørsmålene 
man ønsket svar på var hvilke erfaringer prosjektlederne har gjort seg i rollen som prosjektleder, hvor-
dan prosjektet har vært forankret ved kontoret, hva som har fungert bra og mindre bra, og tanker rundt 
videreføring av prosjektet. Nedenfor følger prosjektledernes evaluering i forhold til disse punktene. 

Erfaringer i rollen som prosjektleder

Prosjektlederne tilbakemeldte at det har vært en utfordring at de ikke hadde mer eller bedre kjennskap 
til ABS metoden enn de øvrige prosjektmedarbeiderne. Dette fordi prosjektlederne var med på veiled-
ningene sammen med de øvrige prosjektmedarbeiderne, og fulgte deres prosess. Det vil si de ikke hadde 
kunnskap om ABS metoden før prosjektet startet og ikke mer kunnskap enn de øvrige. På ferdighetssiden 
fikk prosjektmedarbeiderne etter hvert mer ferdigheter enn prosjektlederne fordi prosjektlederne ikke 
selv hadde deltakere de fulgte opp i tråd med metoden. Det var fra start av heller ikke lagt opp til egne 
samlinger for prosjektlederne. Dermed tilbakemeldte prosjektlederne at veilederrollen innad ved  
kontoret i forhold til ABS metoden var en utfordring. Flere formidlet at prosjektlederne burde fått en  
egen opplæring før prosjektet gikk i gang slik at man var mer forberedt på veilederrollen. Samtidig 
tilbakemeldte flere at engasjementet som prosjektmedarbeiderne har vist, har gjort at de likevel har 
mestret å fylle rollen som prosjektleder og veileder i forhold til metoden innad i gruppen. De fleste 
prosjektlederne tilbakemeldte også at veiledningene ga gruppen ny motivasjon og innsatsvilje. Samtidig har 
noen hatt vansker med å møte til alle veiledningsøktene pga. akutte ting som har oppstått ved kontorene. 
De fleste prosjektlederne hadde organisert arbeidet innad ved kontoret slik at de hadde fast møtetids-
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punkt med prosjektmedarbeiderne ca annenhver uke. På den måten sikret man fokus på metoden og 
fokus på samarbeidsprosessen mellom deltaker og prosjektmedarbeider. Hos noen av prosjektkommuner/
bydelene hadde man opplevd å måtte skifte kontaktperson. Dette fordi noen prosjektmedarbeidere sluttet 
i jobben i løpet av prosjektperioden. 

Prosjektets forankring i kontorets ledelse

Tilbakemeldingen fra prosjektlederne er her todelt. I noen kommuner/bydeler ble det formidlet at prosjek-
tet ble gitt et høyt fokus hos ledelsen, og at man hadde faste møter hvor ledelsen fikk tilbakemelding på 
fremdrift. Ledelsen bidro da også med veiledning til prosjektlederne. Andre prosjektledere fortalte om 
mindre grad av ledelsesforankring og involvering fra ledelsens side. Noen tilbakemeldte at egne samlinger 
for prosjektlederne med fokus på implementering av metodikken ved de ulike kontorene kunne vært 
et nyttig redskap for i større grad få til en forankring ved de ulike kontorene. Dette ble igangsatt andre 
prosjektår. Samtidig tilbakemeldte flere at de opplevde å ha fått frie tøyler av ledelsen ved NAV kontorene 
til å drive prosjektet slik de selv ønsket, og i tråd med ABS metodens prinsipper. 

Prosjektledernes tanker

Flere prosjektledere formidlet at det optimale hadde vært om kontorene brukte ABS metodikken i forhold 
til alle brukergrupper ved kontoret. De formidlet at dette imidlertid var vanskelig å få til i praksis fordi 
ABS metoden krever grundig opplæring og ble opplevd som avansert og tidkrevende. Flere av prosjekt-
lederne formidlet etter første prosjektår å implementere ABS metoden i de øvrige tjenestene ved kontoret. 
Dette var også hovedmålet med prosjektets andre år. Noen få av prosjektlederne formidlet imidlertid at 
ABS metoden kanskje bedre var egnet overfor andre brukergrupper enn de som var tilknyttet KVP.  
En av prosjektlederne sa det slik ”Jeg opplever ikke at kvalifiseringsprogrammet er egnet for personer  
hvis hverdag styres av omfattende rusbruk. Personene trenger en tett oppfølging, men ikke nødvendigvis i 
kvalifiseringsprogram fra første dag. Kanskje skal det heller være et mål for oppfølgingen at man etter hvert 
blir i stand til å delta i yrkesrettet aktivitet og i den forbindelse bli deltaker i kvalifiseringsprogrammet.  
Det er, etter min vurdering, viktig å tenke at kvalifiseringsprogrammet ikke er et gode som alle skal få del 
i, men at det er et av flere gode tilbud og at det skal brukes der det er hensiktsmessig. Andre tilbud (f.eks 
behandling og arbeidsavklaringspenger) kan være bedre egnet for mange av sosialtjenesten sine brukere”.

3.4 Evaluering av mål om økt kompetanse til prosjektkommunene/bydelene

Alle prosjektmedarbeiderne i de ulike kommunene/bydelene fikk etter prosjektets første år spørsmål  
om å evaluere grad av måloppnåelse i forhold til mål om økt kompetanse. 

De områder som ble målt var kunnskap om brukerstyring, ferdigheter i å praktisere brukerstyring, 
kunnskaper om rusmiddelproblemer, rusens funksjon og begreper som brukes i rusfeltet. Videre kartleggings-
ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter, ferdigheter innenfor ambulant arbeid og kunnskap om KVP. 

Denne delen av rapporten er basert på prosjektledernes egenvurdering i forhold til mål om økt kompetanse 
formidlet til forfatterne både skriftlig og gjennom evalueringer underveis i veiledningsforløpet. 

Flertallet fortalte at de selv følte at de hadde god kunnskap om brukerstyring før prosjektstart. Samtidig 
opplevde de at de gjennom prosjektet fikk økt fokus på dette temaet og hvordan brukerstyring kan  
praktiseres i det daglige virke og møte med brukerne. Flertallet opplevde at de før prosjektet hadde 
middels kompetanse i forhold til ferdigheter i å praktisere brukerstyring, mens de opplevde at kompetansen 
var økt til høy kompetanse i løpet av prosjektperioden. Fire oppga at de også før prosjektstart hadde  
høy kompetanse i å praktisere brukerstyring, mens tre opplevde at de hadde liten kompetanse før  
prosjektstart og hadde gjennom prosjektet fått middels kompetanse. Flere formidlet at de opplevde at 



30 Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet, rapport 2

de gjennom prosjektet hadde fått økt kunnskap om rusmiddelproblemer, hvordan møte personer med 
rusmiddelproblemer på en måte som skaper en god relasjon, tillitt og virker endringsfremmende.  
Samtidig formidlet flere at prosjektet hadde fått dem til å reflektere over egen tilnærming og  
arbeidsmetoder.

Når det gjelder kunnskap om rusmiddelproblemer formidlet litt under halvparten at de før prosjektet 
opplevde å ha høy kompetanse på dette området. Resten oppga å ha middels kompetanse. Kun to oppga  
på forhånd å ha liten kompetanse om rusmiddelproblemer. Tilbakemeldingen viste her også en  
forskyvning mot økt kompetanse fra middels til høy, for de som før prosjektstart oppga å ha middels  
kompetanse, og fra liten til middels for de to som oppga å ha liten kompetanse i forhold til rusmiddel-
problemer. To personer oppga at kompetansenivået var uendret, dvs. de oppga middels kompetanse. 

I forhold til kompetanseområdet rusens funksjon var det et tema som prosjektgruppene både fikk under-
visning i, og konkret og praksisorientert opplæring. Veiledningen fokuserte altså både på å bidra til økt 
kunnskap, ferdigheter og holdninger. Litt under halvparten oppga at kompetansenivået var endret i løpet 
av prosjektperioden fra middels til høy kompetanse. Tre oppga at den var uendret, dvs. de oppga middels 
kompetanse både før og etter prosjektperioden, mens tre oppga en endring i kompetansenivået fra liten 
kompetanse til middels kompetanse. To personer oppga at de før prosjektstart hadde høy kompetanse på 
dette området. 

Kunnskap om KVP er det eneste området noen av prosjektmedarbeiderne hadde oppgitt at de hadde svært 
høy kompetanse i forhold til. Tilbakemeldingene er imidlertid todelt. Noen av dem hadde i forkant svært 
høy kompetanse i forhold til KVP, mens andre oppga å ha liten kompetanse på dette område. Noen  
oppga også middels kompetanse. Kunnskap om KVP var det området som endret seg minst i forhold til 
opplevelse av økt kompetansenivå. Det var kun de som på forhånd oppga å ha liten kompetanse eller 
kunnskap om KVP som formidlet at kompetansenivået endret seg i positiv retning. Selve Kvalifiser-
ingsstønaden og aktuelle tiltak i et kvalifiseringsprogram ble i mindre grad fokusert i veiledningen.  
Noen av prosjektlederne ønsket økt fokus på dette, mens andre formidlet det motsatte. 

Det ble fokusert en del på kartleggingsferdigheter i prosjektet, blant annet gjennom opplæring i ”Inter-
vensjon rus”, rusens funksjon, livshjulet og ressurshjulet. Halvparten av prosjektmedarbeiderne oppga  
at kartleggingsferdighetene har endret seg fra middels kompetanse til høy kompetanse. To oppga at de  
på forhånd hadde høy kompetanse når det gjaldt kartleggingsferdigheter, og at kompetansenivået  
dermed er uendret. To oppga en endring fra liten kompetanse til middels kompetanse. Når det gjelder 
kommunikasjonsferdigheter var det ingen som oppga at de opplevde å ha liten kompetanse. Flertallet 
oppga her høy kompetanse både før og etter prosjektperioden. Noen oppga at de opplevde å ha endret 
kompetansenivået fra middels til høyt. 

Det siste området prosjektmedarbeiderne ble bedt om å vurdere kompetansenivået i forhold til, var  
ferdigheter innenfor ambulant arbeid. Dette var et viktig prinsipp i ABS metoden, som et av de fem  
samhandlingsprinsippene. Flertallet oppga her en opplevelse av å ha liten kompetanse på området i  
forkant av prosjektet. Dette endret seg for de fleste til middels kompetanse. En oppga høy kompetanse 
både før og etter prosjektperioden, mens resten oppga middels kompetanse og at den ikke endret seg i 
løpet av prosjektperioden. 
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Del 4: Oppsummering med veiledernes/forfatternes  
 vurdering og anbefaling

 
Etter forfatternes vurdering og isolert sett representer de ulike elementene i ABS (som å jobbe ambulant, 
ha fokus på relasjonsbygging, brukerstyring, samarbeid og bruk av ulike kartleggingsverktøy) kanskje 
ikke noe nytt, hverken innenfor NAV generelt, eller Kvalifiseringsprogrammet spesielt. Det som kanskje 
særpreger prosjektet er det systematiske arbeidet, og hvordan de ulike elementene er satt sammen i en 
arbeidsprosess. Man tar i ABS metoden i bruk anerkjente tilnærminger som benyttes innenfor spesialist-
helsetjenesten, kartleggingsverktøy, motiverende samtale/motiverende intervju og mentaliseringsbaserte 
samtaler. Det høye fokuset på Meta kommunikasjon var tenkt å skulle bidra til å gjøre prosjektmedar-
beideren mer bevisst på å praktisere brukerstyring og ”forstå det deltakeren selv forstår”. Flere prosjekt-
medarbeidere tilbakemeldte at metakommunikasjon spesielt var noe de gjennom prosjektet ble bevisst på 
i samtaler med brukere, også de som ikke var med i prosjektet. 

I ABS går man lenger i å følge deltakeren enn hva som vanligvis ligger i brukermedvirkning. I ABS har 
man også flettet inn elementer som kanskje er mer vanlig innenfor coachingtradisjoner, hvor man på en 
systematisk, konkret og praktisk måte hjelper deltakeren å fokusere på ønsket fremtid, hente frem sin 
visjon, bli bevisst sitt verdigrunnlag, og derav hva personen baserer sine valg på. Dette fremtidsfokuset er 
sentralt i ABS metoden fordi man tilstreber at målene og tiltakene som iverksettes skal ha en retning som 
deltakeren selv har valgt. Intensjonen er å finne frem til individuelt tilpassete tiltak heller enn å tilpasse 
personen til tiltaket. 

Antall deltakere var ved prosjektstart 34, hvorav 33 var med på første måling, 20 ved andre måling etter 
10 måneder og 17 ved siste måling. Reduksjonen i antall klienter kan skyldes at brukerne ikke fikk samme 
oppfølging i alle kommunene ettersom syv kommuner deltok første året, og tre kommuner gjennomførte 
hele prosjektperioden.

Hovedmålet var å få flere rusmiddelavhengige inn i KVP, og samtidig få dem til å gjennomføre Kvalifiser-
ingsprogrammet. Den første delen av hovedmålet ble nådd i kraft av at prosjektet tok inn 33 nye deltak-
ere i prosjektet fra starten avd. Å bruke tid før tiltak ble etablert ved følge ABS metodens prinsipper om 
kartlegging av ønsket fremtid og finne individuelt tilpassete tiltak i gapet mellom nåsituasjonen og ønsket 
fremtid bidro til at det som ble tatt inn i prosjektet også fortsatte. Prinsippet om fravær av vilkår, og det at 
man i ABS ikke trakk deltakeren i ytelse ved manglende oppmøte, bidro også til at flere klarte å fortsette 
i KVP over tid. Samtidig opplevde noen av dem som startet i tiltak i løpet av prosjektperioden at rusmid-
delbruken virket forstyrrende for endring. Flere tilbakemeldte at selv om man i prosjektet hadde toleranse 
for deltakernes problemområder inkludert rusmiddelbruken, var det en utfordring å få aksept for ABS  
metoden i eksterne arbeidsmarkedstiltak hvor deltakerne begynte. I disse tiltakene stilte man krav til 
jevnlig oppmøte og rusfrihet ved oppmøte. 

Om man ikke kan konkludere med at ABS metoden er spesielt egnet for å få flere rusmiddelavhengige 
inn i og gjennomføre KVP, viste resultater i prosjektet at flere har blitt avklart for rett ytelse. Eventuelle 
komorbide lidelser, funksjonsnedsettelser, og hvorvidt og på hvilken måte rusmiddelbruken kan forstyrre 
selvhjulpenhet og evne til å komme i arbeid ble fokusert i prosjektet gjennom kartleggingen som ble gjort. 
Dermed kan man kanskje forsiktig antyde at prosjektet har lykkes med å utrede deltakerne i forhold til 
hvilke hjelpetilbud som er rett, både i forhold til behandlingsbehov og rett økonomisk ytelse. 

Riksrevisjonen (2009 -2010) formidlet at mange NAV kontor ikke kunne dokumentere at de tiltak de  
velger er tilpasset brukernes individuelle behov. Flere av kravene til god kvalitet i avklarings - og  



32 Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet, rapport 2

oppfølgingstjenester var i følge rapporten ikke oppfylt. Til tross for at NAV hevder å gi tett individuell  
oppfølging konkluderer riksrevisjonen med at oppfølgingen ikke dokumenteres, og dermed blir tiltakene 
også lite målrettet. (Riksrevisjonen, rapport 45: 2009 -2010). 

Tilbakemeldinger fra prosjektmedarbeiderne og sosialtjenesten for øvrig indikerer behov for systematiske 
verktøy som kan benyttes i oppfølgingsarbeidet av rusmiddelavhengige i NAV, både generelt og tilknyttet 
KVP. Selv om man i KVP har gode verktøy som arbeidsevnevurdering vurderes dette verktøyet av flere  
som utilstrekkelig kartlegging, spesielt  forhold til deltakere med rusmiddelproblemer. Prosjektet har 
hatt særskilt fokus på hvordan man fra NAV sitt ståsted kan arbeide endringsfremmende med rusmid-
delavhengige, og en har anvendt ABS metoden hvor det å arbeide ambulant og brukerstyrt er vesentlig, 
samtidig som man benytter ulike kartleggingsverktøy i samarbeidsprosessen. Man har ikke i ABS metoden 
isolert sett hatt fokus på KVP og spesifikke tiltak som kan være hensiktsmessige i kvalifiserinsgprogrammet. 

Ut	fra	resultatene	fra	ABS	prosjektet	vurderer	veilederne/forfatterne	at	det	er	ingenting	som	tyder	på	at	
det å ha rusmiddelproblemer i seg selv skulle være et hinder for å delta i KVP. ABS metoden bygger i seg 
selv på antagelsen om at brukerstyring og en systematisk arbeidsprosses vil kunne skape endring i den 
retning deltakeren ønsker seg. På den måten kan man også finne frem til de tiltak som er nødvendig for 
å komme dit deltakeren vil. Dette er også i tråd med tanken bak KVP hvor det å finne frem til individuelt 
tilpassete tiltak som brukeren selv vurderes som hensiktsmessige er vesentlig. 

Prosjektkommunene/bydelene har vært sammensatt av en blandet gruppe fra veldig ulike kontorer, fra 
små kommuner til de største NAV kontorene i Bergen. Alderssammensetning og kompetansenivå var også 
ulikt ved oppstart av prosjektet. Noen av prosjektmedarbeiderne hadde på forhånd ikke arbeidet med  
personer med rusmiddelproblemer. De hadde sin spesifikke kompetanse fra statlige deler av NAV, eller 
andre kommunale tjenester. Andre prosjektmedarbeidere hadde lang erfaring i arbeid med rusmid-
delavhengige. Hvordan den enkelte prosjektgruppe var satt sammen var også forskjellig fra kommune  
til kommune, og fra bydel til bydel. Noen valgte å ha med ansatte som alle jobbet spesifikt med Kvalifiser-
ingsprogrammet, mens andre var mer tverrfaglig sammensatt av personer som jobber i KVP, ruskuratorer, 
booppfølgingstjenesten og ulike kommunale lavterskeltilbud. Dette kan forklare noen av ulikhetene i opp-
levelse av kompetanse både før og etter prosjektperioden. Samlet sett viser imidlertid tilbakemeldingene 
fra kommunene/bydelene at de fleste har fått økt kompetanse på flere områder som følge av deltakelse 
i prosjektet. Tilbakemeldingene fra deltakerne viste også at de var tilfreds med oppfølgingen gjennom 
prosjektet. For noen har det ført til store livsendringer, og aktivitet mot arbeid for første gang på mange 
år. For andre har prosjektet ført til at de har fått tilgang til rett hjelp og rett økonomisk ytelse, mens det 
for andre ikke har ført til store endringer i livet deres. 

Prosjektet ble avsluttet i desember 2011. Veilederne/forfatterne i prosjektet og KoRus Bergen har i etter-
kant fått forespørsler om foredrag og opplæring i ABS metoden fra andre kompetansemiljø, fagpersoner i 
kommunale	tjenester,	høyskolesystemet,	spesialisthelsetjenesten	og	andre	offentlige	instanser.	Uavhengig	av	
KVP, etterspør spesielt NAVsosialtjenesten metodikk og verktøy i oppfølgingsarbeidet av rusmiddelavhen-
gige.	Ut	fra	erfaringen	med	prosjektet	anbefaler	rapportens	forfattere	ABS	som	en	hensiktsmessig	metode	
i oppfølging av rusmiddelavhengige. 

Som tidligere nevnt har to av kommunene som var med i prosjektets første år implementert ABS metoden 
i nye prosjekter En av disse er Ankerprosjektet i Fjell kommune som benytter ABS metoden overfor vel 20 
brukere. De har mottatt opplæring i ABS metoden fra en av kompetanseveilederne og har fulgt metoden i 
ca. halvannet år. Ankerprosjektet kommer ut med egen rapport som utgis av KoRus Bergen i løpet av 2012- 
tidlig 2013. KoRus Bergen vil i løpet av høsten 2012 vurdere og konkludere i forhold til hvordan man kan møte 
etterspørselen fra andre kommuner og bydeler i Bergen med interesse for å få opplæring i ABS metoden. 



Kompetansesenter Rus - region vest Bergen er ett av syv regionale kompetansesentra  
innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane.  
Arbeidsområder er innen forebygging, tidlig intervensjon og styrking av kompetanse  
i arbeid med rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret bistår med råd og veiledning,  
kurs/konferanser, seminar, erfaringsutveksling og prosjektutvikling. 

Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral ideell non-profit og 
selveiende stiftelse for «mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet»  
gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. 
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