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Mitt valg om å gjøre en forskningstudie rundt viktigheten av temaene omsorg og 

berøring av rusmiddelbrukere som benytter seg av et lavterskeltiltak er todelt. For 

det første er det gjennom mitt flerårige arbeid med denne brukergruppen, blitt 

veldig klart for meg hvor avgjørende og viktig vårt møte med den enkelte bruker 

er, og for det andre ser det ut for meg som det er gjort veldig lite forskning rundt 

dette viktige temaet. Det at jeg velger rusmiddelbrukere som benytter seg av et 

lavterskeltiltak, er at det er en spesielt sårbar og stigmatisert gruppe i samfunnet 

vårt og absolutt en gruppe mennesker som trenger å bli satt mer fokus på når det 

gjelder omsorg og berøring. 

Resultatet av min forskning har ført til dette studiet som jeg har valgt å gi navnet:     

NOEN HAR SETT MEG I DAG 

Dette er en kvalitativ studie som er bygget opp på bakgrunn av semistrukturerte 

forskningsintervjuer, og som forsøker å få frem hjelpernes syn på viktigheten av 

god omsorg og forskjellig type berøring i lys av dette. 

 



FORORD 

 

Denne masteroppgaven er en del av masterstudiet:  Missbruks- og beroendevård, 

ved Linneuniversitetet i Væxjø, Sverige, i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, 

Norge. Den teller 15 sp og inngår i masterstudiet. Forskningsplanen forutfor 

masteroppgaven teller 15 sp og samlet sett utgjør de 30 sp. 

Oppgaven handler om en viktig del av det å jobbe med, og behandle 

rusmiddelbrukere. På hvilken måte hjelperne møter de brukerne som er i behov av 

omsorg og støtte. Jeg lar hjelperne komme til tale og lar dem gi sitt syn på omsorg 

og berøring som en del av omsorgen. 

Jeg har møtt stor åpenhet og velvilje på møtestedet, og jeg vil også takke for at de 

lot meg få innblikk i deres hverdag. Jeg vil også få rette en stor takk til mine 

informanter som var så velvillige og positive til å by på sine erfaringer og tanker. 

Intervjuene var et høydepunkt for meg i dette studiet. 

Jeg vil også få takke min veileder professor Bengt Eriksson som har formidlet 

faglig kunnskap på en god måte og som tålmodig har veiledet meg gjennom dette 

krevende arbeidet. Takk Bengt. 

 

 



Innholdsfortegnelse 
 

INNLEDNING ........................................................................................................... - 1 - 

EN VEILEDNING TIL LESEREN ..................................................................................... - 1 - 

SENTRALE BEGREPER, INNHOLD OG DEFINISJONER .................................................... - 2 - 
Omsorg ................................................................................................................. - 2 - 
Berøring ................................................................................................................ - 2 - 
Grunnlag og vilkår for omsorg ............................................................................. - 3 - 
Skadereduksjon ..................................................................................................... - 3 - 

RUSMIDDELAVHENGIGHET ........................................................................................ - 3 - 

Opptrappingsplan for rusfeltet ............................................................................. - 4 - 
LAVTERSKELTILTAK .................................................................................................. - 5 - 

SKADEREDUKSJON ..................................................................................................... - 5 - 
HENSIKT .................................................................................................................... - 6 - 
FORSKNINGSSPØRSMÅL ............................................................................................. - 6 - 

OMSORG ................................................................................................................... - 6 - 

MØTET SOM EN FORM AV BERØRING .......................................................................... - 8 - 
BERØRING ................................................................................................................. - 9 - 

TIDLIGERE FORSKNING OM OMSORG OG OMSORGSARBEID ....................................... - 10 - 

METODE ................................................................................................................. - 11 - 

KVALITATIV METODIKK OG FENOMENOLOGI ........................................................... - 11 - 

INTERVJUUNDERSØKELSE SOM METODE .................................................................. - 12 - 

UTVALG OG INNSAMLING AV DATA ......................................................................... - 13 - 
Utvalg ................................................................................................................. - 13 - 
Intervjuguide ....................................................................................................... - 13 - 

Innsamling av data og transkribering ................................................................ - 14 - 
ANALYSEPROSESS ................................................................................................... - 14 - 

FORFATTERENS EGET STÅSTED ................................................................................ - 15 - 
VALIDITET OG RELIABLITET .................................................................................... - 15 - 

ETISKE OVERVEIELSER ............................................................................................ - 16 - 

RESULTAT .............................................................................................................. - 16 - 

EN SAMMENFATTNING AV FUNNENE I UNDERSØKELSEN I FORM AV DE FORSKJELLIGE 

TEMAENE SOM BLE STILT OG HVILKE ASPEKTER SOM KOM FREM UNDER HVERT AV 

DISSE: ...................................................................................................................... - 17 - 
Hva er god omsorg ............................................................................................. - 17 - 
Nærhet – en viktig del av omsorgen ................................................................... - 19 - 

Får brukerne god nok omsorg? .......................................................................... - 19 - 
Temaet fysisk berøring, hva tenker du? .............................................................. - 20 - 
Fysisk berøring, ser du etiske problemstillinger ................................................ - 21 - 
Synspunkter på studiets tema .............................................................................. - 21 - 

DISKUSJON ............................................................................................................ - 22 - 

DISKUSJON I FORHOLD TIL METODE ......................................................................... - 22 - 
DISKUSJON I FORHOLD TIL RESULTATENE ................................................................ - 23 - 



AVSLUTTNING .................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

LITERATURLISTE ................................................................................................ - 27 - 

Vedlegg 1 ............................................................................................................ - 32 - 

INTERVJUGUIDE .................................................................................................. - 32 - 

Vedlegg 2 ............................................................................................................ - 33 - 

FORESPØRSEL OM Å DELTA I INTERVJU I FORBINDELSE MED EN 

MASTEROPPGAVE .............................................................................................. - 33 - 



 

- 1 - 

 

INNLEDNING 

Jeg vil se på viktigheten av det å vise omsorg til brukere av lavterskeltiltak innen 

rusomsorg, med fokus på ulike aspekter av berøring. Begrepet omsorg er 

mangefasettert og berøringen er en del av dette. 

Den Engelske oversettelsen av omsorg er care, som igjen er avledet av det 

latinske caritas som betyr nestekjærlighet eller barmhjertighet(Eide og Eide 

2000).  

Berøring som en del av god omsorg har lang tradisjon innen omsorgsyrket og 

målrettet berøring har alltid hatt til hensikt å hjelpe brukeren. Berøring er viktig 

for alle mennesker, men sannsynlig spesielt for den som er i en utsatt og sårbar 

situasjon.  

Brukerne som i omtales i denne oppgaven er spesielt utsatte. De lever ofte et 

veldig stigmatisert liv på utsiden av samfunnet og har ofte en psykisk smerte, og 

jeg mener det handler mye om hvordan de ansatte møter dem. Ved å være seg 

bevisst viktigheten av dette, viser man at man ser og anerkjenner hverandre. For 

folk er folk, uansett.. 

I en behandlingssituasjon vil omsorg være med på å sette i gang kroppens eget 

helbredelsessystem. Uansett hva en bruker har behov for. Omsorg trenger heller 

ikke være fysisk berøring. Det kan like gjerne være oppmerksomhet, 

tilstedeværelse, et godt blikk og et vennlig smil. Jeg tror mennesker som får og gir 

omsorg alltid vil klare seg. Det er viktig i denne sammenheng at alle er seg bevisst 

denne livsviktige varmen og omsorgen oss mennesker imellom, samt å få denne 

utvekslingen til å bli naturlig. God omsorg har aldri gått, og kan aldri gå av 

moten. Den vil overleve alt i form av sin enkle, unike og sterke kraft. 

En veiledning til leseren 

Det kan tenkes at jeg i beskrivelsen av omsorgsbegrepet og de ulike perspektivene 

innen dette området, omfavner et altfor brett felt. Beskrivelsen av omsorgen ligger 

som en ramme rundt det spesifikke fokuset som oppgaven har. Nemlig mot 

konkret omsorg- og spesielt de ulike formene som finnes av berøring, da tenkt i et 

lavterskeltiltak for rusmiddelbrukere.  

Jeg har også en bred definisjon på begrepet berøring, og grunnen til det er 

følgende: Mitt utgangspunkt er at møtet mellom bruker og hjelper representerer en 

form for omsorg, og at de ulike komponentene i begrepet inneholder dette, samt 

viktigheten av omsorg som ulike forskere på området har identifisert.  

Årsaken til at forskningsdelen kommer så langt frem i studiet, er at jeg ikke fant 

så mye relevant tidligere forskning og således fikk da ikke dette avsnittet noen 

dominerende plassering. 

Fortsettningsvis i studiet skriver jeg om sentrale begreper, innhold og definisjoner 

som studiet omhandler. Deretter følger et avsnitt om teori som er relevant studiens 

område. Videre hensikten med oppgaven og forskningsspørsmålene. Deretter 

kommer metodedelen som følges av resultatet. Oppgaven avsluttes med diskusjon 

og konklusjon. 
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Sentrale begreper, innhold og definisjoner 

Omsorg 

Omsorg er et dagligtaleord med mange betydninger og nyanser. Det kan være 

omtanke, barmhjertighet, beskyttelse, pleie, stell, ansvar, varsomhet og aktelse.  

Det er ingen selvfølge at ordet omsorg forbindes med noe positivt. Det kan 

oppfattes som overdreven sentimentalt eller påtatt medfølelse. Noen opplever 

omsorg som noe byrdefullt og knyttet til krav og slitasje. Andre igjen kanskje 

opplever det som kontrollerende, selv om ikke handlingen trenger å være ment 

slik fra omsorgsgiveren sin side. Det er ikke motivet for handlingen som gjør at 

handlingen blir til omsorg eller ikke. Noen ganger kan det som går under navnet 

Omsorg fremstå som det motsatte av barmhjertighet og hensynsfullhet. Dette er 

omtalt som omsorgens tvetydighet skriver Ruyter og Vetlesen (2004, i Førland 

2010). 

Kan vi leve uten omtanke, imøtekommenhet og hensynsfullhet? Ikke i lengden. Vi 

kan føle på kroppen når omsorgen er tilstede og når den ikke er tilstede. Omsorg 

er erfarbart. 

Utgangspunktet for all omsorg, også den profesjonelle, er menneskets 

avhengighet til hverandre. Dette er en interdependens som hører selve livet til. 

Ivaretakelse og omsorg er responsen på dens kjensgjerning. I det man utleverer 

omsorg berører menneskets sårbarhet og det er ikke likegyldig hvordan 

sårbarheten møtes. Løgstrup skriver om omsorgens grunnlag: 

          … fra det grundvilkår, vi lever under, og som det ikke står til os at ændre, 

næmlig at den enes liv er forviklet med den andens, får den etiske fordring 

sit inhold, idet den går ud på at drage omsorg for det af den andens liv, 

som forviklingen prisgivereen… (Løgstrup 1996,s 20). 

 

Omsorg handler om relasjonen mellom to mennesker og denne relasjonen bygger 

på fellesskap, solidaritet og gjensidighet uten at det foreligger forventninger om 

gjenytelser. Omsorg må bygges på en bevisst holdningsmessig begrunnelse og 

praktisk handling sier Martinsen (1998). Videre gir hun utrykk for at den omsorg 

som ytes av sykepleiere, prinsipielt ikke er annerledes enn den omsorgen som ytes 

av andre profesjonelle omsorgsarbeidere. Katie Erikssons omsorgsteori har visse 

likhetstrekk med Martinsens. Hun fokuserer på at omsorgen skal ha et 

helsefremmende formål og man ser at hennes helsebegrep er stort og bærer preg 

av å være en tilstand der man som menneske er hel og integrert, og stadig i 

forandring (Store medisinske leksikon). Fortsettningsvis i teorien er det Kari 

Martinsens sykepleieteori som blir belyst. 

Berøring 

Berøring er et stort tema og jeg har i denne sammenheng valgt å ekskludere den 

fysiske berøringen som innebefatter all form for seksualitet og det som er av 

seksuell betydning. Jeg definerer i denne sammenheng berøring som noe 

fundamentalt når to mennesker kommer så nær hverandre at de rører ved noe i 

hverandre. Jeg ønsker å fokusere på hjelpernes holdninger i forhold til berøring, 
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dette fordi det vil ha en avgjørende betydning for opplevelsen av berøring og 

følelsen av å bli sett, for brukeren. 

Grunnlag og vilkår for omsorg 

Utrykkene grunnlag, fenomener og vilkår kan forstås på ulike måter. Grunnlag og 

vilkår knyttet til et fenomen kan begge handle om betingelser og forutsetninger, 

men man ser at det er en nyanseforskjell mellom dem. Det kan være mange slags 

vilkår for omsorg: eksempelvis ytre forhold som spiller inn på hvordan omsorg 

framtrer. Det er også noe fundamentalt knyttet til fenomenet omsorg. Det dreier 

seg om omsorgens grunnlag forstått som grunnvilkår bak de mange ytre vilkår.  

Skadereduksjon 

Skadereduksjon er et sentralt begrep når man snakker om lavterskel hjelpetiltak. I 

følge forskningsinstutisjonen SINTEFs gjennomgang av lavterskel helsetilbud i 

Norge, er det skadereduksjon som er det sentrale prinsippet som man har i fokus. 

Waldorf definerer skadereduksjon på følgende måte:  

… If it is not possible to cure drug users, one should at least try to 

minimize the harm that is being done to them and the wider social 

environment. The drug taker is helped through a difficult phase of 

life, whilst it is hoped, that in longer term addiction may be 

overcome, either by treatment or natural recovery…  

(Ervik 1994 s.9) 

Rusmiddelavhengighet 

Rusmiddelavhengighet er knyttet opp mot tvangsmessig adferd. Avhengighet 

påfører nevrobiologiske endringer i hjernen som påvirker beslutningsprosessene. 

Tvangsmessigheten er økende, og fleksibiliteten reduseres. Adferden blir mer 

kompulsiv. Rusmiddelets betydning blir mange ganger tillagt uforholdsmessig 

stor vekt (Sellmann 2010).  

Dette er vesentlig kunnskap å ha med seg i omsorg og behandling av 

rusmiddelavhengige, det blir straks enklere å forstå noen av de mekanismene som 

ligger bak adferden til denne aktuelle gruppen. 

Rusmiddelavhengighet handler i stor grad om sosial ulikhet og rammene er ikke 

tilfeldige. I følge Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller har barn 

av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre større sannsynlighet for å utvikle 

rusmiddelavhengighet enn andre. (Helse og omsorgdepartementet 2007a). Også 

barn og ungdom som selv har psykiske lidelser har økt risiko. Komorbitet med 

psykisk lidelse og rus forekommer svært ofte. Man antar at mellom 50 til 80 

prosent har en psykisk lidelse, enten i bunn eller som en følge av misbruket 

(Landheim, Bakken & Vaglum 2002). 

I første omgang handler det om å forebygge rekruttering i rusmiljøet. Norsk 

nettverk av helse- og miljøkommuner har utgitt Verdens helseorganisasjons hefte 

”De harde fakta”, hvor en tar for seg konkrete tiltak for bedring av de sosiale 

ulikhetene innen helse, basert på kunnskapen man har om dette temaet (Marmot & 

Wilkinson 2005). 
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Rusmiddelavhengighet har store samfunnsmessige og personlige omkostninger. 

Regjeringen la i oktober 2002 fram en handlingsplan mot 

rusmiddelbroblematikken. Planen legger grunnlaget for arbeidet med 

rusmiddelspørsmål og representerer en samlet strategi for forebygging, 

behandling, rehabilitering og skadereduksjon (Helse- og omsorgsdepartementet 

2002-2003). 

Rusmiddelavhengighet er sterkt knyttet til både utdanning, fattigdom og generell 

helse. Studiens folkehelsemessige relevans er knyttet opp mot ”HEALTH 21- 

health for all in the 21 st Century”. Der sier Verdens helseorganisasjon at sårbare 

grupper skal prioriteres for å oppnå god og lik helse i befolkningen (WHO 1998). 

Norske myndigheter fremhever også folkehelseperspektivet knyttet til 

rusmiddelavhengige i sentrale dokumenter. I opptrappingsplanen for rusfeltet 

(Helse- og omsorgsdepartementet 2007b) er et tydelig folkehelseperspektiv er et 

av hovedmålene. I planen understrekes behovet for tiltak i bekjempelse av 

rusavhenighet, både primær og sekundæreforebyggende tiltak. Forskning og 

erfaringsutveksling nevnes som to av disse tiltakene. 

Generelt byr rusmiddelavhengighet på store utfordringer i store deler av verden, 

både med tanke på alvorlig kriminalitet og menneskelige lidelser. Det fremheves i 

Nasjonal strategi for å utjevne helseforskjeller (Helse og omsorgdepartementet 

2007a) at rusmiddelavhengige er en gruppe mennesker med langvarige 

levekårsproblemer. Tungt belastede rusmiddelavhengige regnes der som blant de 

mest vanskeligstilte i Norge med omfattende helseproblemer.  

I 2004 fikk rusmiddelavhengige i Norge offisiell status som syke. Behandling for 

misbruket og ringvirkninger var ikke lenger en sosialtjeneste, men en 

spesialtjeneste. 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Rusmiddelpolitikk handler om solidaritet med medmennesker og om samfunnets 

evne til solidaritet. Det handler om å gi bedre hjelp, at fellesskapet stiller opp. 

Regjeringens rusmiddelpolitikk, så som den beskrives i Opptrappningsplanen for 

rusfeltet (Helse og omsorgsdepartementet 2007-2008) skal bygges opp på 

solidaritet med dem som rammes av rusmidlenes negative konsekvenser. Planen 

er blitt til i samarbeid mellom berørte departementer. Rusmiddelavhengighet 

handler om sosial ulikhet, om samfunnsutvikling, om utstøting av dem som ikke 

lykkes og om å mestre utfordringer i skole og arbeidsliv. Det er de grunnleggende 

politiske veivalgene som betyr mest for rusutviklingen i samfunnet. Det 

bestemmer om vi har et sterkt fellesskap, eller om hver enkelt skal være sin lykkes 

smed. 

Opptrappingsplanen viser regjeringens satsingsområde på rusfeltet. Hele rusfeltet 

skal ses i sammenheng, samtidig skal det forankres i regjeringens helhetlige 

politikk. Det handler om å få til de gode tjenestene der brukerne står i fokus og det 

presiseres menneskers rett til verdighet selv i de mest krevende situasjoner. 

Tjenestene skal bygges rundt enkeltmenneskers behov for hjelp. 

Behandingsapparatet må være så fleksibelt at brukerne kan følges opp og hjelpes 

der de er og når de er der. Både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten trengs 

det flere lavterskeltilbud (Helse- og omsorgsdepartementet 2007-2008). 
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Lavterskeltiltak 

Lavterskeltiltak er opprettet for å gjøre hjelpen lett tilgjengelig for brukerne. På 

denne måten når man flere, og intensjonen er at den enkelte skal få raskere og 

bedre hjelp ut fra sitt ståsted. 

I tilegg til lavterskel møtested, finnes det mange steder i landet både lavterskel 

botilbud og lavterskel helsetiltak. Dette er tiltak som tilbyr hjelp til brukere på 

deres premisser. Det er høy grad av toleranse for rus, ingen timebestilling, tilbudet 

er gratis og tilgjengeligheten er høy. I Oslo får man tilbudet gjennom 

helsestasjoner sentralt plassert. De viktigste arbeidsoppgavene er: 

Smitteforebygging, helseundersøkelser, sårbehandling samt å gi råd og veiledning 

i andre rusrelaterte helseproblemer. I tilegg drives det samarbeid og aktivt 

motiveringsarbeid i forhold til andre deler av helsetjenesten. 

Hovedmålgruppen i lavterskeltiltakene er langtkomne rusmisbrukere med et ofte 

intensivt rusbruk og som ikke benytter seg av det ordinære helsetilbudet.  

SINTEF evaluerte i 2008 lavterskel helsetiltak i fire store byer i Norge. Brukerne 

av tiltakene ble karakterisert på følgende måte: 

… Brukerne er i stort sett tungt rusmiddelavhengige som ruser seg 

hyppig, og har vært rusavhengige i mange år. 

Gjennomsnittalderen er omtrent 39 år, men 10 prosent av 

brukerne er under 26 år. De vanligste rusmidlene er opioder, 

benzodiazepiner, amfetamin og cannabis. Det er mange 

kombinasjoner av ulike rusmidler, og mange brukere som benytter 

kombinasjoner med høy risiko. For eksempel benytter 95 av 400 

brukere kombinasjon mellom heroin og rohypnol, og 80 bruker 

heroin i kombinasjon med alkohol. Alkohol oppgis som eneste 

rusmiddel for 13 brukere. Mange har store helseproblemer. 

Spesielt har mange alvorlige/veldig alvorlige problemer knyttet til 

tannhelse. Det er også svært mange som har problemer med 

psykisk helse, boligsituasjon og kontakt med familie…(Ådanes et 

al.2008, s.16). 

Skadereduksjon  

Skadereduksjonsprinsippet handler om å begrense skadene innenfor den 

virkeligheten som den enkelte lever i. På den ene siden arbeider de ansatte med å 

redusere skade, jobbe på brukernes premisser og ha en lav terskel. På den andre 

siden jobber man med motivasjon, ikke bare til økt egenomsorg, men også til ett 

bedre liv. Man legger opp til å ha fokus på mestring i hverdagen, slik som sosiale 

ferdigheter, adferd og lignende. Dette tilsier at ansatte antageligvis ofte ser på 

brukerne som omsorgstrengende, selv om brukeren selv ikke nødvendigvis ser på 

det slik (Johansen & Myhre2004). 

 

Skadereduksjon er altså et alternativ til sykdomsmodellen og dens moralistiske 

modellen som har vært brukt i forhold til rusbruk og avhengighet. 

Sykdomsmodellen har fokuset rettet mot individet, mot det somatiske, mot rett 

behandling. Tradisjonell behandling blir omsorgen rettet mot brukeren mer som 

en sosial enhet, der vekten av tilhørighet og felleskap med andre får stor plass. 
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Man benytter seg også mye av tankemessig bearbeiding. Innen skadereduksjon 

har man hovedfokus på ”her og nå”, at vi som personell er fleksible og 

improviserer i større grad enn de andre modellene som nevnt over. Innenfor 

skadereduksjonstenking har man innsett at det idealistiske samfunn uten rus ikke 

finnes og at det heller ikke vil komme til å gjøre det. Det vil alltid finnes 

mennesker som bruker rusmidler og som gjennom dette utviser risikoadferd og 

skader. Det er konsekvensene og den livssituasjonen som brukeren etter hvert 

havner i, som er fokus for skadereduksjonstenkningen.(Marlatt 1998) 

Bakgrunnen for at en begynte å ta til orde for skadereduksjon når det gjaldt 

rusmiddelavhengige, var først og fremst hiv epidemien og kampen for å begrense 

spredningen av det dødelige viruset. Et viktig siktemål var å finne tiltak som la 

forholdene til rette for at injiserende brukere ikke skulle dele sprøyter. Man kan si 

det slik at det var de ulike måtene å dele ut sprøyter på, som sies å være det som 

utløste den internasjonale debatten om skadereduksjon som virkemiddel i 

rusmiddelpolitikken. Videre sier man at skadereduksjon blir brukt som en felles 

betegnelse for ulike typer tiltak som både tar sikte på å redusere og lindre de 

direkte, akutte helsemessige skadene av rusmiddelbruk og de mer langvarige 

skadene som brukerne ofte lider under på grunn av selve misbruket eller livsstilen 

dette livet medfører. Prinsipielt er det ikke noe nytt tiltak. Flere av de tradisjonelle 

tiltakene for eldre, marginaliserte og utstøtte alkoholikerne ble opprettet i sin tid 

for å redusere eller lindre lidelsene som et langvarig bruk kan medføre. Først og 

fremst dreier det seg om de individuelle skadene for den enkelte, men også om 

tiltak som tar sikte på å redusere de samfunnsmessige kostnadene av et skadelig 

rusmiddelbruk (Helse- og omsorgdepartementet 2003-4). 

Det finnes ikke noen motsetninger mellom skadereduksjonstenkningen og fokuset 

på behandling, Man strever som hjelper på begge områdene for at den enkelte 

bruker skal få et bedre liv. Det handler om er at skadereduksjonstenkningen legger 

større vekt på å motvirke avhengighetens konkrete virkninger her og nå, mens 

behandlingstenkingen legger hovedvekt på å få den rusmiddelavhengige rusfri.  

Hensikt 

Hensikten med studiet er å få en dypere kunnskap om hvordan personalet som 

jobber på et lavterslelsted for rusmiddelavhengige, tenker om hva god omsorg er 

og om hvordan de bruker berøring bevisst i sitt omsorgsarbeid. 

Forskningsspørsmål 

-Hva legger de ansatte i begrepet god omsorg? 

-Hvordan ser de ansatte på berøring som en del i den gode omsorgen?  

I oppgavens fortsettning behandles ulike aspekter av begrepet omsorg.  

 

OMSORG 

Begrepet omsorg er sentralt i studiet. Det handler mye om møter mellom 

mennesker. Den hjelpesøkende vender seg til den andre for å få hjelp, og det er da 

en selvfølgelighet at den som yter hjelp skal svare på appellen fra den som søker 
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hjelpen. En relasjon i denne sammenheng består av to parter, hvor den ene er i 

behov av omsorg og den andre er profesjonell hjelper. Den ene parten har en 

lidelse, et problem, et ønske eller et behov og den andre parten har evne, 

kunnskap, makt eller mulighet til å gi det den andre trenger.. 

I avsnittet beskrives først omsorg og hva det generelt innebærer, deretter 

beskrives møtet som har en sentral rolle i omsorgen. Vår forståelse av kroppen er 

sentralt i omsorgsarbeidet innom oppgavens område, og beskrives derfor spesielt. 

Til slutt settes søkelyset på berøring som en grunnleggende kvalitet i 

omsorgsarbeidet. 

Kari Martinsen fra Norge er en av de nordiske sykepleieteoretikere som har 

bidratt til mye av teoriutviklingen i sykepleievitenskapen når det gjelder 

omsorgsteori. Katie Erisson fra Finnland er også en sentral sykepleieteoretiker 

som forfekter mye av de samme teoriene som Martinsen skriver om. 

Kari Martinsen er utdannet sykepleier og har i tilegg magister i filosofi og er 

professor i sykepleievitenskap. Hovedbudskapet hun forfekter er at omsorg skal 

ligge til grunn i sykepleiefaget (Kirkevold 2003). Grunnen til at jeg velger å ta 

med Kari Martinsen som sykepleieteoretiker er todelt. For det første forfekter hun 

et verdisyn som jeg kan identifiserer meg med og for det andre setter hun 

søkelyset på viktigheten av omsorg, noe dette studiet nettopp omhandler. 

Martinsen (1998) skriver at omsorg er en grunnleggende forutsetning for alt 

menneskelig liv. Dette forklarer hun med at mennesker er helt avhengig av 

hverandre. Dette kommer ekstra tydelig frem når mennesket blir sykt. Videre 

konstaterer hun at omsorg er et mål i seg selv. 

Videre legger Martinsen vekt på tre fenomener som hun mener trer tydelig frem 

når det handler om omsorg (Alvsvåg 2008).  Disse aspektene gir til sammen et 

helhetlig bilde av omsorg for den hjelpende bruker. 

Hun skriver om den rasjonelle siden, der det alltid innebærer to eller flere parter. 

Hun mener videre at forholdet mellom mennesker er det mest betydningsfulle i 

omsorgen og at essensen i omsorgen er at den alltid forutsetter andre. Man skal tre 

inn i den svakes sted for at han skal finne sitt livsmot igjen. Dette forutsetter et 

fellesskap og krever at hjelperen engasjerer seg og er nysgjerrig i forhold til 

pasientenes behov og situasjon (Kristoffersen 2005). 

Det andre aspektet hun forfekter er at vi blir bundet sammen gjennom de praktiske 

handlingene som vi gjør sammen med brukerne. Og det er på den måten vi lærer å 

forstå den andre. Martinsen begrunner dette med at vi er på mange måter det vi 

gjør. Hjelpen skal gis ut fra tilstanden som den hjelpetrengende befinner seg i og 

han skal få være deltagende i den hjelpen som gis. Dette for at brukeren ikke skal 

føle seg umyndiggjort. I omsorgsrelasjoner er det snakk om hvordan vi viser 

omsorg for hverandre gjennom praktiske og konkrete handlinger (Alsvåg 2008). 

Til slutt handler omsorgen om hvordan vi forholder oss til den andre i en konkret 

situasjon. Den moralistiske handlingen skal ifølge Martinsen handle om 

nestekjærlighet til et medmenneske. Det handler om og verken undervurdere eller 

overvurdere pasientenes evner til egenomsorg. En vil i enhver situasjon måtte ta 

vurderingen og utfordringen om hvilken handling som vil være både riktig og 

godt i forhold til brukerens situasjon (Kristoffersen 2005). 
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… Å se med hjertes øye, med det deltagende oppmerksomme øye, 

får den andre til og tre frem som betydningsfull. Alle sanser vi det 

samme, øyets forståelse er ledet av sansingen. Forståelsen derimot 

har et maktutøvende virke, og vi forstår forskjellig… (Martinsen 

2000.s21). 

Det er naturlig å omtale det som finnes av omsorg på møtestedet som 

omsorgsarbeid. Denne type omsorg utføres i lønnet tjeneste. Videre forutsetter 

Omsorg, som mange forfattere påpeker, en relasjon mellom to eller flere 

mennesker (Eide & Eide 2007, Basberg 1999 mfl). Man skiller mellom tre typer 

omsorgsrelasjoner; symmetriske, underordnings- og avhengighetsrelasjoner. 

Symmetriske og underordningsrelasjoner blir ikke videre omtalt. I denne 

oppgaven har det vært den omsorg som knyttes til en avhengighetsrelasjon som er 

blitt belyst. 

Avhengighetsrelasjon innebærer i denne sammenheng at omsorgen får en helt 

spesiell dimensjon.  

… På den ene siden står kravet om nærhet, det spesifikke og 

situasjonsbestemte, hensynet til den enkelte og hva han eller hun 

har behov for akkurat nå. På den andre siden står kravet om 

effektivitet, lik behandling, objektivitet i vurderinger av 

situasjoner, og anvendelse av universelle prinsipper…( Basberg 

1999.s 22) 

Møtet som en form av berøring 

Vi må få vår identitet bekreftet for å bli en del av det menneskelige fellesskapet. I 

dette fellesskapet formidler vi informasjon ved foreksempel å røre ved hverandre 

eller vise omsorg nonverbalt. Gjennom ord og ordløse signaler erfarer vi de andre 

gjennom våre sanser spesielt gjennom huden og blikket. Dersom dette oppfattes 

som positivt og verdifullt, tar vi imot det som en ny del av oss selv. Eller 

omvendt- den samme berøringen fra en vi missliker, oppfattes som smertefull og 

forulempende, den fører til tilbaketrekking og avvisning av en situasjon vi ikke 

ønsker å være en del av. Måten man oppfatter signalene på har derfor både 

kvalitative og kvantitative aspekter, fra den minste antydning til den sterkeste 

påvirkning. Vår reaksjon på å bli berørt er ikke avhengig av intensiteten, men 

heller av en bestemt situasjon og vårt forhold til det som rører ved oss. 

Reaksjonen på berøring skjer jo ikke i huden, den rekjennes og bearbeides først i 

hjernen. Slik vurderes berøringen i forhold til våre tidligere erfaringer som 

kjærtegn eller overgrep. 

Det skjer alltid noe med oss når vi møter andre, men de færreste er 

oppmerksomme på at det skjer noen faste handlingsmønstre, bestemt av både 

medfødte og kulturelle regler. Vi registrerer kroppsbevegelse og holdning, håret, 

klærne og lukten. Allerede på avstand får vi et inntrykk av den andre. Ettersom vi 

kommer nærmere, får vi mer informasjon om detaljene, både utseendet og av 

lukten. 

Håndtrykket gir en informasjon hva slags forhold det er mellom oss. En tørr varm 

hånd signaliserer sosial kontroll, en kald og klam hånd forteller om usikkerhet og 

utrygghet. Huden formidler alltid sannheten om den andre. Gjennom huden 

sender vi en rekke signaler på hvordan vi har det- om hvem vi er og gjerne vil 
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være. Den forteller oss om våre indre spenninger og forventninger, vår angst og 

usikkerhet, vår sosiale kontroll. Det er dette som er grunnen til at man bruker så 

mye tid og energi på å forme oss gjennom vårt synlige ytre. De ulike ”utrykkene” 

forteller oss om vårt biologiske og sosiale ståsted (Fyrland 2002). 

… Om den første er jeg, så er den andre mitt medmenneske. Jeg 

vet at jeg tenker og føler og jeg vet også hvordan jeg tenker og 

kjenner og jeg har gjort mine livserfaringer…   

(Birkestad 2008 s. 9) 

Det er vesentlig for oss hjelpere å se på hvordan vi fungerer. Kanskje er det 

nettopp vår egen angst som stopper oss fra å være ”Hos” brukeren i vanskelige 

situasjoner. Noe av utfordringen er å klare å være tilstede for brukeren og og ikke 

flykte. Angst er et allmenneskelig fenomen skriver Kirkegaard (2005). Nordens 

største åndshøvding, hevder videre at angsten skapes i valgets kval, og at det å 

velge er smertefullt. Det er ikke vi alltid klarer å innrømme at vi unnlater å velge 

eller foretar lettvinne valg som hjelpere. 

 

Berøring 

Fysisk berøring er et grunnleggende behov for utviklingen av mennesket og vil 

gjennom livet ha en stor betydning for følelsen av tilhørighet og aksept. Fyrand 

(2002) legger vekt på at hudkontakt er en viktig måte og både motta og formidle 

følelser på. Videre sier han at dette med berøring betyr mer enn ord. Mennesket 

berøres ikke bare gjennom sansereseptorene i huden, men også gjennom 

bevegelser, blikk, lyder og lukter. (Fyrand 2002). 

 

Birkestad (2008) skriver at i arbeid med berøring får man hele mennesket i sine 

hender. Alle mennesker har sitt indre liv som kan være fantastisk å få ta del av. I 

berøring påvirkes som kjent hele mennesket. Man får mindre depresjoner, man får 

bedre søvn, økt kommunikasjonsmestring og ikke minst økt livskvalitet. 

… Hendene er alltid med deg. Bruk dem på riktig måte i ditt 

arbeid og du kommer til å bli rikelig belønnet…(Birkestad 

2008.s10)  

Ved sykdom eller på annen måte kommunikasjonsvanskligheter minsker 

muligheten for å søke berøring hos andre mennesker. På den måten oppstår i noen 

tilfeller en situasjon at man får for lite berøring. Denne mangelen må da vi som 

helsepersonell eventuelt dekke og det er viktig å være seg bevisst viktigheten av 

dette. Videre sier Birkestad at et par pleiende hender kommer brukeren alltid å 

huske. Man kan kunne si at berøring er en omsorgspedagogisk innsats. Hvilke 

metoder som brukes på mennesker innen pleie og omsorg må selvfølgelig følges 

av de regler som gjelder og naturligvis med full respekt for den enkelte og hans 

integritet. Berøring brukes derfor ved personens eget behov og gis kun hvis han 

/hun vil ha det (Birkestad 2008). 

… Berøring kan være å få. Berøring kan være å gi. Berøring kan 

være å ta. Berøring kan være å avvise. Berøring kan være å bli 

avvist…(Bunkan 2008.s 30). 
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Behandling betyr å håndtere, det vil si å berøre. Fra gammelt av har 

Håndspåleggere lagt hender på folk for å helbrede. Og de fleste hjelpere i denne 

sammenheng arbeider på individplanet. De ansatte bør vite noe om berøringens 

virkning og om grensen mellom profesjonell og privat berøring. Som tidligere 

beskrevet ser det ut til at behovet for berøring har en grunnleggende innvirkning 

på helsen. Nærheten som en positiv berøring gir, åpner for betroelser og innblikk i 

en brukers liv på en helt spesiell måte.  

De ansatte bør stille seg følgende spørsmål: Hva tror jeg brukeren føler når jeg 

berører? God virkning av terapeutisk berøring fremkommer først og fremst der 

relasjonen er god. Det er ikke likegyldig hvem som berører, hvorfor 

vedkommende berører og når berøringen skjer. Det er derfor viktig at man setter 

seg inn i pasientens normer i størst mulig grad før berøring. Det er viktig å vise 

respekt for andres oppfatning av distanse i forbindelse med en samtale ol (Bunkan 

2008). 

Det kan tenkes at gjennom økt velvære og av tanken/følelsen om at noen bryr seg 

om en, forplantes videre til brukerens eventuelle videre handlinger. 

Fra et forskningsmessig ståsted kan det være viktig å se på om dette ser ut til å 

bety noe for brukeren og om eventuelt den psykiske helsen kan bedres for en 

kortere eller lengre tid. 

Sett ut fra et folkehelseperspektiv så kan man kanskje tenke at fenomenet 

berøring og følelsen det gir, kan gi endret adferd og forhåpentligvis forebygging 

av fremtidige helseproblemer.  

Tidligere forskning om omsorg og omsorgsarbeid  

For å få samlet inn relevant litteratur har jeg benyttet meg av biblioteket på 

Kongsvinger, samt flittig benyttet meg av muligheten for fjernlån gjennom 

biblioteket. Videre har jeg gjort artikkel- og litteratursøk i ulike databaser.  

Jeg har benyttet databasen Bibys når jeg har søkt etter faglitteratur, og i søket etter 

forskningsartikler har jeg benyttet meg av SweMed og PubMed. Søkeordene jeg 

benyttet var omsorg, berøring, respekt, skadereduksjon og lavterskeltiltak. 

Jeg fant to litteraturstudier som kan være nyttige å se på i denne sammenheng. 

Den første omhandler bevisstheten rundt berøring og hvordan holdninger og 

kunnskaper om fysisk berøring kan bidra til å redusere psykiske plager hos 

sykehjemspasienter med langtkommen demens, forfatter er Veronika Volent. 

Denne studie omhandler en annen brukergruppe, men det kan allikevel være 

interessant å se på grunnverdiene og kunnskapen rundt bevisstheten av det å gi 

fysisk berøring. ( bibsys.no). 

Den andre litteraturstudien omhandler stigmatisering av rusmiddelavhengige og 

hvordan sykepleiere og andre bør møte denne gruppe mennesker når de blir 

innlagt ved et akuttmottak. Fokuset her er at vårt syn på den rusmiddelavhengige 

som den vanskelige pasienten og at dette kan få konsekvenser for hvordan 

brukeren blir møtt av hjelpeapparatet (bibsys.no). 

De ulike kombinasjonene av søkeordene ga mange treff i flere av databasene. 

Men de fleste artiklene handlet om berøring i form av massasje og healing eller 

omsorg til andre kategorier mennesker. De hadde et annet fokus på berøring og 
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omsorg, samt at de, på lik linje med oppgavene over, ikke direkte omhandlet 

brukergruppen jeg har fokus på. 

Det er skrevet mange artikler om viktigheten av berøring hos nyfødte, innen 

eldreomsorgen og innen flere typer av skader og handikap. Men altså ingen om 

brukere som benytter seg av et lavterskeltiltak. 

Jeg fant noen artikler som allikevel kan være interessante å se på. Den første var 

en studie som viste at massasje kan ha god effekt på brukere som sliter psykisk. 

Om disse pasientene hadde et rusproblem vites ikke (Alternativ.no 2006). 

Den andre artikkelen handlet om hvilke oppfatninger, holdninger og erfaringer 

sykepleiere har fra bruk av berøring i psykiatrisk behandling. Den handler om at 

målrettet berøring alltid har hatt til hensikt å hjelpe pasienten, og man setter 

søkelys på hva slags oppfattninger og erfaringer sykepleiere har ang dette 

(Sykepleien 2008). 

Jeg fant også en artikkel som omhandler Omsorgens grunnlag, fenomener og 

vilkår, skrevet av Oddvar Førland (2010). Den tar for seg hvordan disse 

begrepene kan forstås ut fra ulike fagtradisjoner. Her forstås omsorg som et 

grunnvilkår som heftes ved tilværelsen og som gir den sin bestemte rettning. Dette 

er en artikkel som forklarer innholdet og betydningen av begrepene og kan 

således tilføre teorien noen viktige betraktninger (Michaelquarterly.no 2010) 

Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet. Studiet sier noe om kjærlighetens viktige 

rolle i omsorgsarbeidet. Herdis Alvsvåg (2010) skriver om helsepersonell og den 

profesjonelle holdningen vi må ha i forhold til kjærlighet. Hun har fokus på at vi 

må vise nestekjærlighet og opptre kjærlig også ovenfor pasienter der den spontane 

kjærlighet mangler (Michaelquarterly.no 2010) 

Berøring innen rus og psykiatri er et ganske lite utforsket område, og det er for 

meg som forfatter ikke mulig å gi et klart svar på når det er riktig med berøring 

sett fra et forskningsmessig syn. Jeg synes personlig det er en tankevekker, hvis 

det er slik som mitt resultatsøk viser, at det er gjort så lite forskning rundt et så 

livsviktig behov, rundt en så utsatt brukergruppe. 

 

METODE 

Kapitel 3 beskriver metoder for datainnsamling og analyse, samt etiske 

overveielser. 

Kvalitativ metodikk og fenomenologi 

Med kvalitativ metodikk menes metoder for å samle, systematisere, analysere, 

tolke og validere kvalitative data. 

I denne studien er intervju brukt som kvalitativ tilnærming for datainnsamling. 

Videre er det empiriske materialet tolket og analysert gjennom kvalitativ 

innholdsanalyse. Årsaken til dette er særlig studiens fokus på det individuelle 

perspektivet. I utgangspunktet finnes det ikke noe objektiv sannhet i forhold til 

studiens forskningsspørsmål. Formålet er å forstå og se sider ved 

intervjupersonenes arbeidsdag og hva som er viktig sett fra deres eget perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2010). 
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Fenomenologien tar utgangspunkt i menneskets opplevde verden, og objektivt 

strukturering av opplevelsene som blir beskrevet. Objektiv betyr at det man 

beskriver en allmenngyldig. 

Fenomenologi blir ofte fremstil som ”læren om det som kommer til syne og viser 

seg” Altså oppmerksomheten rettes mot verden slik den erfares for subjektet. 

Videre er det i fenomenologien en interesse for å forstå menneskelige handlinger 

og begivenheter ut fra aktørenes eget subjektive perspektiv. Mennesket er 

intensjonelt, den menneskelige handlingen er et utrykk for en streben i bestemte 

rettinger. Edmund Husserl (1859-1938) regnes som grunnleggeren av 

fenomenologien. Han utviklet og endret sine meninger ganske radikalt mens han 

levde, også hans tenkning var i bevegelse. Husserls arbeider har vært 

inspirasjonskilder for filosofer i den senere tid (Thornquist 2002). Jeg inspireres 

spesielt av fenomenologisk tenkning nettopp fordi den setter søkelys på 

erfaringene vi har om et tema og ikke nødvendigvis fra hva teorien sier. 

Intervjuundersøkelse som metode 

Et semistrukturert livsverdenintervju brukes når temaer skal forstår ut fra 

intervjupersonens egne perspektiver. Den søker å innhente beskrivelser av 

intervjupersonens livsverdi, og særlig fortolkninger av meningen med 

fenomenene som blir beskrevet. Det ligner veldig på en samtale, men har som 

intervju et formål. Det er verken en åpen samtale eller en lukket 

spørreskjemasamtale. Man benytter en intervjuguide som sikter seg inn på 

bestemte temaer. 

Intervjuundersøkelsen ble gjennomført i sju etapper, i tråd med de retningslinjer 

Kvale og Brinkmann (2010) anbefaler. 

Tematisering. Studiens hovedtema er viktigheten av omsorg og særlig berøring 

som en del av omsorgen til brukere av lavterskeltiltak. Bakgrunnen for valget av 

tema er at kunnskapen eller fokuset på faktorer som kan påvirke brukerne positivt 

synes for meg som mangelfull. Studiet retter søkelyset på ansatte som til daglig 

jobber med denne brukergruppen og ser spesielt på faktorer som kan oppleves til 

hinder for berøring. 

Planlegging. For og gjennomføret studiet har det vært nødvendig å vurdere både 

etiske sider ved undersøkelsen og planleggingen i forhold til tidsplan og egen 

livssituasjon. Jeg har lagt vekt på å sikre god informasjon til mine informanter i 

forkant av undersøkelsen. 

Intervjuing. Det ble utarbeidet en intervjuguide. I prosessen med å utvikle 

intervjuguiden ble det lagt vekt på og ikke stille ledende spørsmål, samtidig som 

de skulle være semistrukturert. Intervjuene ble i sin helhet tatt opp på lydbånd. Og 

intervjuene ble tatt opp på deres egen arbeidsplass. 

Transkribering. Alle intervjuene er transkribert ord for ord. Transkribering er den 

første delen av en analyse, en måte å gjøre seg kjent med data og derfor er 

transkriberingen utført av forfatteren. Intervjuene ble transkribert senest 4 dager 

etter at de var gjennomført. 

Analysering. Jeg har analysert svarene ut fra spørsmålene jeg har stilt og tatt for 

meg hvert spørsmål for seg.   
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Verifisering. I tråd med Kvale og Brinkmann sine anbefalinger når det gjelder 

verifisering, er det lagt vekt på gode beskrivelser av framgangsmåte. Målet er på 

den måten å bygge opp tillit og troverdighet til arbeidet generelt og resultatene 

spesielt. 

Rapportering. Jeg har lagt vekt på å holde meg innenfor vitenskapelige kriterier. 

Hensikten med studiet er at den kan gi nyttig informasjon og bevissthet rundt 

temaene som blir tatt opp. 

Utvalg og innsamling av data 

Utvalg 

Jeg har kommet frem til at det er de ansatte som skal være mine informanter. I 

utgangspunktet hadde jeg tenkt å intervjue brukerne. Men de etiske aspektene gjør 

det vanskelig å gjennomføre en brukerundersøkelse. Dette fordi det omhandler en 

sårbar gruppe mennesker som befinner seg i aktiv rus. Man skal innhente 

informert samtykke til å delta i studien, sikre anonymitet samt vurdere 

stressopplevelser og eventuelt endret selvbilde. Dette ser jeg for meg kan bli 

veldig komplisert om ikke umulig å gjennomføre. 

Jeg kontaktet et relativt nyoppstartet lavterskeltiltak i en kommune på Østlandet. 

Jeg valgte et lavterskeltiltak som jeg ikke selv har vært jobbmessig involvert i, 

dette fordi jeg ville være sikker på at resultatet ikke ville komme i konflikt med 

eget arbeid. Dette så jeg på som viktig da det speiler hele tiltakets bredde og 

synspunktene kom fra mennesker med helt forskjellig alder, utdanning og 

posisjon. På den måten ble det er vidt spenn i både alder og erfaring.  Det var 

viktig for meg å forsøke å få med alle som jobbet ved tiltaket. Jeg snakket med 

hver enkelt og avtalte tidspunkt som passet den enkelte best. Til sammen ble dette 

syv informanter. Erfaringen fra den yngste uerfarne miljøarbeider på 20 år, til den 

litt eldre og mer rutinerte avdelingsleder med høyskoleutdanning som hadde 20 

års lenger fartstid.  Det at jeg er kjent med miljøet og tildels omgivelsene 

deltagerne arbeider i ser jeg på som en fordel, da man kommer raskere til kjernen 

av problemstillingen, uten å måtte bruke mye tid på å sette den enkelte inn i 

hvordan dette miljøet fungerer. Jeg valgte derfor i forkant av alle intervjuene å 

informere deltagerne om hvilke erfaringer jeg har fra arbeid i dette miljøet. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden er bygget opp som nevnt tidligere i teksten semistrukturert, med 7 

hovedspørsmål og tileggspørsmål til hver av disse. Spørsmålene som ble stilt 

handlet om den enkeltes hjelpers refleksjoner og tanker om temaene omsorg og 

berøring, samt viktigheten og fokuset den enkelte hadde på disse områdene. I 

noen av intervjuene ble det benyttet underspørsmål, der det var naturlig å stille 

oppfølgingsspørsmål i forhold til hovedsvaret den enkelte ga. 

I dette arbeidet var det viktig å ha fokus på undersøkelsens kjerne, det å få fram 

tanker og refleksjoner rundt den enkeltes handlemønster ovenfor brukergruppen. 

Intervjuguiden ligger som vedlegg nr 1 i rapporten. 
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Innsamling av data og transkribering 

Intervjuene ble gjennomført i løpet av mars 2012. Alle informantene satte av tid i 

løpet av arbeidsdagen. Intervjuene hadde en dialog- og fortellerform, basert på 

intervjuguiden. Hvert intervju varte i ca 30 minutter. 

Intervjuene ble foretatt på arbeidsplassen til informantene, dette for at 

omgivelsene skulle være tryggest mulig for de som ble intervjuet, og i en setting 

der de er vandt til å forholde seg til tematikken. 

Innledningsvis i alle syv intervjuene sa flere av informantene at det var vanskelig 

å svare konkret og entydig på mine spørsmål. Men etter hvert som de begynte å 

snakke kom det fort frem mange tanker rundt de erfaringene de hadde på området. 

Flere utrykkte at de var overasket over at de hadde så mye å bidra med og 

samtlige uttalte i etterkant at de syntes temaet var svært interessant.  

Informantene var meddelsomme i sine svar på mine spørsmål. En hadde forberedt 

seg til intervjuet med skrevne notater. Alle ga i etterkant av intervjuet eksplisitt 

utrykk for at samtalen hadde vært interessant, fordi det satte i gang refleksjoner 

omkring viktigheten av temaet. 

Innledningsvis ba jeg deltagerne presentere sin bakgrunn og hvor lenge de har 

jobbet i rusfeltet generelt. Dette var interessangt å vite noe om, da tiltaket som 

beskrevet tidligere var relativt nytt på dette stedet. Det er grunn til å tro at 

oppgaver innen tiltaket i stor grad er overlappende og at organiseringen er 

tilsvarende lik på samme type tiltak og derfor overførbart. 

Jeg fikk noenlunde lik struktur rundt de 7 deltagerne i undersøkelsen og min rolle 

i intervjuene var informerende, men samtidig passiv. Jeg la min forforståelse til 

side og lot informantene tale fritt fra spørsmålene. Jeg opplevde det som meget 

nyttig for egen del å sitte på sidelinjen, uten å være styrende i svarene som 

informantene ga. 

Analyseprosess 

Kvalitativ innholdsanalyse ble valgt for den empiriske analysen av datamaterialet. 

Det er ikke et entydig begrep, men består snarere av en mengde teknikker for 

systemisk dataanalyse. Det er som Kvale og Brinkmann (2010) skriver ikke et 

magisk redskap som kan avdekke de skjulte meningsskattene i 

intervjutranskriberingen, men et nyttig verktøy og egnet for noen forskere.  

Det første man gjør er å lese igjennom hele det transkriberte materialet mange 

ganger for å danne seg et helhetsinntrykk. Parallelt med lesingen noterer man ned 

refleksjoner man gjør seg, og for hver ny runde lesning ble det på noen tilføyd noe 

nytt eller man justerer sine observasjoner uten å følge noen systematisk metode 

eller kombinasjon av teknikker. 

Bredden på intervjumaterialet ble ikke så stort, og struktureringen var derfor 

ganske lik. Jeg sammenlignet og fant aspekter på de forskjellige spørsmålene. De 

ble markert med understrekninger i det transkriberte materialet. Deretter tolket jeg 

hvert aspekt for seg under hvert enkelt tema/spørsmål som jeg stilte. 

Det første jeg tenkte da jeg leste igjennom det transkriberte materiellet var: hva er 

nytt og er det noe som går igjen i svarene jeg har fått. Kan jeg få noe informativt 

ut av dette og finnes det tidligere erkjente aspekter ved de fenomenene som 
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utforskes? Jeg forsøkte derfor og fokuserte på å være åpen og følsom ovenfor de 

mange nyansene i det intervjupersonene fortalte. På fenomenologisk vis må 

forskeren forsøke å sette sine egne begreper i parentes, i et forsøk på å oppnå 

maksimal åpenhet ovenfor tekstene slik de fremstår (Kvale & Brinkmann 2010). 

Jeg valgte og analyserte hvert spørsmål for seg. Og så etter helheten i svarene som 

ble markert med understrekninger i det transkriberte materialet. Deretter fokuserte 

jeg på ulike undergrupper innen hvert spørsmål. Jeg hadde ikke så stor bredde i 

intervjumaterialet, så helhetsnivået ble noenlunde likt. 

Hvert intervju fikk hver sin farge. 

Jeg så på likheter og ulikheter, og benyttet sitater for å få en fordypning på det jeg 

analyserte meg frem til.  

Forfatterens eget ståsted 

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning innen rus, avhengighet og 

psykiske lidelser, og har siden 2005 jobbet innenfor ulike skadereduserende tiltak. 

Skadereduksjonstenkingen preger derfor i stor grad mitt syn og min forforståelse. 

Det at jeg selv jobber innenfor skadereduksjonsfeltet ser jeg på som en fordel, da 

jeg kan se nyansene klarere fordi jeg vet hvordan dette miljøet fungerer og 

hvordan dagliglivet kan se ut for en rusmiddelavhengig. Dette er for mange en 

fremmed verden og min gode kjennskap til den, tror jeg gjorde det lettere for 

informantene å komme raskere til kjernen av problemstillingen. Erfaringen min 

kan tenkes å by på metodiske problemer i forhold til Husserls intensjonalitet 

(Thornquist 2002). Denne er som tidligere nevnt, en veksel mellom erfaringen og 

det som erfares. Man skal være bevisst på å legge sin forforståelse til side. Dette 

opplevde jeg som krevende da jeg har mye kunnskap på fagområdet og at jeg 

derfor kan være forutinntatt i forhold til hvilke mekanismer som gjelder på 

området. Det ble derfor viktig å være bevisst på at min erfaring ikke påvirket 

informasjonen som jeg fikk under prosessen.  

Validitet og reliabilitet 

Intern validitet er knyttet opp mot relevans. Har intervjupersonene svart på det jeg 

ønsker å vite noe om? Dette handler i hovedsak om metoden jeg har benyttet er 

hensiktsmessig for å besvare forskningsspørsmålet, samt om man får ønskede data 

ut av materialet ved bruk av valgte metode. I følge Kvale og Brinkmann (2010) er 

forståelsesformen i et kvalitativt forskningsintervju ut fra et fenomenologisk 

inspirert perspektiv spesielt godt egnet når temaer skal forstås ut fra 

intervjupersonens egne perspektiver. Denne formen søker å innhente beskrivelser 

av intervjupersonens livsverden, og særlig fortolkninger av meningen med 

fenomenene som blir beskrevet. Det er semistrukturert, altså verken en åpen 

samtale eller en lukket spørreskjemasamtale. Det gjennomføres ut fra en 

intervjuguide som sirkler inn bestemte temaer.  

Ekstern validitet handler om hvorvidt resultatene er overførbare. Målet mitt er å 

gjengi hva intervjuobjektene tenker om mitt tema. Videre at jeg setter svarene inn 

i en naturalistisk og analytisk- teoretisk sammenheng. Det gir en enestående 

mulighet til å få tilgang til å kunne beskrive den daglige livsverden. Livsverden er 

verden slik vi ser den i det daglige, og slik den fremtrer i den umiddelbare og 



 

- 16 - 

 

middelbare opplevelsen (Kvale & Brinkmann 2010). På den måten kan svarene 

bli gjenkjennbare for andre ansatte i tilsvarende tiltak. Mitt håp er at dette kan 

bidra til økt refleksjon og oppmerksomhet rundt fenomenene omsorg og berøring, 

spesielt innen denne brukergruppen. 

Reliabilitet handler om hvorvidt resultatet er pålitelig, om man kan stole på at de 

resultatene man kommer frem til. Mine informanter hadde ulik bakgrunn og 

erfaring, og jeg mener de er representative for den type tiltak de jobber i. Jeg 

håper og tror det er gjenkjennelig for andre ansatte i tilsvarene tiltak. Det at det 

ble benyttet lydbåndopptak under intervjuene er også med på å styrke 

reliabiliteten. 

Etiske overveielser 

De nasjonale forskningsetiske komiteer har egne retningslinjer for 

forskningsetikk. Denne oppgaven kompromitterer ingen av disse retningslinjene. I 

dette ligger at: prosjektets mål og metode ikke bryter med allment akseptert 

verdisyn, at prosjektet ikke involverer forsøkspersoner, at persondata er 

konfidensielle og at prosjektet ikke vil medføre skade på mennesker, dyr eller 

natur (De nasjonale forskningsetiske komiteer 2009a). 

Som tidligere beskrevet er kunnskapen som man får etter en slik type forskning, 

veldig avhengig av den sosiale relasjonen mellom intervjueren og den som bli 

intervjuet (Kvale & Brinkmann 2010). Faglighet innebærer innhenting av 

informert samtykke, ivaretakelse av anonymitet og forsvarlig lagring av data. 

Selvsagt er også hensynet til informantenes integritet viktig. Videre er risikoen for 

en konflikt mellom forskerens forforståelse og forskerrolle vurdert med hensyn til 

at data ikke skal tolkes ut fra forfatterens egne verdier og hensikter. Dette er 

krevende dersom man har mye kunnskap om et fagområde, og er forutinntatt i 

forhold til hvilke mekanismer som preger miljøet. Jeg har vært bevisst på dette 

under hele prosessen. For som Malterud skriver: 

 … forskeren må i prosess og produkt vise vilje og evne til å sette 

spørsmålstegn ved fremgangsmåte og konklusjoner i eget prosjekt 

i form av tvil og ettertanke…( Malterud 2003, s26). 

Gjennom informasjonskrivet til deltagerne fikk alle informasjoner om bakgrunn 

for undersøkelsen, kort presentasjon om meg som forsker og informasjon at 

deltagelsen var frivillig og at de til enhver tid kunne trekke seg . De fikk også mitt 

telefonnummer, dersom de hadde spørsmål i etterkant av intervjuet. Persondata er 

som nevnt over anonymisert. Et eksemplar av det ferdige resultatet ble jeg bedt 

om å levere til tiltaket der jeg hadde intervjuene.  

Hvis ikke personopplysninger eller annen sensitiv informasjon blir lagret på data, 

er det ikke nødvendig med en formel søknad tin NSD i forkant av 

datainsamlingen. I dette studiet er ikke den sensitive informasjonen lagret og 

således er ikke en formell søknad sendt NSD. 

 

RESULTAT 
Kvalitativ innholdsanalyse er ikke et entydig begrep, men har en mengde ulike 

teknikker fra systematisk dataanalyse. Kvale og Brinkmann (2010) presangterer 
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en bred oversikt over begrep knyttet til prosedyrer, tolkning og troverdighet i 

kvalitativ innholdsanalyse. I denne studien er retningslinjene de forfekter 

hovedsakelig fulgt. 

Å skape kategorier er i følge Kvale og Brinkmann (2010) kjerneaktiviteten i 

kvalitativ innholdsanalyse. Rent praktisk ble analysearbeidet gjennomført ved at 

jeg fant ulike aspekter under samme tema, grupperte disse under hvert spørsmål. 

Dette var en krevende prosess og jeg måtte kontinuerlig justere og forbedre, basert 

på analyseringen av enkeltintervjuene og lesingen av hele datamaterialet. 

 

 

En sammenfatning av funnene i undersøkelsen i form av de 
forskjellige temaene som ble stilt og hvilke aspekter som 
kom frem under hvert av disse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er god omsorg 

Alle var enige i at god omsorg er å gjøre noe som er bra for andre, men hva som 

er bra å gjøre for å gi den gode omsorgen var det delte meninger om. Jag fant 

følgende aspekter av begrepet god omsorg i intervjuene: tilstedeværelse, 

professionell personlighet, ernæring, respekt, og å se den enkeltes behov. 

Tilstedeværelse var et ord som gikk igjen hos flere. Tilstedeværelse kan jo være så 

mangt, dette kom også frem når de snakket om tilstedeværelse og en informant 

beskrev det på følgende måte: 

Hva er god omsorg 

 

 

 

tilstedeværelse, professionell personlighet, 

ernæring, respekt, og å se den enkeltes behov 

Nærhet – en viktig del av 

omsorgen 

berøring, det motsatte av distanse, 

tilstedeværelse, medmenneskelighet, 

sanseskarphet 

Får brukerne god nok 

omsorg? 

forskjellig ståsted, mangel på tid, nonverbal, 

kjemi 

Temaet fysisk berøring, 

hva tenker du? 

omsorg, respekt, berøring, stigmatisering 

Synspunkter på studiets 

tema 

viktig, interessant, medfølelse 
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... God omsorg tjener det komplette mennesket (fysisk, psykisk og 

åndelig). God omsorg revitaliserer og bygger oppunder egen 

omsorgsevne og helse. God omsorg er ensbetydende med 

tilstedeværelse, profesjonell personlighet og ansvarlighet, men 

dette trenger ikke å ta tid. Det kan være et øyeblikk, 5 minutter 

eller en hel dag... 

Det å være bevisst tilstede var alle enige om var noe av det mest sentrale i 

begrepet god omsorg. 

Profesjonell personlighet tolker jeg dit hen at det er å være seg bevisst om 

hvordan man går frem i møtet med andre mennesker. At man har respekt for den 

andre i møtet, at man hilser på brukeren. En videreføring i respekten for en 

persons selvbestemmelsesrett som tar utgangspunkt i allmennmoralen. Det ventes 

at man som hjelper informerer sine pasienter, slik at de blir i stand til å velge selv. 

Et annet ord for dette tenker jeg kan være sanseskarphet. Man bør tenke på det 

nonverbale kroppspråket, som er om enda like viktig eller viktigere en det 

verbale. Det hjelper lite å si at ting er greit eksempelvis, hvis du viser med hele 

din kroppsholdning at det ikke er det. Å være seg dette bevisst viser videre at man 

føler en ansvarlighet for de signaler man sender ut. At det man sier og det man 

gjør faktisk stemmer overens. Man må forholde seg nøytralt, ikke være partisk. 

Profesjonell personlighet er også det å evne og sette grenser slik at det blir 

forutsigbart for brukeren og at man står for sine ord. 

Et annet tema som gikk igjen var at det å sørge for at brukerne fikk i seg god 

næring absolutt var en del av den gode og viktige omsorgen som de ga på 

informantenes møtested. Og sørge for at brukerne ikke gikk helgen i møte med et 

tomt kjøleskap var en ting man forsøkte å fange opp og gjøre noe med. Man 

erkjente at det ikke alltid var like lett å følge opp, da brukerne av stedet har 

forskjellig oppfattning om viktigheten av det god ernæring egentlig betyr i 

egenomsorgen. Rustrangen og avhengigheten av rusmidler er så sterk at dette 

alltid prioriteres først. Alle penger eller verdier man har omsettes som oftest i 

rusmidler. Jaget etter neste dose er konstant. Eksempelvis blir tannstell forsømt og 

man får ofte omfattende skader på tennene som følge av dette. Noen rusmidler 

skader også tennene betydelig. Fokuset på god næring blir nedprioritert og man 

ser også veldig ofte at brukerne ikke får i seg næringsrik mat på grunn av nettopp 

dårlig tannstatus. Man kan oppleve at noen bagatelliserer dette og da er det ikke 

like enkelt og nå frem med det viktige budskapet.  

Respekt var også et ord som ble snakket om hos de fleste i denne sammenheng. 

Respekt kan være mye. Det kan være å hilse på hver og en på en ordentlig måte 

for å vise at du ser ham/henne, lytte til hva de sier, at du tar dem på alvor. 

... Jeg synes det er viktig og først og fremst å se dem og møte dem 

på det nivået de er på en måte. .. god omsorg blir for meg å se 

dem, ha tid til dem uansett om det er litt hektisk her.. at du faktisk 

tar deg tid. Ja, eksempelvis når de kommer hit da. Du hilser på 

dem, gir dem en klem eller klapp på skuldra eller... ja du møter 

dem med respekt... 

Å forsøke å se det enkeltes behov og å prøve å forstå hva den enkelte trenger er en 

del av den gode omsorgen. Dette kan eksempelvis være praktiske ting slik som 

hjelp til timebestilling, hjelp til å skrive søknader eller lignende. Men det kan også 
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være å se sårbarheten bak det yttre, lytte og lese kroppsspråk, ta initiativ til en 

samtale selv om ikke brukeren ber om det. Hele tiden å tenke: ligger det noe mer 

bak, er det såret som er det egentlige problemet her, eller ønsker egentlig 

pasienten hjelp eller snakke om noe helt annet? Vi må hele tiden være åpne som 

hjelpere, være på tilbudsiden og vise tillit. 

Nærhet – en viktig del av omsorgen  

Nærhet er et sentralt begrep når man snakker om god omsorg og nærhet kan bety 

så mangt. Det kan bety berøring, det motsatte av distanse. Jeg tolker det dit hen at 

har man en jobb man går inn for med hele seg, da har man også med seg nærheten 

og hva det innebærer for den enkelte. Man tar jobben og rollen sin på alvor og 

ikke minst man tar brukerne på alvor. 

... Nærhet tenker jeg er viktig, for hvis du holder distanse.. her er 

en gylden middelvei og du skal jo ikke sluke dem med hud og hår. 

Overhode ikke, men du skal vise at du er der, er der for dem. Og 

det.. jo at jeg ikke stivner som en stokk om noen tar rundt meg.. 

selv om det eksempelvis lukter pyton.. eller noen har det veldig 

tøft, da viser du det med en klapp på skulderen... 

Ordet nærhet kan kanskje for mange bety at det er litt intimt på en måte. For man 

må jo være tilstede enten fysisk eller mentalt for å kunne gi nærhet. For å få til et 

godt mellommenneskelig samspill trengs det også at man er nær den man skal ha 

samspillet med..Igjen kommer ordet sanseskarphet frem. At man senser hva den 

enkelte har behov for, eller ivertfall forsøker. 

En av informantene utrykte seg slik: 

... Nærhet betyr medmenneskelighet, nærhet betyr tilstedeværelse. 

Nærhet er en berøring, som rører en person til en følelse til og selv 

å få verdighet, viktighet og eksistens. Disse følelsene er i seg selv 

helsefrembringene. En berøring kan være et fysisk håndlag, eller 

en klem, men kan også ta form som et blikk, ord eller en aktivitet, 

som eksempelvis et sårstell... 

Det kommer også frem i intervjuene at nærhet er viktig i den sosiale biten på 

arbeidsplassen. At brukerne føler de har noe å gå til og at de ikke er alene. De kan 

møte likestilte og være i et miljø som de føler ikke stigmatiserer dem, altså ikke 

setter dem i bås eller mer nøyaktig at man går ut fra at de er slik eller slik. Denne 

brukergruppen er jo like forskjellig som alle andre medmennesker er forskjellige. 

Får brukerne god nok omsorg? 

Hva er god nok omsorg og hvem skal bestemme det? Det blir opp til hver og en 

av oss hva vi synes er god nok omsorg. Alle vi mennesker har forskjellig ståsted. 

Noen trenger mindre omsorg, mens andre trenger mer. Mine informanter snakker 

mye om mangel på tid når dette temaet kommer opp. De føler at de ikke får gitt 

god nok omsorg, tiden strekker ikke til sier de. Dette kan være litt motstridende. 

Kanskje er det slik at et blikk er godt nok noen ganger, kanskje er det ikke mer 

som skal til iblant. Eller det nonverbale, et smil er bedre å få enn ikke noe smil.. 

... Dagens helsevesen beveger seg i en retning hvor god omsorg 

stadig blir mer vanskeliggjort. Begrensninger som økonomi, 
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tidsklemma og teknologiske nyvinninger kan utfordre omsorgen. 

Allikevel er god omsorg av en slik karakter at den finner en plass 

selv i de trangeste økonomiske kår, den mest stressende hverdag, 

eller under iskalde naturvitenskaplige forhold... 

Slik jeg forstår dette svaret så finnes det altså ingen god nok unnskyldning for 

ikke å gi omsorg. Om den blir god nok alle ganger, er umulig for meg å tolke meg 

til. Men sannsynligvis blir den ikke det. Flere av informantene sier helt klart og 

spontant nei på dette spørsmålet. De er bevisst viktigheten, men de strekker ikke 

til. Noen ganger tolker de ikke behovene rett og det tenker jeg er en menneskelig 

feil vi gjør i alle settinger, ikke bare i denne.  

Ordet kjemi kommer også opp i denne sammenheng. Man har ikke like god kjemi 

med alle, det er det jo ingen som har. Noen får ikke til den gode 

kommunikasjonen, men kanskje treffer andre igjen man får det med osv. Dette er 

ikke unikt innen denne brukergruppen slik jeg ser det, men de er jo ofte i en mer 

sårbar situasjon, derfor blir kjemien enda viktigere. De har ikke så mange å spille 

på. Noen ganger får man kanskje ikke helt til de dype samtalene. En av 

informantene sa det slik: 

... Det er ikke alle det er like lett å komme innpå. Og ofte er dem 

veldig ruset når dem er her. Da er det vanskelig å få den kontakten 

vi gjerne vil ha. Utfordringer er det hele tiden med den type 

brukere... 

Temaet fysisk berøring, hva tenker du? 

Disse aspektene gikk igjen hos de fleste av mine informanter da jeg stilte 

spørsmålet: Omsorg, respekt, berøring, stigmatisering. 

Omsorg er et ord som det er naturlig å tenke på når man hører ordet fysisk 

berøring. Har man omsorg for noen, er fysisk berøring en naturlig del i relasjonen. 

Det er mer naturlig å gi dette om man jobber brukernært, altså man møtes i en 

naturlig setting, og uten noen formelt skille, slik som en skranke eller lignende. 

Jobber man brukernært, sitter man rundt samme kaffebord, deler de samme 

historiene.. man er likestilt i møtet. En av informantene sa det slik: 

... Dette er folk som ikke er vandt til å få noe særlig omsorg, 

mange av dem i alle fall. Så de savner det å være i kontakt med 

andre folk på den måten. Jeg tror det er viktig... 

Respekt henger sammen med god omsorg og berøring tenker jeg. Det å møte den 

andre som likeverdig. At man hever seg over det at brukeren noen ganger lukter 

ille, er skitten, ruset osv.. En sa det slik: 

... Ja.. Hvorfor.. Jeg tror ikke dem er bortskjemt for å si det sånn.. 

en annen ting er du trenger jo ikke være rusmisbruker for at du 

synes det er koselig å bli møtt med en klem og respekt. Men jeg 

tror det gjør ekstra godt for mange av våre brukere.. det har mye 

med stigmatisering å gjøre... 

Berøring er tatt opp og belyst flere ganger i oppgaven, og ut fra både teori og 

forskning kan vi stadfeste at berøring generelt er viktig for alle mennesker, men at 

man skal være seg bevisst den enkeltes behov for rom og distanse. 
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Stigmatisering har mye med uvitenhet å gjøre. Er man usikker på noe eller man 

opplever noe som ukjent eller at ting ser annerledes ut enn det man er vant til, ja 

da er det lett å sette folk i bås. Dette er et fenomen som er veldig menneskelig, og 

det er viktig å merke seg at man ikke trenger å være rusmisbruker for å oppleve at 

man blir stigmatisert. 

Fysisk berøring, ser du etiske problemstillinger 

Her ser man at en sier ja, mens resten sier ubetinget nei på spørsmålet. Det kan ha 

noe med erfaring å gjøre. Trygghet er også et ord som kommer frem. En av 

informantene sa det slik: 

... Nei, jeg personlig ser ingen etiske problemstillinger i det.. men 

det er klart at det er ikke uten unntak.. jeg veit jo at det går jenter 

her som har blitt seksuelt missbrukt som små og de har problemer 

med dette med nærhet. Men det har noe med å bygge tillit. Det er 

ikke slik at vi overfaller alle første gangene de er her med masse 

klemmer og sånn.. det er noe som faller seg naturlig etter hvert... 

intuisjon.. Jeg kan forstå at noen er redd for at de begår 

overtramp og derfor holder avstand, men det stemmer ikke at det 

er sånn i virkeligheten etter min erfaring... 

Det må jo ikke være en klem i møtet som betyr god omsorg. Det kan være en 

hilsen, et blikk. Det viktigste må jo være at du er så trygg som person at du viser 

at du ikke er redd for å være tilstede og at man har respekt for den andre i alle 

møter. Man må i alle møter tenke på hva slags grenser en selv har og hva slags 

grenser den andre har, de kan jo være svært forskjellige ut fra den enkeltes 

opplevelser og erfaringer tidligere i livet. Det kan jo også være forskjellige 

synspunkter hos den enkelte i forhold til kulturelle og religiøse ståsted. Dette må 

også selvsagt alltid respekteres. Det er viktig å bestrebe seg på og ikke å 

overskride den andres grenser. Igjen handler det om respekt, men også om 

kunnskap, erfaring og intuisjon. Når jeg spør en av mine informanter om han ser 

etiske problemstillinger i forhold til å gi bruker fysisk berøring, slik som klapp på 

skulder, et håndtrykk, en klem.. svarer han følgende: 

... Nei, ikke når det ikke blir noe mer enn det og det er jo det 

handler om ikke sant.. En klem eller klapp på skuldra klarer jeg 

ikke å se noen etiske problemstillinger med... 

Og det er jo nettopp det som er etikken, det å forsøke og ikke gå over grensene til 

den andre. At man er seg dette bevisst i møtet og at man respekterer den andre. 

Men det er også viktig å respektere sine egne grenser. Man skal ikke bare ta 

hensyn til andre, men også til seg selv. 

Synspunkter på studiets tema 

Avslutningsvis i samtalen spurte jeg mine informanter om hva de syntes om 

temaene og fokuset som sto sentralt i vår samtale. Samtlige svarte spontant at de 

syntes det var et viktig tema og et interessant tema. Ordet medfølelse kom også 

frem. En sa det slik: 

... Jeg vil tilføye til slutt at jeg synes det er viktig at vi viser denne 

brukergruppa respekt. At vi tar dem på alvor, og at det er 

mennesker vi har med å gjøre. For det føler jeg, at ute blant folk 
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så blir dem sett på som null. Og det fortjener dem ikke. Dette er 

mennesker som deg og meg, men med et annet hjelpebehov. Alle 

burde bli flinkere til å tenke på det... 

Medfølelse er en viktig og meget bra egenskap som alle mennesker burde ha, ikke 

bare i denne sammenheng. Det å føle med et menneske er ikke det samme som å 

støtte opp om valgene som eksempelvis er tatt i forkant av lidelsen. Det er dette 

som enkelt forklart er forskjellen på empati og sympati. Altså man må evne å føle 

med og ikke for.. 

... Jeg tenker at det å kunne se mennesker, og være tilstede. Og å 

gi i alle situasjoner man er i..vise medfølelse.. hjelpe og 

tilrettelegge om det er mulig.. hjelpe dem fremover.. gi dem en 

innholdsrik hverdag.. og da er vi tilbake til den viktige 

berøringen.. At eksempelvis klemmen kan ha vært med på og 

reddet dagen og hjulpet mennesket på en måte. At han har blitt 

sett.. noen har sett meg i dag.. det betyr mye... 

 
DISKUSJON 

Diskusjon i forhold til metode 

Min målsetting med valg av metode, var å skape tillit til studiens kvalitet, med det 

mener jeg å etablere troverdighet. Kvale og Brinkmann (2010) sitt overordnede 

validitetsbegrep er basert på forfatterens evne til kommunikasjon med leseren om 

gjennomføringen av undersøkelsens ulike stadier. På denne måten overlates 

valideringen forskningsmiljøet og til leseren. Utfordringen i denne sammenheng 

er hvor grundig man skal være med framstillingen og hvor ordrik man skal være. 

En veldig detaljert fremstilling vil lett kunne svekke interessen hos leseren. De 

fleste som leser oppgaven vil antagelig fokusere på studiens resultater, og vise 

mindre interesse for lange metodiske beskrivelser. Allikevel må forfatteren gjøre 

rede for utvalg, datainnsamling, datamengde og analyseprosess for at leseren skal 

kunne feste tillit til de resultater man kommer frem til. Jeg mener denne 

rapportens innhold og omfang er et resultat av disse vurderingene. 

En annen vei man kan benytte seg av for å få til en validering av 

analyseprosessen, er å drøfte resultatet med informantene. Dette er ikke gjort i 

denne sammenheng. Resultatet av denne studien kunne man tenke seg være egnet 

for en gruppesamtale med informantene. Muligens kunne en slik kommunikativ 

prosess ha gitt større troverdighet med hensyn til at informantene fikk en 

anledning til å bekrefte, utdype og nyansere sin informasjon. Men man kan også 

kunne tenke seg at det ville være en fare for at forskeren hadde latt seg styre av 

informantenes synspunkter. Jeg tenker da på at man kunne bli usikker på om det 

en selv syntes var viktig, kanskje ikke var viktig allikevel eksempelvis. At det 

kom frem andre ting i diskusjonen som gjorde at hovedfokuset ble et annet enn 

det som inngikk i oppgaven osv. Potensielt kunne det ha svekket kvaliteten av 

studiet. 

I denne studien var datamaterialet kanskje lite og konsentrert, og jeg valgte derfor 

en modell med ganske så strukturerte og konkrete spørsmål, men med mer frihet i 
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underspørsmålene. Sitater er brukt for å sette en spiss på analysen. I ettertid ser 

jeg at et alternativ med å dele opp i enda flere underspørsmål/ kategorier og 

muligens hadde gitt rapporten større bredde. Men dette igjen kunne ha fått 

rapporten til å fremstå som lite sammenhengene.  

Alle de ansatte ved tiltaket der jeg utførte undersøkelsen deltok. Intervjuene tok ca 

½ time og jeg benyttet meg av diktafon under selve intervjuet. Innsamlingen av 

informasjonen ble gjort i arbeidstiden til informantene og på deres arbeidsplass. 

Dette som før nevnt, for at informantene skulle kunne kjenne seg mest mulig 

trygge i sine roller. 

Analysen kan betraktes som en prosess der man tilnærmer seg data på en tolkende 

og abstraherende måte. Det finnes mange ulike analysemodeller og man får 

forskjellig resultat ut fra hvilken metode man velger. Denne studien hadde sett 

annerledes ut hvis jeg eksempelvis hadde benyttet meg av fokusgruppeintervju. 

Min hovedinteresse var å få tak i den enkeltes egen mening, uten påvirkning eller 

input fra kolleger. Jeg fikk muligheten til å få med meg de spontane og ærlige 

svarene fra hver og en. Min vurdering er at svarene som intervjuerne ga var ekte 

og valide. Jeg ser nå i etterkant at jeg kunne hatt større fokus på å stille gode 

oppfølgingsspørsmål, for og om mulig få en bereder materiale å jobbe med. Dette 

er en del av håndverket i en kvalitativ forskning, og det er for meg nå etter 

ferdigstillelsen av arbeidet mer innlysende at en erfaren forsker lettere kan møte 

disse utfordringene enn meg som en uerfaren. 

Diskusjon i forhold til resultatene 

Målet med denne studien har vært å undersøke og å beskrive de ansatte i et 

lavterskeltiltak sine tanker og erfaringer rundt temaet god omsorg og hvordan man 

ser på berøring som en del av den gode omsorgen. Som en del av dette har også 

ulike former av berøring blitt belyst. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at de 

ansatte har særlig stor oppmerksomhet rundt temaene som er tatt opp og at de har 

vært flinke til å reflektere rundt viktigheten av god omsorg spesielt innenfor 

denne brukergruppen. Undersøkelsen viser at de har verdier som er 

igjenkjennbare og at de har fokus på viktigheten av det å se brukerne. Respekten 

for den enkelte er absolutt tilstede og mulighetene for å skape en god 

kommunikasjon er skapt.  

Under intervjuene ble det tydelig at de ansatte satte høyt rusnivå, utseende og 

mangel på god omsorg i sammenheng, og således viste meg at de hadde stort 

fokus rundt dette. Dette innebærer at de beskrivelsene som informantene ga, ikke 

var knyttet opp mot spesielle situasjoner men mer rundt den dagligdagse settingen 

som de ansatte jobbet i.  

Intervjupersonene var sammensatt av flere ulike yrkesgrupper, alder, kjønn og 

erfaring fra feltet og den speiler således den personalsammensetningen som er i 

det daglige arbeidet innen denne type lavterskel møtested. 

Det ser ut som denne studien stort sett integrerer de teoriene som er blitt 

presentert. Det kom tydelig frem at informantene var opptatte av å ha fokus på 

mine forskningsspørsmål og dette således ikke var noe nytt tema for dem. De 

påpekte at det allikevel var viktig at det ble satt på dagsorden. 
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Fekjær (2008) skriver at skadelig rusmiddelbruk har mange underliggende årsaker 

og dette er viktig å ha med seg i møtet med den enkelte bruker. Når 

rusmisbrukeren kommer til lavterskeltiltaket er det gjerne for de uheldige 

konsekvensene som rusbruken har ført med seg, og ikke så ofte for selve 

rusbruken de kommer. Dette er verdt å tenke på og det er vanlig å si at årsaken 

ofte er problemer med Liver, Lover, Livelihood or law.. det vil si helsa, kjæresten, 

arbeidet eller loven. 

Med dette som bakgrunn er det viktig å ta vare på hjelperens integritet og vi må 

ha respekt for det som kommer frem i møtet. For å få til dette er kontakten og 

samspillet meget viktig slik jeg ser det. Samlet sett er dette god omsorg i følge 

informantene. Både Martinsen (1998) og Birkestad (2008) sier mye om dette i 

sine teorier. Vi må ha fokus på holdninger og innstillinger, både hos oss selv og 

hos andre. Nesten alle som søker veiledning vil ha råd og nesten alle som er 

fortvilet, trenger omsorg. Jeg mener vi generelt er for lite bevisst på hvilke 

virkninger og betydninger den gode kontakten med brukeren kan ha. 

Etter mine erfaringer tør jeg påstå at vi som hjelpere generelt er for lite flinke med 

alle typer for god berøring som en del av den gode omsorgen. Dette handler da 

som tidligere nevnt, om smilet, om tilstedeværelsen, om respekten i møtet. 

Birkestad (2008) beskriver viktigheten av dette. Hun retter fokuset på at i et møte 

med en hjelpetrengende må vi ikke må glemme viktighet av berøring. Videre sier 

hun at berøring i disse tilfellene er en omsorgspedagogisk innsats. Det kommer 

tydelig frem i svarene mine informanter har gitt rundt dette temaet at alle ser 

viktigheten av det, men at det dog er noen ulikheter på synet om hvordan det skal 

utføres. 

Det kan tenkes at det handler om redsel, men også om at vi vet for lite om 

virkningene, eller ikke tenker over viktigheten. Kanskje vi glemmer, fordi vi som 

er friske ofte får dekket våre omsorgsbehov. Jeg mener man bør setter et 

spørsmålstegn ved hvorfor berøringen har fått så liten oppmerksomhet i 

forskningen rundt denne brukergruppen, enda man vet hvor viktig berøring og 

omsorg er for alle mennesker. 

Som Fyrand (2002) beskriver i teoridelen er det grunnleggende behovet for 

berøring og det å bli sett helt åpenbar. Oppfylles ikke dette, vil brukeren kunne få 

store problemer i forhold til følelsen av tilhørighet og aksept. Videre bør man 

allikevel merke seg at det er meget viktig at man har en god relasjon med den 

enkelte bruker, for at berøringen skal ha en positiv effekt. Dette igjen henger 

sammen med at man har skapt et tillitsforhold til den andre, og det igjen oppstår 

ikke, hvis man mangler den grunnleggende respekten for den andre i møtet. Altså 

er dette helt fundamentale ting som man egentlig kunne tenke at var en 

selvfølgelighet. Men som altså viser seg i mange tilfeller å være ganske vanskelig 

å få til. 

Angst er det mest sentrale trekk i både psykiske og somatiske lidelser skriver 

Bunkan (2008). Med dette menes at når brukeren får mot til å ta opp sine 

eksistensielle problemer, så svikter i stor grad personellet. Hun mener vi ofte ikke 

har tid eller mot til å møte brukeren når det trengs. Hos mine informanter kommer 

ikke dette like tydelig frem. Det var ingen i studiet som nevnte mangel på mot 

som noe argument, det var heller redselen for ikke å klare å fange opp det den 

enkelte trengte som var bekymringen. At man ikke så eller forsto omfanget av den 
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enkeltes problem ut fra tiden man hadde til rådighet. Dette er for meg veldig 

igjenkjennbart. Man skal oppfatte og forstå mye fra ofte ordknappe brukere. Når 

man i tilegg ofte er presset på tiden er det lett å overse noe vesentlig som kanskje 

brukeren ønsket å formidle.  

Den største fienden til helse og omsorgsektoren i dag er tiden og det er et reelt 

problem sier samtlige av mine informanter. Men selv om vi har liten tid, kan vi 

stoppe opp, smile og være imøtekommende. Det å bry seg om andre er liksom 

ikke så vesentlig i diskusjoner oss hjelpere imellom lenger slik jeg opplever det. 

Det er mer det teoretiske, det nye og moderne som oftest får størst fokus. Men hva 

med det fundamentale spør jeg da. Hva om vi skal rette fokuset fra” topp til bunn” 

Hva er viktigst i møtet med brukeren for en hjelper ? er det nyteknologien, den 

siste fagartikkelen, det medisinske språket. Jeg svarer ubetinget Nei. Det er dine 

grunnverdier, at du møter den andre med respekt, at du ser ham og at du tar ham 

på alvor. Det er det viktigste. Oppfyller du disse kravene, kan du begynne å 

fokusere på det moderne og det nye, men ikke før. 

Det er tre fenomener som trer tydelig frem i fenomenet omsorg i følge Kari 

Martinsen (1998). Først og fremst må man tre inn i den svakes sted for at han skal 

kunne finne sitt livsmot igjen. Med dette forstår jeg det slik at man som hjelper 

må engasjere seg i den enkeltes situasjon. Man må forstå viktigheten av å være 

lydhør ovenfor den enkelte. Hvis ikke, kan man vanskelig klare å hjelpe den andre 

til å finne nettopp sitt livsmot igjen. Det andre aspektet hun forfekter er at hjelpen 

som gis må være utfra den enkeltes ståsted der og da. Det er her det for meg den 

genuine lavterskeltenkingen kommer til sin fulle rett. Man får muligheten til å 

møte den enkelte der den befinner seg og jobbe utfra den enkeltes premisser. 

Dette er ofte helt avgjørende for å lykkes tenker jeg. Terskelen blir rett og slett 

lagt ut fra den enkeltes ståsted og således oppleves ikke hjelpen uoppnåelig for 

brukeren og håpet for å kunne klare å mestre noe er tilstede. I denne sammenheng 

skal man ikke undervurdere mestringsfølelsen. Den er viktig for alle mennesker, 

men spesielt svært viktig hos denne brukergruppen. Dette fordi det handler om 

mennesker som i stor grad har opplevd utallige mestringstap som selvfølgelig har 

gjort noe med selvfølelsen til den enkelte, og kanskje det som er enda mer 

bekymringsfullt, at man kan miste troen på at man skal klare å mestre noe i 

fremtiden. Det siste fenomenet slik Martinsen (1998) beskriver det er at man som 

hjelper hverken skal undervurdere eller overvurdere pasientens egenomsorg. Man 

skal rett og slett vurdere hver enkelt for seg. Det er ingen som er like, selv om 

problemstillingen ser ut til å være lik. Vi bærer alle på en sårbarhet og derfor må 

man ikke ta noen ting for gitt. Alle må vurderes individuelt. Det er dette som 

skiller det genuine skadereduksjonsprinsippet fra den mer tradisjonelle 

behandlingen. Dette kommer også helt frem i denne studien og alle mine 

informanter er klokkeklare i sin tro på viktigheten av dette. Man har altså fokus på 

den virkeligheten den enkelte lever i og ikke eksplisitt behandler ut fra en 

diagnose.  

Det er gledelig å konstatere at de ansatte som er blitt intervjuet i denne studien har 

så gode fundamentale verdier i bunn for jobben som blir gjort. At de ser og er seg 

bevisst viktigheten av det å bli sett som menneske. Og at de møter hver og en med 

respekt og likeverd. De snakker mye om viktigheten av at hver enkelt bruker skal 

føle seg sett for den han er og respektert ut fra det 
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 Man kan neppe tvinge mennesker til å bli interesserte i sine arbeidsoppgaver. Sett 

i et slikt lys er interesse og verdier noe som er innebygget i oss. Men man kan 

jobbe mye med bevisstgjøring av viktigheten. Viktigheten av det å gi brukeren 

følelsen av å bli sett, respektert og hørt.  

Vi trenger flere folk med støvla på, det vil si mer oppsøkende virksomhet og flere 

tilbud utenom normal arbeidstid som kan møte brukerne der de er med motivasjon 

og oppfølging. Tjenestene skal være helhetlige, sammenhengende og preget av 

respekt og solidaritet. Stigmatisering av mennesker med rusmiddelproblemer og 

deres nærmeste skal ikke aksepteres. I denne sammenheng kommer viktigheten av 

skadereduksjonstenkingen frem på nytt. Denne tenkingen er en felles betegnelse 

på ulike tiltak som både tar sikte på å redusere og lindre de direkte akutte 

helsemessige skadene av rusmiddelbruk og de mer langvarige skadene som den 

enkelte ofte lider under. 

Det har kommet tydelig frem i oppgaven, at for hjelperne betyr det å gi omsorg 

mening i det daglige. Mening blir skapt gjennom gode tilbakemeldinger og at man 

ser at det nytter. Slik jeg ser det kan dette igjen ofte føre til at de ansatte ikke 

mister interessen og motet for å hjelpe. Emosjonell trygghet ser også ut til å være 

med på å øke informantenes velvære og jobbtilfredshet rundt arbeidet med 

brukergruppen som studiet omhandler. Dette er viktig og man bør ha fokus på 

samhold og hyppige refleksjonssamtaler ansatte imellom. For på den måten å få til 

en god teambygging, slik at likebehandling når det gjelder verdisetting og 

utviklingsmuligheter blir den samme for alle. 

 
Avslutning 

Forskningsspørsmålene i dette studiet har vært følgende: 

-Hva legges i begrepet god omsorg? 

-Hvordan ser de ansatte på berøring som en del i den gode omsorgen?  

På mine forskningsspørsmål har jeg fått gode svar. Informantene trekker frem 

positive og betydningsfulle aspekter i svarene, og de ser ut til å ha gode 

grunnleggende verdier i bunn av arbeidet de gjør for den enkelte. De er opptatte 

av at hver og en skal bli sett og tatt hensyn til på møtestedet og at man har fokus 

på å gjøre så godt man kan utfra de resurser man til enhver tid har. Det er bred 

enighet om at berøring kan være så mangt og nødvendigvis ikke bare det å ta på... 

Det spesifikke i resultatet som har kommet fra informantenes side, er at det ikke 

kommer frem noen andre verdier og viktigheter rundt mine forskningsspørsmål, 

en det teorien allerede påpeker. Det er jo på bakgrunn av at man har sett disse 

verdiene og viktigheten av disse, at skadereduksjonstenkingen har kommet så 

sterkt på banen. Man kan fastslå utfra svarene som jeg har fått at viktigheten rundt 

dette temaet er overordnet i lavterskeltiltaket, intensjonen om å møte den enkelte 

ut fra dens eget ståsted er ivaretatt. Det er meget gledelig å se at hensikten med 

tiltaket virkelig fungerer. Allikevel mener jeg det er viktig at vi som hjelpere 

jobber med våre holdninger hele tiden. Dette for at man ikke skal gå i den lette 

fellen at man kategoriserer og stigmatiserer.  
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Det handler om å gå inn i seg selv og reflektere over egne holdninger. Jeg har stor 

respekt for Kari Martinsens sykepleieteori, og viktigheten av hennes verdier 

kommer frem i svarene informantene har gitt. Dette i seg selv er interessant, da 

langt fra alle av mine informanter er sykepleiere. Avslutningsvis vil jeg si at vi er 

forpliktet til å møte brukerne, uansett rang, som et likeverdig menneske, se dem 

og respektere dem. 

Videre kan man konkludere ut fra svarene informantene har gitt og teorien som er 

blitt presentert, at skadereduksjon og lavterskeltiltak som et ledd i dette, er et 

meget viktig og godt tiltak for brukergruppen dette studiet omhandler. På disse 

stedene har man forstått at det er mer enn bare ”diagnosen” som brukeren trenger 

hjelp med. Det er helt eksplisitt å se hele mennesket.  
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         Vedlegg 1 

INTERVJUGUIDE                                                                    

 

1: Kan du forsøke å beskrive hva du legger i ordet ”God omsorg”? 

 Ev oppfølgingsspørsmål… Hvorfor, på hvilken måte osv 

 

2: Hva tenker du når jeg sier ordet nærhet?  

Ev oppfølgingsspørsmål… Er det spesielt viktig i denne sammenheng? 

 

3:Tenker du at dere på din arbeidsplass alltid gir god omsorg til brukerne?  

Ev oppfølgingsspørsmål: utfordringer 

 

4:Har du tenkt noe på at dere ev kunne gjort noe annerledes i forhold til dette?  

Eventuelt oppfølging av spørsmålet ut fra svaret som kommer… Er det spesielt 

viktig innen denne brukergruppen, hvorfor?  

 

5:Hva tenker du om temaet fysisk berøring? 

 

 6: Ser du etiske problemstillinger i forhold til å gi bruker fysisk berøring, slik 

som klapp på skulder, et håndtrykk, klem…  

Ev på hvilken måte? 

 

7:Vil du tilføye noe som du mener er viktig til slutt?  
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Vedlegg 2 

FORESPØRSEL OM Å DELTA I INTERVJU I 
FORBINDELSE MED EN MASTEROPPGAVE  

I forbindelse med min avsluttende Masteroppgave innen fagfeltet rus og 

avhengighetsproblematikk, vil jeg forsøke å undersøke og beskrive de ansatte i 

lavterskeltiltak sine generelle erfaringer når det gjelder å gi omsorg til brukere. 

Spesielt er oppgaven rettet mot å øke kunnskapen om det å ha fysisk kontakt med 

den enkelte bruker. Har de ansatte i et lavterskeltiltak fokus på dette, og i så fall 

på hvilken måte? Er det viktigere å ha spesielt fokus på dette innen 

lavterskeltiltak? 

Denne undersøkelsen kan tenkes å være viktig fordi en vet at fysisk nærhet og 

kontakt kan påvirke velvære og at tanken/følelsen om at noen bryr seg om en, er 

en viktig ting for oss alle. Fra et forskningsmessig perspektiv kan det være viktig 

å se på om dette, ut fra personalets ståsted, kan bety noe for brukeren og om 

eventuelt den psykiske helsen kan bedres for kortere eller lengre tid 

Denne informasjonen er også en forespørsel om deltagelse i prosjektet. Hvis du 

ønsker og delta innebærer det at jeg gjennomfører et intervju med deg. Det vil ta 

ca 30 minutter. Jeg ønsker å få kunnskap om dine erfaringer. Jeg kommer til å 

bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen, og vi blir sammen 

enig om tid og sted. Det er selvsagt frivillig å delta, og du kan når som helst 

trekke deg, uten å oppgi grunn for det. 

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne 

gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene 

slettes når oppgaven er ferdig, innen utgangen av Juni-12 

Dersom du ønsker å delta, er det fint om du ringer meg eller ev sender en sms. 

Den vedlagte samtykkeerklæringen tar du med på intervjuet. 

Har du spørsmål i forbindelse med denne henvendelsen, eller ønsker å bli 

informert om resultatet fra undersøkelsen når den foreligger, kan du gjerne ta 

kontakt med meg. Du kan også kontakte min veileder, professor Bengt G 

Eriksson, via e-mail Bengt.Eriksson@hihm.no  

 

Med vennlig hilsen 

Hanne Holth  

Mob: 93031511 

 

 

Samtykkeerklæring: 

Jeg har mottatt informasjon om studien og ønsker å stille til intervju. 

Signatur…………………………………………………………… 

Telefonnummer…………………….... 
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