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Sammendrag 
Bakgrunn: Behandling av skadelig bruk av rusmidler og/eller avhengighet av 
rusmidler, som her er benevnt som tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), er 
vanligvis utfordrende nok i seg selv. Jeg ønsket, ved hjelp av en kvalitativ studie, å 
undersøke hvilke erfaringer klinikere har med rusbehandling, i møte med 
minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det eksisterer språkbarriere mellom 
kliniker og pasient.  

Materiale og metode: Totalt 18 tverrfaglige klinikere ved Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), ble intervjuet i fire 
fokusgrupper. Intervjuene inkluderte bl.a. spørsmål om: - På hvilken måte 
identifiseres språkbarriere mellom kliniker og pasient?, -Eksisterer det noen 
hindringer eller utfordringer i praksis, for å gjennomføre prinsippene i sykehusets 
styrende retningslinje for bruk av kvalifisert tolk innenfor TSB?, og - Hvor er det 
”skoen trykker”, for å kunne gi minoritetsspråklige pasienter en likeverdig 
rusbehandling?. Sykehusets styrende retningslinje for bruk av kvalifisert tolk ble 
brukt som stimuleringsmateriale for diskusjon i fokusgruppene. I den kvalitative 
analysen ble meningsinnholdet kategorisert og konsentrert etter sentrale temaer. 
Implementeringsteori er valgt som overordnet teori for undersøkelsen, og Ottawa-
modellen er brukt som hjelpemiddel for å strukturere resultatene i denne 
evalueringsstudien.  
Forskningsspørsmål: Hvilke faktorer fremmer og hemmer implementering av 
sykehusets styrende retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling? 
Resultater: I alle fokusgruppene kom det fram at retningslinjen var lite kjent for et 
flertall av deltakerne, forut for studien. Resultatdelen avdekker tre gap mellom 
anbefalinger i retningslinje og klinisk praksis. Et negativt gap med hensyn til at bruk 
av ufaglærte tolker synes å forekomme, ved at språkkyndige klinikere påtar seg en 
uheldig dobbeltrolle, som både tolk og helsepersonell, selv om omfanget av slik 
praksis ikke er kartlagt. Videre et negativt gap, da det ble identifisert barrierer for 
bruk av kvalifisert tolk i gruppe- og miljøterapi innen TSB. Det positive gapet 
omhandler situasjoner der pasienter som snakker ”litt norsk”, kan bli krenket av 
spørsmål om tolk, og oppgi at de ikke ønsker tolk av ulike årsaker. I slike tilfeller, 
har klinikerne erfart det som viktig å kartlegge språkbarrierer på et tidlig tidspunkt i 
behandlingsforløpet. I tillegg gi tilstrekkelig informasjon om helsepersonellets eget 
behov for tolk, for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. På denne måten får pasienter 
grunnlag for å kunne gi et informert samtykke, eller informert beslutning om å 
motsette seg bruk av kvalifisert tolk. Klinikerne opplever at de fleste av pasientene 
tar i mot tilbud om kvalifisert tolk, dersom de får slik informasjon. I tillegg finnes 
ulike muligheter for tilrettelegging, for eksempel kan bruk av telefontolk oppleves 
som mindre belastende for enkelte pasienter, med behov for samtale om sensitive og 
ofte skambelagte emner.  

Fortolkning:  Sykehusets styrende retningslinje for bruk av tolk i rusbehandling er 
trolig bevissthetsskjerpende, forutsatt at den er kjent for klinikerne, og kan til en viss 
grad medvirke til likeverdig rusbehandling av aktuell pasientgruppe. Likevel 
opplever klinikerne i studien seg som nærmest overlatt til seg selv, med generelle 
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lovformuleringer på den ene siden og forventning om økonomisk minsteforbruk på 
den andre siden. Dette setter klinikernes egen profesjonalitet på prøve. Videre synes 
ikke internopplæring om kommunikasjon ved bruk av tolk i TSB ved OUS, å være 
satt i system. Klinikerne etterlyser økt engasjement om bruk av kvalifisert tolk på 
fagledernivå og overordnet ledernivå. 

Forslag til videre forskning: Den avsluttende diskusjonsdelen i oppgaven leder fram 
til forslag om videre forskning, med fokus på om mangelfull bruk av kvalifisert tolk i 
gruppe- og miljøterapi i TSB, kan være medvirkende årsak til ”drop-out” fra 
behandling. I tillegg om minoritetsspråklige pasienter i rusbehandling synes at de 
mottar god nok informasjon om deres mulighet for bruk av kvalifisert tolk.  
Nøkkelord: Norge, migrasjon, offentlig sektor, likeverdig rusbehandling, tolk, 
minoritetsspråklig, implementering, kliniske retningslinjer. 
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Abstract 
Background: Treatment of harmful use of drugs and addiction to drugs, which 
herewith is named as Interdisciplinary Specialized Substance Abuse Treatment 
(ISSAT), is usually challenging enough in itself. I wanted by means of a qualitative 
study, to determine which experience the clinicians practicing substance abuse 
treatment have in the face of minority linguistic patients, in cases where there is 
language barrier between the clinician and the patient. 

Methodology: A total of 18 multidisciplinary clinicians in the Department of 
Substance Abuse and Addiction Treatment at the Oslo University Hospital HF 
(OUH), were interviewed in the four focus groups. The interviews included questions 
to identify the manner of language barrier between clinician and patient, whether 
there are any obstacles or challenges in the practicing, in order to implement the 
principles of the hospital's governing guidelines for use by qualified interpreter 
within ISSAT, what are the decisive factors for providing minority language patients 
with an equivalent substance abuse treatment. The hospital's governing guidelines for 
use of qualified interpreter was used as a stimulation material for discussion in the 
focus groups. In the qualitative analysis the opinion content was categorized, and 
concentrated on key topics. Implementation Theory is selected as a parent theory for 
the survey, and the Ottawa Model is used as means to structure the results of this 
evaluation study.  
The research question: What factors promote and inhibit implementation of the 
hospital's governing guidelines to use qualified interpreter in substance abuse 
treatment? 

Results: In all focus groups the guidelines appeared as little known by the majority of 
the participants, prior to this study. The result section reveals three gaps between 
recommendations in the guidelines and the clinical practice. One negative gap in 
regard to the use of unskilled interpreters appears to be that the clinicians with multi-
language skills assume an unfortunate double role as both an interpreter and a 
healthcare professional, although there is no assessment of how this practice is 
widespread. Another negative gap was revealed in the form of certain barriers for use 
of licensed interpreter in the group and activity therapy within ISSAT. At the same 
time, a positive gap concerns situations when patients speak “Norwegian a little”, 
and become offended by an offer to invite an interpreter, declining it due to various 
reasons. In such cases the clinician should consider to identify potential language 
barriers at an early stage in the treatment process. Then, the clinician would explain 
it by the own need to ensure the adequate information about the health is obtained, in 
order to provide a proper healthcare. In this way, the patients would have a good 
reason to give their consent, or still insist on denying the offer. The clinicians 
experience that the most of the patients would accept the offer to call for interpreter 
assistance when handled in this way. In addition, there are other various means to 
facilitate making the choice, e.g. using an interpreter over the telephone, which 
appear less stressful for some patients who would have to touch sensitive and often 
shame-covered topics. 
Interpretation: The hospital's governing guidelines for use of an interpreter in 
substance abuse treatment is undoubtedly sharpening the awareness, on a condition 
of it is known by clinicians, and can to a certain extent, contribute to equivalent 



 

4 

substance abuse treatment of the patient group. Still the clinicians in the study felt 
almost left alone to themselves with general legal formulations on one hand, and 
strong expectations for budget savings on the other, setting the clinicians’ 
professionalism to a test. Moreover, it seems there is no organized internal training in 
communication by use of interpreter in ISSAT by OUH. Clinicians call to their 
management for increased commitment at executive level, on the use of qualified 
interpreter. 

Suggestions for further research: The closing discussion section in this study 
processes one positive and two negative gaps between the recommendations stated in 
the guidelines and clinical practice. The discussion leads to proposals for further 
research with a focus on insufficient use of qualified interpreter in the group and 
activity therapy, which may serve as a contributing factor for patients to abort the 
treatment. In addition, a research can be conducted to assess whether foreign 
language patients receiving substance abuse treatment, find the information about 
their rights to be assisted by a qualified interpreter sufficient. 

Keywords: Norway, migration, public sector, equal opportunity substance abuse 
treatment, interpreter, minority language patients, implementation, clinical 
guidelines. 
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1   Introduksjon 
Tema for denne oppgaven er kommunikasjon ved bruk av kvalifisert tolk, i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). 
Dette er et tema som er viktig og aktuelt, med hensyn til at Norges befolkning har 
blitt mer mangfoldig og sammensatt, som følge av økt migrasjon og innvandring fra 
mennesker født i andre land (Pettersen & Østby, 2013). Jeg har valgt en utforskende 
og beskrivende strategi for min undersøkelse, på praktisk virksomhetsnivå innenfor 
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS. Jeg stiller spørsmål ved 
hvordan kommunikasjon ved bruk av kvalifisert tolk på avdelingen fungerer lokalt. 
Undersøkelsen bidrar til yrkesmessig refleksjon om nevnte tema ved bruk av fire 
fokusgruppeintervjuer. Undersøkelsen har noen likhetstrekk med aksjonsforskning, 
med hensyn til at den involverer klinikere innen rusbehandling, i et sosialt felt i 
endring. Videre stiller den spørsmål om hvor klinikerne befinner seg når det gjelder 
bruk av tolk i møte med minoritetsspråklige pasienter, opp mot målsettinger i 
sykehusets styrende retningslinje for bruk av tolk (se vedlegg). I tillegg hvilke tanker 
de har om endringer mot målet, herunder faktorer som fremmer og hindrer 
implementering av aktuell retningslinje. Som forsker har jeg inntatt rollen som intern 
ressursperson, eller pådriver, og foretar en tidsavgrenset evaluering av posisjoner, 
mål og midler, samtidig som jeg reflekterer over klinikernes praksis. På denne måten 
produserer jeg som forsker dokumentasjon om temaet, og innfører en 
feedbackmekanisme, som kan føre til økt selverkjennelse, kvalitet og presisjon i 
klinikernes framtidige arbeid (Karlsson 1999, s. 85). I beste fall kan studien være til 
nytte for avdelingens bevegelse mot en likeverdig rusbehandling, i møte med 
pasienter med begrensede norskkunnskaper. Jeg definerer min undersøkelse som 
evalueringsforskning; en blanding av både forskning og evaluering. 
Forskningsaspektet ved studien er at den uavhengig, og er derfor ikke en konsekvens 
av en politisk eller administrativ beslutning. Den skjer innenfor en overordnet 
teoriramme som jeg selvstendig har formulert som forsker, og skjer ikke innenfor en 
oppdragsramme; noe som er mer vanlig for evaluering (ibid, s. 19). 
Evalueringsaspektet ved studien omhandler at jeg ønsker å gi beslutningstakere 
grunnlag for prioritering av innsatser når det gjelder bruk av kvalifisert tolk i 
rusbehandling ved OUS, samt gi klinikere grunnlag for å utvikle og forbedre sin 
virksomhet for aktuell pasientgruppe (ibid, s. 31). Denne studien foretar en vertikal 
evaluering nedenifra og opp, med hensyn til at klinikerne blant annet evaluerer 
ledelsens arbeid med implementering av retningslinjen. Men evalueringen skjer også 
ovenfra og ned, med hensyn til at klinikerne evaluerer sin egen anvending av 
kvalifisert tolk, i møte med minoritetsspråklige pasienter som ikke behersker norsk 
tilfredsstillende.  

Behovet for tolk knyttes ofte til den minoritetsspråklige pasienten, for at hun/han skal 
få oppfylt sin rett til å få informasjon, samt medvirke i egen behandling. Denne ideen 
utfordres så snart helsepersonells plikt til å gi informasjon og til å yte forsvarlig 
helsehjelp tas med i betraktning. Bruk av tolk er per i dag lovregulert i 
forvaltningsloven, pasientrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, 
helsepersonelloven og domstolsloven, samt ved internasjonale konvensjoner Norge 
har undertegnet, som Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Nordisk 
språkkonvensjon (www.imdi.no). Nasjonal strategi om innvandreres helse for 2013-
2017 framhever at helsepersonell, og ikke bare pasienten selv, ofte har behov for 
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tolk, for å forstå, behandle, informere og veilede minoritetsspråklige pasienter og 
pårørende (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013, s.31). Hvordan et tolkesamarbeid 
bør foregå, mellom kliniker, tolk og pasient, er regulert gjennom yrkesetiske 
retningslinjer for tolker (NAKMI rapport 2/2013, s. 21). Likeverdige helsetjenester er 
et politisk mål i Norge, og nedfelt som en plikt i norsk lovgivning og i 
menneskerettighetene. Pasienterfaringer viser likevel at mange ikke opplever å ha lik 
tilgang til helsetjenester av like god kvalitet som andre. De opplever hindringer 
relatert til alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn, religion og/eller seksuell orientering 
(Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2011). En kunnskapsoversikt framhever 
som stabil trend, at ressurssterke, høyt utdannede pasienter i større utstrekning enn 
lavere utdannede, mottar god service og blir lyttet til og tatt på alvor, når det gjelder 
helsehjelp på sykehus. Det er to grupper; innvandrere og arbeidsledige, som 
gjennomgående har lavere grad av deltakelse og brukermedvirkning, når det gjelder 
egen behandling, enn befolkningen for øvrig (Hultquist 2008, s.10). Dette til tross for 
at vi i Norge har en forventning om at den offentlige helsetjenesten skal være 
likeverdig for alle. 
Jeg stiller i min undersøkelse spørsmål om hvordan bruk av kvalifisert tolk ved 
behov, er integrert i TSB ved OUS, med utgangspunkt i sykehusets styrende 
retningslinje på området, datert 23.04.15 og kalt: ”Tolk og tolketjenester i møte med 
minoritetsspråklige pasienter” (se vedlegg). Dersom retningslinjen i liten grad følges 
i praksis, er det viktig med henblikk på å forbedre pasientforløp med 
minoritetsspråklige pasienter, å avdekke barrierer for implementering av på forhånd 
fastsatte mål i henhold til retningslinjen. Undertegnede forutsetter at måloppnåelse 
vedrørende implementering av retningslinjen som undersøkes, vil ha direkte 
betydning for likeverdig rusbehandling av minoritetsspråklige pasienter med 
rusmiddelproblemer. Å vurdere behov for bruk av kvalifisert tolk, i møte med 
minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det eksisterer språkbarrierer, opplever jeg 
som til dels en subjektiv handling for aktuelle klinikere, basert på deres kliniske 
skjønn. Samtidig som profesjonsutøvere av rusbehandling, som for eksempel leger, 
sykepleiere, psykologer og sosionomer, ikke handler som privatpersoner, men som 
medlemmer av en forening med delegert myndighet til å ivareta bestemte 
samfunnsoppgaver. Det stiller krav til profesjonsutøverne om ikke å handle vilkårlig, 
men foreta godt begrunnede valg (Molander & Terum, 2008). Likevel vurderer 
mennesker ulikt på bakgrunn av de erfaringer, kunnskaper og holdninger de har. Av 
denne årsak synes jeg det ville være interessant å finne ut om klinikerne erfarer at 
kvalifisert tolk brukes ved behov i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

1.2   Bakgrunn  

I bakgrunnen gis en kortfattet presentasjon av utviklingstrekk når det gjelder 
migrasjon til Norden og behovet for bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor i Norge. 
Videre redegjøres det i konsentrert form for internasjonale og nasjonale studier, 
vedrørende bruk av tolk innen helsevesenet generelt og rusbehandling spesielt, 
inkludert studier med fokus på innvandrere og/eller asylsøkere i Norge relatert til 
rusmiddelproblemer. Det gis en kortfattet oppsummering av funn ved studier på 
implementering av kliniske retningslinjer. I tillegg beskrives rammene for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling ved Oslo universitetssykehus HF, samt sykehusets 
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styrende retningslinje for bruk av tolk og tolketjenester i møte med 
minoritetsspråklige pasienter. 
De skandinaviske landene Sverige, Danmark og Norge har sterke historiske og 
kulturelle likheter, men de siste 40 år har det skjedd en økt migrasjon til Norden, som 
har ført til økende språklig mangfold i Skandinavia (NOU, 2014). Sverige har tatt i 
mot klart flest innvandrere, særlig flyktninger med behov for beskyttelse. Norge har 
relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn det Sverige og Danmark har 
hatt. Danmark har generelt hatt relativ lav innvandring og restriktiv 
innvandringspolitikk, i hvert fall etter årtusenskiftet (Pettersen & Østbye 2013, s.79). 
Migrasjonen utfordrer statlige myndigheter, når det gjelder hvordan de skal 
tilrettelegge offentlige tjenester. For helsepersonell innebærer dette at de kan komme 
til å møte pasienter som er minoritetsspråklige, og ikke behersker rådende 
forvaltningsspråk (NOU, 2014).  

I 2014 var 12 prosent av befolkningen i Norge innvandrere; dvs. personer som selv 
hadde innvandret (NOU 2014, s.78). Arbeidsinnvandring og familiegjenforening har 
vært de dominerende innvandringskategoriene her til lands. Migrasjonsstrømmene 
har variert årlig, avhengig av økonomiske konjunkturer, politiske forhold, konflikter 
og klimakriser (ibid). Siden 2008 har Norge hatt flest innvandrere fra Polen, deretter 
fra Litauen, Sverige, Latvia, Eritrea, Tyskland, Somalia, Afghanistan, Filippinene og 
Island (ibid). Per januar 2013 hadde 42 % av alle innvandrerne en botid i Norge på 
under fem år (ibid, s.79). Tidligere nevnte utvalg vurderte at den store andelen 
relativt nyankomne innvandrere som bor i Norge, i tillegg til økt innvandring og flere 
med kort botid, tilsier at behovet for bruk av tolk i offentlig sektor vil øke og vedvare 
(ibid). Et offentlig nedsatt utvalg (NOU, 2014), konkluderte med at tolketjenester 
ikke blir tilstrekkelig prioritert i offentlig sektor, og at det er et underforbruk av tolk, 
selv om det har skjedd en positiv utvikling på feltet de siste årene (ibid, s.13). 
Lovverket som gjelder kommunikasjon ved bruk av tolk er fragmentert og kan tolkes 
ulikt (NOU 2014, s. 13) Det generelle bildet i Norge, er at offentlig sektor enten lar 
være å benytte tolk, eller bruker tolk uten formelle kvalifikasjoner (ibid).  
Oppsummert anbefaler utvalget at det innføres en lovpålagt plikt i Norge, for 
offentlig ansatte å bruke kvalifisert tolk når dette er nødvendig, det vil si i tilfeller der 
det eksisterer språkbarriere, for å sikre rettsikkerhet, likebehandling og likeverd, 
herunder lik tilgang til offentlige tjenester. En kvalitativ studie viser også at pasienter 
ofte behersker norsk dårligere enn helsepersonellet først trodde, når pasienten 
snakker ”litt norsk” (Le, Kale, Jareg, Bang & Kumar, 2013). Valg av problemområde 
og forskningsspørsmål for min undersøkelse, er motivert av ovennevnte funn, med 
hensyn til at anbefalt bruk av kvalifisert tolk ikke skjer i ønsket utstrekning.   

I takt med at innvandringen til Norge har økt de siste 40 årene, har behovet for 
tolking i offentlig sektor økt parallelt (Felberg 2013, s.7). Statlige myndigheter har 
etablert en tolkeutdanning, et tolkeregister og statsautorisasjon for tolker. Det har 
vært et ønske fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), å standardisere 
tolkebrukeropplæring, med et felles faglig innhold for opplæringen innenfor ulike 
profesjonsutdanninger som bruker tolk i sitt arbeid. Videre at opplæringen i 
kommunikasjon med kvalifisert tolk inngår som en del av internopplæring for ansatte 
i offentlig sektor (www.imdi.no/Tolk). Statlig styring på feltet kommer også til 
uttrykk i den offentlige utredningen som nevnes innledningsvis, med mål å 
lovforankre offentlige tjenesteyteres plikt til å bruke kvalifisert tolk. Videre har 
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Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med 
Helsedirektoratet, utarbeidet pasientbrosjyren: «Pasient og tolk - en brosjyre om tolk 
i helsetjenesten». Brosjyren finnes på 20 språk og kan lastes ned hos 
www.helsedirektoratet.no. Den oppsummerer blant annet pasienters rettigheter og 
helsepersonells plikter, hvordan pasienter kan få mest mulig ut av en tolket samtale, 
og klagemuligheter dersom det ikke ble brukt tolk i helsetjenesten, eller dersom 
pasienten har klager på tolkingens kvalitet eller tolkens kvalifikasjoner. 

1.2.1   Begrepsavklaringer 
Likeverdig rusbehandling, som her er et synonym for likeverdig helsehjelp, 
forutsetter likhet i tilgang, kvalitet og resultat (Stab for samhandling og internasjonalt 
samarbeid, Seksjon for likeverdig helsetjeneste 2012, 
www.oslouniversitetssykehus.no). 
Tolk er en som gjengir muntlig, og på et annet språk, en persons tale for andre lyttere 
på det tidspunktet ytringen blir gjort (www.tolkeportalen.no). 
Kvalifikasjonskategoriene i Nasjonalt tolkeregister er inndelt i fem nivåer. På Oslo 
universitetssykehus anbefales det kun å bestille tolk fra nivå 1-3. Nivå 1: tolker med 
statsautorisasjon og tolkeutdanning. Nivå 2: tolker med statsautorisasjon. Nivå 3: 
tolker med tolkeutdanning. Nivå 4: oversettere med grunnleggende tolkeopplæring. 
Nivå 5: personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring (ibid).  

En minoritetsspråklig pasient defineres som Utdanningsdirektoratet definerer det for 
barnehagebarn, der det vurderes tilbud om særskilt språkstimulering. Det vil si en 
person som oppholder seg i Norge, med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, 
dansk eller engelsk (Utdanningsdirektoratet 2014, s. 6). Det er ikke en entydig 
betegnelse, men den er likevel valgt fordi den beskriver fellestrekk ved pasienter som 
klinikere vanligvis vil ha vansker å kommunisere språklig med, dersom pasientene 
ikke har tilfredsstillende norskkunnskaper. Et alternativt begrep, men mindre vanlig, 
kan være betegnelsen minoritetstospråklig (Øzerk 2003). Det er mer positivt ladet 
ved å antyde at personen kan mer enn et språk. 
Med begrepet implementering menes i studien, i samsvar med Johansson 2009, 
spesifikke aktiviteter som er utformet for å øke effekt av et tiltak, aktivitet eller 
program (Johansson 2009, s. 112).  

Kliniske retningslinjer er systematisk utviklet for å hjelpe helsepersonell å ta 
beslutninger om hensiktsmessig behandling under spesifiserte omstendigheter (Field 
& Lohr 1992, s.3). Eller formulert på en annen måte: kliniske retningslinjer tar sikte 
på å forbedre sikkerheten og kvaliteten på pasientbehandlingen, ved å gi klinikere 
graderte anbefalinger med utgangspunkt i evidensbasert kunnskap om best praksis 
(Hakkennes & Dodd 2007, s.296). 

1.2.2   Forskning vedrørende minoritetsspråklige i møte med helsevesenet 
Minoritetsspråklige pasienters helsetjenester kan bli hemmet på grunn av 
kommunikasjonsbarrierer, med risiko for dårlige resultater av å motta helsehjelp 
(Quan & Lynch, 2011). Aktuell undersøkelse fra USA, studerte søksmål i etterkant 
av medisinsk behandling preget av språkbarrierer og lite effektiv kommunikasjon. 
Det framheves i studien, at språkbarrierer for eksempel kan påvirke levering av 
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tilstrekkelig omsorg og behandling innen helsevesenet, gjennom dårlig utveksling av 
informasjon, tap av viktig kulturell informasjon, misforståelse av instruksjoner fra 
leger, dårlige felles beslutninger, eller etiske kompromisser; for eksempel 
vanskeligheter med å få informert samtykke. Kostnadene for dette, ble båret av 
pasienter, helsepersonell og forsikringsselskaper, og kunne vært unngått med bruk av 
effektiv kommunikasjon. Kostnadene omfatter blant annet pasientskader, 
saksomkostninger og tap av omdømme for helseinstitusjoner. Disse kan unngås ved å 
sette objektive krav til ytelse, og implementere systemer for levering av kvalifiserte 
tolketjenester. Investeringen i tolketjenester er langt mindre ressurskrevende, enn 
direkte og indirekte kostnader ved å ikke tilby slike språktjenester (ibid). 
Totalt 1224 voksne pasienter ble inkludert i en studie basert i California, USA 
(Maldonado, Rodriguez, Torres, Flores & Lovato, 2013). Pasientene ble intervjuet 
fra november 2009 til august 2010. De var inndelt i sammenlignbare grupper, 
henholdsvis voksne latinamerikanere med lovlig opphold, udokumenterte 
immigranter fra Latin-Amerika uten lovlig opphold, og ikke-latinamerikanske 
borgere med lovlig opphold. Hovedfunnet for denne undersøkelsen var at de 
udokumenterte immigrantene uten lovlig opphold oppgav at de var redde for å 
oppsøke tilbud om øyeblikkelig helsehjelp, grunnet risiko for at deres oppholdsstatus 
skulle bli oppdaget og rapportert av helsepersonell, med følge at de kunne bli 
utvist/deportert fra landet.     
En spørreundersøkelse (survey) fra 2007, av 2600 dokumenterte innvandrere fra 
Mexico til California, USA, samt 1038 udokumenterte innvandrere fra Mexico til 
California, USA, viste at de udokumenterte innvandrerne hadde vesentlig mindre 
sannsynlighet for å ha besøkt lege forutgående år, sammenlignet med de 
dokumenterte innvandrerne (Bustamante, Fang, Garza, Carter-Pokras, Wallace, 
Rizzo & Ortega, 2012). 
En svensk studie basert på fire fokusgruppeintervjuer, med til sammen 13 
arabisktalende pasienter i Sverige, framhever at aktuelle pasienter erfarte at bruk av 
kvalifisert tolk både kan innebære en mulighet og et problem innen helsevesenet 
(Hadziabdic & Hjelm, 2014). Pasientene i studien foretrakk tolk fra samme 
opprinnelsessted som dem selv, med lik religionstilhørighet, dialekt, av samme 
kjønn, samt politisk ståsted. Nevnte faktorer ble ansett som viktige, fordi de bidro til 
opplevelse av et personlig møte med helsetjenesten. På den annen side, erfarte 
pasientene at tilstedeværelsen av kvalifisert tolk også kunne gjøre det vanskelig å 
snakke åpent om sensitive tema relatert til relasjoner eller fysiske problemer.   

1.2.3   Forskning vedrørende minoritetsspråklige med rusmiddelproblemer 
Latinamerikanere er den største minoritetsgruppen i USA, og på denne bakgrunn er 
det uført flere amerikanske studier med fokus på denne gruppen. En studie omfatter 
semistrukturerte intervjuer av 30 migranter fra Mexico, herunder 19 kvinner og 11 
menn, fra 20-55 år, som fikk tilbud om rusbehandling ved El Paso i Texas i 2007 
(Moya & Shedling, 2008). Denne studiens funn konkluderer med at det er behov for 
retningslinjer og program for annen og helhetlig rusbehandling, som tilbyr kulturelle 
og kjønnsbaserte tjenester for fattige innvandrere og deres familier. Deltakerne i 
undersøkelsen oppgav at det var utfordrende for deres «tilfriskningsprosess», at de 
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opplevde en stressende tilværelse, preget av fattigdom, rasisme, stigmatisering og 
usikkerhet med hensyn til om de ville få lovlig opphold.  
En studie som fokuserer på migranter til California i USA, det vil si arbeidssøkende 
innvandrere fra Mexico, El Salvador, Guatemala og Honduras, framhever at 
migrantene på grunn av langvarig separasjon fra sin familie i hjemlandet, i 
kombinasjon med ofte vanskelige arbeidsforhold for denne gruppen, er sårbare for å 
kunne utvikle angst- og depressive plager, samt overforbruk av alkohol eller andre 
rusmidler i forsøk på å mestre tilværelsen (Pagano 2014, s. 274). Studien baserer seg 
på intervjuer av klinikere, som identifiserte tre typiske barrierer, som migrantene ofte 
kan møte dersom de oppsøker rusbehandling for sine rusrelaterte problemer. De tre 
vanlige barrierene er: språkbarrierer knyttet til at migrantene ofte snakker spansk 
framfor engelsk, juridiske barrierer knyttet til eventuell manglende oppholdstillatelse 
og derav frykt for å bli utvist av landet, samt kjønnsrelaterte barrierer knyttet til at 
det finnes få behandlingstilbud rettet mot kvinner med rusmiddelproblemer. 
Tilbudene som eksisterer er primært for menn, og intervjuobjektene antok at kvinner 
kan vegre seg mer mot å oppsøke rusbehandling på grunn av internalisert skam (ibid, 
s. 284). Utgangspunktet for nevnte studie er rusbehandling i en amerikansk kontekst, 
så forholdene kan se annerledes ut i en norsk sammenheng. 
To nasjonale spørreundersøkelser fra USA, utført fra 2002 til og med 2005, viser at 
latinamerikanske innvandrere til USA generelt sett bruker mindre rusmidler, 
sammenlignet med latinamerikanere som var født i USA. Dette gjaldt for alle fem 
etniske subgrupper, med opprinnelse fra: Mexico, Puerto Rico, Cuba, Sentral-
Amerika og Sør-Amerika (Mancini, Salas-Wright & Vaughn, 2015). I de tilfeller der 
latinamerikanske innvandrere har utviklet rusmiddelproblemer, oppsøker de i mindre 
grad rusbehandling, enn for eksempel ikke-latinamerikanere med tilsvarende 
problemer. Latinamerikanske innvandrere til USA med rusmiddelproblemer, bruker i 
større grad familiebaserte tjenester eller sosiale tjenester. Denne studien konkluderer 
med at for å inkludere nevnte gruppe i rusbehandling, må programmene trolig i større 
grad ta hensyn til språk- og kulturelle barrierer, samt ha mer fokus på familie- og 
sosiale behov. 
Tre nasjonale spørreundersøkelser i USA, vedrørende bruk av alkohol over et livsløp, 
og opplevde barrierer for rusbehandling relatert til alkoholproblemer blant 
latinamerikanere, ble utført i perioden 1995-2005 (Zemore, Mulia, Ye, Borges & 
Greenfield, 2008). Undersøkelsene omfatter over 2000 menn og 2000 kvinner. Den 
viste at det generelt var liten bruk av rusbehandling fra målgruppen for 
undersøkelsen, men signifikant mer bruk av rusbehandling blant menn enn kvinner, 
og mer bruk av rusbehandling for engelsk-kyndige. 

Det framgår av en norsk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 
at:  

”Det synlige rusmiljøet, som lenge ble betraktet som blendahvitt, ’norsk’ miljø, har 
gjennomgått synlige endringer siden slutten av 90-tallet. Innvandrere utgjør ikke 
lenger en kuriositet, men en voksende minoritet, eller endog majoritet, alt etter 
hvilken del av miljøet det er snakk om” (Sandøy 2013, s.10).  

Til tross for at majoriteten av innvandrere i Norge benytter mindre rusmidler enn 
etnisk norske, finnes det likevel en gruppe innvandrere kjennetegnet av utsatthet og 
høyt forbruk av rusmidler; både legale og illegale (ibid, s.12-13). Spesielt asylsøkere 
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befinner seg i en ventefase preget av usikkert utfall av saksbehandling, lediggang og 
manglende tilhørighet. I eventuelt samspill med traumatiske erfaringer fra 
hjemlandet, utgjør dette risikofaktorer for å utvikle rusmiddelproblemer (ibid, s.13). 

I en undersøkelse med fokus på mannlige asylsøkere fra 18 – 50 år, fra seks ulike 
nasjoner, boende på asylmottak i Norge, påpekte flere av deltakerne at mange er i 
«drift» gjennom Europa og således tilknyttet et internasjonalt rusmiddelmiljø (Freng 
& Lund, 2012). Etablerte rusmiddelproblemer ved ankomst til Norge oppdages ofte 
gjennom husbråk på mottak. Noen av beboerne har også tilknytning til 
rusmiddelmiljøer i Oslo i forkant av opphold på asylmottak. Flere av 
rusmiddelmiljøene oppleves ikke å diskriminere eller stigmatisere i like stor grad 
som andre miljøer, og er derfor enklere å komme i kontakt med. Beboere oppgir at 
rusmidler tidvis kan brukes som en form for selvmedisinering. Migrasjonstilværelsen 
kan oppløse tradisjonell, sosial kontroll, og følelse av avmakt blir en risikabel 
tilstand. Informantene mener at mangel på meningsfulle hverdager og lediggang er 
den største utfordringen rusmiddelforebyggende arbeid med asylsøkere står overfor. 
Rusmiddelproblemer anses i denne undersøkelsen som tilbakevendende eller 
konstant destruktiv bruk av legale og/ eller illegale rusmidler, som av omfang og 
intensitet kan medføre mellommenneskelige og sosiale problemer, farlige situasjoner 
og rusmiddelrelatert kriminalitet (ibid). Forfatterne av denne rapporten kom ikke i 
kontakt med kvinner på asylmottak, og har derfor et skjevt utvalg. 
Videre framgår det av en annen SIRUS-rapport (Berg 2003), at intervjuede pasienter 
med innvandrerbakgrunn, hadde lite kunnskap om hva som skulle skje i løpet av 
oppholdet på en døgninstitusjon for rusbehandling, og hva rusbehandling innebar i en 
norsk behandlingskontekst. I denne sammenhengen, var det et flertall av pasientene 
som oppgav at det ikke fantes lignende offentlig hjelpeapparat i hjemlandene. Mange 
av pasientene var opptatt av sin tilknytning til et familiekollektiv, og relaterte 
rusbehandling til familiære forpliktelser. Flere av pasientene var ikke komfortable 
med den «norske snakkekulturen» i rusbehandling, og opplevde at 
samtalebehandling snarere ville befeste dem i rusmiddelproblemer, framfor å løse 
dem. Rapportens funn er ikke statistisk generaliserbare, fordi den omfatter et relativt 
lite utvalg pasienter, i en gitt kontekst. Den gir allikevel en generell pekepinn om at 
det er viktig for profesjonsutøvere av rusbehandling, å gi god nok informasjon til 
minoritetsspråklige pasienter, om innholdet i rusbehandlingen, og hva som skal skje i 
samhandlingen (ibid). For å etablere tillit og dialog med pasienter, uavhengig av 
etnisitet og språk, må rusbehandlere vise aksept og forståelse for pasienters 
problemoppfatninger og egne forslag til løsninger (ibid). 

1.2.4   Forskning vedrørende helsepersonells bruk av tolk  

En blandet studie fra USA fokuserer på klinikeres forventninger til tolker innen 
helsevesenet. Undersøkelsen fant sted på et større helsesenter i den sørlige delen av 
USA, og er basert på intervjudata med 39 tverrfaglige klinikere innen helsevesenet 
og spørreskjemadata (survey) med 293 klinikere, innen gynekologi, akutt medisin, 
onkologi, psykisk helsevern og sykepleie (Hsieh, Pitaloka & Johnson, 2013). 
Undersøkelsen trekker fram som eksempel at en kvalifisert tolk har god kunnskap 
om medisinske begreper, mens en ufaglært tolk fra pasientens familie kan ha høy 
grad av tillit hos pasienten. På denne bakgrunn anses klinikeres underforbruk av 
kvalifiserte tolker som et komplisert spørsmål, som ikke bare enkelt kan løses ved å 
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øke tilgjengelighet på kvalifiserte tolker fra en tolketjeneste. Studien peker på at 
suksessen til to-språklig helseomsorg er avhengig av deltakernes evne (her: 
profesjonell tolk og kliniker), til å effektivt uttrykke og forhandle om prioriteringer 
og kommunikative mål, relatert til klinisk scenario, og spesifikke forventninger. For 
eksempel om pasienten har et stort behov for emosjonell støtte i gitt kontekst, eller 
om emosjonell støtte er mindre sentralt i gitt kontekst. Studien framhever videre at 
det har vært mange retningslinjer for to-språklig helsekommunikasjon. Men de fleste 
retningslinjene ble gitt gjennom en top-down tilnærming, med minimale empiriske 
data for å støtte disse anbefalingene. Undersøkelser av kontekstuelle faktorer tillater 
forskere og praktikere å bedre identifisere grenser, begrensninger og påvirkninger av 
disse kontekstuelle faktorene, og utvikle best praksis som er informert av 
evidensbaserte teorier. 
Bruk av tolk i svensk helsevesen er fokus for en studie basert på dokumentanalyse og 
fokusgruppeintervjuer. Den konkluderer blant annet med at det ikke er tilstrekkelig at 
kvalifiserte tolker er tilgjengelige for helsepersonell. Det er også nødvendig med et 
effektivt samarbeid mellom tolketjenestebyråer og helseinstitusjoner, for å oppnå en 
velfungerende tolketjeneste, som garanterer trygg, individtilpasset helsehjelp av god 
nok kvalitet (Hadziabdic 2011 s. 44).  
Siden minoritetsspråklige pasienter med behov for rusbehandling ofte må henvises til 
rett instans fra primærhelsetjenesten, vurderer jeg en dansk kvalitativ undersøkelse 
som relevant, med intervju av leger og helsepersonell på fem legekontor. Den 
framhever at telefontolking ble erfart som en mer effektiv og presis tolkemetode, enn 
frammøtetolkning, fordi det innebærer mindre kommunikasjon mellom pasient og 
tolk, og dermed oppleves samtalen som mer fokusert. I tillegg har telefontolking den 
fordelen, at det er mulighet for å bestille tolk ved akutte behov, noe som er svært 
vanskelig å oppnå ved frammøtetolking. Det intervjuede personalet ved 
legekontorene erfarte at også pasientene var fornøyde med bruk av telefontolk. 
Eventuelle utfordringer ved telefontolk var primært knyttet til dårlig lydkvalitet, og 
tolker som ikke var til stede da de ble ringt opp (Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse 2015:6, s.4).  
En norsk undersøkelse som ble utført i løpet av høsten 2004, om tolkebruken ved 
helseinstitusjoner i Oslo (Kale, 2006), viste at tolkebruk som arbeidsmetode ikke i 
tilstrekkelig grad var en integrert del av helsetjenesten. Videre virket tolkebruken 
tilfeldig og avhengig av den enkeltes kunnskap og initiativ (ibid, s. 43). På dette 
tidspunktet var imidlertid TSB helt nytt, og derav lite etablert fagfelt, innenfor 
spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen kombinerte bruk av spørreskjema og to 
fokusgruppeintervjuer.  

1.2.5   Juridiske rammer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
Rusreformen som ble innført i 2004 i Norge utgjorde en styrking av rettsstillingen til 
rusmiddelavhengige. Pasienter innen TSB fikk rettigheter som andre pasienter, for 
eksempel et rettslig krav på behandlingsplasser, i henhold til Pasientrettighetsloven 
og prioriteringsforskriften. Men rusreformen førte også til at regelverket ble mindre 
oversiktlig og mer komplekst (Søvig, 2015). Tidligere var sosialtjenesteloven 
gjeldende på feltet, men ble erstattet av helselovgivningen etter rusreformen, som 
blant annet består av Pasient- og brukerrettighetsloven, Spesialisthelsetjenesteloven, 
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og Helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg er Helsepersonelloven, 
Pasientskadeloven og Tilsynsloven aktuelle (ibid). Pasientrettighetsloven § 3-5 slår 
fast at informasjonens form skal være tilpasset mottakerens individuelle 
forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. 
Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Personellet skal så langt som mulig 
sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene 
(www.lovdata.no). I 2010 ble det innført en ny paragraf i Lov om helsepersonell, 
som fastslår at helseinstitusjoner som omfattes av loven, skal ha personell innenfor 
rusomsorg, somatisk og psykisk helse, som kartlegger og ivaretar barns behov som 
pårørende, når en eller begge foreldrene er psykisk syke, rusmiddelavhengige, 
alvorlig somatisk syke eller skadde (Sundfær, A. 2012, s.11-12). 

1.2.6   Likeverdig rusbehandling 
I henhold til Nasjonal strategi om innvandreres helse for 2013-2017, vil regjeringen 
at helsepersonell på alle nivåer skal tilrettelegge for god kommunikasjon med 
pasienter med ulik språkbakgrunn. Dette forutsetter blant annet å ha oversikt over 
tolkebehov og benytte kvalifiserte tolker (Helse- og omsorgsdepartementet 2013, s. 
5). Plikten til å yte likeverdig rusbehandling for spesialisthelsetjenesten følger av 
helselovgivningen og diskrimineringslovverket. Rusbehandlingen som tilbys eller 
ytes skal i tillegg være forsvarlig (ibid, s. 36). Videre kreves det opplæring, for at 
helsepersonell skal lære seg ferdighetene det innebærer, å bruke tolk på en effekt og 
trygg måte. Det nasjonale strategidokumentet slår fast at opplæringen i tolkebruk for 
helsepersonell i Norge har vært mangelfull og tilfeldig (ibid, s. 31). En rekke studier 
har vist at språklige barrierer som ikke møtes på en tilfredsstillende måte, reduserer 
kvaliteten på og tilgangen til helsetjenester (Ahlberg, Duckert & Kale 2010, s.818).  

1.2.7   Rammer for bruk av kvalifisert tolk i TSB ved Oslo 
universitetssykehus HF 

I dette avsnittet vil jeg gi en kort beskrivelse av den forskningskonteksten som 
danner grunnlaget for denne undersøkelsen. Oslo universitetssykehus HF (OUS) er 
en del av det offentlige helsevesenet, og først og fremst en menneskebehandlende 
organisasjon, som kjennetegnes av at den har til funksjon å beskytte, vedlikeholde 
eller forbedre personers atferd, livssituasjon eller helsemessige tilstand, ved å forme 
eller endre deres personlige egenskaper (Hasenfeld 2010). Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling, til 
pasienter med skadelig bruk av, og/eller avhengighet til rusmidler. Tilbudet består av 
både polikliniske tjenester, akutt,- avgiftning, dag og døgntilbud. 
Behandlingstilbudet tilpasses den enkelte pasients behov, og skal være basert på 
anerkjent kunnskap og forskning (www.oslo-universitetssykehus.no).  

Omtrent 70% av landets innvandrere, eller norskfødte med innvandringsbakgrunn, er 
bosatt i opptaksområdet for sykehuset/Helse Sør-Øst (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2013, s. 35). OUS har et samfunnsoppdrag som landets største 
sykehus, og er finansiert av offentlige midler, og politisk styrt med Helse-og 
omsorgsdepartementet som oppdragsgiver. I oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst 
for 2016 er det fastslått at: ”det skal brukes kvalifisert tolk ved behov” (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2016, s.2), samt at: ”i møtet med helsetjenesten skal hver 
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enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningen om egen 
behandling og hvordan den skal gjennomføres” (ibid). Tjenestene ved helseforetaket, 
herunder TSB, må dermed tilpasses pasientenes forutsetninger og behov, knyttet til 
ulike mangfoldsdimensjoner som for eksempel språk, kulturell bakgrunn, kjønn eller 
nedsatt funksjonsevne.  

Ved OUS ble det i 2014 etablert en egen Tolkesentral, som skal sikre tolking i 
helseregionen, ved blant annet å rekruttere kvalifiserte tolker, tilby kursvirksomhet 
for ansatte, og ta i mot tolkebestillinger fra avdelinger på sykehuset som trenger tolk 
(NOU 2014, s.14). Videre er det som nevnt utarbeidet retningslinje med overordnede 
målsettinger, kalt ”Tolk og tolketjenester i møte med minoritetsspråklige pasienter”, 
se vedlegg. Retningslinjen er tilgjengelig i elektronisk håndbok (E-Håndbok) ved 
OUS, som gjelder for alle som tar del i diagnostikk/behandling/pleie av pasienter 
og/eller pårørende. E-håndbok er en intern publiseringsløsning som gjør styrende 
dokumenter tilgjengelig for alle ansatte ved OUS. Retningslinjen signaliserer hva 
sykehuset arbeider etter og ønsker å leve opp til. Flere av delmålene i retningslinjen 
er konkrete, for eksempel ved å slå fast at pasienters behov for tolk skal journalføres, 
at alle ansatte i den enkelte enhet skal være kjent med innholdet i retningslinjen, 
pasientens barn eller andre pårørende skal ikke utføre tolketjenester ved sykehuset, - 
med mindre en nødsituasjon krever det, og tolk med høy kompetanse skal benyttes 
slik at pasienters krav til informasjon, medbestemmelse og forsvarlig behandling blir 
oppfylt. I tillegg framgår det i retningslinjen at avdelingene på sykehuset bør 
arrangere internopplæring vedrørende kommunikasjon via tolk, slik at helsepersonell 
er innforstått med hva dette innebærer. Oppsummert skal retningslinjen danne 
grunnlag for prosedyrer gjeldende bruk av kvalifisert tolk og bestilling av slike ved 
sykehuset. Den angir prinsipper og retning for utførelse vedrørende bruk av 
kvalifisert tolk, men beskriver ikke trinnene i selve utførelsen. I generell betydning 
handler implementering av retningslinjen om å iverksette eller gjennomføre nevnte 
beslutninger i praksis.  

2   Teori og forskningsspørsmål 

2.1   Overgripende teori om implementering av kliniske retningslinjer 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten publiserte i 2015 en rapport om effekt 
av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer. Rapporten framhever følgende 
faktorer av signifikant betydning for å lykkes med implementering av kliniske 
retningslinjer: 

-Klinisk beslutningsstøtte (inkl. påminnere), -Praksisbesøk (inkl. ”practice 
facilitation”), -Monitorering og tilbakemelding (”audit & feed-back”),                      
-Lokale opinionsledere, Skreddersydde tiltak og –Kurs og møter (Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten 2015, s. 4). 

Ved implementering av retningslinjer er det viktig først å identifisere barrierer for 
endring, ved hjelp av teoretisk rammeverk som omhandler atferdsendring, og deretter 
utvikle skreddersydde strategier/tiltak som omhandler disse barrierene (Hakkennes & 
Dodd 2007, s. 296). Implementering av faglige/kliniske retningslinjer forstås i denne 
oppgaven, som å endre praksis hos helsepersonell (her: benevnt som klinikere eller 
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profesjonelle rusbehandlere). Det er hos klinikerne dette skal skje, med effekt for den 
minoritetsspråklige pasienten. Implementering er et lederansvar. Det krever en 
implementeringsorganisasjon, og tiltak på ulike nivåer. Dette begrunnes med at det er 
godt dokumentert at ny kunnskap, som kan hjelpe pasienter, ofte ikke tas i bruk av 
helsepersonell i praksis, ved at pasienter får behandling som ikke er dokumentert 
effektiv, eller som kan være skadelig. Barrierer for endring av klinisk praksis og 
insentiver for endring av klinisk praksis er sentralt å forstå, for å kunne sette inn 
effektive tiltak for implementering av ønsket praksis (Grol, Bosch & Wensing, 
2007). Videre er det et paradoks at retningslinjer som blir utarbeidet, nødvendigvis 
ikke blir implementert (Francke et al 2008, s. 38). 
Når det gjelder implementeringseffekt av spesifikt kliniske retningslinjer, så vil flere 
implementeringsmetoder virke bedre enn en alene, det er en fordel om valgt 
implementeringsstrategi innebærer aktiv deltakelse fra utøverne, og praksisnære 
tiltak er å foretrekke. Videre bør implementeringsmetoder med fordel rettes mot 
barrierer for slik implementering (Francke, Smit, de Veer & Mistiaen 2008, s. 1). På 
bakgrunn av ovennevnte er det viktig å identifisere faktorer eller barrierer som kan 
påvirke etterlevelse av aktuell retningslinje, og deretter å skreddersy tiltak som møter 
de identifiserte barrierene. Slike barrierer kan for eksempel være forhold ved 
retningslinjen, implementeringsstrategi, klinikerne som skal bruke retningslinjen, 
pasientene/pasientgruppen, kontekst/omgivelser, praktiske begrensninger, herunder 
tidspress, økonomi, ledelse, organisering, motivasjon, ferdigheter og kunnskap (ibid). 
Støtte finnes for følgende implementeringstiltak: 
1)   Ferdighetsbasert opplæring (klinisk veiledning, simulering, sertifisering etc.) 
2)   Evalueringer av praksis 
3)   Bevisst, lederforankret måloppnåelse 
4)   Coaching og grundig seleksjon av de som skal gjøre jobben med å implementere 

(Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005, s. 29). 

Implementeringsstrategier har ofte bare moderat effekt eller varierende effekt. Dette 
har sin årsak i at det å endre atferd som oftest er en tidkrevende og kompleks prosess. 
Atferdsendring avhenger av faktorer som den enkeltes motivasjon, kultur på 
arbeidsplassen, tilgjengelige ressurser, organisatoriske forhold med mer. I tillegg er 
det som nevnt ulike barrierer til de spesifikke kontekstene retningslinjen skal 
implementeres i. Videre kan ledere ha manglende fokus, respekt og rutiner for 
implementering  (Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman & Wallace 2005). 
I henhold til siste års oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
Helse Sør-Øst RHF, vises det til regjeringens overordnede målsettinger, som bl.a. 
framhever at det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Både Tolkesentralen og 
nevnte retningslinje kan slik sett anses som virkemidler fra helseforetaket, for å 
styrke og kvalitetssikre minoritetsspråkliges grunnleggende rettigheter. Kvalitet i 
spesialisthelsetjenesten blir ofte beskrevet ut i fra dimensjonene: klinisk kvalitet, 
organisatorisk kvalitet og pasientopplevd kvalitet (Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse, 2015, s.5). Denne lokale undersøkelsen kan medvirke til å belyse 
hvordan ansatte i TSB ved OUS opplever kvaliteten på avdelingens 
behandlingstilbud, i møte med minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det 
eksisterer språkbarriere mellom rusbehandler og pasient.  
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2.1.1   Ottawa-modellen – en implementeringsmodell for bruk i forskning 

I dette avsnittet følger en oppsummert beskrivelse av de seks elementene i ”The 
Ottawa Model for Research Use (OMRU), som i henhold til Logan & Graham 2010, 
bør anses som viktige for at aktuell retningslinje skal implementeres og tas i bruk i 
klinisk praksis, innen TSB ved OUS. OMRU er utformet av Jo Logan og Ian D. 
Graham. Følgende seks elementer/faktorer er sentrale: 1) Innovasjon, 2) Potensielle 
anvendere, 3) Konteksten for praksis, 4) Intervensjoner for å overføre evidensbasert 
kunnskap til praksis, 5) Å ta i bruk/adaptere tilpasning, 6) Resultat.  
Ved implementering av aktuell retningslinje (eller annen evidensbasert kunnskap), er 
ovennevnte seks faktorer i relasjon til OMRU gjensidig avhengige av hverandre og 
må sees i sammenheng. I tillegg må implementeringen av aktuell retningslinje 
tilpasses Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS, pasientgruppen og 
den enkelte pasients individuelle behov.         

De seks nøkkelfaktorene kan brukes i sammenheng med evaluering og analyse av 
implementeringsprosessen for nevnte retningslinje (Logan & Graham 2010), og 
kommer til å bli anvendt i denne studien. Videre følger beskrivelse av nevnte 
faktorer, og til sist i dette avsnittet følger en grafisk framstilling av OMRU. 

1. Innovasjon representerer av og til noe nytt for dem som skal ta den i bruk, og bør 
bygge på troverdige forskningsresultater, kombinert med erfaring fra aktuelle 
brukere. Forskningsresultater om helserelaterte emner er ofte oversatt til 
kunnskapsbaserte verktøy, i form av kliniske retningslinjer eller prosedyrer for best 
praksis. Det er fordelaktig for implementeringen at kliniske retningslinjer, om 
innholdet er  brukervennlig, ved at det er forholdsvis enkelt å lære seg og ta i bruk, at 
de ikke innebærer omfattende eller kompliserte endringer av nåværende praksis, samt 
at de ikke bryter i for stor grad med nåværende normer og verdier for praksis (Logan 
& Graham 2010, s. 89). 
2. Potensielle anvendere/brukere bygger på faktorene: bevissthet om innovasjon av 
praksis, hensikten med innføring av ny evidensbasert kunnskap og bekymringer om 
innovasjonen. Å være bevisst om innovasjonen i praksis, krever at klinikerne kjenner 
til retningslinjen og dens målsetning. Videre er det nødvendig å skape refleksjon hos 
klinikerne omkring deres holdninger til innholdet i retningslinjen, slik at 
retningslinjens mål om bruk av kvalifisert tolk ved behov blir virkeliggjort. 
Bekymringer hos klinikerne kan for eksempel omhandle at det kan innebære økt 
arbeidspress og mangel på tid (Logan & Graham 2010, s. 90). 
3. Konteksten for praksis er en faktor i OMRU som i denne undersøkelsen handler 
om konteksten rusbehandlingen foregår i. Dette omfatter strukturelle rammer, 
forhold ved pasientene, arbeidspress, økonomiske ressurser, kultur på den enkelte 
arbeidsplass, fysiske rammer med mer (Logan & Graham 2010, s. 91). 
4. Intervensjoner for å overføre evidensbasert kunnskap til praksis. 
Implementeringsstrategiene kan inndeles i kategoriene: - Strategier for å håndtere 
barrierer; som omfatter reduksjon og eliminasjon av de barrierer som eksisterer for å 
implementere aktuell retningslinje. – Kunnskapsoverføring for å sikre at klinikerne 
har nødvendige ferdigheter til å bruke retningslinjen i praksis, for eksempel gjennom 
undervisning/opplæring eller veiledning. Det er nødvendig å kontinuerlig følge opp 
den evidensbaserte kunnskapen som retningslinjen bygger på, fordi det hele tiden 
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skjer utvikling innenfor både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og innenfor 
tolkefaget (Logan & Graham 2010, s. 91- 92). 
5. Å ta i bruk/adaptere ny kunnskap kan her bety ulike former av å nyttiggjøre seg 
evidensbasert kunnskap. Herunder at klinikerne blir mer bevisste på kunnskapen som 
aktuell retningslinje inneholder, og endringer av holdninger i tråd med denne, 
og/eller endrer atferd eller praksis i tråd med retningslinjen. Symbolsk eller strategisk 
bruk av aktuell retningslinje kan også gjøres, for å oppnå bedre utfall for pasientene i 
målgruppen for denne (Logan & Graham 2010, s. 93). 
6. Resultat. Denne faktoren fokuserer på resultatet av implementeringen, som i denne 
undersøkelsen kan sees i relasjon til hvilken betydning den har hatt for 
minoritetsspråklige pasienter som ikke behersker norsk tilfredsstillende, for 
klinikerne innen rusbehandling, og for organisasjonen, herunder Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS. I tillegg er det viktig at ledere av 
implementeringen, på ulike nivåer, kan gjøre løpende endringer i 
implementeringsstrategien. Nedenfor følger en grafisk framstilling av Ottawa-
modellen: 
 

Ottawa modellen for bruk i forskning
(Logan & Graham 2010)

Bedømme
hindringer og støtte

Måle
prosess og grad av anvendelse

Evaluere
resultat

Innovasjon
- Utviklingsprosess
- Innovasjonsegenskaper

Potensielle brukere
- Bevissthet
- Holdning/intensjon
- Kunnskap
- Bekymringer 

Kontekst for praksis
- Strukturell
- Kulturelt/sosialt
- Brukere/pasienter
- Økonomi

Intervensjoner
- Håndtering av barrierer
- Kunnskapsoverføring
- Oppfølging

Å ta i bruk
- Påbegynt anvendelse
- Stabil/varig anvendelse

Resultat
- Brukere/pasienter
- Praktiker/kliniker
- Organisasjon

Tabell 1: Ottawa-modellen 
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Ottawa-modellen har blitt kritisert for at den framstiller en linjær og noe forenklet 
implementeringsprosess. Forfatterne av modellen imøtegår dette ved å hevde at 
samtlige av elementene i modellen er deler av et åpent system, der alle faktorene kan 
påvirke hverandre. Modellen har primært blitt bruk i andre empiriske studier, for å 
analysere og evaluere implementering på ulike nivåer innenfor helsetjenestene 
(Carlfjord 2014, s. 118). 

2.1.2   Studiens formål og forskningsspørsmål 

Et viktig mål med studien var å få systematiske beskrivelser fra klinikere, om deres 
erfaringer knyttet til implementering av sykehusets styrende retningslinje for bruk av 
kvalifisert tolk i TSB ved OUS. Bruk av kvalifisert tolk for å håndtere språkbarriere 
mellom kliniker og minoritetsspråklig pasient, er betydningsfullt for 
minoritetsspråklige pasienters rettsikkerhet, og deres mulighet for å tilegne seg 
informasjon samt medvirke i egen behandling. Det er også av betydning for alle 
klinikere som møter pasienter med begrensede norskkunnskaper, der klinikerne skal 
ivareta sin egen profesjonalitet og  oppfylle plikten til å yte forsvarlig helsehjelp, og 
for helsemyndighetene med hensyn til politisk målsetting om likeverdig helsehjelp. I 
denne undersøkelsen er oppmerksomheten særlig rettet mot de erfaringer tverrfaglige 
klinikere har med praktiseringen av aktuell retningslinje for bruk av kvalifisert tolk 
innenfor TSB. Formålet med studien er å undersøke hvordan sykehusets styrende 
retningslinje for kommunikasjon ved bruk av kvalifisert tolk, i TSB ved OUS, 
implementeres i praksis, sett fra klinikernes perspektiv. Undersøkelsen belyser 
fremmende faktorer og barrierer, i forbindelse med bruk av kvalifisert tolk i 
rusbehandling, og ser disse i forhold til implementeringsmodellen ”The Ottawa 
Model of Research Use” (OMRU), også kalt Ottawa-modellen. 
Forskningsspørsmålet er: 

- Hvilke faktorer fremmer og hemmer implementering av sykehusets styrende 
retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling? 

Begrepet likeverdig rusbehandling inngår ikke i forskningsspørsmålet, men er tatt 
med i temaguiden (se vedlegg). Dette for å undersøke klinikernes tanker, opplevelser 
og erfaringer med hensyn til om det eksisterer gap mellom praktiske løsninger for 
TSB ved OUS og idealet om likeverdig rusbehandling, i situasjoner der det eksisterer 
språkbarrierer mellom minoritetsspråklige pasienter og klinikere. Det framgår også 
av aktuell retningslinje, at den har til hensikt å ivareta kravet om å tilby likeverdige 
helsetjenester.   

2.1.3   Avgrensning 

Studien er avgrenset til en kvalitativ undersøkelse med bruk av 
fokusgruppeintervjuer. Klinikere ansatt ved ulike seksjoner i Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS, ble intervjuet i fire fokusgrupper. Undersøkelsen 
er videre avgrenset til kommunikasjonsproblemer med pasienter på grunn av 
språkbarriere, herunder pasienter med innvandringsbakgrunn, som har fått rett til 
nødvendig helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette 
utelukker av plasshensyn pasienter som har vansker med hørsel eller tale, og derav 
for eksempel behov av døvetolk. Det er for øvrig utarbeidet en rapport i 2012, med 
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fokus på døve pasienter i TSB (Dahl & Isakka, 2012). Undersøkelsen har heller ikke 
fokus på samiske pasienters rett til tilrettelagte tjenester, i form av informasjon på 
samisk. I tillegg har jeg ikke undersøkt forekomsten av slike 
kommunikasjonsproblemer innenfor rusbehandling, selv om jeg spør deltakende 
klinikere i aktuell undersøkelse om hvor ofte de bruker tolketjenester. Til sist, 
fokuserer studien heller ikke på personer med uavklart oppholdsstatus (asylsøkere), 
eller personer uten lovlig opphold i Norge. Denne gruppen av sårbare migranter må i 
første rekke søke å avklare hvilke systemer, lover og regler som gjelder for dem, med 
eventuell bistand fra hjelpeapparatets lavterskeltilbud i kommunen, advokat og/eller 
utlendingsmyndigheter (Vollebæk 2014, s. 145). 

3   Metodologiske utgangspunkter 

3.1   Forforståelse 
Foruten å inneha rollen som forsker i denne studien, har jeg med meg mange års 
arbeidserfaring fra ulike deler av rusfeltet. Jeg er utdannet klinisk sosionom, og for 
tiden ansatt ved Ruspoliklinikken Ullevål ved Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS. Min egen profesjonstilhørighet og arbeidserfaring 
vil samlet sett prege min forforståelse til forskningsspørsmålet for denne oppgaven. 
Jeg har selv erfart at kommunikasjon ved bruk av tolk ofte kan være en kompleks 
oppgave, siden det er tidkrevende og ofte innebærer å ivareta sårbare 
minoritetsspråklige pasienter, som kan ha begrensede muligheter for å ivareta sine 
pasientrettigheter på egenhånd. Kvaliteten på kommunikasjonen er også i stor grad 
avhengig av kompetansenivå hos tolken. Jeg har erfart at kompetente tolker, har 
bidratt til at jeg kunne kommunisere direkte med ellers vanskelige tilgjengelige 
pasienter, blant annet på grunn av språkbarriere. Personlig har jeg primært brukt 
kvalifisert tolk i tidligere arbeid i Kriminalomsorgen, og ikke innenfor rusbehandling 
på kommunalt nivå eller spesialisthelsetjenestenivå. Dette tror jeg skyldes at 
justissektoren generelt har etablert en annen kultur enn helsesektoren, for å fokusere 
på ivaretakelse av individers rettssikkerhet, og at tolk i denne sammenhengen 
kanskje er mer rutinepreget og gitt høyere status, og derav et mer naturlig integrert 
hjelpemiddel i arbeidet der. Jeg har reflektert over egen forforståelse underveis, i 
forsøk på å være mindre forutinntatt, og strebe etter objektivitet i datainnsamlingen 
og analysen.  

Jeg arbeider som nevnt på Norges største sykehus, der et positivistisk kunnskapssyn 
tillegges stor vekt. For eksempel, kan den vellykkede og allment kjente 
implementeringen av prosedyre for hjerte- og lungeredning, nasjonalt og 
internasjonalt, evalueres med hell innenfor en slik vitenskapstradisjon. Min bakgrunn 
som klinisk sosionom bidrar med en annen og mer kontekstuell 
virkelighetsoppfatning, i tråd med hermeneutisk vitenskapstradisjon. Jeg evaluerer 
ikke retningslinjen for kommunikasjon ved bruk av tolk fra et positivistisk 
perspektiv, fordi jeg anser at det innenfor dette smale, men komplekse fagfeltet 
vedrørende kommunikasjon ved bruk av kvalifisert tolk, er behov for å undersøke 
hvordan klinikerne oppfatter sin virkelighet. Det er sannsynligvis behov for å utøve 
klinisk skjønn i den enkelte pasientsak, som kan være særegen og unik, framfor lik 
og generell.   
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3.2   Design 

Studiens design er kvalitativ, deskriptiv med fokusgruppeintervjuer. 

3.3   Bakgrunn for valg av kvalitativ metode 

I utgangspunktet hadde jeg valgt en kvantitativ metode for min studie, og 
gjennomførte i februar i år en elektronisk spørreskjemaundersøkelse med tverrsnitts- 
eller surveydesign, rettet mot ansatte/klinikere innen TSB ved OUS. Dette er en 
forskningsmetode som er koblet til positivismen som kunnskapsteoretisk 
utgangspunkt, der naturvitenskapens metoder skal tilpasses for å studere den sosiale 
virkeligheten (Bryman 2006, s. 393, s. 409 og s. 471). Kortfattet omhandler 
kvantitativ forskningsstrategi å samle inn numeriske data, relasjonen mellom teori og 
forskning er av deduktiv sort, som innebærer at forskeren må spesifisere hvordan 
informasjonen kan samles inn utfra de data som utgjør en del av hypotesen (Bryman 
2006, s. 20). Den naturvitenskapelige tilnærmingen er som nevnt foretrukket, og 
synet på virkeligheten er objektivistisk (Bryman 2006, s. 77). Studien innebar at 
profesjonelle rusbehandlere ved OUS, ble kontaktet per epost, og anmodet om å 
besvare spørreskjemaet over Internett, ved bruk av IT-verktøyet Quest Back. Alle 
variablene skulle kodes i SPSS. Jeg ønsket å gjøre en systematisk oppfølging av på 
forhånd oppsatte mål for kvalitet i sykehusets styrende retningslinje: ”Tolk og 
tolketjenester i møte med minoritetsspråklige pasienter” (se vedlegg), samt få 
kunnskap om utbredelse av ansattes holdninger og vurderinger, når det gjaldt å bruke 
tolk i rusbehandling. Jeg forsøkte å forebygge et stort bortfall (her: halvparten eller 
flere velger å ikke besvare), ved å begrense antall spørsmål (under 30), skrive 
følgebrev til undersøkelsen som beskrev formålet med studien, tidsrommet for 
undersøkelsen strakk seg over tre uker, slik at respondentene kunne besvare når de 
hadde tid og mulighet, samt ilagte automatiske purringer, bruk av flest lukkede 
spørsmål som kan være enklere å besvare enn åpne (Bryman 2006, s. 148), samt at 
jeg på forhånd hadde informert enhetsledere og avdelingsledere om spørreskjema-
undersøkelsen for å forankre den på ledernivå. Det var 203 respondenter som var 
invitert til å delta, og det var 61 som besvarte spørreundersøkelsen. Til tross for 
ovennevnte tiltak, ble svarprosenten kun på 30 %, som ikke er akseptabelt for å 
kunne gjøre fullgode statistiske analyser av resultatene. Jeg har ikke gjort grundige 
analyser av frafall, men antar at den lave svarprosenten kan ha hatt en mulig 
sammenheng, med til tider ikke-fungerende IKT-plattform i aktuelt tidsrom for 
undersøkelsen, pga utskiftning av gamle IKT-plattformer til nye, samt at en del 
ansatte trolig ikke hadde erfaring med bruk av tolk. Av de respondentene som 
besvarte undersøkelsen, brukte kun et lite mindretall av dem tolk i rusbehandling 
regelmessig (mer enn 1-2 ganger per år). Av beskrevet forskningsprosess lærte jeg at 
man kan komme til å støte på uforutsette problemer, som medfører at man må 
revurdere for både forskningsspørsmål og metode. På denne bakgrunn, har jeg 
beholdt tema for undersøkelsen, det vil si bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling, 
men endret valg av metode til kvalitativ, med bruk av fokusgruppeintervjuer, som 
beskrevet nedenfor. 
Kvalitative forskningsmetoder har som mål å forstå eller beskrive et fenomen 
innenfor en gitt kontekst (Bryman 2006, s.273). Kvalitative data gir ikke grunnlag for 
å trekke konklusjoner om omfanget av en problemstilling, men kan gi holdepunkter 
for å identifisere noen kategorier av problemer som erfares, og typer av strategier 
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som brukes for å håndtere dem (IMDi, 2010). Mens kvantitative data kan si noe om 
for eksempel utbredelsen av bestemte forhold i en større populasjon, kan kvalitative 
data, som for eksempel empiri fra fokusgruppeintervju, gi mer utførlig og nyansert 
informasjon om menneskers erfaringer relatert til tema. Det som særtegner et 
kvalitativt forskningsintervju fra andre typer samtaler, er metodisk oppfatning av 
spørremåte, med vekt på åpne spørsmål, og en erkjennelse av at det skjer en 
dynamisk interaksjon mellom intervjuer og intervjuobjekt, samt en kritisk bevissthet 
over intervjuobjektets svar og intervjuers tolkning av disse svarene (Kvale & 
Brinkmann, 2010). Ofte hentes det data fra en mindre gruppe, gjennom 
observasjoner eller intervjuer. Forskeren involveres og må bruke seg selv som 
forskningsinstrument. Kvalitative forskningsmetoder har mål om å forstå og 
beskrive, framfor å forklare og forutsi. En kvalitativ metode er vanligvis nyttig hvis 
man ønsker å utforske menneskers erfaringer og utdypende meninger, og få fram 
ulike perspektiver knyttet til forskningstemaet. I et kvalitativt intervju innhentes 
kunnskapen, gjennom sosial interaksjon mellom informant og intervjueren (her: 
forskeren). Kvaliteten på dataene vil avhenge av intervjuerens kunnskaper og 
ferdigheter om emnet (ibid, s. 177-178). Tidligere studier har som regel tatt 
utgangspunkt i bruk av tolk innen helsesektoren generelt, eller for eksempel innenfor 
psykisk helsevern. I denne undersøkelsen er fokusgruppeintervjuer vurdert som egnet 
for å besvare denne studiens formål og forskningsspørsmål, fordi samspill mellom en 
gruppe klinikere innen TSB ved OUS, kan bidra til å få fram mange synspunkter, 
felles erfaringer og holdninger til retningslinjen om kommunikasjon ved bruk av 
kvalifisert tolk i rusbehandling. Kvalitative beskrivelser kan bidra til en dypere 
forståelse av sammenhenger klinikerne står i, og eventuelle barrierer for å integrere 
bruk av kvalifisert tolk innen TSB, i de tilfeller der det eksisterer språkbarriere 
mellom kliniker og pasient.  
En vanlig innvending mot intervjuforskning er at det er for få deltakere til at 
resultatene kan generaliseres. En mer pragmatisk, konstruksjonistisk og diskursiv 
tilnærming, hevder derimot at sosial kunnskap er sosiale og kontekstualiserte 
framgangsmåter, for å forstå og handle i verden på (Kvale & Brinkmann 2010, s. 
265). En kritisk overveielse til denne studien, er at transkriberte tekster fra 
fokusgruppeintervjuer ikke bare har en, men flere tolkningsmuligheter for analyse av 
innhold. Det er derfor en svakhet ved min undersøkelse, at det er jeg alene, som 
hovedsakelig har foretatt analyse og tolkning av empiri. Bruk av observatør ved et av 
fokusgruppeintervjuene, som også  kommenterte resultatene fra dette, ble gjort 
bevisst som strategi for å øke kvaliteten på undersøkelsen. Jeg vurderer det som 
fordelaktig å være minst to forskere som arbeider sammen, ved bruk av 
fokusgruppeintervjuer som forskningsmetode. Begrunnelsen for dette er at moderator 
kan risikere å overvurdere sin evne til å tolke og/eller analysere materialet. I denne 
sammenhengen kan det framheves at en fenomenologisk-hermeneutisk forståelse, 
befinner seg et sted mellom kunst og vitenskap (Lindseth & Norberg 2004, s. 152).  
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3.4   Undersøkelsesinstrumenter 

3.4.1   Fokusgruppeintervjuer 
Metoden har vært brukt fra 1920-tallet, i sammenheng med ulike 
markedsundersøkelser, og fikk sitt gjennombrudd rett før andre verdenskrig med 
Robert Merton og Paul Lazarsfeld. Siden 1980-tallet har metoden i økende grad blitt 
anvendt av samfunnsvitenskapelige forskere (Wibeck 2010, s. 19 og 20). 
Fokusgruppeintervjuer kan defineres som: «en forskningsteknikk der data samles inn 
gjennom gruppeinteraksjon rundt et tema som avgjøres av forskeren» (ibid, s. 25, 
min egen oversettelse fra svensk til norsk). Fokusgruppeforskning innebærer en 
prosess med fire stadier; planlegging, rekruttering, diskusjonsledelse og analyse 
(ibid, s. 69). Fokusgrupper kan med fordel brukes når den primære interessen for 
forskeren er hvordan en viss gruppe sammen tenker rundt et fenomen, framfor hva 
enkeltindivider mener (ibid, s. 54), og når forskeren ønsker å få fram mange ulike 
aspekter ved et komplekst tema (Bryman 2006, s. 327).  Fokusgrupper er en metode 
som ivaretar et deltagerorientert evalueringsperspektiv, da aktiviteten involverer flere 
personer fra ulike seksjoner og enheter innen Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS. Deltakerne gis anledning til å dele sine felles 
opplevelser, tanker og erfaringer (Alm & Anderberg 2011, s. 10). Meningene skapes 
i samspill og diskusjon mellom deltakerne (Bryman 2006, s. 327). Metoden krever 
mindre ressurser enn om deltakerne skulle vært intervjuet individuelt. På den annen 
side blir datamaterialet rikere ved gruppeintervju og transkriberingen kan av denne 
grunn bli noe mer tidkrevende. I tillegg, må moderator være oppmerksom på 
gruppeprosesser, for eksempel om enkelte deltakere er mer dominerende eller 
innflytelsesrike enn andre, med risiko for at noen deltakere blir tilbakeholdne med 
følge at deres stemme blir mindre hørt. Moderators utfordring blir å styre 
gruppeintervjuet på en slik måte, at alles meninger kommer fram, og dermed at data 
kan representeres som en helhet for gruppen. Imidlertid har moderator vanligvis en 
ikke-styrende stil, med mål at deltakerne skal stimuleres til å diskutere tema seg i 
mellom, og på denne måten få fram ulike synspunkter, og meninger som 
moderatoren kanskje ikke hadde regnet med på forhånd. Moderatoren bør skape en 
tilstrekkelig trygg atmosfære, slik at deltakerne er villige og komfortable med 
eventuelt å fremme motstridende synspunkter.  

3.4.2   Temaguide til bruk ved intervju av klinikere 

Jeg forberedte på forhånd en temaguide, til hjelp for å strukturere intervjuene og 
analysedelen. Temaguiden ble som nevnt formulert i tråd med studiens hensikt og 
forskningsspørsmål (se vedlegg). Spørsmålene i intervjuguiden ble diskutert og 
revidert i samarbeid med veileder for denne studien, i forkant av de datasamlende 
intervjuene. Jeg har tatt i bruk eget klinisk skjønn i hvert enkelt fokusgruppeintervju, 
for å vurdere underveis i hvilken grad jeg skulle følge opp deltagernes svar eller styre 
samtalen i retning av de tre temaområdene. Det første temaet er: - ”På hvilken måte 
og i hvilken grad anvendes tolk i rusbehandling?”. Det andre temaet er: - ”Hvilke 
faktorer fremmer og hemmer implementering av sykehusets styrende retningslinje for 
bruk av tolk i rusbehandling?”. Det tredje temaet er: - ”Hvordan forstår dere 
begrepet ”likeverdig rusbehandling?”. I tillegg ble deltakerne i forkant av 
intervjuene bedt om å lese aktuell retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i TSB ved 
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OUS, med hensikt at denne ble et felles referansepunkt, og utgangspunkt for videre 
samtale i intervjuene.  

3.4.3   Troverdighet 

I dette avsnittet vil jeg beskrive begrepene troverdighet (validitet), reliabilitet 
(pålitelighet) og generaliserbarhet, og hvordan jeg i forskningsprosessen har ivaretatt 
dette gjennom undersøkelsens gjennomføringsperiode. Validitet av analysen handler 
om i hvilken grad man faktisk undersøker det man har bestemt seg for å studere 
(Wibeck, 2010). Temaguiden for intervjuene ble utarbeidet som et hjelpemiddel for å 
sikre at temaene og spørsmålene samsvarer med studiens hensikt. En rekke sitater er 
gjengitt i resultat- og diskusjonsdelen av oppgaven, for å oppnå troverdighet og 
legitimere at det deltakerne i fokusgruppeintervjuene har gitt uttrykk for, av 
erfaringer og opplevelser, er gjennomgående i analysen av empiri.  
Validiteten kan for eksempel reduseres dersom deltakerne ikke kjenner seg 
komfortable eller trygge nok under fokusgruppeintervjuet, til å fremme sine 
selvstendige synspunkter og tanker. Faktorer som kan påvirke dette er for eksempel 
mistillit med hensyn til om konfidensialitet vil bli godt nok ivaretatt, eller om 
moderator eller andre deltakere virker for dominerende med hensyn til egne 
meninger (Wibeck, 2010). Deltakerne i gruppene diskuterte relativt fritt innenfor 
rammen av temaguiden for intervjuene, og jeg var bevisst på at spørsmålene ikke 
skulle være ledende, men åpne og/eller bidra til diskusjon, samt at jeg som moderator 
ikke skulle ha rollen som deltaker, ved å påvirke samtalene med egne meninger. Det 
vil si jeg la opp til å være anonym og holdt meninger for meg selv, både når det 
gjaldt verbal og non-verbal kommunikasjon som ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Ved 
første fokusgruppeintervju har observatøren bekreftet at jeg mestret moderator-
rollen, da observatøren var til stede, og jeg har forsøkt å ivareta dette også i 
fortsettelsen ved resterende fokusgruppeintervjuer. Alle deltakerne kjente de andre 
som deltok i samme fokusgruppeintervju, og ingen var nyansatte, som i denne 
sammenhengen betydde at de var vant til å arbeide tverrfaglig, noe som kan ha 
bidratt til å trygge klimaet for åpen samtale. I tillegg hadde deltakerne på forhånd 
mottatt informasjonsskriv om studien og samtykkeerklæring (se vedlegg), som 
garanterte deltakerne anonymitet. Jeg var forberedt på at noen av deltakerne i kraft 
av sin profesjon, rolle og makt i sykeshushierarkiet, kunne komme til å dominere 
samtalen og legge en demper på andres deltakelse, men dette forekom i liten grad.  

Reliabilitet innebærer i denne sammenhengen at flere forskere, uavhengig av 
hverandre, vil komme fram til samme resultat når de studerer empirien. Reliabiliteten 
øker i sammenheng med fokusgruppeintervju, dersom samme moderator leder 
samtlige av disse (Wibeck, 2010). Dette har vært tilfelle ved min studie, der jeg har 
fungert som moderator på samtlige. I tillegg var det observatør til stede på det første 
fokusgruppeintervjuet som ble gjennomført, for å få tilbakemelding og konstruktiv 
kritikk, på måten jeg fungerte i rollen som moderator. Videre utførte vi i fellesskap, 
en umiddelbar oversiktsanalyse av meningsinnholdet i fokusgruppeintervjuet, der vi 
tenkte sammenfallende om dette. På denne måten, fikk jeg en slags test på om jeg var 
på rett spor i analysearbeidet. Observatøren ble valgt fordi hun var spesielt interessert 
i temaet, at hun hadde tid til rådighet som psykologistudent i hoved praksis, og at hun 
ikke stod i et avhengighetsforhold eller underlegen maktposisjon overfor 
undertegnede. Det ville ha vært en fordel å ha brukt observatøren i de tre andre 
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fokusgruppeintervjuene også, for å øke reliabiliteten. Det ble likevel bevisst unngått, 
fordi det ville tatt for mye av observatørens tid til å utføre andre oppgaver, og 
nærvær av en observatør i små grupper kan gi deltakerne en følelse av å bli iakttatt 
og hemme deltakerne i diskusjonene (Wibeck 2010, s. 90).  
Fokusgrupperesultatet kan ikke generaliseres, på grunn av for få deltakere og fordi 
dynamikken i gruppene avhenger av interaksjonen mellom deltakerne, som er til 
stede i gruppene på gitte tidspunkter. Videre så er ikke formålet med en 
fokusgruppestudie å dra generelle, statistisk underbygde konklusjoner om større 
grupper eller populasjoner (ibid, s. 147). Om resultatene kan overføres til andre 
sammenhenger og forskningskontekster, vil være avhengig av en vurdering om 
denne undersøkelsens metode, deltakere, kontekst og vilkår, i tilstrekkelig grad ligner 
den nye sammenhengen. Det blir mottakeren/leseren av denne undersøkelsen, som 
må avgjøre om den kan brukes på en annen situasjon (ibid, s. 148). Selv om metoden 
ikke er generaliserbar, så tilfører den ny kunnskap når det gjelder deltakernes 
holdninger, erfaringer og synspunkter. Videre ble fokusgruppeintervjuene planlagt 
med til sammen fire intervju, i tre forskjellige seksjoner i Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS, for å få et bredt utvalg av klinikere og dermed 
intensjon om mer stabile data enn ved færre intervju. 

3.5   Innholdsanalyse 

Intervjuene ble analysert ved hjelp av en fenomenologisk-hermeneutisk-basert 
meningsfortetting av innhold (Kvale & Brinkmann, 2010). Meningsfortetting forstås 
her som en tolkning av betydningene av intervjupersonenes utsagn, til kortere 
formuleringer, innenfor rammen av intervjupersonenes forståelse og språk (Kvale & 
Brinkmann 2010, s.324). En deskriptiv innholdsanalyse omhandler å kode materialet, 
dele det opp i enheter, og søke etter trender (Wibeck 2010, s. 100). Sentralt i 
analyseprosessen er å finne mønster, kontraster og gjøre sammenligninger i 
datamaterialet (ibid, s. 109). Innholdsanalysen har blitt styrt av formålet med studien. 
Analysen har innledningsvis vært horisontal, ved at emner som går igjen i alle 
gruppene ble redegjort for (ibid, s. 108). Jeg har analysert fokusgruppeintervjuene, 
med fokus på å identifisere og kategorisere intervjuobjektenes meninger, det vil si få 
fram det som allerede ligger i den transkriberte teksten, sett opp mot forsknings-
spørsmålet. Videre har jeg forsøkt å være oppmerksom på eventuelle tema som 
dukket opp i datamaterialet, og som jeg ikke hadde forutsett skulle komme opp i 
diskusjonene. Analysens ulike trinn ble utført ved at jeg leste transkripsjonen fra 
hvert gruppeintervju flere ganger, for å få et helhetsinntrykk. Deretter bestemte jeg at 
det var naturlig å strukturere «meningsenhetene» i tråd med de seks sentrale 
elementene, for å lykkes med implementering, i relasjon til Ottawa-modellen, slik de 
ble uttrykt fra intervjupersonene. Tredje trinn foregikk ved at jeg tematiserte 
uttalelsene fra intervjupersonenes synsvinkel, slik jeg fortolket disse (ibid). 
Innholdsanalysen for hver av de seks Ottawa-modell aspektene, innledes med et 
spørsmål, for eksempel: ”Hvordan resonnerer fokusgruppedeltakerne om konteksten 
for praksis?”. Se illustrert eksempel med strukturert analyseskjema på neste side. 
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STRUKTURERT ANALYSESKJEMA (Lindseth & Norberg 2004): 

Hvordan resonnerer fokusgruppedeltakerne om konteksten for praksis? 

Meningsenhet 
(Sitat) 

Kondensering Subtema Tema 

”Det kan bli 
dilemma med 
henvisning videre 
også. Fordi det er 
noe vi diskuterer, i 
hvert fall med dem 
som kommer inn 
akutt. Hvordan 
koble dem på videre 
behandling. Og da 
går det ikke på 
språk. De må ha 
tolk  i 
gruppebehandling. 
Det er 
kompliserende for 
videre institusjoner. 
Men det er også 
rettigheter, det er 
det ikke alle som 
har. De har kanskje 
rettigheter til 
akutthjelp, eller, 
akutt helsehjelp 
eller rusbehandling. 
Men det er så 
vanskelig at de skal 
få det samme 
tilbudet som andre. 
Tolk i langtids-
behandling, for 
eksempel”. 

Utfordrende å 
henvise 
minoritetsspråklige 
pasienter, fra akutt 
til langtids 
rusbehandling. 
Krav om rett til 
nødvendig 
helsehjelp.       
Særlig utfordrende 
å integrere 
pasienter med 
behov for tolk i 
gruppebehandling. 

Viderehenvisning 
fra akutthjelp til 
langtidsbehandling 
Rett til nødvendig 
helsehjelp (TSB) 
Hvordan integrere 
tolk i 
gruppebehandling? 

 

Akutt 
rusbehandling er 
ikke alltid 
tilstrekkelig, men 
enkelte 
minoritetsspråklige 
pasienter har kun 
krav på akutt 
rusbehandling/ 
helsehjelp. Bruk 
av tolk i 
gruppebehandling, 
på institusjoner 
som tilbyr langtids 
rusbehandling, 
synes å være 
særlig utfordrende.  
 

I relasjon til OMRU: Deltakeren opplever en hindring/barriere med hensyn til å 
integrere tolk i langtids rusbehandling på institusjoner, som vektlegger tilbud om 
gruppebehandling til pasienter. Jfr. OMRUs element kalt: Konteksten for praksis. 

 
  

Tabell 2: Eksempel på strukturert analyseskjema 
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3.6   Deduktiv, induktiv eller abduktiv tilnærming 

En induktiv tilnærming innebærer å lage teorier ut i fra studier (empiri) av et 
fenomen, mens deduktiv tilnærming til sammenligning omfatter å teste teorier mot 
virkeligheten (empiri). I denne studien er det valgt å benytte induktiv 
innholdsanalyse (basert på meningsfortetting), med latent tema vedrørende 
implementering av aktuell retningslinje. Denne studien er imidlertid abduktiv, fordi 
den skal bidra med ny innsikt om forskningsspørsmålet, som en konsekvens av 
anvendelse av implementeringsteori, med vekt på Ottawa-modellen, for analyse av 
kvalitative data. Abduksjon tar utgangspunkt i generell teori, i motsetning til 
induksjon, men konklusjonen ligger ikke implisitt i premissene, slik den gjør det for 
deduktiv tilnærming (Bergene, 2007). Abduksjon innebærer en vekselvirkning 
mellom teori og data/empiri. En styrke ved abduksjon er at den kan bidra til 
videreutvikling og nyansering av teori, og åpner for bruk av kreativitet. En svakhet er 
at det finnes flere anvendelige teorier, for eksempel innenfor 
implementeringsforskning, og konklusjonen vil dermed påvirkes av hvilken teori 
man har valgt for undersøkelsen (ibid). 

3.7   Utvalg, rekruttering og gjennomføring 

Deltakerne er valgt ut og satt sammen strategisk, i henhold til mål for undersøkelsen 
(Wibeck 2010, s. 66). Et antall deltakere fra minimum 4 til maksimalt 6 deltakere ble 
ansett som hensiktsmessig, for å balansere gruppeklimaene, for å unngå at det verken 
ble for intimt eller for formelt (ibid, s. 62). Bakgrunnen for å velge en liten 
gruppestørrelse, som i praksis varierte i størrelse fra fire til fem deltakere i hvert 
fokusgruppe-intervju, var også begrunnet med at jeg ønsket å få dybdekunnskap om 
et komplekst fenomen, samt at det var et mål å få fram deltakernes personlige 
oppfatninger (Bryman 2006, s. 330). Aktuelle deltakere til fokusgruppeintervjuene 
var ansatte ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved OUS, som utførte 
direkte pasientrettet arbeid som del av sitt daglige virke. Deltakerne i fokusgruppene 
ble rekruttert fra allerede eksisterende grupper, ved at de var ansatt på samme enhet, 
tilhørende samme seksjon, og utførte direkte pasientrettet arbeid som del av sitt 
daglige arbeid i TSB. I henhold til Kitzinger (Wibeck 2010, s. 65) er en sentral grunn 
til å velge allerede eksisterende grupper, at forskeren kan påtreffe fragmenter av 
interaksjoner som nærmer seg ”naturlige” data. Videre letter det 
rekrutteringsarbeidet. En ulempe kan for eksempel være risiko for at deltakerne 
unngår emner de fra før vet kan skape konflikter, eller at deltakerne lett kan falle inn 
i de roller de har til vanlig, utenfor fokusgruppen. Til tross for dette, kan man utgå fra 
at en gruppe mennesker utgjør noe mer til sammen som en helhet, og kommer 
uansett til å utøve innflytelse på hver enkelt deltaker, enten de kjenner til hverandre 
fra før eller ei (Wibeck 2010, s. 66). I tillegg valgte jeg kun å inkludere deltakere 
som tidligere hadde erfaring med bruk av tolk innen rusbehandling, eller fra tidligere 
relevant arbeidserfaring, som f.eks. psykisk helsevern, og/eller kommunal helse- og 
sosialtjeneste. Utvalget omfatter til sammen 18 tverrfaglige ansatte. Deltakerne 
hadde variert faglig bakgrunn, herunder 4 leger, 2 sykepleiere, 6 psykologer og 6 
sosionomer. Seks av deltakerne var menn og tolv kvinner. Det kan finnes 
maktaspekter i en slik gruppesammensetning, med hensyn til at visse 
gruppemedlemmer av de andre deltakerne kan oppleves å ha ”ekspertmakt” gjennom 
sin utdanning, posisjon og/eller erfaring. Begrunnelsen for den tverrfaglige 
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sammensetningen, er at bruk av tolk i rusbehandling er relevant for en rekke 
profesjoner og faggrupper, og forskningsstudier bør derfor inkludere ulike 
fagdisipliner og forskningstradisjoner (Ahlberg, Duckert & Kale, 2010). Videre er 
skadelig bruk og/eller avhengighet av alkohol eller narkotika et komplekst problem, 
som vanligvis krever sosialfaglig innsats, medisinskfaglig innsats, og psykologfaglig 
innsats (Alm & Anderberg 2011, s. 7). Tidligere forskning har vist at homogenitet i 
gruppesammensetning er fordelaktig med hensyn til å få deltagerne til å slappe av og 
kjenne seg komfortable i gruppen (Wibeck 2010, s. 64). Jeg har likevel prioritert 
tverrfaglighet av hensyn til at heterogenitet mellom gruppedeltakerne også kan være 
opplysende, og at det innenfor TSB er påkrevd med en sammensetning av 
medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig personell. Dette framgår blant annet 
av Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av 
rusmiddelproblemer og avhengighet, under kapittel vedrørende TSB: oppgaver og 
roller (Helsedirektoratet, 2016). Jeg har vurdert utvalget som representativt for 
populasjonen profesjonelle rusbehandlere ved Avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling ved OUS, med unntak av at jeg ekskluderte ansatte som 
ikke tidligere hadde brukt kvalifisert tolk. Begrunnelse for dette var at jeg ønsket at 
undersøkelsen skulle gi dekkende og relevant informasjon om aktuelle 
forskningsspørsmål. 

Det var i perioden f.o.m. 30.03.16 - t.o.m. 19.04.16, at undertegnede gjennomførte 
fire fokusgruppeintervjuer med til sammen 18 ansatte, ved tre ulike seksjoner 
innenfor Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS, som representerer 
ulike kontekster for rusbehandling, herunder avgiftning, døgnbehandling og 
poliklinisk behandling. Jeg har rekruttert deltakerne til intervjuene på egen hånd, 
med god hjelp fra enkelte ressurspersoner ansatt på ulike enheter innad i seksjonene, 
som var interessert i temaet. For å forankre undersøkelsen på ledernivå i 
organisasjonen (primært nevnte spørreskjemaundersøkelse), informerte jeg på 
forhånd om studien på et avdelingsledermøte i januar i år, samt informerte ansatte på 
fagmøter og/eller personalmøter ved alle de fire seksjonene i avdelingen. Dette 
medvirket trolig til å lette rekrutteringsarbeidet. 
Intervjuene pågikk mellom 1-1,5 time. Videre valgte jeg en semistrukturert form for 
intervjuene, ved bruk av temaguide med både åpne og spesifikke spørsmål. Samtidig 
var det viktig i samsvar med fokusgruppemetodikken, at diskusjonene fikk ”frie 
tøyler” og at deltakerne selv fikk mulighet til å styre diskusjonene ganske fritt, og 
spontant kunne komme med meninger. Som moderator hadde jeg primært en passiv 
rolle, utover å stille spørsmål fra temaguiden, og i blant følge opp en interessant 
antydning fra en av deltakerne, som ikke ble fulgt opp av de andre. I tillegg var jeg 
oppmerksom på at alle deltakernes stemmer burde bli hørt, dersom noen deltakere 
var dominerende eller mer snakkesalige enn andre. Tanken bak dette var at jeg 
ønsket at diskusjonene skulle løpe så uanstrengt som mulig og i naturlig 
forekommende grupper, herunder naturlig sosialt samspill (Bryman 2006, s. 333 og 
s. 337). En ulempe med bruk av fokusgruppeintervju, er at gruppemedlemmene til 
sammen kan slutte å tenke kritisk og låse seg til en felles ”gruppeenighet” (ibid, s. 
339). For å unngå en slik gruppeprosess, forberedte jeg følgende konfliktsøkende (og 
ledende) spørsmål i temaguiden: ”Erfarer dere for eksempel at aktuell pasientgruppe 
jevnt over får en annen type rusbehandling ved sykehuset?”, ”I så fall, hvorfor tror 
dere det er sånn?” (se vedlagte temaguide). 
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3.8   Datainnsamling 

Tid og sted ble avtalt i samarbeid med deltakerne. Samtlige deltakere foretrakk at jeg 
som intervjuer besøkte deres arbeidsplass, og at intervjuene ble planlagt gjennomført 
på større kontorer eller møterom, som var avskjermet fra forstyrrelser på de enkelte 
arbeidsplassene. Jeg testet lydkvalitet på båndopptaker før start, og opplyste muntlig 
deltakerne om tema, studiens hensikt, og gav kortfattet informasjon om bruk av 
fokusgruppeintervju som forskningsmetode. Videre anmodet jeg deltakerne om å 
snakke en om gangen. Intervjuene ble gjennomført som planlagt etter den utarbeide 
temaguiden (vedlegg). I det første fokusgruppeintervjuet som ble gjennomført, deltok 
en observatør. Mandatet til observatøren var å registrere innhold i 
meningsutvekslingene, og hvordan jeg fungerte som moderator. Informasjonen fra 
observatøren i etterkant av det første fokusgruppeintervjuet gjorde meg trygg på at 
jeg kunne fortsette på samme måte ved senere fokusgrupper, med hensyn til ”å tåle 
stillhet i perioder”, bruke gestikulering og mimikk for å få deltakerne til å snakke, 
samtidig som jeg ikke avslørte egne meninger med ord eller ansiktsuttrykk. En nyttig 
tilbakemelding fra observatøren, som ble brukt i de tre resterende 
fokusgruppeintervjuene (uten observatør), var å klargjøre innledningsvis for 
deltakerne definisjonen av begrepet ”minoritetsspråklige pasienter”, se 
begrepsavklaringer innledningsvis i denne studien. Observatøren tok notater 
underveis. Dette hadde aktuelle deltakere fått informasjon om på forhånd. Alle 
deltakerne ble i forkant informert muntlig om studien, og alle gav informert 
samtykke (se vedlagte informasjonsskriv og samtykkeerklæring).  

3.9   Dataanalyse 

Samtlige av fokusgruppeintervjuene ble utført med bruk av båndopptaker. Det var 
god lydkvalitet, og det som ble sagt var klart og tydelig hørbart i etterkant. Jeg valgte 
å lytte til båndet og transkribere samtidig, rett etter opptaket var utført (samme dag 
og påfølgende dager). Jeg har gjengitt intervjuene i en sammenhengende skriftlig stil, 
så ordrett og nøyaktig som mulig, både når det gjelder spørsmål og utsagn fra 
moderator og hver enkelt deltaker. Transkribert ved å skrive fulle setninger, ikke lyd 
for lyd. Jeg har ikke tatt med utfyllingsuttrykk som ”hm” eller ”eh”. Heller ikke tatt 
med dimensjoner som pauser eller intonasjonsmessige understrekninger. Jeg har tatt 
med latter og uttrykk for enighet; som ”mmm”. Nevnte valg ble tatt på bakgrunn av 
at transkripsjonen ikke skulle brukes til en detaljert språklig analyse, men som en 
lettlest utgivelse av deltakernes personlige historier, erfaringer og tanker om temaet. 
Det er brukt en innholdsanalyse, som er inspirert av Anders Lindseth og Astrid 
Norbergs fenomenologisk-hermeneutiske metode for forskning på menneskers 
livserfaring (Lindseth & Norberg, 2004). Dette for å beskrive deltakernes egne 
opplevelser og erfaringer sett opp mot formålet med studien. Fenomenologi er et 
filosofisk perspektiv, som utgår fra grundige beskrivelser og analyser av 
bevisstheten, med fokus på forskningsdeltakernes livsverden, og fenomenenes 
essensielle og vedvarende betydning (Kvale & Brinkmann 2010, s. 323). 
Hermeneutikk er læren om fortolkning av tekster, der en søker å finne fram til 
legitime fortolkninger av en teksts mening (ibid).  Dette er vitenskapsteoretiske 
posisjoner, som har til felles å være åpen overfor den empiri man som forsker finner. 
Jeg har analysert fokusgruppeintervjuene, med fokus på å identifisere og kategorisere 
deltakernes meninger, det vil si få fram det som allerede ligger i den transkriberte 
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teksten, sett opp mot forskningsspørsmålet. Oppmerksomhet har vært rettet mot 
følgende: -Hva er deltakerne enige om?, - Hva er deltakerne uenige om?, - Hva 
overrasket med hensyn til egen forforståelse? 

De transkriberte fokusgruppeintervjuene ble først lest igjennom som en helhet, for å 
få en oversikt og grunnleggende inntrykk og forståelse av innhold og kontekst. 
Deretter ble de kodet og kategorisert. Analysen innebar å lese igjennom de 
transkriberte intervjuene en rekke ganger, og reflektere over koding og valgte 
kategorier. Jeg har valgt i analysen å arbeide med enkelte deler fra empirien. Delene 
består av kategorier som utgjør fremmende og hemmende faktorer, som har 
betydning for implementering av retningslinjen i relasjon til OMRU, for å få en ny 
helhetsforståelse av hvordan retningslinjen implementeres i praksis innen 
rusbehandling ved OUS.  

3.10   Etiske aspekter 

Ved planlegging og gjennomføring av undersøkelsen, ville jeg overholde 
grunnleggende forskningsetiske prinsipper i henhold til Helsingforsdeklarasjonen og 
Belmont-rapporten (Forsman, 1997). Disse vektlegger verdier som ”å gjøre det 
gode”, rettferdighet, respekt for personer, konfidensialitet for deltakere i forskning, 
tilbakemelding om resultat, og informert samtykke. Etiske vurderinger er ikke 
knyttet til en enkelt fase av aktuell undersøkelse, men krever bevissthet fra 
undertegnede som forsker, under hele forskningsprosessen (Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse 2015, s. 160). Jeg har innhentet tillatelse til å gjennomføre 
studien, ved søknad til Personvernombudet ved OUS, med vedtaksreferanse 
2015/19036, se vedlegg, samt endringsmelding for endring av undersøkelsen fra 
kvantitativ til kvalitativ, se vedlegg. Dermed har jeg også forpliktet meg til å 
innsamle og behandle data i tråd med personopplysningsforskriften og 
Helseregisterloven § 5. I henhold til helseforskningsloven (2008) § 17 er alle 
deltakerne i studien samtykkekompetente personer over 16 år.  

Jeg vurderte at det ikke var nødvendig å søke om godkjenning til REK – Regional 
etisk komité, ettersom undersøkelsen retter seg mot ansatte og ikke mot pasienter. 

Undersøkelsens tema om kommunikasjon ved bruk av kvalifisert tolk i 
rusbehandling, i møte med minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det eksisterer 
språkbarriere, er i seg selv et tema som omhandler menneskerettigheter og etikk. En 
vesentlig grunn til dette er at helsetjenestene i Norge er tilrettelagt for 
majoritetsbefolkningen, det vil si personer som behersker språket og til en viss grad 
kjenner systemene. Tolking er ofte nødvendig for å sikre likeverd og rettsikkerhet i 
offentlig tjenesteyting, uavhengig av eventuelle språkbarrierer 
(Helsedirektoratet, 2011). Sykehusets styrende retningslinje for bruk av tolk, 
understreker blant annet at barn av pasienter ikke skal benyttes som tolker. Dette er 
et tema som har flere etiske, juridiske og tolkefaglige aspekter ved seg. For eksempel 
handler det å bruke barn som tolker om å utsette dem for opplevelser som potensielt 
sett kan være traumatiske, det innebærer å pålegge barn et for stort ansvar, og 
vurderes som svikt hos helsepersonell i å ta barns perspektiv, samt brudd på aktuell 
retningslinje. En slik praksis kan også være i strid med FNs barnekonvensjon, som 
Norge har sluttet seg til (Ahlberg, Duckert & Kale 2010, s. 822).  



 

31 

For klinikere som arbeider med mennesker innen TSB, utgjør den menneskelige 
relasjonen i arbeidet et hovedpunkt i profesjonsetikken (Christoffersen 2011, s. 16). 
Det er spesielt noen etiske problemstillinger som klinikerne bør ha reflektert over, 
når det gjelder avveininger om bestilling av kvalifisert tolk, i møte med pasienter 
som ikke behersker norsk så godt. For eksempel er en kvalifisert tolk bundet av 
tolkenes yrkesetikk, som tydeliggjør viktigheten av at tolker skal opptre upartisk, ha 
absolutt taushetsplikt, tolke alt som blir sagt og overholde regler om habilitet 
(www.tolkeportalen.no). Likevel kan pasienter selv ønske å benytte voksne 
pårørende, eller egne barn som tolk, fordi det kan framstå som et tryggere alternativ 
for pasienten. Klinikere kan anse dette som en kostnadsfri løsning, og dermed spare 
budsjettmidler. Imidlertid er det en uheldig dobbeltrolle å være både pårørende og 
tolk. Pårørende er for eksempel ikke bundet av taushetsplikt, behersker nødvendigvis 
ikke fagterminologi på begge språk, kan ønske å skjerme pasienten, er personlig 
involvert og opptrer ofte partisk (ibid). Videre kan det å benytte barn som tolk skade 
relasjonen mellom foreldre og barn, ved at barnet kan komme i lojalitetskonflikt, og 
få belastende informasjon om egne foreldre, som ikke er passende ut i fra barnets 
alder og modenhet, noe som i verste fall kan føre til psykisk uhelse for barnet. På 
denne bakgrunn, bør profesjonsutøvere av rusbehandling benytte seg av kvalifiserte 
tolker, når det eksisterer språkbarriere i møte med pasienter. Det sikrer at pasienten 
mottar nødvendig og forståelig informasjon, styrker pasientens innflytelse i 
behandling, og vil gjøre pasienten bedre i stand til å kunne treffe selvstendige 
avgjørelser. For klinikerens egen del, vil god kommunikasjon med pasienter kunne 
forebygge for eksempel feilmedisinering og feilbehandling. 

3.11   Litteratursøk 
Ved gjennomgang av den offentlige utredningen som nevnt innledningsvis (NOU, 
2014), og ved selvstendige litteratursøk, vurderer jeg at det er gjort flere 
undersøkelser, både nasjonalt og internasjonalt, om kommunikasjon med bruk av 
tolk i ulike helsetjenester. Men det er gjort relativt få undersøkelser av nyere dato (fra 
år 2004), der temaet har vært kommunikasjon ved bruk av tolk i rusbehandling. 
Aktuelle søkeord har vært: interpreter, language barriers, alcohol abuse disorder, 
substance abuse disorders, addiction treatment og communication barriers. Jeg har 
foretatt litteratursøk i databaser som: Medline, PubMed, Cochrane, Social Services 
abstracts, Helsebiblioteket m.fl.  

Når det gjelder litteratursøk på forskning om implementering generelt 
(implementation) og spesielt effekt av tiltak rettet mot implementering av kliniske 
retningslinjer (clinical guidelines), har særlig nettstedet 
www.implementationscience.org vært til nytte. Nettstedet er drevet av BioMed 
Central, som er et uavhengig forlagshus med målsetning om å gi tilgang til 
fagfellevurdert biomedisinsk forskning. Originale artikler som publiseres på 
nettstedet er gratis tilgjengelig etter publisering. 
Når det gjelder anvendelse av Ottawa-modellen i denne studien,  informerte lærere 
på studiet om modellen i relasjon til litteraturtips om fagbøker vedrørende teorier om 
implementering. 
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4   Resultater 
Følgende resultater er strukturert og tolket ut i fra de seks faktorene i Ottawa-
modellen (Logan & Graham 2010), som har betydning for implementeringsprosessen 
av målsettinger, i sykehusets styrende retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i TSB 
ved OUS. Sitatene redegjøres for med henvisning til den fokusgruppe der utsagnet 
forekom. Sitater relatert til samme fokusgruppe, redegjøres for samlet. Temaene glir 
av og til over i hverandre, og kan innebære at noen emner kan gjentas, men med ulik 
innfallsvinkel. Jeg har valgt å ikke henvise til enkeltindivider i form av 
profesjonstilhørighet, for å ivareta deres anonymitet. Jeg henviser heller ikke til 
hvilke seksjoner fokusgruppeintervjuene fant sted. Etter at resultatene er redegjort 
for, i lys av hver enkelt faktor fra OMRU, følger et oppsummerende avsnitt av 
fremmende og hemmende faktorer for implementering av aktuell retningslinje. 

4.1     Erfaringer som omhandler retningslinjen - innovasjonen 

I dette avsnittet beskrives deltakernes erfaringer med innovasjonsegenskapene til 
sykehusets styrende retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling. 
Deltakerne i fokusgruppeintervjuene hadde mottatt retningslinjen på epost i forkant 
av intervjuene, der de ble bedt om å lese retningslinjen en gang, som 
stimuleringsmateriale for videre diskusjon. I praksis, var det flere som ikke hadde 
hatt tid til dette, eller som hadde glemt å se i gjennom den før intervjuene startet. 
Dette ble løst ved at de fikk lese raskt igjennom et eksemplar av retningslinjen rett 
før intervjuet. Jeg har videre valgt å fokusere på noen av retningslinjens 
målsetninger, som muligens representerer noe nytt eller innovativt for klinikerne. Det 
er dette jeg har lett etter i empirien, det vil si klinikernes refleksjoner omkring noen 
av retningslinjens målsettinger, herunder at det ved første møte med den 
minoritetsspråklige pasienten skal avklares om vedkommende har behov for tolk, og 
at tolking er en profesjonsutøvelse med krav til kvalifikasjoner, det vil si at tolk med 
dokumenterte kvalifikasjoner fra tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon alltid bør 
foretrekkes (nivå 1, 2 og 3, se vedlagte retningslinje for mer informasjon).  

4.1.1   Svak forankring av retningslinje for kommunikasjon ved bruk av tolk 
I flere av gruppene mente deltakerne at retningslinjen var lite kjent for dem, eller det 
var lenge siden de hadde oppdatert seg om aktuell retningslinje. Generelt kan det 
synes som at retningslinjen var lite forankret hos klinikerne forut for undersøkelsen. 

- Jeg har ikke sett den før jeg fikk den på mail av deg. 
- Jeg har visst at den har vært der, men jeg har ikke sett på den før den ble sendt nå. 

- Det var tolken som viste meg den retningslinjen første gangen (ler litt). (Gruppe 4) 
- Vi har jo E-håndbok, men jeg vet ikke hvor mange som hadde lest den før… 
(Gruppe 2)  

4.1.2   Konkurranse om oppmerksomheten 

Flere av deltakerne erkjente at de har et eget ansvar for å være oppdatert på aktuell 
retningslinje, men at dens oppmerksomhet konkurrerer med mange andre styrende 
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dokumenter for rusbehandling, og at klinikere kan ha mindre fokus på den dersom de 
sjelden har behov for å bruke kvalifisert tolk i rusbehandlingen. 
- Jeg må si at jeg husker at jeg leste retningslinjen da jeg var helt ny, etter at jeg 
hadde hatt min første tolkesamtale, og tenkte at dette må jeg lese mer om. Og så er 
det lenge siden jeg har oppdatert meg på retningslinjene. Det er jo mitt ansvar vet 
jeg, men det er en stund siden, altså. 
- Det er jo enormt mange sånne dokumenter som ligger inne, sånne prosedyrer, men 
vi har et selvstendig ansvar for å være oppdatert, lese prosedyren, følge 
retningslinjene. Man kan på en måte ikke dytte alt over på enhetsleder eller 
seksjonsleder. Og så se det litt i forhold til hvor mye man bruker tolk. Dere gjør det 
sikkert mye mer enn oss i (navn på enheter i samme seksjon er utelatt), vil jeg tro, 
kanskje, jeg har tolk en eller to ganger i året. Det er ikke mer altså. Så det blir ikke 
det store fokuset. (Gruppe 3) 

4.1.3   Refleksjoner om utvalgte målsettinger i retningslinjen 
Videre følger deltakernes refleksjoner om utvalgte målsettinger i retningslinjen, om 
at det ved første møte skal avklares bruk av tolk, samt at tolking er en 
profesjonsutøvelse med krav til kvalifikasjoner. 

4.1.3.1   Behov for tolk tilsløres ved delvis språkbarriere og lang botid i Norge 
Flere av deltakerne framhever at det kan være vanskelig å identifisere språkbarriere 
på et tidlig tidspunkt, dersom pasienten har bodd i Norge over år, med konsekvens at  
språkbarrierer avdekkes først lengre ut i et behandlingsforløp. 

- Jeg tror det står at pasienten har hatt tolk, eller er i behov av tolk på ganske mange 
av de som det er aktuelt på. Men de som har bodd i Norge ganske lenge, og som 
fortsatt snakker elendig norsk, hvor de da får den problematikken at de blir ganske 
krenka. De har bodd her siden de var 4-5, men kan fortsatt ikke uttrykke seg godt på 
norsk. De står det ikke noe tolk på, men de har jeg tenkt at noen burde hatt en tolk på 
morsmålet. 

- Viss det står i henvisningene, hvor lenge pasienten har bodd i Norge, eller om de er 
født utenlands er det en ting. Men det du sier, viss de er født her, selv om de har 
utenlandsk navn, da tar man for gitt at språket det forstår man. (Gruppe 1) 
- Det får meg til å tenke på sånn der vurdering, når man møter minoritetsspråklige 
og man er litt usikker. Men de kan alle slike fraser, eller man tenker: vi har jo en 
grei dialog her. Men så begynner jeg å lure på om vi egentlig har noen som helst 
felles forståelse av hva de ønsker fra meg, hva er det jeg skal hjelpe de med? Hva 
kan jeg? Og det synes jeg at jeg har møtt kanskje flere ganger. Og jeg begynner å 
tenke, ja, han får nok med seg mye mindre enn det jeg først trodde. Og så kan det 
nesten bli vanskelig å begynne å tenke tolk. Så har vi først fått et slags pidgin-språk, 
så først snakker vi litt og hilser på. Kanskje han er fra (navn på landområde), så 
snakker vi litt (navn på utenlandsk språk). Så prøver jeg meg litt med min (navn på 
språk). Så har vi litt sånn dialog der. Okei, da får vi i hvert fall en relasjon…. Så det 
er noen ganger jeg synes det er veldig vanskelig, faktisk, å identifisere og vurdere 
akkurat når det er bruk for tolk. Og noen ganger synes jeg kanskje at jeg skulle ha 
brukt tolk, hvor jeg ikke har gjort det. (Gruppe 2) 
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Et pidgin-språk ble tidligere kun brukt om varianter av engelsk, og i henhold til 
nettstedet www.wikipedia.no oppstår det tilfeldig og for spesifikke formål, når to 
eller flere ofte vidt forskjellige språk kolliderer. Det karakteriseres av et begrenset 
vokabular, som kun omfatter termer som er helt nødvendig for kommunikasjon. Sett 
i et maktperspektiv, er det særlig interessant at det i kolonitiden, var vanlig at 
pidginspråk oppsto i kontakten mellom kolonimaktenes og slavenes språk. Pidgin-
språk – mangelfull kompetanse i ”koloniherrens språk”, henspiller her på den sosiale 
asymmetrien som eksisterer i relasjon mellom pasient og kliniker. 
Flere deltakere er opptatt av at kartlegging av språkbarrierer kan komme i 
bakgrunnen, for klinikernes fokus på å få til en god relasjon med minoritetsspråklige 
pasienter. 

- Det er nok noen ganger språkbarriere ikke blir identifisert før man har kommet så 
godt i gang at det blir nesten unaturlig å kanskje si: vi skulle hatt tolk her. 

- Ja, og jeg er så opptatt av å få til en allianse om relasjon, masse kroppsspråk og 
”ja vi forstår jo hverandre, ja” (latter fra flere). 

- …Så av og til tenker jeg at det burde kanskje vært grundigere i startfasen av en 
relasjon, det å høre: er det sånn at du kan fortelle hva problemet ditt er? For 
eksempel på engelsk da, eller trenger vi tolk. Bruke litt tid på det, rett og slett 
kartlegge litt mer… Både presentere det som et tilbud og kartlegge hva trenger du. 
Bare det kunne bli en god relasjon i seg selv, da. Prøve å finne fram til muligheter. I 
stedet for at han ikke kommer tilbake (mmm, enighet). (Gruppe 2) 

En deltaker problematiserer at kommunikasjon på engelsk kan være et dårlig 
alternativ til bruk av kvalifisert tolk, dersom en eller begge parter, ikke behersker 
dette språket tilstrekkelig.  
- Å bruke tolk, det er ikke noe rutinemessig. Det er noe vi vurderer underveis, hvor 
mye det er behov. Det er veldig sjelden faktisk vi bruker tolk. Når vi kan 
kommunisere med dårlig, litt språk, så holder vi ut, og prøver å få det meste ut av 
det. Eller, noen ganger så har det hendt at vi har kommunisert på engelsk. Det kan 
hende vi selv er dårlig i engelsk, og pasienten kan være dårlig, så det blir ikke det 
samme da, når man kommuniserer med hverandre på andre språk. Jeg synes at her 
må det være mulighet for å bruke tolk aktivt (mmm, enighet). (Gruppe 2). 

Oppsummert viser resultatene at lang botid i Norge, og det at pasienten ”snakker litt 
norsk”, kan tilsløre behovet for kvalifisert tolk. Pasienter kan også bli krenket over 
spørsmål om tolk. Dersom språkbarrierer ikke blir identifisert tidlig i et 
behandlingsforløp, eller rusbehandlingen foregår over tid, til tross for at det 
eksisterer språkbarriere, er det risiko for at det utvikles et ”pidgin-språk” med 
redusert ordforråd mellom kliniker og pasienten som har ulike morsmål, eller 
kommunikasjon på utilfredsstillende engelsk. 

4.1.3.2   Språkutfordringer eller andre utfordringer 

Flere deltakere opplever at språkbarrierer gjør det ekstra komplisert å utrede og 
differensiere, med hensyn til pasientens psykiske og kognitive fungering.   

- Så er vi jo i et dilemma, med å prøve å skille mellom språkforståelsen hos pasienten 
og mangel på sådan, eller om det handler om kognitive eller psykologiske 
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utfordringer. IQ-messige ting, det kan være tett knyttet opp til behandlingsideom, og 
hvorfor tror de… Jeg var for mange år siden hovedkontakt til en som opprinnelig var 
(navn på nasjonalitet), men hadde vokst opp som gategutt, og ellers store deler i 
Norge, og han hadde språkutfordring. Men det handlet mest om, knyttet til følelser, 
for han hadde ikke begrepsapparat. Han kunne bare si at han hadde det bra eller 
jævlig. I begynnelsen brukte vi mye tid på å jobbe med ham, og gjøre ham fortrolig 
med å nyansere. Og det har jo med språk å gjøre også. Hva som er hva, er ikke 
alltid, det kan være flere ting. (Gruppe 4) 

4.1.3.3   Flerspråklige klinikere påtar seg rollen som ufaglærte tolker 

Deltakere i to ulike fokusgruppeintervjuer er uenige på dette punktet. Bruk av 
ufaglærte tolker synes å forekomme, selv om omfanget av dette er ukjent. Flere av 
klinikerne reflekterer over at når helsepersonell brukes som ufaglærte tolker 
innebærer dette en uheldig sammenblanding av roller, og at det er vanskelig å finne 
passende begrep for hva pasienten mener og uttrykker, særlig med hensyn til 
følelsesmessige forhold. 

- … Vi har jo ansatte, medarbeidere som behersker diverse språk. Slik at hvis vi 
forventer en (navn på nasjonalitet) pasient og har en (navn på nasjonalitet) lege på 
jobb, så vil jo den språkbarrieren falle litt bort. Vi trenger ikke å bestille tolk. Fordi 
de to kan kommunisere sammen. (Gruppe 3) 

- Det er andre arbeidssteder jeg tenker på, når jeg snakker om tolketjeneste. … Jeg 
har vært med på å hente folk fra kjøkkenpersonale og sånt. Virkelig utenfor enhver 
retningslinje, for å få gjennomført ting. Mer sånn pragmatisk, vi bare må på en eller 
annen måte, få snakket med denne paranoide psykotiske personen, som ikke kan et 
ord norsk. Og så vet vi at det finnes en person på kjøkkenet, som kan samme. Det er 
absolutt ikke… (Gruppe 2) 

Videre følger sitat fra en deltaker, med erfaring fra praksis, når det gjelder å inneha 
rollen som samtidig kliniker og ufaglært tolk. 

- Det blir informert her innimellom, at vi trenger en tolk fra (navn på nasjonalitet), 
eller hva det kan være. Her er det en person som jobber, kollegaer. Jeg synes det er 
ubehagelig, for den kollegaen i hvert fall. Jeg ble også brukt som tolk for (navn på 
nasjonalitet) pasienter, innimellom. Og jeg syntes det var kjempeubehagelig, i 
ettertid, å gå til den pasienten.  
- Moderator: Kan du si litt mer om hvorfor det var ubehagelig? 
(Oppfølgingsspørsmål) 
- Særlig når det er konfliktsituasjon mellom familie, og du begynner å tolke hva 
familien sier og hva pasienten sier. Så du blir fra begge sider, du tolker det de har 
sagt, og forteller videre, og de kan bli uvenn med deg, at du blir en del av konflikten. 
Og det er mange sensitive forhold hvor man må bruke profesjonell tolk, synes jeg. 
Og viss du er behandler selv, på samme sted, og samtidig er tolk, for andre 
kollegaer. 
- Det blir en sammenblanding av roller. 

- Ja, det blir en sammenblanding, og du kan bli truet etterpå. Dette var 
kjempeubehagelig. 
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- Jeg synes ikke at kollegaer skal brukes på den måten. Man må bruke profesjonell 
tolk. Og det andre er at det er mange ting, mange uttrykk, mange begrep, 
følelsesmessige forhold, som ikke er så lett å tolke på andre språk. Tolken bruker det 
nærmeste som er passende begrep. Det er ikke så lett å tolke eksakt hva pasienten 
mener. Og det skjønner jeg veldig godt. Jeg mangler noen ganger noen norske 
uttrykk, for hvordan jeg skal uttrykke mine følelser. (Gruppe 2) 

4.1.4   Hemmende og fremmende faktorer - innovasjonen 

Som det framgår av fokusgruppeintervjuene er det en hemmende faktor for 
implementering av aktuell retningslinje, at de fleste av deltakerne har lite kjennskap 
til retningslinjen og dens innhold forut for studien, samt at retningslinjen konkurrerer 
med oppmerksomheten til mange andre styrende dokumenter i E-håndbok for klinisk 
praksis. Ottawa-modellen vektlegger at innovasjonen (her: retningslinjen) skal være 
tydelig kommunisert for potensielle anvendere og hva den vil innebære. Strategien 
for kunnskapsoverføringen av innovasjonen, i form av elektronisk tilgjengelig 
retningslinje, synes ikke å være tilstrekkelig for deltakerne av denne studien. 
Implementering av retningslinjens målsetting om at språkbarrier skal identifiserer 
ved første møte med minoritetsspråklige pasienter, utfordres av at slike 
språkbarrierer kan være kompliserte å avdekke på et tidlig tidspunkt i et 
behandlingsforløp, dersom pasienten ”snakker litt norsk”, har lang botid i Norge, 
og/eller at kommunikasjonsvansker har sammenheng med andre utfordringer enn 
bare språk, som pasientens kognitive eller psykiske fungering. Et flertall av 
deltakerne har en klar holdning til at tolking er en profesjonsutøvelse med krav til 
kvalifikasjoner, men det er tegn til uenighet på dette punktet fra en enkelt deltaker. 
Flere bekrefter at bruk av ufaglærte tolker forekommer, og da at flerspråklige 
klinikere påtar seg denne dobbeltrollen som henholdsvis ufaglært tolk og 
helsepersonell.  
 

4.2   Utsagn om klinikernes bekymringer – potensielle anvendere 
Deltakerne i de ulike gruppene trekker fram ulike bekymringer om hva målsettingene 
i retningslinjen kan innebære i praksis, eller hva som skal til for å virkeliggjøre dem.  

4.2.1   Kompetanse og trygghet som tolkebruker øker med erfaring fra praksis 

En deltaker antyder at lite praksiserfaring med anvendelse av tolk, kan bidra til 
vegring og utrygghet med hensyn til å bruke tolk.  

- Jeg synes det er skikkelig vanskelig. Jeg vegrer meg for å bruke tolk. For å være 
helt ærlig. Jeg har prøvd det en gang, og da to ganger på samme pasient. (Gruppe 1) 

…det er spesielt med tolk, at du lærer hver gang du gjør det, på en måte. Jeg føler 
meg ikke utlært på bruk av tolk. Jeg synes det er vanskelig, fordi det ligger så mye 
kulturkompetanse, det er så forskjellig fra kultur til kultur… (Gruppe 3) 



 

37 

4.2.2   Bruk av kvalifisert tolk bidrar til å formalisere samtaler 

Flere av deltakerne er opptatt av at bruk av kvalifisert tolk også kan bidra negativt 
med hensyn til å få en personlig og fortrolig samtale mellom kliniker og pasient, 
samt at det går ut over dynamikken.  
- Det som jeg liker med å ikke bruke tolk, det er han samme (omtaler pasient og 
nasjonalitet). For vi har brukt tolk absolutt hele tiden, men så kunne ikke tolken, og 
jeg snakker (navn på språket), og det var noe helt annet på tomannshånd, vi fikk en 
veldig god tone, litt mer fortrolig tone, uten den tredje personen i rommet da. … Når 
det er utredning og man skal oversette og sånt. Det skal være litt standardisert, og 
oversette det, så bra snakker jeg ikke, så da trenger jeg tolk. Men for å få den 
kontakten, og litt mer personlig samtale, så kan det være allright å fomle seg fram 
(ler litt), en gang i blant da. 
- Viss man ikke kan språket overhodet, så er tolk helt nødvendig altså, en gudegave 
(ler litt), men man mister også noe informasjon når det går gjennom noen, selv om 
tolken repeterer ord for ord. Man får i hvert fall et annet inntrykk. 

- Det går utover dynamikken (mmm, enighet). (Gruppe 4). 
En deltaker nyanserer ved at det også kan ha positive effekter på samtaler å bruke 
kvalifisert tolk.  
- Samtaler med tolk blir mer formelle. Jeg er nok mer deltakende i timen, enn det jeg 
pleier. Tar en mer aktiv rolle. Man blir selv sett i kortene. Det blir lite stillhet. Men 
den effektiviteten kan også være positiv for pasienten. (Gruppe 1) 

4.2.3   Tolketjenester bør være fleksible og tilgjengelige for pasienter i TSB 
Andre igjen tenker at det er viktig med en fleksibel og tilgjengelig tolketjeneste, 
relatert til at noen pasienter har behov for akutt- eller øyeblikkelig hjelp.  
- Det krever jo også at det finnes en veldig fleksibel tolketjeneste, som er veldig 
dyktige. I hvert fall når du jobber med våre pasienter, så stiller det store krav til 
tolketjenesten. Og at man virkelig har mulighet til tolk, viss man trenger det tre 
ganger per uke. 
- Også når du jobber akutt. 

- Og arenafleksibelt. 
- Ja, reise rundt og være med på ansvarsgruppemøter. 

- Jeg lurer på om det finnes turnus for tolketjenester i dag? Vi har ofte pasienter som 
trenger øyeblikkelig hjelp, og de møter opp skikkelig ruspåvirket, og du trenger en 
rask vurdering. Og da har vi behov for en tolk som kan forklare, hvorfor vi gjør ulike 
intervensjoner. Noen ganger så har pasientene opplevd på en måte overgrep, at vi 
har gjort noen tiltak uten at pasienten har blitt informert. Pasientene kom her gjerne 
for en helt annen bestilling, og så ble det oppfattet som akutt. Det er viktig at tolk er 
tilgjengelig, for hvert enkelt tilfelle når det er behov. (Gruppe 2) 
Deltakerne i denne studien fokuserer generelt sett på frammøtetolking, som 
innebærer at tolken er til stede i rommet, eller på fjerntolking via telefon. Et tredje  
alternativ kan være skjermtolking, der tolken er geografisk atskilt fra begge 
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samtaleparter og tolker via videokonferanseutstyr eller bildetelefon. Skjermtolking 
har et stort potensial i et land som Norge, med store avstander og langstrakt geografi 
(Skaaden 2013, s. 52). Tolkesentralen ved OUS har etablert mulighet for bruk av 
skjermtolk, i form av riktig type utstyr og møterom, og sikker tilgang til rommet. En 
fordel med skjermtolking er at det er lettere å oppfatte non-verbal kommunikasjon, 
sammenlignet med tolking via telefon.      

4.2.4   Klinikerne ønsker økt kompetanse vedrørende kulturforståelse 

Flere av deltakerne anerkjenner at kultur er et sentralt aspekt av et menneskes liv, og 
etterlyser kompetanse vedrørende kulturforståelse og kultursensitivitet i møte med 
minoritetsspråklige pasienter. 
- Noen ganger handler det kanskje mer om kultur enn om språk, for å si det sånn. 

- Jeg savner ikke kompetanse på bruk av tolk, da savner jeg heller kompetanse på 
kulturforståelse. (Gruppe 3)  

4.2.5   Hemmende og fremmende faktorer – potensielle anvendere 
Ottawa-modellen vektlegger å identifisere barrierer for at innovasjonen skal bli 
virkeliggjort i praksis. I så måte er de potensielle anvendernes (her: klinikernes) 
bekymringer sentrale, for å avdekke slike barrierer. Oppsummering av klinikernes 
bekymringer om hva målsettingene i retningslinjen kan innebære i praksis, eller hva 
som skal til for å virkeliggjøre dem, viser at lite praksiserfaring med bruk av tolk kan 
bidra til vegring hos klinikere. Videre oppleves bruk av kvalifisert tolk å formalisere 
samtaler, slik at de blir mindre fortrolige mellom kliniker og pasient. Samtidig kan 
enkelte oppleve et positivt prestasjonspress, til nytte for pasienten. Deltakerne tenker 
det er viktig med en fleksibel og tilgjengelig tolketjeneste, fordi noen pasienter har 
behov for akutt- eller øyeblikkelig hjelp. I tillegg uttrykker deltakerne 
kunnskapsbehov med hensyn til kulturforståelse og kultursensitivitet. Sistnevnte kan 
anses som en motivasjon hos deltakerne om økt kompetanse i møte med 
minoritetsspråklige pasienter, og tolkes som en fremmende faktor, forutsatt at 
klinkernes kunnskapsbehov anerkjennes og imøtegås på ledernivå ved OUS. 

4.3   Erfaringer som omhandler konteksten der rusbehandlingen praktiseres 

Flere av deltakerne i ulike grupper er opptatt av at samtaler med bruk av tolk 
innebærer en begrenset tidsramme til rådighet, noe som også kan medvirke til at 
klinikerens agenda ofte styrer fokus for samtalene, og at pasientens egen agenda eller 
spørsmål ikke kommer nok i fokus. I tillegg, er en deltaker opptatt av at 
telefontolking er utfordrende dersom samtalen skjer akutt, uten at tolken er blitt 
orientert på forhånd om formålet med, eller i hvilken setting samtalen utspiller seg. 

4.3.1   Tidspress kan bidra til at klinikers agenda får hovedprioritet 
- Jeg synes at man har brukt tolk veldig begrenset. Tolkene har også begrenset tid på 
en time, og vi ha da fått svar på noen spesifikke spørsmål. Pasienten har sikkert hatt 
mye på hjertet, som han ikke får ut, vi får ikke tid til det, for det er bare mål etter 
spørsmål. Hva du som behandler ønsker å få ut av det. Utenom det, så har man ikke 
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mulighet til det, å bruke tolk kanskje flere ganger. Pasienten er kanskje ikke fornøyd, 
men vi er fornøyd… 
- Det jeg mener er at vi er fornøyd når vi har fått svar på våre spørsmål, viktige 
spørsmål om pasienten. 
- Jeg synes, at dersom det er avtalt å bruke tolk, så burde man (kliniker) skrive noen 
spørsmål i forkant, hva er viktige spørsmål, som jeg har lyst til å spørre om, som jeg 
ønsker å få svar på fra pasienten. Og at den (pasienten) også har mulighet i forkant 
til å notere noen spørsmål, noen åpne spørsmål til meg som behandler. Det bør gå 
begge veier, ikke bare jeg som stiller spørsmål. Pasienten har masse som han har 
lyst til å få svar på. Så da går man gjennom det her ved hjelp av tolk. Så går det ofte 
bra. (Gruppe 2) 

Flere deltakere har erfart at det er mange spørsmål og temaer som blir samlet opp 
over tid, med forventning om at ”alt” skal tematiseres når først tolk er til stede.  

- Men jeg tenker jo litt at det er der vi feiler da, viss vi skal tenke at det skal være 
likeverdig behandling på tross av språk. Så samler vi alt oppi en tolkesamtale. Både 
det som lege skal si, og barnekartlegging, sosialfaglig, at vi samler opp, når vi først 
har tolk så skal vi jammen få sagt mye. Men andre pasienter får jo gjennom hele 
dagen beskjeder og trygging på ting. Får spørre om ting de lurer på, de får hele 
tiden svar på spørsmål da. Det er flere ganger jeg har sagt til pasienter, når de har 
tolk, at viss det er noe du, at vi kan ha et tegn på at nå vil du ha tolk, eller nå trenger 
jeg at du ringer tolk sånn at jeg får oppklart noen spørsmål. At jeg avslutter 
tolkesamtalen med å si at du kan gi meg en lapp, den lappen som det står tolk på, så 
bestiller vi. 

- Så er det jo veldig rett på. Først har man ikke snakket sammen noen ting, og så nå 
har vi en time, så nå skal du fortelle om alt dette. Det er jo lettere overganger og mye 
smidigere med de som ikke trenger tolk. Med de snakker man jo litt med hele tiden. 
Så selv om kroppsspråk og man kan kommunisere på mange andre måter, så er det 
jo viktig at de får den tiden og muligheten til å åpne seg. (Gruppe 3)  

4.3.2   Tolking via telefon krever tilrettelegging og forberedelse 

Flere av deltakerne har erfaring med bruk av telefontolk, og tenker at tolking via 
telefon forutsetter at det tekniske utstyret fungerer, og at tolken på forhånd har fått 
informasjon om situasjonen og konteksten for tolkeoppdraget.   
- Barnevernet, ja. Og da stilte ikke tolken opp, og det var mange mennesker som var 
samlet, og hva gjør vi nå (trommer med fingrene på bordplaten)? Tolken kom ikke. 
Så vi ringte og fikk en telefontolk. Så gjaldt det å finne en telefon som hadde høy nok 
høyttaler, sånn at alle kunne følge med. Og det var min jobbmobil, og det ble en 
skranglete og fin lyd. Og så var det en del lyd fra der tolken stod og tolket. Vi hørte 
sånn bakgrunn, så det var, jeg må si det mest elendige, fordi tolken stakkar, han var 
overhodet ikke med i settingen eller hva det gjaldt. Så han kunne ikke forstå hva han 
egentlig oversatte. Men siden jeg også forstår litt (navn på språk), så synes jeg at 
den jobben han gjorde. Vel å forstå måtte ha vært vanskelig. Men jeg synes han 
gjorde aldeles elendig jobb, så jeg ble sittende å tolke hva han sa videre. Det ble, om 
jeg og en til hadde tolket litt for pasienten, så hadde det gått like bra, viss ikke bedre. 
Og da kommer jeg tilbake til det, at tolken må være i situasjonen, må gjerne ha sett 
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og vite hvilket fora tolken snakker med. For det kan være forferdelig vanskelig og 
veldig, veldig forskjellig, ikke sant.  
- Det er klart. Vi har også hatt telefontolk i en samtale en gang, for en stund siden. 
Men da var det planlagt. Så da var det greit. Det gikk veldig greit, det var forståelig. 
(Gruppe 4) 

4.3.3   Tolker benyttes ikke i miljøterapi eller gruppebehandling i TSB 
Videre framkommer det at tolk vanligvis ikke brukes i miljøterapi eller 
gruppebehandling av pasienter innen TSB. Dette vurderes som vanskelig å 
gjennomføre. Tolker anses å forstyrre det som spontant skjer i miljøterapi, og at 
miljøterapi som behandlingsform er vanskelig å oversette. Videre at bruk av tolk i 
gruppeterapi vil medføre at terapien vil ta uforholdsmessig lang tid, samt at det blir 
anstrengende for de norsktalende pasientene i gruppe, å høre på et fremmed språk de 
overhodet ikke forstår.  

- Altså vi som jobber i miljøet får jo beskjed egentlig fra de som sitter på inntak. Vi 
jobber jo mye med dem uten tolk. Så vi bruker mye non-verbal kommunikasjon, 
egentlig. Jeg tror nok at vi kjenner mer til den at vi ikke strekker til, eller at språket 
blir knapt, når man ofte havner i situasjoner der man ikke forstår hverandre helt. Vi 
prøver å finne løsninger på å finne ut av ting sammen da. 
- Ja, for tolken kan ikke sitte på miljøet hele… Miljøterapien kan ikke oversettes på 
den måten. 
- Når vi bestiller en tolk en time, så kan min agenda for den tolkesamtalen fort fylle 
hele den tiden. Jeg spør jo selvfølgelig hvordan pasienten har det , altså, plager og 
ting og tang. Men det er ikke så vanlig å kun bestille tolk på pasientens premisser, 
eller si da at da har man en samtale til, og da kan man samle opp spørsmål om noen 
dager, for eksempel. Det er som regel så mange ting vi skal spørre om, for eksempel, 
litt sånn, pasientens egen sak. De får jo ikke den miljøterapeutiske, bare snakke om 
ting, hvordan var det, hvordan har du det akkurat her og nå, ja. (Gruppe 4) 

Følgende deltaker uttrykker at bruk av kvalifisert tolk er mindre vanlig under daglig 
samhandling, enn ved planlagte individuelle samtaler. 

- Det de går glipp av er jo miljøterapeutiske tiltak. Noen slenger seg jo med selv om 
de ikke forstår språket. Noen blir mer isolert på grunn av det. Å sitte i miljøet og 
prate på pasientmøter og samlinger, og småprate i korridorene på vei til Narvesen. 
Altså det er ikke sikkert de har et veldig stort behov for det, men de går glipp av 
sånne miljøtiltak. Som er via snakking da, ikke via samvær på en måte. (Gruppe 3)  
Flere av deltakerne i ulike grupper framhever at det også er vanskelig å bruke tolk i 
gruppeterapi innen TSB.  
- Viss de skal ha likeverdig helsehjelp, eller rett på likeverdige tjenester, så må det 
på en måte finnes grupper med gruppebehandling for forskjellige språk, og som 
kanskje er mer kulturelt betinget. Jeg vet at Modum har forskjellige grupper med 
språk og med forskjellige områder med kultur. Men det er jo en lang vei å gå med så 
mange forskjellige grupper av mennesker og forskjellige språk. Men vi har jo sånne 
standard institusjoner som vi henviser til. Tilbakemeldingene fra de er jo mange 
ganger at det gjør det helt umulig å få en (navn på språk) talende mann inn i en 
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gruppe. Det funker ikke, -det går jo ikke. Så det er jo liksom, hvordan skal man, så 
lenge andre som kommer hit med norsk språk kan henvises til grupper, til 
poliklinikker. Så er jo det på en måte en rett som faller bort, for de som ikke kan 
språket da. (Gruppe 3) 
- Moderator: De som sier det er umulig, for eksempel, å få en (navn på nasjonalitet) 
mann inn i gruppe på institusjon… (oppfølgingsspørsmål) 
- Ikke umulig da, men at det er veldig vanskelig. 

- Moderator: Men vet du at de har forsøkt? 
- Jeg vet at vi har henvist flere, som ikke har vært der så veldig lenge. Og så kom de 
tilbake. 
- Moderator: Men de har tatt i mot dem, og gjort et forsøk i hvert fall? 

- Ja. Så det kan hende at det fungerer bedre noen steder, viss det er mindre grupper 
eller viss de har noen spesielle tiltak. Men det er liksom, jeg tror vi må gjøre et 
grundigere forarbeid, for å sikre at de ikke på ny får en dårlig opplevelse av 
behandling (mmm, enighet). (Gruppe 3) 

Flere av deltakerne viste engasjement for å finne kreative løsninger, og hadde 
forhåpninger til at teknologiske nyvinninger, kanskje kan løse noen av utfordringene 
for framtiden. 
- Alle (navn på nasjonalitet) som drikker alkohol, de anbefaler jeg (navn på 
nasjonalitet) AA-gruppe. Jeg anbefaler ikke alle nordmenn som drikker alkohol å gå 
i AA, nei. Så det er jo fordi det er et tilbud som jeg vet om. Det er ikke sikkert det 
passer likevel, men det er noe i hvert fall. 
- Det er nok sikkert mer der ute, enn det oppleves av og til, når du sitter med en 
mann som du ikke vet hva du skal tilby, da. (Gruppe 3) 
- Den spesielle utfordringen er vel at pasienten ikke får like god behandling. Den kan 
ikke være med i gruppeterapi. Og miljøterapien også. Det er ikke det samme. Fram 
til nå, så er ikke det noen tydelig, klar løsning på det. 

- De får tverrfaglig team, de får behandlingsplan, de får individuelle samtaler med 
alle, altså sosionom, lege, psykolog, miljøterapeut. Og så får de fysisk aktivitet, men 
det er jo igjen miljøterapi og gruppeterapi som er fryktelig vanskelig å tilby på en 
adekvat måte, da. 

- Viss det fantes en type tekniske løsninger da, for at de kan delta i alt. 
- De holder jo på sånn i EU-parlamentet, og i FN i New York, der sitter alle med 
ørten forskjellige språk og det går jo. Men der er det jo veldig avmålt, det er jo ikke 
den samme dynamikken som vi har i behandlingsdialogene våre. 

- Eventuelt så kan det jo også gå det å ha, viss man har nok minoritetsspråklige 
pasienter til å ha en gruppe, at de kan ha med seg tolk på en måte. For da er det jo, 
viss det er likt for alle, så tror jeg nok det kan gå. Men det blir jo også, det blir 
kanskje ikke den beste løsningen, men det er jo kanskje en mulighet. 

- Ja, viss man har tre som trenger tolk, så kan de ha gruppe sammen da. (Gruppe 4) 
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4.3.4   Hemmende og fremmende faktorer – kontekst for praksis 

Ottawa-modellen vektlegger at kunnskapsoverføring, i dette tilfellet fra klinisk 
retningslinje til klinisk praksis, vil påvirkes av miljøet eller konteksten for praksis. 
Oppsummert opplever klinikerne at bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling, der alt 
som sies må gjengis på to språk, vanligvis medfører arbeid innenfor en stram eller 
begrenset tidsramme. Tidspresset er hemmende på den måten at det styrer klinikerne 
til å fokusere mest på egen agenda for samtalen, og mindre på pasientens agenda for 
samtalen. Det er delte erfaringer med bruk av telefontolk. Men bruk av telefontolk 
kan i noen tilfeller virke fremmende for implementering av aktuell retningslinje, 
forutsatt at det tekniske fungerer, at tolken er kjent med settingen samtalen skal 
foregå i, og at kliniker har planlagt bruken av telefontolk. Det framgår også under en 
annen resultatdel, at telefontolk kan virke mindre belastende for pasienter, i samtaler 
om skambelagte  eller sensitive temaer, fordi tolken ikke fysisk er til stede i rommet. 
Videre synes det å eksistere en barriere for bruk av kvalifisert tolk i gruppe- og 
miljøterapi i TSB ved OUS. Barrieren kan tolkes til å både være av kulturell og 
teknisk art. Flere uttrykker engasjement for å finne tekniske løsninger, som for 
eksempel bruk av simultantolk med mikrofon/høyttaler/teleslynge i tilpassede 
lokaler, og forsøksprosjekt med gruppeterapi bestående av utelukkende pasienter 
med behov for kvalifisert tolk, for å fremme muligheten for bruk av tolk i 
gruppeterapi. 

4.4   Intervensjoner for implementering av aktuell retningslinje 

Intervensjoner for implementering av aktuell retningslinje, kan omhandle håndtering 
av barrierer, av kunnskapsoverføring og oppfølging. 

4.4.1   Betydningen av å lese henvisninger forut for inntak 
En deltaker er opptatt av et forbedringspotensiale, når det gjelder å unngå at den 
første samtalen skjer uten kvalifisert tolk, ved at pasienters behov for tolk bør fanges 
opp tidligst mulig, ved å lese og være oppdatert på henvisninger i forkant av inntak. 

- Problemet er at vi ikke leser henvisningene så veldig tidlig, fordi vi har inntak 
nesten hver dag, som gjør at jeg sjelden leser henvisninger på forhånd, for neste uke. 
Det burde man kanskje egentlig ha gjort, for å se om det kanskje er noe. Men enkelte 
ganger har jeg fanget det opp, og sagt at den pasienten som kommer inn den og den 
datoen trenger tolk. (Gruppe 3) 

4.4.2   Klinikere har ulike oppfatninger om når det eksisterer språkbarriere 

En deltaker erfarer at ulike klinikere kan ha helt forskjellige oppfatninger av om en 
minoritetsspråklig pasient har begrensede norskkunnskaper eller ikke. Dette kan 
omhandle ulike former for kunnskaper, samt motivasjon for å bruke kvalifisert tolk 
innen TSB.  

- Jeg tenker at vi har veldig ulik, jeg tenker at vi ikke har sånn veldig standard for 
når det skal gjøres og for hvor ofte. Jeg har opplevd flere ganger noen sier som har 
vært inne hos en pasient, at ”det går helt greit å kommunisere”, og når jeg kommer 
inn opplever jeg at han forstår ingenting av det jeg sier. Så har jeg dialekt, som også 
kan være vanskelig, men jeg tror aldri jeg har opplevd at tolk har vært unødvendig. 
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Så da tenker jeg på en måte at vi bruker det for lite, da. For da kommer alltid noe 
mer, som vi ikke visste (mmm, enighet). (Gruppe 3) 

4.4.3   Usikkerhet med hensyn til økonomiske begrensninger for bruk av tolk 

Flere av klinikerne ønsker å få avklart om det er tilstrekkelig økonomisk bevilgning 
og dermed adgang til å bruke kvalifisert tolk ved behov i TSB ved OUS, utover 
sporadisk og helt nødvendig bruk av tolk. 
- Man kunne jo tenke seg at ledelsen, med et trangt budsjett, kunne komme å si at 
dette er dyrt, og prøve å innsnevre det til det absolutt mest nødvendige. Men det har 
jeg ikke hørt noen ting om. Her er det liksom at tolk skal brukes når man har behov 
for det, punktum. (Gruppe 4) 
- Siden vi ikke har brukt det så aktivt, for tiden, er jeg litt usikker på om det er en 
økonomisk begrensning eller ikke. Så det er viktig at dette også må bli avklart. 
- Jeg vet ikke i hvilket omfang, hvor ofte, hvor lenge. 

- Når det er ganske vanlig blant norske pasienter, som snakker flytende norsk, og det 
ikke er behov for tolk, så kan de komme tre ganger i uken. Skal vi kreve, ved 
pasienter som er fremmedspråklige, og vi vurderer at det er behov for hyppig og tett 
oppfølging, at da må vi ha tolk tre ganger i uken. Går det an? Har vi brukt det? Det 
har jeg ikke sett. Om det er mulig, det er viktig å få avklart. 
- Det får stå som et spørsmål. Håper at ikke det skal være et hinder, nei (mmm, 
enighet). (Gruppe 2) 

4.4.4   Når pasienten ikke ønsker bruk av kvalifisert tolk 

Deltakerne i alle gruppene er enige om at der er et dilemma dersom den 
minoritetsspråklige pasienten ikke ønsker bruk av tolk, i situasjoner der det eksisterer 
språkbarriere, fordi det kan komme i konflikt med klinikernes plikt til å yte en 
rusbehandling som er forsvarlig. Klinikerne tenker at det kan være ulike  årsaker til 
at pasienter ikke vil ha tolk. For eksempel kan det være at pasienten blir krenket av å 
bli vurdert til ikke å ha tilstrekkelige språkkunnskaper.  

- Noen ganger har pasienter blitt krenket viss de har blitt spurt om de skulle ha tolk. 
I ett tilfelle ble det brukt lang tid, og det var vanskelig å skjønne hva han sa. Så var 
det masse med tvang, og mye sånn paragrafer og alt sånn. Det var vanskelig å forstå 
hva han sa. Det ble sagt at man må gjøre sånn og sånn, og det ble litt sure miner fra 
hans side da. Han sa nei til tolk, -det ville han ikke da. (Gruppe 1) 
- … Han du snakket om, kunne høres ut som han ble krenket av at du tok opp dette 
her, eller viss man har kommet litt i gang, så kan det bli litt sånn, okei så du synes 
ikke…  

- Ja, det er det også. Jeg har et sånt indre bilde av at det kan være litt 
stigmatiserende. Det her med tolk, og kan virke som at man diskvalifiserer noen 
pasienter ved å antyde at de ikke snakker godt nok norsk. Jeg kan ha masse 
forestillinger selv, om hvordan det er å jobbe med tolk, og sånt noe. Kanskje det er 
noen fra et lite språkområde, og de kjenner hverandre, eller… Og det er noe som 
gjør at de ikke vil ta opp dette med bruk av tolk. 
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- Jeg tenker, viss man bare gjør det i første time, liksom, så vil det kunne være 
lettere, vil jeg tro. Når man har kommet litt i gang, så sier man på en måte du/vi 
klarer ikke å kommunisere, og vi vet at noen pasienter fort vil ta sånne ting på seg 
selv. (Gruppe 2) 
Flere av gruppene tar opp at rusmiddelproblemer ofte er skambelagte for pasienter, 
og derav ønsker kanskje ikke pasienter å trekke en ekstra person/tolk inn i 
behandlingen. Det er valgt å kun bruke et enkeltstående sitat om dette, for å unngå 
gjentakelser.  
- Jeg synes at de fremmedspråklige pasienter, de, rus er veldig stigmatisert hos de. 
Hos mange, hos mange kulturer, eller religion og sånn. Spesielt tenker jeg på 
muslimer for eksempel. Innerst inne vet de at det er tabubelagt, og ikke noe som de 
snakker åpent om med foreldre og venner. At det er forbudt å drikke alkohol, forbudt 
å bruke rusmidler, så det er et sensitivt tema for dem. Og vi kan ikke så lett trekke 
inn familie i behandlingen. Og hos de fleste er det skjult, og man må respektere, når 
man møter disse pasientene med rusproblemer at deres kulturelle bakgrunn må man 
ha respekt for, og deres religion må man ha respekt for. Viss man har dette i tankene, 
så kanskje blir det lettere. De er skeptiske til særlig en annen fremmedspråklig 
person fra samme bakgrunn. Du kan være sikker på at pasienten i starten er skeptisk 
til hva tolken skal tenke om ham, f.eks. om han er en dårlig muslim. Skam også. 
(Gruppe 2) 
Flere av deltakerne har erfaring med at minoritetsspråklige pasienter med begrensede 
norskkunnskaper likevel kan tenke seg bruk av kvalifisert tolk, når klinikerne 
utforsker underliggende årsak til at pasienten først avslo tilbud om bruk, og deretter 
leter etter muligheter for individuelle tilpasninger, til beste for pasienten, for å kunne 
gjennomføre tolkede samtaler i TSB.   

- Jeg synes ofte det er en tematikk, det at de sier nei takk til tilbudet. Når man 
utforsker så handler det gjerne om skam, eller gruppen er veldig små i Norge, de ser 
for seg hvem som kommer, de kjenner kanskje hvem som jobber som tolker.. Mange 
ganger kan vi løse det med telefontolk. Men noen miljøer er ganske gjennomsiktige. 
Sånn jeg har forstått det. Så det blir problematisk for de. Det tror jeg kan være litt 
spesielt med rus, og psykisk helse kanskje, for det er ekstra skambelagt. (Gruppe 3)   

En deltaker har erfart at det i enkelte tilfeller er mulig å bruke en kvalifisert tolk 
innenfor et annet språk, enn pasientens morsmål, som pasienten behersker 
tilfredsstillende. 
- Det har vi inne hos oss nå, en som ikke vil ha tolk fordi det er et lite miljø. Da løser 
vi det ved at vi kan bruke en tolk på et annet språk som er ganske likt. Det er vel en 
barriere. (Gruppe 3) 

Flere deltakere framhever viktigheten av å gi pasienter god nok informasjon, om 
tolkens rolle og taushetsplikt, til å kunne ta reelle valg, med hensyn til om de ønsker 
å bruke kvalifisert tolk eller ikke. 
- Sånn vanligvis, viss man prøver å forklare at det er fordi vi ønsker å være sikre på 
at de forstår den informasjonen vi gir, så sier de fleste at det er greit med tolk. At 
man forklarer situasjonen for hvorfor man trenger det, ikke nødvendigvis ikke klarer 
å kommunisere dagligdagse, ha vanlige samtaler, men fordi vi har noe viktig de må 
vite før de skrives ut, så er det ofte greit. 
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- Det tenker jeg at vi kanskje bør bli flinkere til. Å informere om tolkens rolle og 
taushetsplikt, og gi pasienten et reelt valg. Jeg vet at det er jeg ikke veldig flink til. 
Jeg pleier å si at tolken har taushetsplikt, men kanskje viss jeg hadde forklart mere, 
så hadde de kanskje ville mer, da. (Gruppe 3) 
En av deltakerne har erfart at bruk av norsk oversetter kan være en løsning. 

- Fordi miljøet er så lite, og kulturelle greier. Han vil heller ha en norsk oversetter 
(mmm, enighet). (Gruppe 4) 

Enkelte av deltakerne identifiserer en etisk problemstilling, når prinsippet om 
frivillig behandling (her: pasienten ønsker ikke å bruke kvalifisert tolk) kolliderer 
med prinsippet om at helsepersonell skal yte forsvarlig helsehjelp. 
- Vår leder, insisterer på at enhver som har et fremmed språk, som ikke er forenlig 
med, som har en språkbarriere, har krav på å få gjort intervjuet med en som kan sitt 
eget språk, altså med tolk. Men som du sier, de ønsker ikke alltid det. Så spørs det 
da, hvem er det som eier det problemet. 
- Jeg ser et etisk problem her, med det at kan en pasient nekte tolk, viss vi som 
sykehus mener at det er påkrevet viss vi skal få gjort jobben vår på en forsvarlig 
måte?. (Gruppe 3) 

4.4.5   Behov for kompetansetiltak for tolkebrukere 
Klinikerne etterlyser initiativ fra arbeidsgiver, med hensyn til at opplæring i 
kommunikasjon via tolk bør inngå som del av regelmessig internopplæring innen 
TSB, og særlig som opplæring for nyansatte.  

- Det er lenge siden jeg har vært på kurs, eller noen form for opplæring. Det er 
sikkert ti år siden. I psykiatrien lærte jeg noen sånne basic triks som jeg fortsatt 
støtter meg på. Det kan jo ha skjedd ting, siden da. Jeg har ikke fått noe oppdatert 
kursing eller informasjon på bruk. Jeg kjenner jo til at det finnes ting på nettet, og 
brosjyrer og sånt. Men ikke noen som har tatt noe initiativ til å kurse meg i det. Så 
det er på eget initiativ, i så fall. (Gruppe 1)  

- Jeg tror aldri det har vært et tema at vi skal øke vår kompetanse, når det gjelder å 
bruke tolk i rusbehandling. 

- Så tenker jeg at nye, eller studenter, eller folk som er på opplæring, at man kanskje 
har med det om bruk av tolk, i forhold til opplæring av nyansatte. Det tror jeg. Jeg 
tror man blir litt sånn kastet ut i det, plutselig, når det er behov, og du står på det 
ansvaret der. I hvert fall, sånn var det første gang jeg brukte tolk. Da var det litt 
sånn: det er bestilt tolk og han kommer om en halvtime. Da husker jeg at jeg tenkte: 
”Hva gjør jeg?”, på en måte. Ha det litt mer oppe, ha litt mer fokus på det.       
(Gruppe 3) 
En mulig organisering som framheves, er at enkelte ansatte med faglige 
kvalifikasjoner, kunne utnevnes som ressurspersoner og en slags opinionsledere, for 
å veilede, lære og støtte kollegaer.  

- Vi har noen på vår enhet med ekstra utdanning og spesialisering innen 
internasjonal helse, flyktninger, asyl, forskjellige, sånn. Da merker vi at det er veldig 
nyttig å diskutere, spesielt med hensyn til familie. Det er ofte vanskelig å snakke om 
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nettverk, skam, det er en del tabuer. Tror jo at de i mange tilfeller tenker likt om 
rusen, men ikke alltid så lett å få direkte svar på spørsmål vi stiller. En annen måte å 
formidle behov på. Eller ikke formidle behov. 

- Ja, og så tenker jeg at vi har jo flere på vår enhet som har kompetanse på feltene. 
Jeg tenker vel kanskje at de burde vært utnevnt som noen ressurspersoner, eller at de 
kunne bli brukt. Vi har ganske mange som har forskjellig kompetanse. Ikke bare 
undervise, men også i konkrete caser, når vi holder på. Ikke at de skal ta alle med 
minoritetsbakgrunn, men heller lære litt bort. (Gruppe 3) 

4.4.6   Manglende engasjement og oppfølging på ledernivå 

Klinikerne ønsker et sterkere fokus fra ledere i TSB om viktigheten av å bruke 
kvalifisert tolk ved behov, samt å følge opp at dette skjer i klinisk praksis.   

- Men viss man kunne tenke litt hva som mangler, så tenker jeg at ledelsen her kunne 
sikkert kvalitetssikret, for eksempel når de vet at det kommer en pasient inn som 
trenger bruk av tolk, at de forsikrer seg om at det anvendes i tilstrekkelig grad, og 
kvalitetssikrer det. Det blir ikke gjort. De overlater det fullt og helt til 
behandlingsteamet (mmm, enighet). (Gruppe 4) 
- Temaet skal tas opp, og det skal settes ord på det, det skal tas opp sånn med jevne 
mellomrom, ikke bare kanskje når man står i en situasjon. Enten sånn fagforum, eller 
det skal tas opp på ledelsesplan, at de kommer med noen føringer for at dette her er 
viktig, eller husker vi nå å bruke tolk når vi vurderer det hensiktsmessig, og tenk på 
om dere trenger tolk, for det har vi mulighet for. 

- Jeg tror det er viktig at det forankres hos ledelsen, at de er gode til å formidle det i 
opplæring, men også med oppdatering som vi har sagt tidligere. Det er mange ting vi 
skal kartlegge, og vurderer at det er viktig med jevnlige påminnelser om at det her er 
et tilbud og noe som finnes. Ledelsen har det som en aktualitet. (Gruppe 2) 

4.4.7   Hemmende og fremmende faktorer – intervensjoner 
Sett opp mot Ottawa-modellen, bør ansvarlige for implementering av aktuell 
retningslinje, velge hensiktsmessige strategier og tiltak, som kan øke bevisstheten om 
retningslinjen, og forståelsen for denne. Det er også nødvendig å sørge for at 
klinikerne får ferdigheter og opplæring, som gjør dem i stand til å oppfylle 
retningslinjens målsettinger og hensikt. Klinikerne vurderer at det eksisterer ulike 
barrierer på ulike nivåer innen TSB ved OUS, for at innholdet i aktuell retningslinje 
skal bli omsatt i klinisk praksis. Barrierene omhandler at behovet for tolk tidvis ikke 
fanges tidlig nok opp, at klinikere kan være uenige seg i mellom om en pasienten har 
tilstrekkelige norskkunnskaper, og usikkerhet med hensyn til om det eksisterer noen 
økonomiske begrensninger, særlig med hensyn til å bestille kvalifisert tolk hyppig 
eller regelmessig over en lengre behandlingsperiode. Deltakerne i alle gruppene 
framhever at det er et dilemma når pasienten ikke ønsker bruk av kvalifisert tolk. Det 
synes som om klinikerne strekker seg lengre enn det retningslinjen krever på dette 
punktet: ”I de tilfeller der pasienten ikke ønsker å benytte den tolken eller 
tolketjenesten som sykehuset har innhentet, skal dette respekteres og journalføres” 
(se vedlagte retningslinje). Klinikerne framhever at pasienten oftest samtykker til 
bruk av frammøtetolk eller telefontolk, dersom hun/han får god nok informasjon om 
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hensikten med bruk av tolk, om tolkens lovpålagte taushetsplikt, samt at det i blant 
kan gjøres tilpasninger. For eksempel bruk av en norsk oversetter, dersom pasienten 
tilhører en liten språkgruppe i Norge og ikke ønsker å treffe en tolk som 
vedkommende kjenner til fra private eller familiære sammenhenger. Videre etterlyser 
klinikerne at det etableres en regelmessig internundervisning om kommunikasjon ved 
bruk av tolk, som inkluderer opplæring for nyansatte. Klinikerne tenker at det vil 
bidra til å fremme implementering av aktuell retningslinje i klinisk praksis, dersom 
det signaliseres et sterkere engasjement om temaet på ledernivå. 

4.5   Utsagn om påbegynt og stabil/varig anvendelse av kvalifisert tolk i praksis 

En av deltakerne opplever en påbegynt implementeringsprosess, med hensyn til 
anvendelse av kvalifisert tolk i praksis innen TSB ved OUS, som følge av god 
tilgang på kvalifiserte tolker fra egen tolkesentral, sammenlignet med praksis for 
anvendelse av kvalifisert tolk ved enkelte fastlegekontorer i Oslo, som har 
utfordringer med hensyn til tilsvarende tilgang på kvalifiserte tolker. 
- Det er ganske stor forskjell, for de ser jo det, når vi bruker tolk hyppig her. Og når 
du kommer ut, for eksempel til fastlege, som ikke har samme tilgangen på tolk da, og 
tolketjenesten. At det er ganske stor forskjell, og at det er ganske godt tilbud her da. 
Og at det kan være store utfordringer der ute. Jeg har i hvert fall sett et par 
eksempler på det i løpet av … Altså at man må avtale flere timer hos fastlege, for å få 
gjort det man skal da. Og at man ikke har tilgang på tolk, og har prøvd å få inn, men 
får ikke inn. (Gruppe 4) 

4.5.1   Hemmende og fremmende faktorer – påbegynt og stabil/varig anvendelse 
Ottawa-modellen framhever at det i evaluering av en implementeringsprosess, bør 
inngå å bestemme i hvilken grad innovasjonen har spredd seg i hele organisasjonen, 
og hvordan praksis har endret seg. Etableringen av egen tolkesentral ved OUS 
framheves generelt som en infrastruktur som fremmer implementering av sykehusets 
styrende retningslinje. 

4.6   Om resultat på organisasjonsnivå med effekt for klinikerne  

4.6.1   Tolkesentralen får generelt positiv omtale 

Tolkesentralen for generelt positiv omtale av deltakerne, med hensyn til at de har 
arbeidet for å synliggjøre og informere om sine tjenester, sørger for å tilby 
kvalifiserte og tilgjengelige tolker, samt eventuelt behov for fast tolk over tid.  
- Nei, ikke noe annet enn viss du da får beskjed om at pasienten er i behov av tolk. Så 
er det jo da å sørge for at du skaffer en tolk, sånn at informasjon og tjenester blir 
ivaretatt. Det utgjør en positiv forskjell for meg etter at Tolkesentralen kom. Før 
måtte vi ringe et tolkebyrå, og så fikk vi en eller annen tilfeldig tolk, som det har vært 
veldig forskjellig kvalitet på. Etter at Tolkesentralen kom, har det også blitt lettere å 
gjøre en fast avtale med den tolken man vil ha over tid. 
- Sykehuset virker ikke som pådriver, akkurat (mmm). Men reklamerte for 
Tolkesentralen og den er lett å finne. (Gruppe 1) 
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- Vi hadde en sånn kort undervisningssnutt med Tolkesentralen. De var her og 
informerte. 
- Men det er ikke obligatorisk. Så det var de som var der som fikk det med seg. 

- Ja, det var veldig bra husker jeg. 
- De snakket ikke så mye om retningslinjen, nei. Det var mer det praktiske, konkrete, 
hvordan bruke dem, hvilke språk og ulike dilemmaer, mer enn det byråkratiske. 
(Gruppe 2) 

- Viss vi ser på hele Oslo universitetssykehus, så har det jo kommet et tiltak, fordi de 
har jo fått en egen tolketjeneste, som skal gjøre det lettere å få tak i tolk, og komme 
med et ganske stort spekter av tolker. (Gruppe 3) 

4.6.2   E-læringskurs om bruk av tolk er lite kjent 

Det var kun en deltaker som syntes å være kjent med at det over flere år har eksistert 
et e-læringskurs om bruk av tolk.  

- Vi har jo et sånt e-læringskurs i bruk av tolk. Jeg har tatt det for mange år siden, og 
så tok jeg det igjen i forrige uke. Og det er litt om sånt, plassering i rom, og hva det 
forventes at tolken skal si før de starter. De viste et veldig dårlig eksempel på bruk av 
pårørende, for å gi og få informasjon. Det er veldig enkelt og litt sånn banalt, men 
jeg tror ikke det er det for alle, som ikke har brukt tolk før. En grei oppsummering av 
viktige ting også. (Gruppe 3) 

4.6.3   Hemmende og fremmende faktorer – resultat på organisasjonsnivå 
I henhold til Ottawa-modellen er det sentralt å evaluere resultat av en 
implementeringsprosess. Deltakende klinikeres perspektiv på resultatet fokuserer 
hovedsakelig på den relativt nyetablerte tolkesentralen ved OUS, som får generelt 
positiv omtale av deltakerne i alle fokusgruppene. Tolkesentralen synes å ha bidratt 
understøttende for klinikerne, når det gjelder å ha tilgang på kvalifiserte tolker ved 
behov. I tillegg er det utarbeidet et e-læringskurs for ansatte, som ikke er 
obligatorisk, som er tilgjengelig elektronisk, for alle ansatte via ”Læringsportalen” på 
sykehusets intranett. Det vurderes som hemmende for implementering av 
retningslinjen, at E-læringskurset kun var kjent for en av deltakerne.  

4.7   Oppsummering vedrørende gap mellom retningslinje og klinisk praksis 
Oppsummert avdekker resultatdelen tre gap mellom anbefalinger i retningslinjen og 
klinisk praksis. Dette er avvik som både hemmer og fremmer implementering av 
sykehusets styrende retningslinje for bruk av kvalifisert tolk i rusbehandling. 
Resultatene viser et negativt gap med hensyn til at bruk av ufaglærte tolker synes å 
forekomme, ved at språkkyndige klinikere påtar seg en uheldig dobbeltrolle, som 
både tolk og helsepersonell, selv om omfanget av slik praksis ikke er kartlagt. Videre 
et negativt gap, med hensyn til identifisert barriere for bruk av kvalifisert tolk i 
gruppe- og miljøterapi innen TSB. Det positive gapet omhandler at klinikerne 
strekker seg lengre enn det retningslinjen krever, i situasjoner der pasienter oppgir at 
de ikke ønsker bruk av kvalifisert tolk, av ulike årsaker. I slike tilfeller, har 
klinikerne erfart det som viktig å kartlegge språkbarrierer på et tidlig tidspunkt i 
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behandlingsforløpet. I tillegg gi tilstrekkelig informasjon om helsepersonellets eget 
behov for tolk, for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. På denne måten får pasienter 
grunnlag for å kunne gi et informert samtykke, eller informert beslutning om å 
motsette seg bruk av kvalifisert tolk. Klinikerne opplever at de fleste av pasientene 
tar i mot tilbud om kvalifisert tolk, dersom de får slik informasjon. I tillegg finnes 
ulike muligheter for tilrettelegging, for eksempel kan bruk av telefontolk oppleves 
som mindre belastende for enkelte pasienter, med behov for samtale om sensitive og 
ofte skambelagte emner.  
 

5   Diskusjon 
I denne avsluttende delen løftes noen av de viktigste resultatene fram, og 
anbefalinger til videre forskning på feltet. Resultatene relateres til tidligere studier, 
med lignende funn. Ottawa-modellen som tidligere er gjort rede for, får mindre plass 
i denne diskusjonsdelen. Det er særlig profesjonsteori, kjernen i profesjonalitet  og 
den kvalifiserte tolkens rolle, som knyttes til forskningsspørsmålet. Videre følger 
innledning med diskusjon om valgt forskningsmetode. 

5.1   Metodediskusjon 

Det er metodiske begrensninger i denne fokusgruppestudien, for eksempel ved at 
studien primært ble ledet av en enkeltstående forsker, og at resultatene ikke har blitt 
analysert i et kollegafelleskap med andre forskere. Dette medfører at resultatene må 
tolkes med en viss forsiktighet. Troverdigheten ved studien er tidligere blitt redegjort 
for i detalj. Dersom troverdigheten vurderes ivaretatt på en tilfredsstillende måte, kan 
resultatene i denne studien forhåpentligvis gi noen nyttige innspill.  

En fordel ved bruk av Ottawa-modellen er at den er tilpasset til bruk i 
evalueringsforskning. Modellen opplevdes som et nyttig redskap, for å strukturere 
transkripsjonene i meningsfulle enheter, med hensyn til viktige faktorer for å lykkes 
med å overføre evidensbasert kunnskap, i form av klinisk retningslinje til klinisk 
praksis. Ulempen ved bruk av en slik modell, er at den kan påvirke forskeren til å bli 
ufri med hensyn til refleksjon over resultater, og som eventuelt faller utenfor 
modellens fokusområde. 

En fordel med bruk av fokusgruppeintervjuer, framfor for eksempel 
spørreskjemaundersøkelse, er at de kan gi svar på hvordan eller hvorfor noe skjer 
(Alm & Anderberg  2011, s.51). Det ideelle hadde likevel vært en kombinasjon av 
nevnte undersøkelser, for eksempel for å få mer informasjon om omfanget av enkelte 
resultater. 
Bruk av meningsfortetting, for å korte ned betydningene av deltakernes utsagn til 
kortere formuleringer, innenfor deres forståelse og språk, var særlig nyttig når det 
gjaldt å finne gap mellom aktuell retningslinjes målsettinger og klinisk praksis.   

Dersom denne evalueringsforskningen skal være nyttig med hensyn til å forbedre 
bruk av kvalifisert tolk ved behov innen TSB ved OUS, forutsettes det at leseren kan 
relatere seg til tolkningene, og integrere dem inn i sin egen virkelighet. Det blir det 
opp til leseren å avgjøre. En annen begrensning ved denne undersøkelsen er at den 
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ikke synliggjør eller involverer den kompetanse som minoritetsspråklige pasienter og 
pårørende sitter inne med, gjennom sine egne personlige erfaringer ved bruk av tolk i 
TSB. Denne kompetansen bør anses som viktig i prosesser med eventuelt å 
utarbeide, revidere og implementere nye retningslinjer, veiledere og undervisnings- 
og opplæringsmateriale på dette feltet. Det hadde vært en fordel å kombinere 
undersøkelsen med andre metoder for datainnsamling, for eksempel statistikk, men 
det mangler per i dag statistikk på området ved OUS. Tolkesentralen har kun oversikt 
over antall tolkeoppdrag bestilt ved ulike seksjoner og tilhørende enheter ved 
sykehuset. 

Det eksisterer et ujevnt maktforhold i kvalitative fokusgruppeintervjuer, ved at 
forskeren står relativt fritt til å gjøre valg, som å rekruttere deltakere til intervjuene, 
definere intervjusituasjonen ved å bestemme sentrale temaer og spesifikke spørsmål 
knyttet opp mot disse, herunder utarbeide temaguide, og velge når det er aktuelt å 
komme med oppfølgingsspørsmål. I tillegg har forskeren stor innflytelse over å tolke 
deltakernes utsagn (Kvale & Brinkmann, 2010). På den annen side, er det nødvendig 
å lytte aktivt til intervjuobjektenes utsagn, lytte til båndopptak i etterkant, samt 
transkribere og tolke utsagnene så nøyaktig som mulig. Dette innebærer slik jeg ser 
det også en viss innflytelse for intervjuobjektenes del, ved at kommunikasjonen blir 
både nøye registrert og dokumentert. 

5.2   Resultatdiskusjon   
Ottawa-modellen (OMRU) framstiller en strategi for hvordan man implementerer en 
innovasjon. Studien undersøkte ikke sykehusets strategier fra et tilsynelatende ”Top-
down”- perspektiv, for implementering i lys av OMRU. Studien tar forutsetningsløst 
sikte på å se klinikernes opplevelse av hvor det finnes gap, mellom aktuell 
retningslinje og klinisk praksis, og hva klinikerne beskriver som ønskede 
intervensjoner, for å oppnå retningslinjens hensikt om likeverdig rusbehandling. 
Resultatdelen viser blant annet at klinikerne opplever det utfordrende når pasienten 
ikke ønsker bruk av kvalifisert tolk, at bruk av helsepersonell som ufaglærte tolker 
forekommer, og at minoritetsspråklige pasienter som ikke behersker norsk 
tilfredsstillende, ikke får samme tilgang til miljøterapi og/eller gruppebehandling i 
TSB ved OUS. Disse tre aspektene viser seg sterkest i empirien, og jeg har derfor 
valgt å drøfte disse nærmere i denne diskusjonsdelen. På ulike måter, representerer 
disse tre funnene positive og negative gap, mellom nåværende praksis, og 
anbefalinger i aktuell retningslinje for kommunikasjon ved bruk av tolk.  

5.2.1   En fremmende faktor – vektlegging av informert beslutning 

Holdningene til de potensielle anvenderne av retningslinjen (klinikerne) skiller seg 
positivt ut, ved at de er mer aktive enn det retningslinjen krever, når pasienten i 
utgangspunktet takker nei til bruk av kvalifisert tolk:   
- Sånn vanligvis, viss man prøver å forklare at det er fordi vi ønsker å være sikre på 
at de forstår den informasjonen vi gir, så sier de fleste at det er greit med tolk. At 
man forklarer situasjonen for hvorfor man trenger det, ikke nødvendigvis ikke klarer 
å kommunisere dagligdagse, ha vanlige samtaler, men fordi vi har noe viktig de må 
vite før de skrives ut, så er det ofte greit. (Gruppe 3) 
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Denne studiens funn som omhandler at klinikerne tenker det er utfordrende når 
pasienten ikke ønsker bruk av kvalifisert tolk, bekreftes av tidligere forskning på 
feltet. I en rapport fra Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse (NAKMI), nr 
2/2013, kalt ”Når er ’litt norsk’ for lite?” av Christopher Le, framgår det at 
deltakende helsepersonell i den kvalitative studien opplevde det som utfordrende, når 
pasienter ikke ønsket å benytte tolk, til tross for behov av tolk, for eksempel med 
hensyn til ivaretakelse av informasjonsplikten. Særlig blir det en vanskelig avveining 
og skjønnsvurdering hvis pasienten er i grenseland mellom å kunne ”litt norsk” og 
”en del norsk”. Deltakerne i nevnte studie var både en gruppe av helsepersonell og en 
gruppe av pasienter. Helsepersonellgruppen foretrakk å avstå fra bruk av tolk, 
dersom ”muligheten bød seg”. På denne måten gav helsepersonellet den 
minoritetsspråklige ansvaret for manglende tolkebruk. Det var uklart om manglende 
bruk av kvalifisert tolk også skyldtes liten tilgang på tolker, økonomiske insentiver, 
eller bekvemmelighetshensyn, ved at tolkebruk kan oppleves som merarbeid, fordi 
det er ekstra tidkrevende, sammenlignet med samtaler uten bruk av kvalifisert tolk. 
Videre tok helsepersonellet lite initiativ til å tilby pasientene tolk. Pasientgruppen i 
nevnte studie, var av den oppfatning at telefontolk bør foreslås i tilfeller med akutte 
innleggelser, vanskelige temaer og temaer med behov for anonymitet (NAKMI 
rapport 2/2013, s. 42-43).  

Deltakerne i min studie, skiller seg positivt ut, ved at flere av dem strekker seg lenger 
enn det aktuell retningslinje krever, når pasienten ikke ønsker bruk av tolk. I følge 
retningslinjen, er det tilstrekkelig å respektere pasientens ønske om å ikke bruke 
kvalifisert tolk samt journalføre dette. I slike situasjoner vektlegger imidlertid 
klinikerne, å gi minoritetsspråklige pasienter nok informasjon, til å kunne avgi en 
informert beslutning, til å avslå eller samtykke til bruk av kvalifisert tolk. 
Erfaringene deres viser at pasientene som oftest lar seg overtale til å bruke kvalifisert 
tolk, særlig hvis klinikerne framhever sitt eget behov for bruk av kvalifisert tolk, for 
å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det er nærliggende å tenke at pasienters 
umiddelbare nei til bruk av tolk, kan ha en viss sammenheng med at de ikke ønsker å 
være til belastning, eller til ekstra bry for klinikerne. Jeg vurderer at klinikerne i 
studien ikke vil begrense sitt ansvar, ved umiddelbart å akseptere at pasienter ikke vil 
bruke kvalifisert tolk. I stedet velger de å utforske pasienters standpunkt nærmere, 
for å finne underliggende årsaker. De bygger motivasjon for bruk av kvalifisert tolk, 
innenfor rammene av frivillig rusbehandling. Eventuelt ved å finne fleksible 
løsninger og tilrettelegging for bruk av tolk, herunder mulighet for valg mellom bruk 
av frammøtetolk, telefontolk, skjermtolk og lignende. På denne måten, sørger 
klinikerne trolig for at pasientene kjenner seg trygge på at rusbehandlerne er opptatt 
av deres beste, og beholder pasientenes tillit til at de har faglig integritet som 
profesjonelle yrkesutøvere av rusbehandling. Det er gledelig å registrere at klinikerne 
i studien, forsøker å ivareta et profesjonelt ansvar for å yte forsvarlig rusbehandling, 
som innebærer at viktig informasjon bør forstås av både pasient og kliniker. Det 
omfatter at pasienten har forstått innholdet i kommunikasjonen og at kliniker har 
oppfattet pasienten riktig. Dette inkluderer også begrepsforståelse med 
følelsesmessig innhold. Denne studien kan som nevnt innledningsvis ses som en 
form for evalueringsforskning. Av klinikernes erfaringer kan vi høste lærdom. Det 
aktuelle punktet i retningslinjen anbefales revidert og forbedret, på en slik måte at det 
inkluderer viktig forutsetning om å informere pasienter tilstrekkelig. Slik at pasienter 
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kan gi et informert samtykke til, eller informert avslag til bruk av kvalifisert tolk. På 
denne måten inkluderes også kravet til helsepersonell om å yte forsvarlig helsehjelp.     

5.2.2   En hemmende faktor – når tolkefunksjonen utføres av ufaglærte 

Sykehusets styrende retningslinje for kommunikasjon ved bruk av tolk (se vedlegg), 
også her kalt innovasjonen i relasjon til Ottawa-modellen, signaliserer tydelig at 
tolking skal anses som profesjonsutøvelse med krav til kvalifikasjoner. Resultater i 
denne studien, viser til tross, at bruk av ufaglærte tolker forekommer, selv om 
omfanget av dette ikke er kartlagt. Det er særlig flerspråklige klinikere som benyttes 
som ufaglærte tolker. En rekke tidligere studier fra retts- og helsevesen bekrefter at 
det ikke er uvanlig at oppgaven med å tolke i offentlig sektor overlates til ufaglærte 
utøvere, f.eks. bruk av familiemedlemmer (Skaaden 2013, s. 222). Flerspråklige 
klinikere som påtar seg en dobbeltrolle som både ufaglært tolk og profesjonell 
rusbehandler, antas å ha utilstrekkelig kunnskap eller bevissthet, om hva som skiller 
en profesjonell tolk fra en ufaglært tolk. I følge Parsons, er en profesjon kjennetegnet 
av følgende: 

”Profesjoner er yrkesgrupper som utfører visse temmelig spesialiserte funksjoner for 
andre i samfunnet (legmenn), basert på spesialisert kompetanse på høyt nivå og 
medfølgende ansvars- og tillitsforhold”. (Parsons 1968, s.40).  
Vektleggingen av at det kun er kvalifiserte/profesjonelle tolker som skal brukes i 
TSB ved OUS, omhandler at tolkingens kvalitet påvirker både den ansvarlige 
klinikers profesjonelle integritet og den minoritetsspråklige pasientens rettsikkerhet, 
herunder rett til medvirkning i egen rusbehandling (Skaaden 2013, s.232). Videre 
kan språkbarrierer som ikke håndteres ved bruk av kvalifisert tolk, forårsake 
feilbehandling, feildiagnostisering eller medføre at viktige symptomer ikke blir 
oppdaget (ibid). Den kvalifiserte tolken gjør klinikerne i stand til å gjennomføre 
samtaler på tross av språkbarrierer, og hindrer at misforståelser oppstår. Tolkens 
oppgave i disse situasjonene er krevende, fordi tolken skal gjengi andres ytringer, for 
taler og lytter (tolken har alltid to parter å ta hensyn til – både kliniker og pasient), 
begge er avhengige av tolken for å kommunisere med språk, tolken anvender sine 
tolkeferdigheter i enkelttilfeller som ikke så lett lar seg standardisere og utøver derfor 
skjønn (Skaaden 2013, s. 219).  Noen av ferdighetene som inngår i et tolkestudium, 
utover den rent språkmessige kompetansen, omhandler bevisste strategier for å 
håndtere plassering i forhold til kliniker og pasient, kontroll av sekvenslengde og 
talehastighet, pronomenvalg, og innsikt i maktforhold og gruppedynamikk (Skaaden 
2013, s. 232). Et flertall av deltakerne i studien, har erfart at det generelt sett er stor 
forskjell på kompetansenivået til tolker per i dag. Dette kan bidra til at tolkene ikke 
har oppnådd en profesjonsstatus i offentlig sektor, tilnærmet de profesjonene som 
tolkene arbeider opp mot innen TSB ved OUS.  

5.2.3   En hemmende faktor – fravær av tolk i miljøterapi og gruppebehandling  

Oslo universitetssykehus er en offentlig virksomhet, finansiert av felleskapets midler 
og har et samfunnsoppdrag med hensyn til å tilby TSB (i tillegg til andre former for 
spesialisthelsetjeneste), til alle rettighetspasienter i opptaksområdet, uavhengig av for 
eksempel pasientenes etniske bakgrunn eller språkforståelse. Resultatene i studien 
peker på at pasienter innen TSB, som havner i kategorien ”minoritetsspråklig” står i 
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fare for å motta et lavere nivå av ytelser innenfor rusbehandling, med hensyn til 
miljøterapi og gruppebehandling. Målet om likeverdig rusbehandling virker ikke å 
gjelde for nevne behandlingsformer.  

- De får tverrfaglig team, de får behandlingsplan, de får individuelle samtaler med 
alle, altså sosionom, lege, psykolog, miljøterapeut. Og så får de fysisk aktivitet, men 
det er jo igjen miljøterapi og gruppeterapi som er fryktelig vanskelig å tilby på en 
adekvat måte, da. (Gruppe 4) 

Pasienter som ikke behersker majoritetsspråket (her: norsk), synes å utgjøre en 
gruppe som rammes på en systematisk måte. Det blir framstilt nærmest ensidig som 
problematisk å gjennomføre nevnte behandlingsformer med pasienter som har behov 
for å bruke kvalifisert tolk. Basert på deltakernes uttalelser synes minoritetsspråklige 
pasienter å få et annenrangs tilbud om rusbehandling, på bakgrunn av at de ikke 
mestrer å nyttiggjøre seg av nevnte behandlingsformer uten tolkebistand. Dette er 
pasienter med et annet morsmål som utgangspunkt. Det synes å være et misforhold 
mellom en én kulturell og ettspråklig rusbehandling og den flerkulturelle 
virkeligheten vi står overfor. Det er en utfordring for oss som bedriver 
rusbehandling, men ikke minst et problem for de minoritetsspråklige pasientene. På 
denne bakgrunn, bør framtidens rusbehandling tilrettelegges, for at klinikerne skal 
klare å ivareta mangfold, i situasjoner der det eksister språkbarrierer. I de tilfeller det 
kan være utfordrende å finne løsninger for god kommunikasjon i rusbehandling, på 
tvers av språklige barrierer, er det helt nødvendig med et fungerende og effektivt 
samarbeid mellom klinikere og Tolkesentralen ved OUS ((Hadziabdic 2011).  
Forskning har som tidligere nevnt i denne studien framhevet flere faktorer som 
viktige, sett fra et minoritetsspråklig pasientperspektiv, for å oppnå god 
kommunikasjon mellom kliniker og pasient, der begge parter forstår og har tillit til 
hverandre. Pasienter kan foretrekke at tolkene som utfører oppdrag innenfor 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har lik bakgrunn som dem selv, med hensyn til 
opprinnelse, religionstilhørighet, dialekt, kjønn og politisk ståsted (Hadziabdic & 
Hjelm, 2014). Det kan være vanskelig å oppfylle samtlige av disse ønskede 
kriteriene, men mulig å oppfylle noen av dem. Bevissthet fra klinikere om at slike 
forhold bidrar til at pasienten får et mer personlig møte med helsetjenesten, vil trolig 
medvirke til effektivitet i rusbehandlingen, fordi begge parter forstår hverandre og 
kan kommunisere godt. I tillegg har deltakerne i denne studien framhevet det som 
viktig, å gi pasienter tilstrekkelig informasjon om at kvalifiserte tolker er bundet av 
yrkesetiske retningslinjer og taushetsplikt, for å bidra til at det blir mindre vanskelig 
å snakke åpnet om sensitive og/eller skambelagte tema.  
Videre har tidligere forskning vedrørende minoritetsspråklige pasienter i møte med 
helsevesenet vist, at immigranter uten lovlig opphold i utgangspunktet kan være 
redde for å oppsøke tilbud om øyeblikkelig helsehjelp (Maldonado, Rodriguez, 
Torres, Flores & Lovato, 2013). Uavhengig av oppholdsstatus kan det se ut som at 
minoritetsspråklige pasienter til en viss grad er avhengige av å ha gode 
engelskkunnskaper, for å gjøre seg forstått, og for å komme i betraktning for 
rusbehandling (Zemore, Mulia, Ye, Borges & Greenfield, 2008). Dette er 
problematisk med hensyn til at det hindrer tidlig intervensjon, for eksempel når det 
gjelder å avdekke skadelig bruk og/eller avhengighet av rusmidler, for å forebygge 
alvorlig problemutvikling hos pasientene det gjelder.   
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Sykehusets styrende retningslinje for kommunikasjon ved bruk av tolk (se vedlegg), 
har til hensikt å ivareta kravet om å tilby likeverdige helsetjenester. Begrepet 
”likeverdig” er uklart med hensyn til å vite når målet er nådd i den enkelte 
pasientsak. Uklarheten i begrepet likeverdig viser seg også når det relateres til krav 
om kvalitet og forsvarlighet. I tillegg er begrepet språkbarriere vanskelig å definere, 
og må tolkes i hver enkelt pasientsak. Dersom begrepet likeverdig rusbehandling 
skal tolkes slik at minoritetsspråklige pasienter har rett til å forvente samme standard 
på rusbehandling, som de som behersker norsk, må likeverdig tilbud om 
rusbehandling ideelt sett bety at den enkelte minoritetsspråklige pasient, som ikke 
behersker norsk tilfredsstillende, får oppfylt alle sine pasientrettigheter (her: rett til 
nødvendig helsehjelp) som bestemt i pasient- og brukerrettighetsloven. En likeverdig 
rusbehandling vil trolig kreve mer individuell tilrettelegging, blant annet på grunn av 
behov for kvalifisert tolk. Videre er det nokså åpenbart, at det å lære seg norsk språk, 
vil være nøkkelen for minoritetsspråklige pasienter, til å styrke sin posisjon og 
integrering i det norske samfunnet.  

5.3   Forslag til videre forskning 
Et interessant tema for videre forskning synes å være om mangelfull bruk av 
kvalifisert tolk i gruppe og miljøterapi, kan være medvirkende årsak til drop-out fra 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt problematikk med hensyn til ”svingdørs-
pasienter”. En undersøkelse fra USA viser at sjansen for reinnleggelse etter 30 dager 
er vesentlig mindre for pasienter som benytter kvalifisert tolk. Konteksten for nevnte 
studie var akuttmottak for barn (Flores, Abreu, Barone Baachur & Lin, 2012). 
Videre ville det vært interessant å undersøke om minoritetsspråklige pasienter i 
rusbehandling, synes at de blir informert godt nok om deres mulighet for bruk av 
kvalifisert tolk, som inkluderer hyppighet og lengde av bruk, for eksempel i form av 
brosjyre på eget språk. Rusbehandling foregår også ved private institusjoner, i tillegg 
til det offentlige helsevesenet, og bør derfor også inkluderes i en slik sammenheng.   

5.4   Avslutning 
Oppsummert var hensikten med min studie, å undersøke om aktuell avdeling ved 
OUS lever opp til på forhånd fastsatte mål i henhold til retningslinje. Den hadde 
dermed et kvalitetssikringsformål, med henblikk på å forbedre pasientforløp med 
minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det eksisterer språkbarriere mellom 
pasient og rusbehandler. Å la være å bruke kvalifiserte tolker ved behov, er i strid 
med kunnskapsbasert og faglig forsvarlig tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Utarbeiding av effektive implementeringsstrategier for anbefalt praksis, bør være en 
prioritert oppgave innenfor framtidens rusbehandling, i tråd med økt migrasjon og 
språklig mangfold i Norge og Skandinavia. De profesjonelle rusbehandlernes 
kommunikasjon med minoritetsspråklige pasienter, i situasjoner der det eksisterer 
språkbarriere, må fungere godt for å kunne levere faglige gode resultater. Det er 
viktig med opplæring i bruk av kvalifiserte tolker og diskusjoner om etiske 
dilemmaer som kan oppstå. Resultatet av tilbakemeldinger fra 
fokusgruppeintervjuene, gir ansvarlige linjeledere, i samarbeid med avdelingsledelse, 
et grunnlag for å revurdere behov for implementeringsstrategier, som kan fremme 
iverksetting av retningslinjens mål i praksis. Jeg håper også at undersøkelsen kan 
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inspirere til mer læring på tvers av ulike seksjoner i avdelingen, fordi ulike 
behandlingskontekster i de ulike seksjonene fordrer ulike løsninger, for å oppnå det 
overordnede målet om en likeverdig rusbehandling. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Temaguide 

TEMAGUIDE TIL FOKUSGRUPPEINTERVJU AV KLINIKERE: 
 

Overordnet tema:  
- Er bruk av kvalifisert tolk en integrert arbeidsmetode i rusbehandling? 

 
Innledende spørsmål:  

- Be om en kort presentasjon  av deltakerne: profesjon, stilling ved sykehuset, 
kategori seksjon, tid på avdeling, kjønn, og fødeland?. Hva består jobben deres av, 
relatert til f.eks. utredning, avgiftning, miljøterapi, individualterapi, gruppeterapi 
m.m? 

 
Tema 1) På hvilken måte og i hvilken grad anvendes tolk i rusbehandling? 

- Hvordan identifiserer dere språkbarrierer i møte med minoritetsspråklige pasienter? 
- Hvilken rutine for kartlegging av tolkebehov har deres arbeidsplass? 

- Er det opplyst i eksterne henvisninger, eller fra Henvisningsmottaket, om pasienten 
har behov for tolk? 

- Hvordan møter dere minoritetsspråklige pasienter med rusmiddelproblemer? 
- Er dere fornøyd med egen kompetanse som tolkebruker? 

- Hvis noen av dere ikke er fornøyd med deres måte å arbeide med tolk på, hva 
trenger dere for å bli bedre tolkebrukere (prioritere de tre viktigste områdene).  

 
Tema 2) Hvilke faktorer fremmer og hemmer implementering av sykehusets 
styrende retningslinje for bruk av tolk i rusbehandling? 
- Har det vært gjennomført noen tiltak eller aktiviteter på deres arbeidsplass, for å 
sikre at retningslinjen omsettes i praksis? I så fall, opplevde dere at disse tiltakene 
eller aktivitetene var nyttige? 
- Er dere fornøyd med de mulighetene deres arbeidsplass gir for å øke deres 
kompetanse, når det gjelder å bruke tolk i rusbehandling?  
- Eksisterer det noen barrierer eller utfordringer, for å gjennomføre prinsippene i 
retningslinjen i praksis på deres arbeidsplass? 
- Opplever dere at det finnes noen spesielle utfordringer med fagfeltet TSB, 
sammenlignet med andre fagfelt, innenfor somatikk eller psykisk helsevern, når det 
gjelder bruk av tolk? 
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- Hvilke faktorer bidrar til å fremme at retningslinjen omsettes i praksis; generelt på 
systemnivå og/eller på din arbeidsplass? 
 

Tema 3) Hvordan forstår dere begrepet ”likeverdig rusbehandling”? 
(også kalt likeverdig helsehjelp, med hensyn til å oppnå lik tilgang, kvalitet og 
resultat for minoritetsspråklige pasienter) 
- Erfarer dere for eksempel at aktuell pasientgruppe jevnt over får en annen type 
rusbehandling ved sykehuset? I så fall, hvorfor tror dere det er sånn? (NB! 
ledende/konfliktsøkende spørsmål) 

- Hva skal til for å oppfylle mål om likeverdig rusbehandling til minoritetsspråklige 
pasienter, i situasjoner der det eksisterer språkbarriere? 

 
Avsluttende spørsmål:  

- Er det noe annet jeg/vi bør vite om klinikeres arbeid med tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling av minoritetsspråklige pasienter, i tilfeller der det eksisterer 
språkbarriere? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

INFORMASJONSSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING: 

Forespørsel om deltakelse i masterprosjekt i Rusbehandling med nordisk profil 
Bakgrunn: Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie ved 
Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige. Hensikten med studien er å undersøke hvordan 
klinikere i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS erfarer og 
opplever, å kommunisere ved bruk av tolk, i møte med minoritetsspråklige pasienter 
i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i tilfeller der det eksisterer språkbarriere. 
Personvernombudet ved OUS har vurdert studien og godkjent den for 
gjennomføring, og avdelingsleder Anne Beate Sætrang har samtykket i at ansatte kan 
kontaktes.   
Hva innebærer studien: Hvis du samtykker til å delta, betyr det at du blir med i et 
gruppeintervju, med til sammen 4 – 6 tverrfaglige klinikere fra Avdeling rus- og 
avhengighetsbehandling. Gruppene vil så langt det er mulig, bli sammensatt med 
personer som kjenner hverandre fra tidligere. Tid og sted vil bli avtalt i samarbeid 
med deltakerne og undertegnede. Alle deltakerne vil per epost få tilsendt 
retningslinjen: «Tolk og tolketjenester i møte med minoritetsspråklige pasienter», i 
forkant av intervjuet. Det er ønskelig at du tar deg tid til å lese retningslinjen (en 
gang), fordi denne vil bli utgangspunkt for spørsmål og diskusjon. Du bestemmer 
selv hvor aktiv du vil være under gruppeintervjuet, som antas å ha en varighet på ca. 
90 minutter (halvannen time). Samtalen blir tatt opp med båndopptaker og deretter 
transkribert. Lydbåndopptaket vil bli slettet, så snart det er skrevet ned i anonymisert 
form, i etterkant av intervjuet. Hensikten med fokusgruppeintervju er å få deltakerne 
i fellesskap til å drøfte ulike sider ved temaet.  

Mulige fordeler ved deltakelse: Deltakelse i gruppeintervjuet kan forhåpentligvis 
bidra til økt bevissthet og refleksjon omkring et praksisnært tema. Det kan være en 
fordel å ha tenkt gjennom temaet på forhånd, slik at det oppleves nyttig å delta i 
dialogen under intervjuet. 

Hva skjer med informasjon fra deg: Informasjonen som registreres skal kun tas i 
bruk som beskrevet med formålet for studien. Du garanteres anonymitet, ved at det 
ikke vil være mulig å identifisere deg som person, når resultatene i studien 
publiseres. Dersom du ønsker å trekke deg fra studien, må du gjøre det før intervjuet 
starter, fordi når intervjuet er gjennomført vil det være vanskelig å slette enkelte 
innspill i gruppen. 

Frivillig deltakelse: Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, 
signerer du samtykkeerklæringen nedenfor, og tar denne med til det avtalte 
intervjuet. 
Veileder for aktuell studie er Fil Dr/PhD Lars Fonseca, som er lektor i pedagogikk 
ved Linnéuniversitetet (lars.fonseca@lnu.se). 
Dersom du har noen spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med undertegnede. 
Med vennlig hilsen: Therese H. Mjåtveit, Klinisk sosionom/masterstudent, 
Telefon: 22 11 84 10 / 47 60 38 05, epost: uxmjth@ous-hf.no 
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Samtykkeerklæring: 
 

Jeg er villig til å delta i studien «Kommunikasjon ved bruk av tolk i TSB» 
 

 

Navn, sted, dato 
 

 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien: 

 
 

Navn, sted, dato 
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Vedlegg 3: Retningslinje for kommunikasjon ved bruk av tolk (OUS) 
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Vedlegg 4: Godkjenning fra Personvernombud (inkl. endringsmelding) 
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