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Åtte kvinner forteller om sin vei 
ut av rusavhengighet i den nye un-
dersøkelsen.

– Barna mine, det mest verdi-
fulle jeg har, kuttet relasjonene til 
meg. De hadde ingen tillit til meg 
lenger. Jeg brøt sammen og måtte 
reinnlegges, forteller en av de åtte 
kvinnene som har medvirket i den 
ferske undersøkelsen. 

En annen kvinne forteller at 
rusavhengigheten hennes ble en 
tung bør for datteren. Hun nektet 
å ha kontakt før moren ble rusfri, 
og hun vegrer seg fortsatt.

– Ingenting er som før, og det 
blir det vel aldri heller. Relasjonen 
vår er så skjør. Jeg har sagt så mye 
stygt og sårende når jeg har druk-
ket, forteller kvinnen.

Undersøkelsen er utført av pro-
fessor Herdis Alvsvåg ved VID vi-
tenskapelige høgskole og spesial-
pedagog Britt Takvam.

LANG UTSETTELSE
Selvforakt, brutte relasjoner og 
alvorlige helseproblemer er noen 
av erfaringene til kvinnene i un-
dersøkelsen. Noen av dem har og-
så forsøkt å ta sitt eget liv.

– Når de kommer til behand-
ling, er de på bunnen fysisk og 
mentalt. De har utsatt å søke hjelp 
lenge, sier Alvsvåg. 

Forfatterne understreker at 
kvinnene ikke er ensartet grup-
pe. Samtidig har flere av dem har 
opplevd omsorgsvikt i barndom-
men eller store belastninger som 
voksne.

– Det er ikke vanskelig å forstå 
at de har tydd til rus. Rusen blir en 
slags pause for å klare hverdagen, 
og så mister de kontrollen under-
veis, sier Alvsvåg.

Skadelig bruk av rusmidler er 
en av de største risikofaktorene 
for sykdom og tidlig død. Kvin-
ners rusavhengighet er økende, 

ifølge Alvsvåg og Takvam. Likevel 
finnes det lite forskning på kvin-
ner og rusbehandling.

GJENOPPRETTET TILLIT
Det er forskjell på kvinner og menn 
når det gjelder tilgang til behand-
ling, avrusingsprogresjon og be-

handling. Likevel finnes det rela-
tivt få avrusingsprogrammer som 
er tilrettelagt for kvinner.

– Kvinner vegrer seg mer enn 
menn for å ta imot rusbehandling. 
Det er mindre sannsynlig at de ak-
tivt søker innleggelse på en avrus-
ningsklinikk, sier Takvam.

Kvinnene de har intervjuet, er 
over 35 år gamle.

– De fleste slet med å få livene si-
ne på plass. De kunne mangle bo-
lig, jobb eller streve med relasjoner, 
sier Alvsvåg.

Ødelagt tillit kan gjøre det van-
skelig å beholde eller gjenopprette 
relasjonene som betyr mest, for ek-
sempel til barn eller barnebarn.

– Sviket har to ansikter. De har 
sviktet så veldig selv, men samtidig 
er de gjerne selv så sviktet. De ser at 
de repeterer det samme som de ble 
rammet av som barn, sier Alvsvåg.

FRYKTET FOR  
FØRERKORTET
Når de først øyner et håp om å bli 
rusfrie, er det flere som utvikler 
mestringsstrategier for at de ikke 
skal falle tilbake i rusen. De kan 
velge å kjøre til et besøk rett i nabo-
laget for å ha en unnskyldning for å 
takke nei til alkohol. De kan la væ-
re å gå på butikken mens ølsalget 
pågår. Og de kan gå på jobb selv om 
de har fri for å unngå fristelser ved 
å være alene hjemme.

– Bare tanken på å havne utpå 
igjen, er uutholdelig når de endelig 
har klart å få en fot tilbake innenfor 
en familiesituasjon, sier Takvam. 
Hun har jobbet med behandling av 
rusavhengige i mange år.

En av kvinnene forteller at fører-
kortet var det siste hun hadde igjen 
i livet.

– I forkant hadde jeg mistet bar-
na mine, huset mitt og hunden 
min. Det var samtalene med tera-
peuten som gjorde at jeg klarte å 
snu i forbindelse med førerkortet, 
sier Takvam.

En annen sier det slik:

– Nå passer jeg barnebarnet mitt 
fast en dag i uken. Redselen for å 
miste kontakten med henne holder 
meg borte fra rusmidlene.

AVGJØRENDE OMSORG
Flere av kvinnene trekker frem re-
lasjonene til behandlerne de møt-
te under avrusingsbehandlingen.

– Den nye legen orket å høre på 
det jeg hadde å si, hun forsto at si-
tuasjonen var kritisk. Hun reddet 
livet mitt, sier en av kvinnene.

– Den polikliniske behandleren 
min har vært helt fantastisk, hun 
så meg. Når jeg var innlagt og følte 
at jeg ikke klarte mer, var det hen-
ne jeg ringte til, forteller en annen.

Samtidig understreker flere av 
kvinnene at det må stilles krav.

– Jeg mener at en som har det 
hardt og sliter må bæres inn og 
få rusbehandling. Men på et se-
nere tidspunkt må det stilles krav. 
Den eneste måten å bli frisk på er å 
hjelpe seg selv, sier en.

Herdis Alvsvåg berømmer be-
handlere som strekker seg for å 
hjelpe rusavhengige.

– Noen engasjerer seg sterkt og 
bidrar til at avrusing lykkes mot 
alle odds. De ser hvor viktige rela-
sjonene er, sier hun.

LIVREDDENDE LIVBØYER
Alvsvåg og Takvam fremhever at 
relasjoner ikke bare er viktige for 
å bli rusfri, men også for å forbli 
rusfri. De påpeker at kvinnene i 
deres undersøkelse har møtt sine 
problemer, utfordringer og stress 
med rusmidler.

– Som rusfri må den enkelte 
imidlertid lære seg å håndtere ut-
fordringer på nye måter, nå uten 
rusmidler, sier Takvam.

Samtidig mener de man ikke 
må undervurdere samfunnets 
«krykker» og «livbøyer» i form av 
pris på, tilgjengelighet og legiti-
mering av rusmidler.

– For mange er livbøyene livred-
dende, sier Alvsvåg.

FORSKNING: – Redselen for å 
miste kontakten med barne-
barnet mitt holder meg borte fra 
rusmidlene, forteller deltaker i 
ny undersøkelse om kvinner som 
blir rusfrie.
 Tore Hjalmar Sævik       tore.hjalmar.saevik@dagen.no       toresaevik

 ● Kvinner vegrer 
seg mer enn menn 
for å ta imot rus-
behandling.
Britt Takvam
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KVINNER SOM BLIR 
RUSFRIE
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Artikkelen «Å forbli rusfri - 

relasjoners betydning» er 

publisert i boken «Verdier 

og visjoner. Profesjonalitet i 

endring» som er kommet ut på 

Cappelen Damm Akademisk.

Den er skrevet av professor 

Herdis Alvsvåg ved VID 

vitenskapelige høgskole og 

spesialpedagog Britt Takvam 

som jobber ved La Piccolina AS

Åtte kvinner er intervjuet om sin 

vei til et rusfritt liv.

Funnene viser at relasjonen til 

behandlere var sentral, foruten 

relasjoner til nær familie og annet 

som er betydningsfullt i livet.

Et trygt sted å bo er avgjørende 

for å bygge relasjoner. Struktur 

på hverdagene er dessuten 

vesentlig for å forbli rusfrie, 

ifølge artikkelen.

VANSKELIG: Kvinner ve-
grer seg mer enn menn for 
å ta imot rusbehandling. 
Det er mindre sannsynlig 
at de aktivt søker innleg-
gelse på en avrusningskli-
nikk ifølge spesialpeda-

gog Britt Takvam. 
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