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Forord
Retretten er en privat brukerstyrt stiftelse med et dagsenter for dem som sliter pga. egen
eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika. Retretten ønsker en evaluering
av tiltakene, spesielt kursvirksomheten. Målet er å dokumentere nytten av kursene for
deltakerne. Stiftelsen Scheibler bidrar med økonomisk støtte til Retretten, og stiftelsen
har tildelt IRIS oppdraget med å evaluere kursvirksomheten. Arbeidet med evalueringen
er foretatt vår/sommer 2012. Det er foretatt kvalitative intervjuer med deltakere på
kursene samt en spørreskjemaundersøkelse av deltakere på kurset som går over fem
uker.

Takk til bidragsytere.

Ledelse og ansatte på Retretten har lagt forholdene godt til rette for gjennomføring av
evalueringen. Vi takker alle kursdeltakere som velvillig har stilt opp til intervju og alle
som har deltatt på spørreundersøkelsen.

Stavanger, 29. november 2012

Terje Lie, prosjektleder
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Sammendrag
Bakgrunn
Retretten er en privat brukerstyrt stiftelse med kurstilbud, ANTA-kurs, til personer som
vil komme ut av sin rusmiddelavhengighet. Kurset er gratis og foregår på dagtid.
Kursdeltakerne bor hjemme. Kurstilbudet er satt sammen av et femukerskurs med
mulighet for å delta på et oppfølgingskurs over ett år. Retretten blir bl. a. støttet av
Stiftelsen Scheibler som har bestilt en evaluering av IRIS.
Metode
Evalueringen er foretatt vår/sommer 2012 og omfatter kvalitative intervjuer med et
utvalg kursdeltakere samt intervjuer med ansatte på Retretten. I tillegg er det
gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant kursdeltakerne.
I evalueringen har vi undersøkt i hvilken grad:







rusbruk reduseres eller er under kontroll
bevissthet omkring rusmiddelmisbruk/alkohol styrkes
om kriminalitet reduseres
om deltakere fungerer bedre sosialt i forhold til familie og sosialt nettverk
om deltakerne oppnår bedre mestring av daglige gjøremål
om deltakere er kommet i lønnet arbeid eller utdanning som følge av kursdeltaking.

I evalueringen er det lagt stor vekt på å gjengi deltakernes egne opplevelser og
erfaringer med ANTA-kurset.
Resultater
Resultatene fra femukerskurset viser at deltakerne har meget gode erfaringer fra
Retretten og den opplæringen de får gjennom kurset. Deltakere på femukerskurset har
enten sluttet med rus i løpet av kursperioden eller redusert bruken av rusmidler. Bedre
innsikt i rusmiddelavhengigheten og hjelp til å komme ut av avhengigheten er utsagn
som går igjen hos deltakerne. «For første gang i mitt liv jeg føler at det kan være mulig
å få et rusfritt liv», sier en av deltakerne med bakgrunn i illegale stoffer og alkohol.
Vurderinger som går igjen hos deltakerne er forhold som at kurset har:










Gitt kunnskaper og verktøy til å mestre eget liv.
Skapt store forandringer i livet og at deltakeren har lært mer på Retretten på en uke enn
på ett år på en behandlingsinstitusjon.
Åpnet mange dører og gitt kunnskap om rus, angst og depresjoner
Gitt deltakeren verdigheten tilbake.
Lært brukerne å takle en «sprekk» og å komme seg bedre ut av kriser.
Gitt brukerne bedre struktur på hverdagen.
Møtt deltakerne med åpenhet, ærlighet og tillit.
Gitt forståelse av hva som skjer med kroppen når man ruser seg, kunnskap om
abstinenssykluser.
Påvirket deltakernes tankegang og hvordan man skal fortsette et liv uten rus.
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Det kvantitative materialet bekrefter tendensen fra de kvalitative intervjuene. Alle
deltakerne mener at kurset i stor grad har gitt innsikt i rusmiddelavhengighet (90 prosent
svarer «i stor grad» og 10 prosent «i noen grad»). Undersøkelsen viser også at en stor
andel deltakere har lært mer om tilbakefallsignaler på rusmiddelbruk, kunnskap om
abstinenser og kontroll over rusmiddelavhengigheten.
Kurset har hatt konsekvenser for deltakerne på andre områder. Over halvparten av
deltakerne oppgir at kurset har bidratt til at de har fått bedre relasjoner til familie og
venner, holde orden i egen bolig, ha et godt kosthold, holde orden i egen økonomi og å
overholde avtaler. Et stort flertall (85 prosent) har kommet i gang med videre utdanning
eller opplæring. En mindre andel av dem det er aktuelt for, har kommet i gang med
arbeidskvalifisering (39 prosent). Å komme inn på arbeidsmarkedet er en utfordring for
mange, og de velger derfor kompetansehevende tiltak for å styrke sine muligheter til å
få lønnet arbeid.
Vi har sammenlignet deltakerne på Retretten med et stort antall registrerte rusmiddelmisbrukere1 i NAV/kommuner (4408 registrerte personer). Når vi sammenligner
bakgrunnsdata mellom registrerte personer i Brukerplan og deltakere på Retretten, har
sannsynligvis personer fra Retretten mindre andel med svært alvorlig
rusmiddelmisbruk, men har et alvorlig og langvarig misbruk. Deltakere på Retretten er
antakelig et noe mer ressurssterkt utvalg enn registrerte i Brukerplan, men forskjellene
er ikke store.
Resultatene viser at virkningene av ANTA-kurset er meget positivt for deltakerne, og
dette kan ikke skyldes at deltakerne representerer en helt annen populasjon
rusmiddelmisbrukere enn misbrukere som blir registrert i kommunene eller NAV. Vi
må imidlertid ta høyde for at det skjer en seleksjon av personer som kommer til
Retretten. Deltakerne på femukerskurset er trolig mer målrettede og motivert for å
komme ut av sin rusmiddelavhengighet enn andre avhengige. Seleksjon av deltakere til
Supporten er enda mer systematisk, fordi deltakerne her må forplikte seg til å leve
rusfritt. I tillegg er det en systematisk seleksjon på kjønn til Supporten, ved at flest
kvinner velger på gå videre på denne delen av ANTA-kurset.
ANTA-kurset er et meget godt tilbud til rusmiddelavhengige med lang
rusmiddelkarriere, men intervjuer viser at deltakerne er sterkt motivert for å komme ut
av sin avhengighet, og dette kan skille dem fra et tilfeldig utvalg rusmiddelavhengige.
Det må også understrekes at Retretten ikke er det eneste tilbudet til deltakerne. De fleste
har hatt omfattende kontakt med NAV/kommunale tjenester og likeledes med
spesialisthelsetjenesten. Retretter kommer for mange deltakere på toppen av andre
tilbud og behandlingserfaringer. På tross av dette sier deltakerne nesten unisont at
tilbudet fra Retretten representerer noe nytt og unikt og er i større grad, enn andre
tilbud, et verktøy som de kan bruke i sin hverdag.

1

Rusmiddelmisbrukere som er registrert i systemet Brukerplan, administrert av KORFOR, Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

-7-

International Research Institute of Stavanger AS

www.iris.no

Retretten er drevet av tidligere rusmiddelmisbrukere. Dette mener mange deltakere er
en styrke, fordi de ansatte kjenner problemer og utfordringer innenfra og bruker egne
erfaringer som illustrasjoner i kursprogrammet som deltakerne kan kjenne seg igjen i.
Metoder og faglig profil fra ANTA-kurset vil stå helt sentralt i formidlingen selv om
kurstilbydere ikke er tidligere misbrukere, men misbrukererfaring ser ut til å være en
styrke i kontakten med kursdeltakerne.
Retretten har vist at det er mulig å oppnå gode resultater for rusavhengige som vil ut av
sin avhengighet, selv om deltakerne bor hjemme og dermed mangler
behandlingsinstitusjonenes beskyttende grenser. Et flertall av deltakerne har hatt
behandling i spesialisthelsetjenesten. På tross av dette representerer ANTA-kurset en ny
innsikt i rusmiddelavhengighet og et nytt verktøy for å mestre avhengigheten.
ANTA-kurset er mindre kostnadskrevende enn døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, men gir gode resultater. ANTA-kurset kan være et effektivt
behandlingsalternativ til rusmiddelavhengige, også personer som har hatt erfaring fra
institusjonsopphold.
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1 Innledning
Retretten yter hjelp til rusmiddelavhengige gjennom ulike lærings- og
mestringsprogrammer, kursvirksomhet og hjelp til selvhjelp for å forebygge tilbakefall.
Tiltakene er forankret i Verdens helseorganisasjons definisjon av avhengigheter,
atferds- og reaksjonsforstyrrelser (WHO ICD-10).
Personer som Retretten kommer i kontakt med har ofte lang ruskarriere bak seg (alkohol
og andre rusmidler). Selv om personene har hatt ulike tilbud i spesialisthelsetjenesten
eller kommunene, har brukere av Retretten fortsatt store utfordringer i å mestre egen
tilværelse. De kan være uten inntektsgivende arbeid, lite sosialt nettverk, problemfylte
eller brutte relasjoner til egen familie sliter med sin egen rusavhengighet. Mange av
brukerne av Retretten har sonet dommer og har utfordringer med å klare seg ute i
samfunnet.
Retrettens tilbyr lærings- og mestringskurs, ANTA-kurs, som kan benyttes før, under og
etter institusjons- og/eller poliklinisk behandling, samt straffegjennomføring. Kursene
er beregnet for de som har hatt et alvorlig rusmiddelproblem, og målsettingen er at
personen skal kunne bli mest mulig selvstendig og makte å stå i en arbeids- og/eller
utdanningssituasjon. Kurset er i hovedsak rettet mot personer som enten har tilbud om
behandling i institusjon, poliklinisk behandling, attføringstiltak, samt straffedømte som
soner samfunnsstraff, eller for de som kun ønsker å lære mer om seg selv og sitt
rusmisbruk. Personer med spilleavhengighet kan også ta kurset.
I flere år har man observert hvorfor de rusavhengige får tilbakefall. I den forbindelse
har Retretten utviklet lærings- og mestringskurset som er forankret i WHO ICD-10 og
NADA-protokollen2 for de som skal ut i jobb eller utdanning. Forskning viser at
personer som har gått igjennom denne type kurs makter å stå løpet ut i det nevnte, bedre
enn personer som ikke har vært igjennom et. Det som er felles for de ulike metoder og
modeller og som best forklarer endring, er egenforståelse, mer enn den spesifikke
teknikk eller metode (Wampold, 2001, Duncan & Miller, 2000, P. Føyn & S.Shaygani
2010 ). Motivasjon viser seg å være av betydning for utfallet av de nevnte tiltak (Zuroff
et al., 2007). Denne kunnskapen har vært sentral i utformingen av ANTA-kursets
2 NADA - National Acupuncture Detoxification Association. NADA er en verdensomspennende ikke-kommersiell
organisasjon som holder kurs i NADA-protokollen for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen
rus og psykiatri. Protokollen inneholder et akupunkturprogram som er relatert til øreakupunkturen. NADAprotokollen
NADA-protokollen er en non-verbal behandling og dens øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øre. Det er
de samme punktene som benyttes hver gang, så det eneste man trenger til behandlingen er sterile engangsnåler.
Nålene skal sitte inne i mellom 30 – 45 minutter, men jo lenger jo bedre og gies så ofte pasient/klient selv ber om det
– det skal gies betingelsesløst. De skal da sitte komfortabelt i et helt stille rom eller med rolig musikk i gruppe. Kilde:
www. Nada-norge.no.
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innhold. Det som vil være sentralt gjennom kurset er å skape arenaer der deltakerne får
anledning til å utvikle egen forståelse av sin egen endringsprosess og tydeliggjøre egne
utfordringer i dette arbeidet, med andre ord øke bevisstheten rundt egen motivasjon og
ulike aspekter ved denne. Kurset henter også perspektiver fra «recovery» tradisjonen
(Anthony W. 1993). Kurset er lagt opp slik at sentrale temaer vedrørende avhengighet
blir berørt på en slik måte at deltakerne vil kunne være bedre forberedt på hva som
venter dem og hvordan de kan nyttiggjøre seg ny kunnskap i
behandling/arbeid/utdanningssammenheng på en god måte. Hensikten er å lære hvordan
man kan gjenkjenne tilbakefallssignalene, og dermed selv kan bidra til å forebygge et
tilbakefall.
Kurset kommer inn på nytten av å ha en individuell plan (IP) og tilsvarende planer som
kan lede til selvstendighet. På denne måten knyttes deltakerne sterkere opp mot det
ordinære offentlige hjelpeapparatet. Deltaking på Retretten kan bidra til at brukere kan
unytte tjenester fra det ordinære hjelpeapparatet, og ressurser ellers, på en bedre måte.
ANTA-programmet er i følge Retretten et kursprogram utviklet i samarbeid med Mdr.
Michael O. Smith ved Lincoln Medical and Mental Health Center, NY, USA, NADA
International og Anker Rehab/ NADA Norge ved Rita Nilsen (Retretten.no).
ANTA-kurset gjennomføres i fem moduler som omfatter et fem ukers basiskurs, en helg
hvor familie og nærstående trekkes inn i opplegget, en relasjonsuke, oppfølging og
support som varer bortimot et år.
ANTA-kursets moduler består av:


Basisgruppe, kurs over fem uker.



Kort-kurs (nytt tilbud) over fem timer for innsatte (deltakere forutsettes å ta
basiskurs etter endt soning)



Familiehelg



Relasjonsuke



Supporten. Dette er et tilbud om oppfølging av deltakere i 45 uker etter
gjennomført basisgruppe.

Alle som deltar på familiehelg, relasjonsuke og support har gjennomgått fem ukers
basisgruppe. Kort-kurset for innsatte er ikke med i evalueringen.
Målet med evalueringen er å dokumentere hvilke erfaringer deltakerne har fra ANTAkurset. Det viktigste materialet i evalueringen er fra deltakere på fem ukers kurset og
fra deltaking i Supporten.
Deltakere skal ha en primærbehandler fra kommune/NAV/fastlege/DPS. I evalueringen
har vi fått opplysninger om andre tiltak knyttet til rusavhengige som deltakerne har
mottatt.
Samlet sett er evaluering lagt opp slik at vi ser ANTA-kurset i sammenheng med andre
tjenester deltakerne måtte ha. Det er også viktig at evalueringen avklarer i hvilken grad
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deltaking på ANTA-kurs bidrar til mer varige virkninger for deltakerne. For å belyse
dette har vi intervjuet deltakere som har deltatt på Supporten i ett år.
I evalueringen har vi undersøkt i hvilken grad:






rusbruk reduseres eller er under kontroll
bevissthet omkring rusmiddelmisbruk/alkohol styrkes
om kriminalitet reduseres
om deltakere fungerer bedre sosialt i forhold til familie og sosialt nettverk
om deltakerne oppnår et redusert hjelpebehov og bedre mestring av daglige
oppgaver
 om deltakere er kommet i lønnet arbeid eller utdanning som følge av deltaking
I tillegg til dette gjengir vi deltakerne opplevelse av femukerskurset og av oppfølgingen
fra Retretten.
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2 Metode
Det er gjennomført intervjuer av deltakere på femukerskurset med personlige intervju
og med spørreskjema. Fem uker er en kort periode for å måle endringer. Vi har derfor
foretatt personlige intervju av deltakere som har deltatt på Supporten i ett år. Dette gir
oss informasjon om deltakernes erfaringer over et lengre tidsrom.
Datainnsamling fra deltakere skjer med 1) personlig intervju, ansikt til ansikt med
forsker fra IRIS og 2) spørreskjema til alle deltakere. Det er foretatt personlig intervju
av tre kvinner og tre menn fra basisgruppene. Ved avslutning av kursene har de fleste
deltakerne svart på et spørreskjema. Skjemaet ble utdelt og besvart på siste kursdag. Av
30 deltakere besvarte 18 på skjemaet. Det var noe frafall på oppmøte av deltakere siste
kursdag og enkelte måtte forlate kurset før skjemaet var utdelt. I alt har 18 personer
svart på skjemaet. Av deltakere på Supporten har tre kvinner og tre menn deltatt med
personlig intervju. Se skisse nedenfor.

Spørreskjema
etter fem uker

Gruppe 1

Deltatt på
femukers kurs
2012

Ni kvinner og
ni menn

Kvalitative
intervjuer etter
fem uker
Tre kvinner og
tre menn

Gruppe 2

Deltatt på
femukers kurs
2011
Kvalitative
intervju
Tre kvinner og
tre menn


Deltatt på
Supporten i ett
år
2011-2012
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Intervju av deltakere i basisgruppe og personer som er med i support
Intervjuguiden for deltakere inneholder spørsmål om personens yrkesbakgrunn og kilde
til inntekt, bolighistorie, sivilstatus og familieforhold, bruk av rusmidler og
”ruskarriere”,  kontakt  med  hjelpeapparatet  og  eventuelt  kriminalomsorgen.  Det  er spurt
om deltakerens opplevelse av nytten av tiltak og kontakt med Retretten, om opplevd
nytte av kurset og om endringer i den enkeltes atferd og mestringsevne.
Oversikt over utvalg av kvalitative intervjuer
Respondenter til
personlig intervju
(dybdeintervju)
Intervju av deltakere på ANTA-kurs

6
(4 kvinner og 2
menn)

Intervju av deltakere som har trukket seg fra
Supporten
Intervju av deltakere som nå får support/oppfølging
fra Retretten

1
6
(3 kvinner og 3
menn)

Intervju av leder og medarbeider på Retretten

2

I alt kvalitative intervjuer

15

Kvantitative intervjuer
Spørreskjemaundersøkelse

18 personer, hvorav
9 kvinner og 9 menn
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3 Resultater fra kvalitative intervju
3.1 Innledning
I dette kapitlet presenterer vi kvalitative intervju fra deltakerne på femukerskurset
vår/sommer 2012 og fra personer som har deltatt på Supporten i perioden 2011 – 2012.
Deltakere på Supporten har hatt femukerskurset tidligere og har erfaringer fra rundt ett
år på Supporten. Dette gir informasjon om deltakernes erfaringer på noe lengre sikt og i
hvilken grad læring fra Retretten har ført til mer varige endringer i livsstil eller i bruken
av rusmidler. Deltakerne på femukerskurset har tidligere ikke hatt kontakt med
Retretten, bortsett fra en person. (Se kapittel 2 om metode for studien).
Vi gjengir her først intervjuer med deltakere på femukerskurset og deretter med
deltakere fra Supporten. Intervjuene fra femukerskurset er gjennomført mot slutten av
kurset og inneholder deltakernes opplevelser og inntrykk fra kurset samt en del
bakgrunnsopplysninger (alder, kjønn, boligforhold, utdanning, inntektsforhold mv).
Intervjuene er delvis omskrevet for å sikre anonymitet, men opplysningene
representerer typiske erfaringer for den enkelte. Betegnelsene på de intervjuede veksler
mellom  ‘deltaker’,  ‘informant’  ‘vedkommende  person’  og  lignende.  Bl.  a.  er  opplysning  
om kjønn tatt vekk i de kvalitative intervjuene.
Deltakerne merket fra A til F kommer fra femukers ANTA-kurset mens deltakere fra G
til L er rekruttert fra Supporten.

3.2 Deltakere på femukerskurset i 2012, A- F
Deltaker A – Opplever store forandringer i livet
Deltaker A fikk vite om Retretten på siste opphold i spesialisthelsetjenesten.
Vedkommende hadde behov for noe å gå til etter oppholdet der, og hadde et stort behov
for informasjon. Deltakeren hadde hørt mye skryt om Retretten og valgte derfor å ta
kontakt og å melde seg på kurs. Vedkommende lærte mer på Retretten på en uke enn på
ett år i spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten lærte deltakeren å ha det
kjedelig, men nå trengtes noe mer, og det fikk deltakeren gjennom undervisningen på
Retretten.
Denne deltakeren er nær 50 år gammel og forteller om sitt alkoholmisbruk som har
pågått i mange år. Deltakeren har vært i flere runder med rusbehandling på
døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten, men har opplevd mange «sprekker» under og
mellom oppholdene der. Deltakeren har slitt med depresjoner og «gått ned i kjelleren»,
som vedkommende sier. Rusmiddelmisbruken har bare fortsatt.
ANTA-kurset har satt mye i gang, sier denne deltakeren. Vedkommende forstår nå
sammenhengen mellom det fysiske og det psykiske og har blitt mer oppmerksom på
abstinenssymptomer. En viktig læring på Retretten er at man ikke må respondere på
negative opplevelser med rusmisbruk. Bare det å komme seg opp om morgenen for å
dra til Retretten, er en del av det å endre livet sitt. Deltakeren har tenkt å gå på
Supporten og å dra innom Retretten i tiden framover.
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Deltakeren forteller om store forandringer i livet og ser lysere på framtiden enn
tidligere. Retretten har gitt kunnskap som skal brukes til å få livet tilbake på rett kjøl
igjen.
Deltaker B: Forståelse av stress og rusing
Deltakeren er i trettiåra og forteller om et dobbeltliv med sin rusmiddelmisbruk.
Personen har brukt illegale rusmidler i 15 år, men verken familien eller arbeidsgiver har
hatt kjennskap til rusproblemene. Vedkommende har ikke hatt rusbehandling tidligere.
Rusmidlene har vært hasj, amfetamin og kokain, men også piller og rhohypnol. Det har
gitt kunnskap hvordan hjernen fungerer og forståelse av psykiske problemer. Kurset har
hjulpet informanten til å innse at det er nødvendig å slutte helt med rus for sin egen del.
Deltakeren har nå vært rusfri i fem uker og har meldt seg på Supporten. Kurset har gitt
en bedre forståelse av sammenhengen mellom stress i jobben og behovet for å ruse seg.
Kunnskapen fra Retretten blir viktig for å komme seg ut av rusmisbruket, sier denne
deltakeren.
Deltaker C: Retretten gir verdigheten tilbake
Deltaker C har en lang ruskarriere bak seg med alkohol og illegale stoffer. Deltakeren
har brukt alkohol siden tidlig i tenårene. Deltakeren forteller om sin videregående
skolegang, hvor hun aldri var edru.
Informanten mener kursledere har stor kompetanse på rusfeltet og sier:
«Kursleder har gitt meg en del av verdigheten tilbake igjen. Det å kunne gå
gjennom byen med en ryggsekk på ryggen klokka halv ni om morgenen og tenkte
at nå skal jeg nesten på arbeid sånn som andre mennesker, er en ny følelse. Har
man vært dum, om man har hatt en sprekk eller noe sånn, så blir man ikke kasta
ut (fra Retretten)».
Deltakeren opplever trygghet på Retretten, og om man har en «sprekk», så blir man ikke
kasta ut. Så lenge en ny «sprekk» varer kortene enn den forrige, så sees det på som et
skritt mot tilfriskning.
Det gir verdighet å gå på kurset, sier deltakeren, og tenker da både på det å ha et sted å
gå som vanlige mennesker, men også det at en sprekk ikke er krise, men tvert i mot en
del av prosessen mot å bli frisk. Tilbakefallsperiodene ble kortere og deltakeren
opplevde stor mestringsfølelse med det. På kurset har deltakeren blitt klar over hvor
viktig det er å jobbe med seg selv. Når deltakeren kom til Retretten, skjedde det noe
med vedkommende på den første kursdagen: «Kursleder er levende bevis på at det går
an   å   forandre   seg.   (…)   det   er   jo   veldig   inspirerende» kommenterer denne deltakeren.
Vedkommende har en tillit til Retretten og opplever at ansatte har legitimitet til å si det
de sier og at det gir trygghet.
Informanten har etter eget utsagn fått mye energi av å gå på kurset og opplever mindre
helseplager. Deltakeren har fått struktur på hverdagen, og her bryr folk seg, sier
vedkommende. Nå har deltakeren noe å gå til, stå opp og gjøre noe i hverdagen.
Personen har en svært positiv opplevelse av å komme i kontakt med Retretten.

- 17 -

International Research Institute of Stavanger AS

www.iris.no

Deltaker D: Engasjement, innsikt og forståelse
Denne deltakeren ville gå på kurs for å lære mer om seg selv. Informanten er i LAR og
har et sterkt ønske om å komme seg helt ut av sitt rusmisbruk.
Det har vært krevende å gå på kurset, fordi kurset er så personlig, forteller deltaker D.
Kurset er bra, sier vedkommende, men understreker at alt er ikke like bra.
Informanten synes det er positivt at jenter og gutter er på kurs hver for seg. De ulike
kurslederne utfyller hverandre og det er bra at de bruker seg selv i kurset, og at de
bruker humor og ironi er også viktig. Kursledere har opplevd mye det samme som
deltakerne, og det er positivt at de har egen ruserfaring. På Retretten kan man si hva
som helst fordi kurslederne som regel har gjort det samme selv. Uansett hva du har gjort
så blir du ikke dømt på Retretten, sier denne deltakeren. Alle er åpne om hva de har
gjort. Det er ingen hemmelighetshold, ingen skuffelse og ingen fordømmelse.
Kurslederne har verdifull egenerfaring og åpenheten er bra.
Det negative er at det ofte blir for kort tid til temaene på kurset. Det er vanskelig å få
med seg alt. Kursdagen stopper ofte for tidlig fordi det er tid for lunsj, og avslutningen
kan bli for brå noen ganger. Det kunne vært en fordel om deltakerne kunne satt seg ned
sammen og gjort oppgaver etter lunsj.
Men stort sett har deltakeren bare positive erfaringer med kurset. Innvendingene er bare
pirk. Man får mye hjelp her og man blir tatt på alvor: «Vi blir tatt veldig på alvor. Det
er aldri noe baksnakking».
Deltakeren var til stede på familiehelg, som er en del av Anta-kurset. Selv om
vedkommende var litt skeptisk i begynnelsen så fungerte det bra. Det var sterkt å høre
det som ble sagt; sterkt å høre en pårørende som fortalte om sine opplevelser med
kursdeltakerne, om skuffelser og om å holde rusmisbruket skjult. Informanten kjente
seg igjen i dette.
Det er mye ærlighet og tillit på Retretten, sier deltaker D. Akupunkturen er bra og gir
utbytte. ANTA-kurset er en god blanding mellom undervisning, akupunktur og
vitaminer. Kurset er tøft fordi det fører til mye selvransakelse, men det oppleves bra.
Denne deltakeren har ikke hatt tilbakefall etter at kurset begynte. Kurset har styrket
vedkommende, og det er en god støtte i å være en av flere i samme situasjon. Det er
godt å dele erfaringer og bli vanlige folk, sier informanten.
Informanten har delt mange erfaringer i løpet av ukene på kurset og sier at det er en fin
gjeng og at man opplever å vokse i innsikt og forståelse i løpet av kurset. Det kan bli et
sjokk når kurset er ferdig, frykter vedkommende.
Deltaker D har vært veldig engasjert på Retretten og vil fortsette på Supporten.
Deltaker E: Kurset er unikt og en åpenbaring
Informant E er i 50-åra og kaller seg selv alkoholiker. Denne personen har hatt særlig
store problemer de siste 6 årene og har vært på flere behandlingsopphold i spesialisthelsetjenesten, men uten at det har hjulpet.
På spørsmål om hvordan ANTA kurset ble opplevd, svarte deltaker E:
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…som en åpenbaring, vi snakker om rusen, og den bakenforliggende psyken, hva
som skjer, faktisk sånn biokjemisk. Du føler at du blir sett, hørt, forstått, ikke
fordømt slik jeg har følt andre plasser. Her (…)   er   en helt annen innfallsvinkel
enn den jeg har vært ute for i hele min ruskarriere. Og mye som har falt på plass,
både fra barndom og opp igjennom, så det er forklaringa på at jeg begynte og
ruse meg, ikke noen unnskyldning, men en forklaring.
Deltakeren har fått forståelsen av virkninger av hormoner og abstinenssykluser, noe
som er svært sentralt for egen forståelse av det som skjer med kroppen under rusing.
Deltakeren har også tatt akupunktur og er veldig fornøyd med det. Vedkommende har
fått kvalitetssøvn for første gang på lang tid og blir mer rolig av akupunkturen.
Kurset er tydelig på ansvar, mener deltakeren. Det å erkjenne at man ikke kan skylde på
andre enn seg selv og at det også er seg selv som må ta tak for å komme ut av rusen. På
Retretten blir de behandla som mennesker. Deltakeren forklarer:
«…her  får  jeg  følelsen av å bli behandla på lik linje med andre, som et menneske.
For det er mye stigmatisering i rusomsorgen, og ellers der ute da. Og for min
egen del så tør jeg jo å si mer her enn jeg har gjort i mine andre opphold. Nettopp
også fordi at du blir hørt og det er ikke noe feil eller galt med det du sier».
På dette kurset har deltakeren sett sammenhengen mellom egen fysisk- og psykisk helse
og rusen. Kurset har hjulpet til å plassere ting, det har styrket eget ansvar for å ruse seg:
«…bare det å kunne på en måte plassere ting som har skjedd i livet og sånne ting.
..at ikke alt er min feil og at det er jeg som må forandre meg. Jeg har også styrka
meg i at dette er mitt ansvar, det er ingen andre som kan gjøre meg rusfri, men
med den hjelpen jeg føler jeg har fått her, den er ubeskrivelig».
Deltakeren vil delta på Supporten og sier at dette er første gangen at vedkommende
fullfører noe på mange år. Dette kurset har vært en åpenbaring, og vedkommende står
bedre rustet til å mestre livet enn på lenge, etter egen oppfatning.
Deltakeren kommer til å bruke Retretten videre og har ikke opplevd noen bedre tjeneste
enn dette. «Det er unikt», sier deltakeren. Kursleder beskrives som veldig dyktig.
Viktigheten av å kjenne seg igjen i det som blir sagt, er helt sentral.
Informanten reagerer imidlertid på at noen får mer oppmerksomhet enn andre på kurset.
Det er ulikt hvor mange som prater og hvor mye. Noen får prate mer enn andre om sine
problemer i plenum. Alle slipper ikke til med sine erfaringer like mye. Dette kan føre til
at noen føler seg avvist når de ikke får snakke, fordi det er liten tid. Det blir ulikt hvor
mye hjelp de ulike får da, mener deltakeren.
Deltaker F: Verktøy til å mestre eget liv
For denne informanten er det særlig kunnskapen som kurset gir om rusmisbruk og
avhengighet som er viktig og som har vist seg å være helt sentral for å kunne forbli
rusfri. Men for å nå dette målet, trenger deltakeren også å finne en ny sosial arena. Dette
har vært vanskelig nettopp fordi «det er veldig viktig med et sted som dette her, at her
kan vi gå, og vi kan være sikre på at vi blir møtt av en rusfri atmosfære, og det er folk
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som vil det samme som oss». Slik representerer Retretten også en viktig sosial arena
hvor man møter et fellesskap hvor alle arbeider mot det samme målet om å forbli rusfri,
sier vedkommende.
Informanten er i 50 åra og fikk vite om Retretten i fengselet. Vedkommende hadde hørt
om Retretten og om lederen fra forskjellige hold før påmelding til kurset.
Vedkommende har brukt amfetamin i mange år, men har hatt rusfrie perioder.
Kontakten med Retretten har vært veldig viktig, og deltakeren opplever å ha fått mye
kunnskap som har manglet:
«Jeg er veldig fornøyd og jeg er imponert. Jeg mangla mye kunnskap om min
egen lidelse og dynamikken i rusmisbruken. Jeg trodde ikke at kunnskap kunne
gjøre så mye med tankegangen min og hvordan jeg skal fortsette videre. Så jeg er
kjempeimponert over det, og jeg akter å ta et kurs til, mens jeg   er  i   rute  …   Jeg
føler jeg har fått de nøklene jeg trenger nå og klarer å fortsette. Jeg har vært
rusfri i et år… så lenge jeg har vært flink nå, men så begynner de farlige tankene
å komme, at liksom ’kanskje jeg kan bare ta litt…’, så jeg har blitt dratt inn litt
nå,….og jeg er veldig klar over at jeg aldri mer kan ruse meg».
Denne deltakeren snakker også mye om hvordan kurset var en hjelp til å forstå at man
må arbeide seg gjennom alle traumene og ikke minst hvordan man kan gjøre det. Dette
er også et viktig ledd i å kunne klare å forbli rusfri. Deltakeren får akupunktur og er
veldig fornøyd med det.
En erfaring fra kurset som informanten har undret seg noe over er at kursleder kan være
veldig direkte, kanskje for mye. En person som deltakeren kjenner sluttet på kurset på
grunn av en kommentar fra kursleder.
Deltakeren deltok med nær familie på familiehelgen og fikk stort utbytte av dette. Det
var en veldig tøff opplevelse, men en veldig bra helg. Deltakeren opplevde at forholdet
til familiemedlemmer ble mye bedre etter dette. Det har «endret seg helt og holdent. Det
er natt og dag». De har ikke hatt så mye kontakt på ca. 10 år, og nå er kontakten langt
bedre.
Deltakeren ønsker å ta kurset på ny etterpå og skal definitivt fortsette på Supporten. Mot
slutten av intervjuet oppsummerer deltakeren med å si:
«Jeg føler at mange, veldig mange famler etter noe, etter at de er skrivet ut. Og
vet ikke hvor man skal ta tak… det må finnes sånne steder, for all del ikke sant.
Det er fryktelig vanskelig hvis en ikke får noe verktøy å jobbe med, å jobbe videre
med og å vite at verktøyet ditt, det er her».
Deltaker F opplever å ha fått en kunnskap og et verktøy som setter vedkommende i
stand til å mestre sitt eget liv og sin avhengighet, og på den måten forbli rusfri
framover.
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3.3 Kvalitative intervju med deltakere i Supporten –
deltakere G - L
Deltakerne i Supporten har gjennomgått femukerskurset. For å kunne delta på
Supporten må deltakerne være motivert for og ta stilling til hva hjelp de trenger for å
leve rusfritt. Supporten varer ett år. De fleste vi intervjuet fra Supporten hadde hatt
kontakt med Retretten over lang tid, enkelte over flere år, og noen hadde deltatt på
femukerskurset flere ganger. Vi har intervjuet 3 menn og 3 kvinner i denne gruppen. I
det videre følger korte oppsummeringer fra hvert enkelt intervju. Intervjuene er
omskrevet til en viss grad for å sikre anonymitet.
Deltaker G: ANTA-kurset sentralt for tilfriskningen
Informant G har vært i kontakt med Retretten i over ett år og har gått på ANTA-kurset
flere ganger. Deltakeren er nå rusfri takket være Supporten, men vedkommende trenger
den støtten som Supporten kan gi for fortsatt å kunne mestre livet. Gjennom ANTAkurset har deltakeren fått kunnskap til å mestre vanskelige følelser og hverdagslige
gjøremål på en bedre måte. I sin tilfriskning har det vært sentralt å ha Retretten som et
sted å komme til og å kunne dele erfaringer med personer som er i samme situasjon. På
ANTA-kurset blir kunnskapen presentert på en måte som har gjort at deltakeren har
kunnet ta innsikten i bruk til å forandre eget liv, og det har gitt deltakeren et verktøy for
behandling, noe andre ordninger ikke har gitt.
Retretten har gjort deltakeren bevisst på seg selv og signaler på tilbakefall. Det er et
sted «det er godt å komme til», sier deltakeren og legger til at det er fordi at «her blir du
ikke dømt». Vedkommende vil holde kontakt med Retretten lenge framover. Det
kommer til å bli et langt ekteskap med Retretten, sier deltakeren.
Akupunkturen fungerer veldig godt. Personen får ro og sover godt etter akupunkturen.
Hver 3. måned kjennes tegn på senabstinenser, da hjelper akupunkturen veldig godt, sier
personen.
Dårlige erfaringer fra oppveksten var en sentral grunn til at deltakeren drakk og ruste
seg. Bevisstgjøring på dette i Retretten har vært svært viktig. Det har også vært viktig å
bli kjent med folk i samme situasjon. Retretten er en stor inspirasjon, «jeg gjenkjenner
mye av det som sies. Jeg lytter og lærer noe nytt hver gang og lærer av andre», sier
deltakeren.
Supporten er organisert med møter en kveld i uka hvor ulike tema blir tatt opp. Dette
har vært veldig viktig for deltakeren «Det er medisin for meg» forteller vedkommende.
Deltakeren må hver dag bestemme seg for ikke å ruse seg. Å kunne gå til Retretten og
Supporten er å ha kontroll på rusen, slik denne personen ser det.
Informanten forteller om mye nyttig læring. Kurset er veldig viktig og en stor
inspirasjon. Det er viktig at Supporten lager rutiner for to timer om dagen, og dette
bidrar til å håndtere avhengigheten.
Det er liten tvil om at Retretten er et tilbud som har vært svært viktig for denne
deltakeren. Retretten har gitt vedkommende kunnskaper som gir forståelse om bruken
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av rusmidler og dermed også hvordan man kan arbeide med seg selv for fortsatt å holde
seg rusfri.
Deltaker H: Retretten er en hjelp til selvhjelp
Informant H har et langt liv som rusmisbruker bak seg. Vedkommende har vært i
kontakt med Retretten lenge, den første tiden kun med akupunktur og prat med folk på
Retretten.
Deltakeren tok sitt første femukers ANTA-kurs for 2 år siden og hadde da vært tre
måneder på en rusklinikk. Etter det oppholdet har informanten vært rusfri. ANTAkurset var en oppfriskning om hva rusen gjør med kroppen, og deltakeren fikk mange
aha-opplevelser. Etter det første kurset var personen med på Supporten og brukte mye
tid på å sette seg inn i det skriftlige materialet på kurset. Nå har deltakeren fått seg jobb,
men kommer til Retretten nesten hver dag likevel.
Deltakeren får senabstinens omtrent hver tredje måned og blir da dårlig i hele kroppen.
Dette er hormonelt, og det blir virvar i kroppen fordi den er vant med rus. Da er det lurt
å ta akupunktur, spise sunt og regelmessig, har deltakeren lært på Retretten og forklarer
at «for meg har det vært en treenighet: Rusklinikken, Anonyme Narkomane og
Retretten. Det har hjulpet meg å holde meg nykter og leve et edruelig liv».
På Retretten fikk informanten svar på hva som foregår i kroppen før og etter rus.
Deltakeren fikk svar på mange spørsmål og kunne komme seg videre og har innsett at
lidelsen er et avhengighetssyndrom. Deltakeren sier at «Retretten er en hjelp til
selvhjelp», men man må selv ta initiativ til å tilegne seg kunnskap.
Deltakeren mener at Retretten passer for alle, alle typer misbrukere, men også for
pårørende. Både unge og gamle har noe å hente der, hvis de er åpne for det og vil ta i
mot.
For fremtiden vil deltakeren holde kontakt med Anonyme Narkomane. Retretten blir
bare sporadisk, de er her når det trengs, og man kan komme innom og ta kaffen der.
Retrettens ideologi kommer deltakeren til å ta med seg videre og bruke også i framtida.
Det er trygt å komme dit, og alle vet hvorfor de er der. Pårørende og brukere blir tatt
veldig godt i mot.
Deltaker I: Et vendepunkt
Deltakeren kom i kontakt med Retretten for rundt ti år siden via kjente. Også denne
deltakeren prøvde først bare akupunktur, men det ble en ny runde på Retretten noen år
senere. Deltakeren sier: «Dette ble et vendepunkt, det største jeg har hatt. Det førte til
mange tanker om hvordan jeg skulle klare meg. Det ga meg påfyll og energi».
Deltakeren har hatt en kriminell løpebane med vinningsforbrytelser og naskeri, men
fikk en vekker på ANTA-kurset, og erkjente at det var viktig å gi slipp på å være
kriminell. «Det var min største frihet», forteller deltakeren. Vedkommende lærte om
syklus i kroppen, om egne faser i forhold til rus og sammenhengen med
hormonutskifting. «Kunnskap om hvordan rus virker på kroppen gir meg trygghet».
ANTA-kurs ble et vendepunkt for denne personen.
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Deltakeren begynte å gå regelmessig på Retretten for et år siden. ANTA-kurset ga en
utrolig styrke, forteller vedkommende. Det var veldig konkret, ikke noe snikk snakk.
Men her må man gjøre alt selv for å komme ut av rusen.
Stoffet blir presentert på en klar og fin måte. Bare det å komme sammen med 12 til 15
andre i samme situasjon er utrolig motiverende og energigivende. Retretten er blitt en
del av hverdagen, og deltakeren kommer til å bruke Retretten resten av livet, etter eget
utsagn. Deltakeren har slitt med rusavhengighet i mange år og har hatt rusfrie perioder
og tilbakefall. Kontakt med Retretten har gitt en bedre mestringsfølelse har bidratt til at
vedkommende nå er rusfri. Men, man må stadig være oppmerksom på egne reaksjoner
og abstinenssymptomer, sier denne deltakeren. Vedkommende har et sterkt ønske om å
forbli rusfri og ønsker seg ikke inn i LAR, som kunne vært et alternativ. Retretten kan
hjelpe med å nå dette målet, mener deltakeren.
Deltaker J: ANTA-kurset er følelsesmessig og faglig engasjerende
Denne informanten har deltatt på ANTA-kurs to ganger, siste gang i 2011 og for noen
år siden, og mener at det er behov for repetisjoner. Kurset er både følelsesmessig og
faglig engasjerende, medisinsk og psykologisk, og det er ingen problem med å gå flere
ganger, forklarer vedkommende.
Deltakeren fant brosjyremateriell om Retretten hos Kirkens Bymisjon. Tidligere har
vedkommende deltatt i en gruppe på A-senteret, ble anbefalt Anta-kurset og har ikke
angret et øyeblikk. Kurset er dyptgående og handler om forståelse, etter deltakerens
oppfatning. Vedkommende visste mye om alkohol før, men ANTA-kurset har åpnet
sinnet. Livet har tatt en annen dimensjon etter deltakeren kom til Retretten. «Nå er det
jeg som bestemmer over meg selv», sier deltakeren, «slik var det ikke før».
Det er store temaer, og man lærer hele tiden noe nytt. Deltakeren tar akupunktur, men
føler ikke at det hjelper mot rusavhengighet, men gir ro og fred i sjelen. Dette synes
personen er bra, men man blir ikke mer avslappet av det enn av andre ting.
Alle kjente rundt denne deltakeren er veldig glade for at vedkommende kom til
Retretten. Her blir man møtt med respekt og vennlighet, sier deltakeren. På Retretten
kan man prate og ha mye hygge og praktisk hjelp av enhver art.
Når det kommer tanker som trigger russuget, har deltakeren lært at man da må ta
kontrollen og bli bevisst på risikosituasjonen. På Retretten lærer man om symptomer og
faresignaler for tilbakefall til rusing.
Informanten trenger egentlig ikke Retretten lenger, men deltakelsen er en påminnelse
om hvor man har vært. Retretten er hjelp til selvhjelp. Retretten gir kunnskap og
mulighet til å slippe rusen, man blir bevisstgjort og lærer å styre seg selv. Tanker –
handling – resultat, er denne deltakerens erfaring. Dette er viktige stikkord å ta med seg
fra Retretten og videre i livet.
Deltaker K: Livet mitt har begynt på nytt
Deltakeren er i begynnelsen av 30-åra og har ruset seg siden tidlig i tenårene.
Deltakeren har vært i jobb hele tiden, har fullført videregående skole og har nå begynt
på høyere utdanning. Personen oppsummerer sin kontakt med Retretten med å si at «Det
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går ikke an å overdrive hva det har betydd med Retretten. Det har betydd alt. Livet har
begynt på nytt».
Det som er positivt med Retretten er at det er ingen som dømmer en der og man kan
legge eventuelle tilbakefall raskt bak seg. Deltakeren fikk i en periode akupunktur hver
dag og opplevde det som positivt. Vedkommende har holdt seg rusfri for å delta på
Supporten.
Tidligere var det å ta fri i helger og ferier en risikosport. Det endte alltid i rus. Nå klarer
deltakeren å ta fri fra rusen. Struktur i hverdagen er en viktig del av det å holde seg
rusfri.
Deltakeren føler en sterk gruppetilhørighet på Retretten og opplever sin mangel på
erfaring i å leve et vanlig sosialt liv. Retretten har vært viktig for å få slike erfaringer.
«Jeg vet at ingen her vil bli skuffet om jeg sprekker». Dette er viktig, fordi man slipper
dobbeltskammen. Likevel må man svare for noen. Denne balansen klarer man å få til på
Retretten. Det er helt sentralt, mener deltakeren.
Det å takle nye utfordringer er vanskelig, og da trengs Retretten. Det er viktig å ha et
sted hvor folk skjønner hva det går i og hvor man ikke trenger å forklare alt. Retretten er
et bra lavterskeltilbud, dette var avgjørende for denne personen. Det var ikke lett å få
med seg alt på kurset.
Kurset gir kunnskap om hvordan man kan hjelpe seg selv. Deltakeren mener ANTAkurset er et mestringskurs som gir verktøy for å takle hverdagen. Man lærer om
psykologi, sorg, skam og at man projiserer ting på andre. På Retretten lærer man å
mestre følelser som man tidligere har ruset bort. Kurset gir verktøy for å mestre følelser
og livet, slik at man slipper å ruse seg. Deltakeren spør seg selv: «Hvorfor har jeg ikke
lært dette før?», og med dette kommer det tydelig fram hvordan kurset har ført til en
grunnleggende forståelse hos denne deltakeren for å komme seg ut av rusen.
Deltakeren understreker likevel at man må være i en tilstand slik at man klarer å benytte
seg av kurset, man må være mottakelig og motivert.   Å   være   klar   på   at   “dette   er   mitt  
valg”   og være klar til å arbeide for å få det til. Kunnskapen blir gjort folkelig og
tilgjengelig gjennom ANTA-kurset.
Deltakeren har lært å forstå egne reaksjoner i sosiale situasjoner, og hvordan man kan
takle disse bedre. Det er helt sentral kunnskap som blir formidlet: «Livet mitt har begynt
på nytt» sier deltakeren.
Kurset er kanskje litt for bombastisk for de yngste når det gjelder at all rus må ut, mener
deltakeren. Med dette menes at de yngre kanskje ikke er helt klare til å gjøre den jobben
som kreves for å kunne få fullt utbytte av kurset. Deltakerne på kurset må være åpne for
endring i livet sitt. Kurset er for alle og alle kan nyttiggjøre seg av det. Selv trenger
denne deltakeren å reflektere over hva som er viktig å ta til seg og sortere ut resten.
Belastningen kunne blitt svært stor om man tar alt innover seg på en gang. Men kanskje
er det også derfor flere deltakere som tar kurset flere ganger.
Det å møte folk som tenker likt og få støtte i vanskelige situasjoner, er en viktig del av
Retretten. Retretten vil alltid være en del av livet, ikke nødvendigvis et veldig stort
innslag, men deltakeren vil holde kontakten når kurset et over.
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Retretten har betydd mye for denne deltakeren og har gitt en ny start og en kunnskap
som gjør at man kan hjelpe seg selv ut av situasjonen. Det sosiale nettverket på
Retretten, støtten og muligheten med en åpen dør er også svært positivt for å komme
seg ut av rusen, mener deltakeren.
Deltaker L: Jeg vet ikke om jeg hadde levd i dag uten Retretten
Denne deltakeren fra Supporten er i 50 årsalderen og beskriver seg selv som
ressurssterk og har alltid hatt omsorg for andre. Alkohol har vært det eneste
rusmiddelet. Deltakeren har alltid drukket mye alkohol, men for noen år siden begynte
det å bli unormalt mye, selv for denne deltakeren. I løpet av de siste 10 årene har
vedkommende vært i behandling for sin rusbruk flere ganger og har ofte opplevd
tilbakefall til rusing.
Deltaking på Retretten har gitt ny innsikt i rusavhengigheten. Deltakeren sier: «Rusen
demper et helvete inne i deg, men skaper et helvete utenfor».
Det viktigste med Retretten etter denne deltakerens oppfatning er innsikt i hvorfor man
drikker og hva det gjør med den enkelte. På retretten har deltakeren fått et verktøy for å
mestre hverdagen og rusen. Det har hjulpet mye å forstå og få forståelse av hvorfor man
reagerer som man gjør.
Stoffet på kurset er ikke komplisert, men det å gjøre endringer i eget liv er vanskelig,
sier vedkommende. Men Retretten er en god plass å være, fordi man tar med seg det
man har bruk for og kan utelate andre ting.
I en tilfriskningsfase har man risiko for sprekk, men på Retretten er det ingen skam om
man får tilbakefall, forteller deltakeren. Holdningen på Retretten er at en sprekk kun er
dumt for deg selv. Dette er et viktig forhold ved Retretten, mener deltakeren. I det
offentlige behandlingsapparatet oppleves tilbakefall som en dobbelt skam i den forstand
at man skammer seg over seg selv og i tillegg påfører det offentlige behandlingssystemet deg en skam for sprekken du har hatt. På Retretten dømmes man ikke, og
holdningen er at det kan skje med alle, men at oppgaven er å komme seg fort tilbake
etter en sprekk.
Deltakeren har gode erfaringer med akupunkturen mot abstinenser og avslutter med å si
at Retretten representerer holdninger som legger vekt på det å bygge seg opp.
Deltakeren skulle ønske at det offentlige kunne lære filosofien som ligger til grunn for
arbeidet Retretten gjør.
Retretten har betydd mye for denne deltakeren, og det er særlig holdninger og
kunnskaper som har vært viktige for at man klarer å komme seg ut av rusen og holde
seg   ute.   Retretten   representerer   en   trygg   “havn”   som   man alltid kan komme til og få
hjelp fra noen som forstår.
På spørsmål om hva Retretten har betydd, sier deltakeren «Jeg vet ikke om jeg hadde
levd i dag uten Retretten».
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4 Kvantitativ del:
Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen
Spørreskjemaet ble delt ut til deltakere på femukers ANTA kurset den siste kursdagen i
forbindelse med oppsummering av kurset. Spørreskjemaet inneholder i hovedsak
spørsmål om hvorfor deltakerne ville ta ANTA-kurset, hva deltakerne har fått ut av
kurset, spørsmål om egen rusmiddelbruk og hvilke andre tjenester de har mottatt i
forbindelse med rusproblemene.

4.1 Noen bakgrunnsopplysninger om deltakerne
4.1.1 Alder og kjønn
Det er stor spredning i alder fra begynnelsen av 20 årene opp til slutten av 50 årene.
Aldersgruppen 50 – 59 år er med nær 40 prosent av deltakerne, mens 50 prosent er
mellom 30 og 49 år.
Kjønnsfordelingen er 50/50.
4.1.2 Inntekt
Halvparten av inntektskildene kommer fra arbeidsavklaringspenger, mens nær 30
prosent har uføretrygd. Kun to personer har lønnet arbeid.
4.1.3 Yrke
Deltakerne har yrkeserfaring fra en rekke yrker og bransjer som transport, håndverk og
industri, utdanning, helse, salg og markedsføring og offentlig administrasjon.
4.1.4 Høyeste utdanning
Av utdanning har 11 av 17 personer videregående skole, inkludert personer med
fagbrev. Fire personer har høgskole- eller universitetsutdanning, mens to personer kun
har ungdomsskole.
4.1.5 Mange bor alene
Flertallet av deltakere bor alene (10 personer), fem personer bor sammen med ektefelle,
mens de andre bor sammen med annen familie eller kjente.
4.1.6 Bolig
En andel på 60 prosent av de som svarte på spørsmål om bolig (N=15) hadde dekket sitt
boligbehov. De andre oppgir at de i større eller mindre grad har et boligbehov, men kun
20 prosent sier at de har et stort behov for bolig. For å konkretisere boligsituasjonen
noe mer stilte vi spørsmål om hvordan deltakerne har bodd de siste 30 dagene (N=18).
Seks personer eier egen bolig, mens tre personer leier privat og fem har kommunal
leilighet, enten som rehabiliteringsbolig (2) eller vanlig leiekontrakt (3). Fire personer
bor hos familie eller venner og en bor midlertidig på institusjon.

- 26 -

International Research Institute of Stavanger AS

www.iris.no

4.1.7 Soning
Av de som svarte på spørreskjemaet (N=18) oppgir 10 personer at de har sonet
fengselsdommer.

4.2 Hvorfor ønsket du å delta på kurset?
Ønske om å komme ut av rusmiddelavhengighet
Det første spørsmålet gjelder hvorfor deltakeren ønsket delta på kursen. De hyppigste
svarene er ønske om å komme ut av rusmiddelavhengighet og å få bedre forståelse
av avhengigheten. Dett er svar vi kunne forvente.
Ønsket om å komme i lønnet arbeid står også høyt på lista hos dem som har behov for
det, men ca. 20 prosent oppgir at de ikke har behov eller er usikre. Andel som ønsket
arbeidskvalifisering er på 57 prosent, men til en viss grad er det de samme personene
som har meldt om et behov for lønnet arbeid. Et stort flertall av deltakerne ønsket å
klare seg bedre i dagliglivet.
ANTA-kurset har imidlertid ikke bidratt til å styrke relasjoner til arbeidsmarkedet i stor
grad, men mange har fått hjelp til å komme i gang med utdanning eller opplæring, se
avsnitt 4.4.
Sammenlignet med andre rusmiddelmisbrukere synes interessen for lønnet arbeid og
utdanning å være ganske høy, noe som tyder på at deltakerne er mindre sosialt
marginalisert enn det vi har erfart fra andre intervjuer av rusmiddelavhengige (Lie og
Nesvåg 2006, Vassenden et al 2012, Lie 2012, Bergsgard og Lie 2012).
Halvparten av deltakerne ønsker å få bedre relasjoner til familie eller nære kjente. Som
det fremgår av flere intervjuer, forsøker deltakere å komme ut av sosiale nettverk som
de opplever som uforenlige med å redusere rusbruken eller å leve et rusfritt liv.
Det er noen forskjeller mellom kvinner og menn. En noe større andel menn ønsker
tilknytning til arbeidslivet og bedre bolig enn det kvinner svarer. Kvinner på sin side
legger større vekt på det å klare seg i dagliglivet og å bedre relasjoner til familie og
nettverk enn menn.
Det er ikke forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder ønske om å komme ut
av rus avhengigheten og å få bedre forståelse av avhengighet.
Tabell 1 gir oversikt over deltakernes ønsker til kurset. Her er bare de som svarte «i Stor
grad» tatt med. Fullstendig oversikt finnes i Vedlegg 2.
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Tabell 1: Ønske om å delta på ANTA-kurs. Prosentandel som svarer «i stor grad».
Hvorfor ønske om å delta på ANTA-kurs:

I stor
grad

Ikke
aktuelt

hjelp til å komme ut av min rusmiddelavhengighet

82

bedre forståelse av rusmiddelavhengighet

94

hjelp til å komme i lønnet arbeid

47

13

hjelp til å komme i gang med arbeidskvalifisering

57

14

hjelp til å klare meg bedre i dagliglivet

77

hjelp til å skaffe meg bolig (leie eller eie)

20

60

hjelp til å få bedre sosiale relasjoner til familie eller
nære kjente

50

13

4.3 Kurset har gitt bedre kontroll av rusmiddelmisbruk og stor
grad av innsikt i avhengighet
Deltakerne fikk spørsmålet: i hvilken grad har ANTA-kurs bidratt til følgende forhold:
-

Innsikt i rusmiddelavhengighet

-

Kunnskap om tilbakefallssignaler om rusmiddelmisbruk

-

Kunnskap om abstinenser

-

Kontroll over min rusmiddelavhengighet

-

Å styrke meg psykisk

-

Å styrke meg fysisk

-

Å motivere meg til videre behandling av min rusmiddelavhengighet

-

Å styrke min selvfølelse

-

At jeg setter positive mål for livet mitt

Et stort flertall av deltakerne har positive reaksjoner på kurset. Nesten alle mener at
kurset i stor grad har bidratt til kunnskap om abstinenser og innsikt i
rusmiddelavhengighet. En stor andel mener også at kurset har bidratt til at de har fått
kontroll over sin avhengighet.
Flertallet mener også at kurset i stor grad har bidratt til å sette positive mål for livet.
Kvinner svarer noe mer positivt enn menn på samtlige alternativer, men forskjellene er
ikke store.
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Tabell 2: Hva har Anta-kurset bidratt til. Prosentandel som svarer «I stor grad»
I stor grad
Prosent
89

Innsikt i rusmiddelavhengighet
Kunnskap om tilbakefallssignaler om rusmiddelmisbruk

83
94

Kunnskap om abstinenser

88

Kontroll over min rusmiddelavhengighet
Å styrke meg psykisk

76

Å styrke meg fysisk

59

Å motivere til videre behandling for min rusavhengighet

70

Å styrke min selvfølelse

58

At jeg setter positive mål for livet mitt

77

(N=18)
Et stort flertall svarer at de har planer om å delta på Supporten etter femukerskurset, og
noen er usikre på hva de vil gjøre.

Andre forhold ANTA-kurs har bidratt til
Vi har spurt om andre forhold ANTA-kurset har bidratt til så som kontakt med familie
og sosiale relasjoner, holder orden på økonomi, orden i egen bolig med mer, se tabell 3.
I tabellen er de deltakere forholdet ikke er aktuelt for holdt utenfor. Deltakere som er
usikre er tatt med. Deltakere saken ikke er aktuelt for er gjengitt i Vedlegg 2.
Bedre relasjoner til familien og venner
En stor andel av deltakerne oppgir at kurset har bidratt til bedre sosiale relasjoner til nær
familie (69 prosent).
Nær samme andel (nær 50 prosent) mener kurset hadde bidratt til å skape bedre
relasjoner til venner, og noe over halvparten har bedret relasjoner til venner (57
prosent).
Bedre orden i egen bolig
Nær to tredjedeler (67 prosent) av deltakerne mener også at kurset har bidratt til å holde
orden i egen bolig.
Kosthold
Samtlige mente at kurset har bidratt til å gi dem et bedre kosthold.
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Bedre orden på egen økonomi og bedre til å overholde avtaler
Over to tredjedeler (69 prosent) mener at kurset bidro til å holde orden på egen
økonomi. Mange er også blitt bedre til å holde avtaler.
Mindre forbedring av forhold knyttet til lønnet arbeid
ANTA-kurset har i mindre grad bidratt til at deltakere (som det er aktuelt for) har
kommet i gang med arbeidskvalifisering, kommet i lønnet arbeid, beholde jobben eller
har redusert sykemeldinger. Over halvparten av deltakerne og opp til ¾ sier at dette har
skjedd i liten grad.
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Tabell 3: Bidrag fra ANTA-kurs på ulike områder. Andel som svarer «I stor grad» og «I noen
grad».
I liten grad

I noen eller
stor grad

Usikker

Prosent
Bedre sosiale relasjoner til familie

15

69

15

21

57

21

Holde orden i egen bolig

33

67

-

Holde orden på personlig økonomi

31

69

-

Holde avtaler

14

79

7

Komme i gang med arbeidskvalifisering

31

39

31

Komme i lønnet arbeid

55

18

27

Beholde min jobb

71

29

-

Redusere sykemeldinger

67

17

17

Komme i gang med utdanning eller opplæring

15

85

-

-

100

-

Bedre sosiale relasjoner til venner

Ha et godt kosthold

N=18

4.4 Mange har hatt kontakt med NAV eller kommunen for sine
rusproblemer
Mange av deltakerne på femukers ANTA-kurset har tidligere vært i kontakt med NAV
og/eller kommunale tjenester. Av de 18 personene som svarte på spørreskjemaet hadde
14 hatt minst en kontakt med NAV og/eller kommunale tjenester. Mange har hatt flere
tjenester. I alt er det registrert 83 ulike kontakter fra de 14 personene som har registrert
tjenester. I gjennomsnitt er det registrert nær seks kontakter per person. Tjenester fra
NAV utgjør en stor del av kontaktene og omfatter arbeidslivstiltak kombinert med
samtalekontakt. I alt har 14 av 18 personer hatt kontakt med NAV. Et antall på 10
personer har hatt et rehabiliteringstilbud fra kommunen, ofte inkludert med oppfølging i
egen bolig og dagtilbud, utenom Retretten. 12 personer har hatt kontakt med kommunen
for å skaffe seg bolig.
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Tabell 4: Tjenester mottatt fra NAV og/eller kommune. Prosent og totale tall

Antall svar

Tjenester

I alt

Prosent

Antall svar i
prosent av antall
personer* (N=14)

Hjelp fra NAV i et arbeidsforhold jeg har -

11

12

79

12

13

86

14

15

100

10

11

71

13

14

93

11

12

79

12

13

86

83

100,0%

593%

tjeneste siste år
Hjelp fra NAV til å komme i arbeid - tjeneste siste
år
Jevnlig samtalekontakt med ansatt i
NAV/kommune - tjeneste siste år
Rehabiliteringstilbud fra kommune/bydel for
rusmiddelproblem - tjeneste siste år
Oppfølging i egen bolig fra kommune - tjeneste
siste år
Dagtilbud fra kommune/bydel/privat utenom
Retretten - tjeneste siste år
Boligkontor i bydel/kommune for å skaffe bolig tjeneste siste år

Total

*) Prosentsummen blir over 100 fordi de intervjuede kan krysse av for flere alternativ. Fire personer har
ikke hatt noen kontakt.

4.5 Kontakt med spesialisthelsetjenesten
Vi har spurt om tidligere behandlingskontakt med instanser som avrusing, poliklinikk,
døgnbehandling i institusjon eller annen behandling.
Av de 18 personene som svarte hadde 12, altså to tredjedeler, vært i kontakt med
spesialisthelsetjenesten eller hatt annen behandling. De 12 personene representerte i alt
37 tilfeller med minst ett opphold på de aktuelle institusjonstypene. Det vil si at en
person kan ha hatt ett eller flere opphold, se tabell 5.
Ti personer har hatt avrusning, ni personer har hatt poliklinisk kontakt, ti personer har
vært til døgnbehandling og åtte personer har oppgitt annen behandling. Hver av
personene kan som nevnt ha hatt flere opphold. I gjennomsnitt har de som svarte hatt ca.
tre opphold hver (N=12).
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Tabell 5: Tidligere behandling for rusproblemer i spesialisthelsetjenesten.
Prosent og totale tall
Institusjonstype

Minst en kontakt
Tallet på

Prosent

Kontakter i
prosent av
personer
(N=12)*

kontakter
Avrusing

10

27

83

Poliklinikk

9

24

75

Døgnbehandling

10

27

83

Annen behandling

8

22

67

37

100

308

Total

*) Prosentsummen blir over 100 fordi en person kan krysse av for flere institusjonstyper. Seks
personer har ikke hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten.

4.6 Bruk av rusmidler
På spørsmålet om hvilke rusmidler deltakerne er eller har vært avhengige av, svarer alle,
unntatt en person, at de har brukt alkohol eller illegale stoffer, mens en mindre andel
oppgir medikamenter. En person fikk hjelp for spilleavhengighet.
Av de 17 deltakerne som var rusmiddelavhengig oppgir 11 avhengighet av alkohol og
samme antall svarer illegalestoffer (deltakerne kan krysse av for flere alternativer). Syv
deltakere svarer medikamenter, mens åtte svarer blanding av flere rusmidler, tabell 6.
Tabell 6: Hvilken type rusmidler er deltakerne er avhengig av?
Rusmiddel

Antall persontilfeller

Prosent av antall
personer*

Alkohol

11

64

Illegale stoffer

11

64

Medikamenter

7

41

Blanding av flere rusmidler

8

47

I alt (N=17**)

37

216

*Summen blir over 100 prosent fordi deltakerne kan krysse av for flere alternativer.

** En person var ikke rusmiddelavhengig.

Vi har spurt hvor mange alkoholenheter deltakerne vanligvis drakk en dag de siste tre
månedene (ett glass brennevin på 4 cl eller et glass vin på 15 cl=en alkoholenhet). Av de
12 personene som svarte på dette spørsmålet drakk sju personer 5 enheter eller mer,
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men de andre drakk mindre, tabell 6. Sammenlignet med drikkemønsteret det siste året,
viser tallene en mindre nedgang i alkoholforbruket det siste tre måneder3, tabell 7.
Tabell 7: Hvor mange alkoholenheter drakk du vanligvis en dag du drakk alkohol de
siste 3 måneder og det siste året?
Siste tre måneder
Antall

Siste året

Prosent

personer

Antall

Prosent

personer

0-2 enheter

1

8,3

2

18

3-4 enheter

4

33,3

2

18

5-6 enheter

3

25,0

2

18

7-9 enheter

-

1

9

10 eller flere enheter

4

33,3

4

36

Total

12

100,0

11

100

Ikke svart

6

7

18

18

Total

Illegale rusmidler
Av de som svarte på spørsmålet om bruk av illegale rusmidler siste tre måneder svarte
40 prosent at de aldri brukte denne type rusmidler i løpet av siste året var tilsvarende
andel 43 prosent. Det er en nedgang i andelen som brukte illegale rusmidler 2-3 ganger i
uken de siste tre måneder, men en oppgang i andel som brukte rusmidlene fire ganger i
uken eller mer, tabell 8. Totalt sett er endringene i bruk av illegale rusmidler ikke
betydelig når vi sammenligner siste tre måneder med det siste året.
Tabell 8: Har du brukt illegale rusmidler de siste 3 måneder og siste året?
Siste tre måneder
Antall

Prosent

personer

Antall

Prosent

personer

Aldri

6

40

6

43

1 gang i måneden eller mindre

3

20

3

21

2-4 ganger i måneden

3

20

2

14

2-3 ganger i uken

1

7

3

21

4 eller flere ganger i uken

2

13

-

-

Total

15

100,0

100

Ikke svart

3

14
4

Total

3

Siste året

18

18

Her må vi ta i betraktning at det kan være vanskelig å huske forbruk i løpet av det siste året.
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Mindre rusbruk i løpet av femukerskurset
Sammenligner vi forbruket de siste tre måneder med forbruket det siste året, er det
skjedd en mindre nedgang i alkoholforbruket, men lite endring i bruken av illegale
rusmidler.
ANTA-kurset varer 5 uker, så forbruket kan ha endret seg de siste ukene. På spørsmålet
om deltaking på ANTA-kurset hadde ført til endringer i bruk av rusmidler svarte 44
prosent at de på intervjutidspunktet var helt rusfrie og 50 prosent at de hadde hatt en
sterk reduksjon i rusbruken.
Dette viser at deltaking på kurset har hatt en klar effekt på rusbruken.
Tabell 9: Har din deltaking på dette ANTA-kurset ført til endringer i din bruk av
alkohol eller andre rusmidler?
Antall

Prosent

personer
Ja, jeg er i dag helt rusfri

7

44

Ja, jeg har hatt en sterk reduksjon

8

50

1

6

16

100,0

i bruk av rusmidler
Ja, jeg har hatt noe reduksjon i
bruk av rusmidler
Total
Ikke svart
Total

2
18

Betydning for kunnskap om avhengighet
På spørsmål om i hvilken grad ANTA-kurset har hatt betydning for deltakernes
kunnskap om rusmiddelavhengighet svarer nesten samtlige at kurset har hatt stor
betydning.
Deltakerne har gitt flere kommentarer til dette spørsmålet. Som sitatene nedenfor viser,
handler det om forståelse av hvorfor man får tilbakefall, stadier man er inne i, når man
vil ut av avhengigheten og hva som skjer med kroppen. Deltakere mener at kurset har
åpne mange dører og at de lettere forstår følelser og handlinger. Det nevnes ord som økt
selvinnsikt og bedre forståelse av rusproblemet. Noen skriver også om mindre frykt og
opplevelse av mestring. En deltaker sier at dette er første gang i mitt liv han føler at det
kan være mulig å få et rusfritt liv. Kurset reddet livet mitt, sier en deltaker. En annen
deltaker legger vekt på at man her blir tatt på alvor uten å føle seg stigmatisert.
Kommentarene fra spørreskjemaet bekrefter utsagn fra de kvalitative intervjuene. Ord
som går igjen er å forstå og å skjønne sammenhenger, læring og opplysning. Kurset
handler for deltakerne i stor grad om å forstå sin rusmiddelavhengighet i sammenheng
med fysiske og psykiske reaksjoner og at dette gir grunnlag for tilfriskning og å komme
ut av avhengigheten.
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Vi gjengir her noen uttalelser som deltakerne har gitt på spørreskjemaet:
«Anta-kurset gir meg forståelse hvorfor jeg er avhengig. Dermed
har jeg mulighet for å forstå tilbakefall og hormonforandring og
stadier man er inne i. Disse temaene hjalp meg mye».
«Avhengighetssyndromet, tilbakefall og hormonforandring, div.
sirkler og stadier man er inne i. Disse temaene hjalp meg mye».
«Blitt veldig opplyst med tanke på hva som skjer med kroppen,
forstå hva som kommer til å skje».
«Har betydd alt! Har forstått at jeg ikke har kommet langt i min
tilfriskning. Fått bevisstgjort avhengighetssyndromet».
«Har fått meg mange aha-opplevelser og fått et verktøy jeg kan
bruke. Endelig noe som passer meg».
«Jeg får en vitenskapelig opplysning og forklaring på alt jeg var
forvirret og oppgitt over».
«Jeg har aldri lært så mye om min psykiske, fysiske helsesituasjon og
fremfor alt om virkningen av avhengighet».
«Skjønner mer om mine følelser».
«Veldig bra. Kjenner meg igjen på det meste».
«Er blitt veldig opplyst med tanke på hva som skjer med kroppen,
forstå hva som kommer til å skje».
«Jeg har aldri lært så mye om min psykiske, fysiske helsesituasjon
og frem for alt om virkningen av avhengighet».
Kurset er alfa og omega for min tilfriskning. Skjønner at det er nå
(etter kurset) jobben begynner. Supporten betyr alt når jeg nå skal
begynne med å jobbe med meg selv.
«Jeg har bare positivt å si om anta-kurset og Retretten. Det har
åpnet mange dører for meg, sånn at jeg lettere kan forstå mine
følelser og mine handlinger».
«Jeg har fått en god og positiv opplevelse av Retretten som
gjør at jeg fikk en bedre og mer selvinnsikt og bedre
forståelse av mitt rusproblem».
«Godt sted å komme til, minker frykten min. Føler jeg
opplever mestring».
«Verdifull kunnskap for å bruke videre i tilfriskning. Jeg tror
ganske sikkert at dette har vært min sunne og sikre
ankringsplass».
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«Den beste beskrivelsen jeg kan gi er hva Retretten har gjort
for meg. For første gang i mitt liv jeg føler at det kan være
mulig å få et rusfritt liv».
«Retretten har blitt veldig viktig for meg. Vet ikke hvordan jeg
skulle klart meg uten».
«Fant kurset interessant. Givende. Ønsker og ta kurset
igjen. Er ellers regelmessig bruker av Retretten og føler
at det er viktig for min tilfriskning».
«Føler jeg endelig har kommet til riktig sted. Her blir jeg
sett, hørt av mennesker med kunnskap. Kommer til å
ha jevnlig kontakt her ift. avrusing, supportkurset og
individuelle samtaler».
«Helt utrolig. Dette redder livet mitt. Jeg skal holde meg
fast i rutinene fram til Supporten begynner :-)».
«Etter 6 1/2 års misbruk er det endelig et sted man kan gå uten å bli
stigmatisert, og som tar en på alvor. Her lærer en om det som skjer i
psyken/hjernen bl.a. biokjemisk, skyld, skam, tilbakefall, rutiner. Noe
jeg har etterlyst igjennom disse årene. Det ligger alltid psykiske
årsaker bak som er meget alvorlige og som må tas på alvor».
«Bra innvirkning og positiv opplevelse og kursleder er veldig dyktig.
Jeg vil ta kurset en gang senere og skylder Retretten ganske mye.
Ting er klarere nå enn før».
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5 Oppsummering og diskusjon
Stiftelsen Retretten er en stiftelse som yter hjelp til rusmiddelavhengige gjennom ulike
lærings- og mestringsprogrammer. I denne rapporten har vi intervjuet deltakere på
ANTA-kurset. Kurset er beregnet på dem som har et alvorlig rusmiddelproblem. Målet
er at deltakeren skal bli mest mulig selvstendig slik at de kan fungere i sin jobb eller
utdanningssituasjon.
Første del av ANTA-kurset går over fem uker med tre timers undervisning og samtale i
grupper fra mandag til fredag. De som ønsker å arbeide videre med sin avhengighet og å
blir rusfrie, kan få oppfølging gjennom det som kalles Supporten, over ett år. Dette er et
tilbud med en felles samling en gang i uka. I tillegg tilbyr Retretten et værested hvor
interesserte kan møte opp for en kopp kaffe og ta en prat med andre deltakere og med
ansatte. Det arrangeres også familiehelg og tilbud om akupunktur.
Femukerskurset gis separat til kvinner og menn. Vi har foretatt kvalitative intervju av
tre kvinner og tre menn fra femukerskurset. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse
på spørreskjema til deltakere på femukerskurset.
Fra Supporten har vi intervjuet tre kvinner og tre menn som har fulgt opplegget i ett år. I
tillegg har vi intervjuet leder og ansatte på Retretten.
Når vi skal vurdere betydningen av ANTA-kurset for deltakerne, vil opplysninger om
bakgrunnsdata spille en viss rolle. Spørsmålet er om deltakerne utgjør en systematisk
selektert gruppe rusmiddelavhengige sammenlignet med rusmiddelavhengige generelt.
Dette er vanskelig å avgjøre, fordi det ikke er etablert gode oversikter over det vi kan
kalle populasjonen av rusmiddelavhengige. Menge rusmiddelavhengige er ikke registret
noe sted, og representative tall er ikke tilgjengelig. Det nærmeste vi kommer er tall fra
registreringssystemet Brukerplan4, som er et system for registrering av brukere i
NAV/kommunale tjenester. Blant de registrerte brukere i den kommunale statistikken
må vi regne med en viss overvekt av personer med mer alvorlige rusproblemer.
Statistikken bygger på 4408 registrerte brukere i 49 kommuner.
I Brukerplan er det registrert 70 prosent menn og 30 prosent kvinner. I vårt materiale er
det 50/50. Dette betyr at kvinner er overrepresentert i Retretten materialet.
I Brukerplan er 14 prosent av brukerne under 25 år mot kun 6 prosent i vårt materiale.
Eldre personer er altså overrepresentert blant brukere av Retretten sammenlignet med
brukere registrert i kommunene.
Andel med omsorg for egne barn under 18 år var ni prosent i Brukerplan mot 13 prosent
i vårt materiale. Dette tyder på at brukere av Retretten er i mer etablerte familiesituasjoner enn registrerte brukere i kommunene.
4 Brukerplan er et system for registrering av rusmiddelmisbrukere i kommunene/NAV. Systemer blir
administrert av KORFOR, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.
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Når det gjelder rusbruk, er det i det kommunale materiale 57 prosent med omfattende og
svært omfattende rusmiddelmisbruk. Et presist tall for dette har vi ikke i Retretten
materialet. Her kan sammenligningen heller ikke bli helt rettferdig, fordi Retretten
deltakerne hadde redusert sterkt på rusbruken som følge av ANTA-kurset. Flertallet av
deltakerne på femukerskurset hadde ingen eller noe bruk av rusmidler og de intervjuede
på Supporten var rusfrie (betingelse for å delta). Samtlige deltakere på Retretten hadde
imidlertid hatt langvarig og omfattende rusbruk før de begynte på Retretten, men i følge
intervjuene har ikke rusbruken vært svært omfattende, i betydning grenseløs og uten
mulighet for daglig fungering. Deltakerne på Retretten har hatt en omfattende og
alvorlig bruk av rusmidler, men kanskje ikke den grenseløse og mest alvorlige
rusbruken. Denne andelen er i Brukerplan på 18 prosent.
Tall for typer rusmidler ufullstendige i Brukerplan, og vi kan derfor ikke foreta
sammenligninger. I Retretten materialet bruker deltakerne i gjennomsnitt to typer
rusmidler (av alkohol, illegale stoffer og medikamenter).
I Brukerplan har 71 prosent av de registrerte en tilfredsstillende bolig (eie eller leie),
mens tilsvarende tall fra Retretten er 78 prosent, altså en noe bedre boligsituasjon i
gjennomsnitt.
Når det gjelder regelmessige inntekter, enten gjennom eget arbeid eller langtids
trygdeytelser, er andelen i Brukerplan 60 prosent, det sammen som blant Retretten
deltakere.
Andel som eier egen bolig kan synes å være noe høyere enn det en finner ellers blant
rusmiddelavhengige (Vassenden et al. 2012, Lie, 2012, Bergsgard og Lie 2012). Andel
med utdanning på høgskole- eller universitetsnivå kan være noe høyere enn det man
ville ha funnet i et tilfeldig utvalg rusmiddelavhengige, men dette er usikkert. Ser vi på
andel domfelte, er dette ganske høyt blant deltakere på Retretten; 10 av 18 deltakere
som svarte på spørreskjemaet har vært til soning i fengsel.
Andel i vår undersøkelse med tjenester fra NAV/kommune og spesialist helsetjenesten
er ganske høy; 77 prosent har hatt en tjeneste fra NAV mot 80 prosent i Brukerplan,
altså ganske nære samme andel.
En andel på 67 prosent av de intervjuede i vår undersøkelse har vært til behandling i
spesialisthelsetjenesten eller annen behandling mot 57 prosent i Brukerplan. Deltakere
på Retretten har altså vært noe hyppigere i behandling for rusproblemer.
Ut fra en helthetlig vurdering ser vi at deltakerne på ANTA-kurs har en større andel
kvinner og er noe eldre enn de registrerte rusmiddelmisbrukerne i Brukerplan. Deltakere
på Retretten er antakelig i noe mer etablerte familiesituasjoner. Deltakere (på Retretten)
har en lang karriere med rusmiddelmisbruk, og skiller seg trolig ikke mye fra registrerte
personer i Brukerplan på dette området, selv om vi ikke har presise tall for dette. Andel
med tilfredsstillende bolig (eie eller leie) er noe høyere blant deltakere på Retretten enn
registrerte i Brukerplan. Andel med regelmessige inntekter er ganske lik i de to
gruppene, men utdanningsnivået kan være noe høyere blant deltakere på Retretten.
Begge gruppene har høy andel med tjenester hos NAV/kommune (rundt 80 prosent),
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men deltakere på Retretten har noe større andel som har vært i kontakt med
spesialisthelsetjenesten.
Når vi sammenligner bakgrunnsdata mellom registrerte i Brukerplan og deltakere på
Retretten, er sannsynligvis personer fra Retretten et noe mer positivt utvalg med hensyn
til andel med svært alvorlig rusmiddelmisbruk og de er antakelig et noe mer
ressurssterkt utvalg, men forskjellene er ikke store.

5.1 Femukerskurset
Resultatene fra femukerskurset viser at deltakerne har meget gode erfaringer fra
Retretten og den opplæringen de får gjennom kurset. Deltakere på femukerskurset har
enten sluttet med rus i løpet av kursperioden eller redusert bruken av rusmidler. Bedre
innsikt i rusmiddelavhengigheten og hjelp til å komme ut av avhengigheten er utsagn
som går igjen hos deltakerne.
«For første gang i mitt liv jeg føler at det kan være mulig å få et rusfritt liv»,
sier en av deltakerne med bakgrunn i illegale stoffer og alkohol.
«Jeg har fått en god og positiv opplevelse av Retretten som
gjør at jeg fikk en bedre og mer selvinnsikt og bedre
forståelse av mitt rusproblem», sier en annen deltaker.
Utsagnene er typiske for deltakere som har tatt kurset for første gang. Deltakere
påpeker at de har fått et verktøy de kan bruke i sin tilfriskning og at de ha lært mye om
sammenhenger mellom psykisk og fysisk helse og rusmiddelavhengighet.
Vurderinger som går igjen hos deltakerne er forhold som at kurset har:


Gitt kunnskaper og verktøy til å mestre eget liv



Skapt store forandringer i livet og at deltakeren har lært mer på Retretten på en uke enn
på ett år på en behandlingsinstitusjon



Åpnet mange dører og gitt kunnskap om rus, angst og depresjoner



Gitt deltakeren verdigheten tilbake



Lært brukerne å takle en «sprekk» og å komme seg bedre ut av kriser



Gitt brukerne bedre struktur på hverdagen



Deltakerne møter åpenhet, ærlighet og tillit



Gitt forståelse av hva som skjer med kroppen når man ruser seg, kunnskap om
abstinenssykluser



Påvirket deltakernes tankegang og hvordan man skal fortsette et liv uten rus.
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Det kvantitative materialet bekrefter tendensen fra de kvalitative intervjuene. Alle
deltakerne mener at kurset i stor grad har gitt innsikt i rusmiddelavhengighet (90 prosent
svarer «i stor grad» og 10 prosent «i noen grad»). Undersøkelsen viser også at en stor
andel deltakere har lært mer om tilbakefallsignaler på rusmiddelbruk, kunnskap om
abstinenser og kontroll over rusmiddelavhengigheten (jf. tabell 2).
Kurset har hatt konsekvenser for deltakerne på andre områder. Over halvparten av
deltakerne oppgir at kurset har bidratt til at de har fått bedre relasjoner til familie og
venner, holde orden i egen bolig, ha et godt kosthold, holde orden i egen økonomi og å
overholde avtaler. Et stort flertall (85 prosent) har kommet i gang med videre utdanning
eller opplæring. En mindre andel av dem det er aktuelt for, har kommet i gang med
arbeidskvalifisering (39 prosent). Å komme inn på arbeidsmarkedet er en utfordring for
mange, og de velger derfor kompetansehevende tiltak for å styrke sine muligheter til å
få lønnet arbeid.
Krevende kurs
Det er tydelig at ANTA-kurset er svært krevende for deltakerne. De er positive til
kurset, men understreker at det kan være en stor psykisk påkjenning for dem og at de
må være mentalt forberedte og motiverte for å kunne fullføre kurset. Slik vi forstår
informantene, så handler det om at de må ha kommet et stykke på vei til å erkjenne at de
ønsker å slutte med rusen før de begynner på kurset. Er de innstilt på dette, så gir kurset
mye kunnskap og innsikt i egen avhengighet, så som fysiske og psykiske reaksjoner på
rusen og avhengigheten, men også hvordan relasjoner til andre mennesker kan ha bidratt
til at avhengigheten ble utviklet. Deltakerne får kunnskap om prosesser som bidrar til å
skape avhengighet og abstinenssymptomer, men de får også hjelp og innsikt til å forstå
hva de kan gjøre for å håndtere avhengigheten på en annen måte enn ved å ruse seg.
Nettopp dette synes å være det helt sentrale ved det tilbudet Retretten gir. Med en basis i
en hjelp til selvhjelp-filosofi får kursdeltakerne verktøy til å arbeide seg gjennom
problemer og utfordringer ved å trappe ned rusbruken.
Retretten gir ingen enkle løsninger, selv om flere deltakere gir kommentarer som dette
til kurset: «Hvorfor har ingen fortalt meg dette før?» Det betyr ikke at kunnskapen som
formidles blir mindre viktig av den grunn, tvert i mot. Den oppleves som så logisk og
selvsagt for deltakerne at de opplever at brikkene endelig faller på plass og gir dem
muligheten til å arbeide seg ut av rusen.
Flere av deltakerne forteller at de får noen aha-opplevelser når de går på kurset som det
å få kunnskaper om kroppens reaksjoner på rus og symptomer på tilbakefall, hvis de
prøver å trappe ned eller perioder uten rusing. Gjenkjennelse av abstinenssymptomer og
kunnskaper om fysiologiske reaksjoner oppleves i følge deltakerne et verktøy for å
mestre suget etter rus.
Et viktig spørsmål er i hvilken grad ANTA-kurset virker sammen med andre
behandlingstiltak som deltakerne har deltatt i. Intervjuene viser at de fleste deltakerne
har vært i kontakt med behandlingsapparatet i spesialisthelsetjenesten og en stor andel
har hatt kontakt med NAV i forbindelse med arbeidstiltak og samtalekontakt eller
kontakt med kommunale omsorgs-/rehabiliterings- og boligtjenester.
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Mange har opplevd «sprekk», tilbakefall til rusing og nederlag i ettertid etter
behandling. Deltakerne forteller om opphold i spesialisthelsetjenesten og at de har god
kontroll på rusing så lenge de er inne på en beskyttende institusjon, men når de møter
hverdagen etter utskriving mangler de mestringskompetanse knyttet til abstinens og
miljøpåvirkninger. Resultatet er tilbakefall til rusing.
Deltakerne på ANTA-kurset bor i sin vanlige bolig og møter vanlige daglige
utfordringer. Deltakerne er ikke frakoblet sin egen hverdag mens de er på kurs. Kurset
gjennomføres som 2-3 timers økter på hverdagene i fem uker, med mulighet for
deltakerne til å oppholde seg på Retretten, som et værested, både før og etter
kursøktene.
I løpet av kurset må deltakerne arbeide med sine spesifikke problemer parallelt med
undervisningen og den personlige hjelp og rådgiving som de får underveis. Deltakerne
må fungere i sin egen hverdag og blir gjennom kurset oppfordret til å ta tak i de deler av
hverdagen som fungerer mindre bra.
Informantene har lite negativt å komme med om Retretten. De fleste svarer at de ikke
har kritiske kommentarer til kurset. Enkelte har kommentert at kursøktene noen ganger
oppleves å bli for korte slike at de ikke kommer til orde i samtaler om personlige i løpet
av kursdagen. Blant deltakerne er det kommentert at det er ulikt hvor mye deltakerne
kommer til med egne erfaringer og at noen får prate mer enn andre. Dette kan føre til at
noen får mer hjelp enn andre. Dette oppleves av enkelte deltakere som urettferdig og de
skulle ønske at det var mer balanse på dette, og også gjerne at kursøktene var lengre.
Retretten, med sine alltid åpne dører, representerer et viktig sosialt treffested for et
flertall av deltakerne. Dette gjelder særlig de som nylig har kommet i kontakt med
Retretten. Mange bruker Retretten som et utgangspunkt for å bygge nye sosiale
nettverk. De som har kommet lengre i sin tilfriskningsprosess ser ut til å ønske å holde
kontakten med Retretten, men samtidig også bygge nettverk utenfor. At dørene alltid er
åpne hos Retretten ser ut til å være veldig viktig for mange. At det er mulig å komme dit
og drikke kaffe, ta en prat eller få akupunktur er noe som ser ut til å gi mange en viktig
følelse av tilhørighet. De har et sted å gå som er et positivt miljø som bidra til at de kan
nå sine mål om rusfrihet og som gir støtte og hjelp hvis man trenger det. Flere
informanter understreker for eksempel at de har fått mye hjelp fra folk på Retretten til å
finne ut av forskjellige praktiske ting knyttet til helse, økonomi, NAV osv.
5.1.1 Kort konklusjon femukers ANTA-kurs og Supporten
Hvis vi på en kort måte skal sammenfatte nyttes av ANTA-kurset, vil vi si:
ANTA-kurset har tilført deltakerne radikalt bedre innsikt i rusmiddelavhengighet, ført
til endret atferd og sterkt reduksjon i rusmiddelbruken, bedret sosiale relasjoner og
bedre mestring av hverdagen.
Deltakere som har gjennomført Supporten har oppnådd rusfrihet og har styrket sine
evner til mestring av hverdag siden femukerskurset. Ikke alle deltakere fra
femukerskurset fortsetter på Supporten. Det skjer en viss seleksjon til Supporten, og
rimeligvis er de mest motiverte for leve rusfritt, som tar Supporten. For denne gruppen
er Supporten et viktig tilbud i tilfriskningsprosessen.
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5.2 Erfaringer fra Supporten
Deltakernes opplevelse av ANTA-kurset var positivt og ga som vist innsikt, forståelse
og endret atferd. Et intensivt kurs på fem uker kan virke stimulerende og sterkt
motiverende til å endre atferd og å prøve ut ny kunnskap. Et spørsmål er om de
endringene som har funnet sted vil vedvare over lengre tid. Vi har ikke hatt anledning til
å opprette en reell kontrollgruppe, men kan sammenligne kursdeltakerne på
femukerskurset med deltakere som tidligere har tatt kurset og som har hatt oppfølging
på Supporten i opp til ett år. Fra denne gruppen har vi seks kvalitative intervju.
Utsagnene fra deltakere på Supporten er svært sammenfallende med de erfaringene
førstegangs deltakere på femukerskurset har gjort seg. Lite tyder på at «effekten» av
kurset har avtatt. Dette er ikke uventet, siden Supporten nettopp skal bidra til å
opprettholde motivasjon og atferdsendringer fra femukerskurset. En mer reell
kontrollgruppe vill vært deltakere som har gjennomført femukerskurset, men som ikke
har deltatt på Supporten. Retretten fører imidlertid ikke journaler eller oppbevarer
identifiserende informasjon om deltakere som har sluttet. Det har derfor vært vanskelig
å nå tidligere deltakere som har sluttet på Retretten. Kravet til å bli med på Supporten er
ønsket om å bli rusfri. Det kan derfor skje en viss seleksjon av deltakere som kommer
videre til Supporten på den måten at de representerer en gruppe som er særlig motivert
for å bli rusfrie. Erfaringer viser at kvinner i større grad enn menn går videre til
Supporten, noe som tyder på en viss seleksjon av kjønn. Dette betyr ikke at menn i
mindre grad lykkes med å endre på sine rusvaner. Ansatte på Retretten observerer at
mange deltakere som ikke tar Supporten, likevel holder kontakt med Retretten og bruker
stedet som et sosialt værested. Dette tyder på at tidligere deltakere er motivert for å
endre sin rusmiddelavhengighet, selv om de ikke deltar på Supporten.
Når vi skal vurdere virkninger av ANTA-kurset for deltakerne, må vi konstatere at
deltakerne ligner mye rusmiddelmisbrukere flest på mange kjennetegn, men har
sannsynligvis en mindre andel som har svært alvorlig misbruk av rusmidler.
Resultatene viser at virkningene av ANTA-kurset er meget positivt for deltakerne, og
dette kan ikke skyldes at deltakerne representerer en helt annen populasjon
rusmiddelmisbrukere enn misbrukere som blir registrert i kommunene eller NAV. Vi
må imidlertid ta høyde for at det skjer en seleksjon av personer som komme til
Retretten. Deltakerne på femukerskurset er trolig mer målrettede og motivert for å
komme ut av sin rusmiddelavhengighet enn andre avhengige. Seleksjon av deltakere til
Supporten er enda mer systematisk, fordi deltakerne her må forplikte seg til å leve
rusfritt. I tillegg er det en systematisk seleksjon på kjønn til Supporten, ved at flest
kvinner velger å gå videre på denne delen av ANTA-kurset.
ANTA-kurset er et meget godt tilbud til rusmiddelavhengige med lang
rusmiddelkarriere, men intervjuer viser at deltakerne er sterkt motivert for å komme ut
av sin avhengighet, og dette kan skille dem fra et tilfeldig utvalg rusmiddelavhengige.
Det må også understrekes at Retretten ikke er det eneste tilbudet til deltakerne. De fleste
har hatt omfattende kontakt med NAV/kommunale tjenester og likeledes med
spesialisthelsetjenesten. Retretter kommer for mange deltakere på toppen av andre
tilbud og behandlingserfaringer. På tross av dette sier deltakerne nesten unisont at
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tilbudet fra Retretten representerer noe nytt og unikt, og er i større grad enn andre
tilbud, et verktøy som de kan bruke i sin hverdag.
Retretten er drevet av tidligere rusmiddelmisbrukere. Dette mener mange deltakere er
en styrke, fordi de ansatte kjenner problemer og utfordringer innenfra og bruker egne
erfaringer som illustrasjoner i kursprogrammet som deltakerne kan kjenne seg igjen i.
Metoder og faglig profil fra ANTA-kurset vil stå helt sentralt i formidlingen selv om
kurstilbydere ikke er tidligere misbrukere, men misbrukererfaring ser ut til å være en
styrke i kontakten med kursdeltakerne.
Retretten har vist at det er mulig å oppnå gode resultater for rusavhengige som vil ut av
sin avhengighet, selv om deltakerne bor hjemme og dermed mangler behandlingsinstitusjonenes beskyttende grenser. Et flertall av deltakerne har hatt behandling i
spesialisthelsetjenesten. På tross av dette representerer ANTA-kurset en ny innsikt i
rusmiddelavhengighet og et nytt verktøy for å mestre avhengigheten.
ANTA-kurset er mindre kostnadskrevende enn døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, men gir gode resultater. ANTA-kurset kan være et effektivt
behandlingsalternativ til rusmiddelavhengige, også personer som har hatt erfaring fra
institusjonsopphold.
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Vedlegg 1
Informasjonsbrev, spørreguide og spørreskjema
6.1 Informasjonsbrev til deltakere i kvalitative intervju
Informasjonsbrev

12. mars 2012
Har du fått hjelp fra Retretten?
International Research Institute of Stavanger (IRIS) skal foreta en undersøkelse av
Retretten og den nytten deltakere har av å delta på ANTA-kurs. Du er valgt ut til å delta i
undersøkelsen. Utvelgelsen er gjort i samarbeid med leder av Retretten, Rita Nilsen og
Mona.
Intervjuet skal handle om den hjelp du mener du har fått gjennom ANTA-kurset og
Support’n. Vi vil spørre deg om du synes du klarer deg bedre sosialt som følge av kurset og
om du har fått bedre kontroll over rusbruk. Vi vil også spørre om din arbeidssituasjon og
om kontakten med Retretten har hjulpet det i forhold til jobb og andre forhold. Vi vil
gjerne vite noe om dine synspunkter på kurset, hva som har fungert bra og som kunne vært
bedre.
Du vil komme i kontakt med en forsker fra IRIS etter at Retretten har spurt deg om du vil
delta i undersøkelsen. All informasjon du gir vil bli behandlet konfidensielt, og det er bare
forskerne som er involvert i prosjektet som har tilgang til informasjonen. Resultatene fra
undersøkelsen vil bli offentliggjort i en rapport, og all informasjon vil bli anonymisert. Det
vil si at ingen personnavn blir oppgitt, og ingen uttalelser blir gjengitt på måter som gjør det
mulig å identifisere deg eller andre som deltar i undersøkelsen. Prosjektet avsluttes
31.12.2012.
Prosjektet er meldt til Personvernombudet v/Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste
(NSD). Deltakelsen er selvsagt helt frivillig. Alle som er med har også anledning til å trekke
seg fra undesøkelsen så lenge den pågår, dersom de skulle ønske det. Prosjektet er
finansiert av Stiftelsen Scheibler som også støtter Retretten.
Forskerne fra IRIS er Ida Holth Mathiesen og Terje Lie. Du kan treffe en av oss på telefon
51 87 50 00/direkte innvalg: 51 87 51 26 (Terje), 51875036 (Ida). e-post: tl@iris.no
Med vennlig hilsen
International Research Institute of Stavanger AS
Terje Lie

Ida Holt Matiesen
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6.2 Intervjuguide til deltakere på ANTA-kurs
1. Har du deltatt på ANTA kurs tidligere eller hatt oppfølging (support) fra Retretten
(Supporten)? Du kan sette flere kryss.
1.1. Hvor lenge har du deltatt på Supporten?
1.2. Har du i løpet av det siste året vært innlagt i det vi kan kalle et kontrollert
miljø? I så fall hvor?
2. Lever du i dag av lønnet arbeid, trygdeytelser eller annet? (kan sette flere kryss).
2.1. Hva har vært din forsørgelse det siste året. (kan sette flere kryss).
3. Hva har vært din viktigste inntektskilde de siste 30 dagene?
4. Hvor mange mennesker er avhengig av deg som forsørger (f.eks. bidragsplikt)?
5. Hvilke behov har du i forbindelse med forsørgelse generelt?
6. Har du eller har du hatt utfordringer eller bekymringer i forbindelse med din
nåværende jobb eller kvalifisering til jobb? I så fall hvilke?
7. Hvor lang yrkeserfaring har du?
8. Hva regner du som ditt hovedyrke?
9. Har deltaking på supporten vært til hjelp til i forbindelse med din nåværende jobb
eller kvalifisering til jobb? Sett ett kryss.
9.1. På hvilken måte har Supporten vært til hjelp, egne kommentarer:
10. Har du fått hjelp fra andre (enn Retretten) i forbindelse med arbeid eller
kvalifisering?
10.1.

I så fall hvem og hva slags hjelp:

11. Er du for tiden i gang med utdanning/opplæring?
12. Har deltaking på Supporten eller ANTA-kurset vært til hjelp til i forbindelse med å
komme i gang med videre utdanning eller planer om å ta utdanning? Sett ett kryss.
12.1.

På hvilken måte har Supporten/ANTA vær til hjelp

12.2. Har hjelp du fått i forbindelse med utdanning/opplæring fra andre (enn
Retretten)?
12.3.

I så fall hvem og hva slags hjelp:

13. Hvor ofte har du drukket alkohol det siste året? (Sett kryss)
14. Hvor mange alkoholenheter drakk du vanligvis en dag du drakk alkohol det siste
året?
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15. Hvor ofte har du drukket 6 alkoholenheter (f. eks. 6 glass brennevin, 4 cl) eller mer
det siste året?
16. Har du brukt illegale rusmidler siste året?
17. Hvor mange måneder har din lengste periode med rusfrihet vart etter eventuell
behandling?
18. Har deltaking på dette ANTA-kurset vært til hjelp mot alkoholforbruk?
18.1.

På hvilken måte har kurset vært til hjelp?

19. Har deltaking på dette ANTA-kurs vært til hjelp mot bruk av illegale rusmidler?
19.1.

På hvilken måte har kurset vært til hjelp?

20. Har deltaking på dette ANTA-kurset vært til hjelp mot bruk av reseptbelagte
beroligende eller smertestillende legemidler eller sovemidler/hostemikstur som
rusmiddel?
20.1.

På hvilken måte har kurset vært til hjelp?

21. Har du de siste 30 dagene vært plaget eller bekymret for bruk av alkohol eller andre
rusmidler (stoff/medikamenter)?
22. Hvor viktig er det for deg å få hjelp for problemer med alkohol?
23. Hvor viktig er det for deg å få hjelp for problemer med stoff eller medikamenter?
24. Har din deltaking på dette kurset ført til endringer i din bruk av alkohol eller andre
rusmidler? (Flere kryss)
24.1. Egne kommentarer til hvordan kurser har hatt betydning for bruk av alkohol
eller andre rusmidler:
25. Har tidligere du hatt behandling eller hjelp for rusmiddelproblemer? Sett kryss
26. Hva er din erfaring, har du opplevd om perioder med tilbakefall med dårlig kontroll
over rusbruken er blitt lengre eller kortere? Gjelder tidligere behandling for
rusproblemer (se forrige spørsmål)
27. Hva er din erfaring etter at du begynte på ANTA kurset, har du opplevd perioder
med tilbakefall med dårlig kontroll over rusbruken?
28. Hvordan vurderer du din egen fysiske helse sånn i alminnelighet. Vil du si at den er
meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
29. Hvordan vurderer du din egen psykiske/mentale helse sånn i alminnelighet. Vil du si
at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
30. Har du eller har hatt behov for hjelp i forbindelse med din psykiske eller fysiske
helse?
31. Har deltaking på dette ANTA-kurset hatt betydning for din fysiske eller
psykiske/mentale helse? (Flere kryss)

- 48 -

International Research Institute of Stavanger AS

www.iris.no

32. Har du i løpet av det siste året hatt kontakt med noen av de tilbud eller instanser
nevnt nedenfor., Hva synes du i så fall om nytten av kontakten eller oppholdet? Sett
kryss for det som passer.
33. Hva synes du om den kontakten eller oppholdet du har fått?
34. Hvordan bor du nå? (Kan sette flere kryss, hvis institusjon og bolig ellers)
35. Har du eller har du hatt noen utfordringer i forbindelse med bolig/boligforhold?
36. Har deltaking på Supporten og siste ANTA-kurs vært til hjelp til i forbindelse med å
skaffe et sted å bo?
36.1. På hvilken måte har Support og siste ANTA kurs vært til hjelp, egen
kommentar:
37. Hvem bor du sammen med nå (kan sette flere kryss)
38. Hvordan vil du si at du nå mestrer dagliglivets aktiviteter, nevnt nedenfor?
39. Har du kjent et behov for å få hjelp til å mestre noen av dagliglivets aktiviteter nevnt
ovenfor.
40. Har deltaking på Supporten og siste ANTA-kurset vært til hjelp i forbindelse med
mestring av dagliglivets aktiviteter
40.1.

På hvilken måte har Supporten vært til hjelp?

41. Hva er eller har vært (eventuelt) de største utfordringene i kontakten med familie og
venner.
42. Har deltaking på dette ANTA-kurset vært til hjelp med å forbedre kontakt med nær
familie venner eller andre?
42.1.

På hvilken måte har ANTA kurset vært til hjelp. Egne kommentarer:

43. Hvordan vurderer du din egen fysiske helse sånn i alminnelighet. Vil du si at den er
meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
44. Hvordan vurderer du din egen psykiske/mentale helse sånn i alminnelighet. Vil du si
at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
45. Har deltaking på Supporten og siste ANTA-kurs hatt betydning for din fysiske eller
psykiske/mentale helse?
46. Hva er din erfaring, har du opplevd perioder med tilbakefall med dårlig kontroll
over rusbruken eller tidligere behandling for rusproblemer?
47. Har deltaking på Supporten/siste ANTA-kurs hatt noen betydning for
tilbakefallsperioder, f eks lengde eller hyppighet?
48. Hvordan vil du beskrive din bevissthet om helserisiko ved bruk av alkohol eller
andre rusmidler?
49. Har deltaking på dette ANTA-kurset hatt betydning for din bevissthet om
helserisiko ved bruk av alkohol eller andre rusmidler?
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50. Hvilken nytte har du hatt av kontakt med Retretten (kurs og/eller Support)?
51. Er du tiltalt, domfelt eller har sonet for forbrytelser? (kan sette flere kryss)
52. Er du kvinne eller mann?
53. Din alder?
54. Din sivilstatus?
55. Har du daglig omsorg for barn under 18 år?
56. I hvilken kommune bor du _______________
57. Hva er din høyeste utdanning?
58. Hvor lang yrkeserfaring har du?
59. Hvordan vurderer du nytten av din siste kontakt med Retretten sammenlignet med
tidligere kontakt (Kurs og/eller support).
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6.3 Spørreskjema

Spørreskjema
Til deltakere på ANTA-kurs våren 2012
23.05.12
Informasjon om undersøkelsen
International Research Institute of Stavanger (IRIS) skal foreta en undersøkelse av
Retretten og den nytten deltakere har av å delta på ANTA-kurs. Vi ber deg svare på
spørreskjemaet som følger.
All informasjon du gir vil bli behandlet konfidensielt, og det er bare forskerne som er
involvert i prosjektet som har tilgang til informasjonen. Resultatene fra undersøkelsen vil
bli offentliggjort i en rapport, og all informasjon vil bli anonymisert. Det vil si at ingen
personnavn blir oppgitt, og ingen uttalelser blir gjengitt på måter som gjør det mulig å
identifisere deg eller andre som deltar i undersøkelsen. Prosjektet avsluttes 31.12.2012.
Prosjektet er meldt til Personvernombudet v/Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste
(NSD). Deltakelsen er selvsagt helt frivillig. Alle som er med har også anledning til å trekke
seg fra undesøkelsen så lenge den pågår, dersom de skulle ønske det. Prosjektet er
finansiert av Stiftelsen Scheibler som også støtter Retretten.
Forskerne fra IRIS er Ida Holth Mathiesen og Terje Lie. Du kan treffe en av oss på telefon
51 87 50 00/direkte innvalg: 51 87 51 26 (Terje), 51875036 (Ida). e-post: tl@iris.no,
idhm@iris.no
Med vennlig hilsen
International Research Institute of Stavanger AS
Terje Lie
Prosjektleder IRIS
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1. Hvorfor ønsket du å delta på dette femukers ANTA-kurset? Ta stilling til
utsagnene nedenfor.
I liten
eller
ingen
grad

I noen
grad

I stor
grad

Usikker

Ikke
aktuelt/
Ikke
behov

Ønsket hjelp til å komme ut av min
rusmiddelavhengighet
Ønsket bedre forståelse av rusmiddelavhengighet
Ønsket hjelp til å komme i lønnet arbeid
Ønsket hjelp til å komme i gang med
arbeidskvalifisering
Ønsket hjelp til å klare meg bedre i dagliglivet
Ønsket hjelp til å skaffe meg bolig (leie eller eie)
Ønsket hjelp til å få bedre sosiale relasjoner til
familie eller nære kjente

2. I hvilken grad har ANTA-kurs bidratt til forholdene nevnt nedenfor? (Sett kryss)
I liten
eller
ingen
grad
Innsikt i rusmiddelavhengighet
Kunnskap om tilbakefallssignaler om
rusmiddelmisbruk
Kunnskap om abstinenser
Kontroll over min rusmiddelavhengighet
Å styrke meg psykisk
Å styrke meg fysisk
Å motivere meg til videre behandling av
min rusmiddelavhengighet
Å styrke min selvfølelse
At jeg setter positive mål for livet mitt
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3. Har du benyttet deg av Retretten sitt tilbud om akupunktur? I så fall hva synes
du om dette?

 Ja

 Nei

Gå til spørsmål 5

Hvis JA på spørsmål 3, gå til neste spørsmål (4)
4. Hva synes du om akupunkturen?
Det har vært til god hjelp for å håndtere abstinenser
Har vært avslappende
Har vært beroligende
Har virket negativt på meg
Usikker på virkning av akupunktur
Jeg har ikke merket noen særskilt effekt
Andre svar:
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5. I hvilken grad har ANTA-kurs bidratt på områdene nevnt nedenfor? Ta stilling til
utsagnene.
Liten eller
ingen grad

I noen
grad

I stor
grad

Usikker

Ikke
aktuelt/

ANTA-kurs har bidratt til å:

ikke
behov

- bedre sosiale relasjoner til familie
- bedre sosiale relasjoner til venner
-holde orden i egen bolig
-holde orden på personlig økonomi
-holde avtaler
-komme i gang med arbeidskvalifisering
-komme i lønnet arbeid
-beholde min jobb
-redusere sykemeldinger
-komme i gang med utdanning eller
opplæring
-ha et godt kosthold

6. Har tidligere du mottatt behandling eller hjelp for rusmiddelavhengighet?
Ja Hvis JA, gå til spørsmål 7.
Nei Gå til spørsmål 8.
7. Har du tidligere mottatt hjelp eller behandling fra noen av stedene nevnt
nedenfor, og hva synes du om nytten av kontakten med tanke på reduksjon eller
kontroll av din rusmiddelavhengighet? (Kryss av for det som passer)
Type hjelp eller behandling:

Antall
ganger/
opphold

Avrusning
Poliklinisk behandling
Behandling på døgninstitusjon
Annen behandling for
rusmiddelavhengighet
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8. Har du i løpet av det siste året hatt kontakt med tilbud eller instanser nevnt
nedenfor. Hva synes du i så fall om nytten av kontakten? Sett kryss for det som
passer.
Tjeneste løpet av
det siste året,
kryss av

Mottatt tilbud eller tjeneste fra:
Hjelp fra NAV i et arbeidsforhold jeg har
Hjelp fra NAV til å komme i arbeid
Jevnlig samtalekontakt med ansatt i NAV/kommune
Rehabiliteringstilbud fra kommune/bydel for
rusmiddelproblem
Oppfølging i egen bolig fra kommune
Dagtilbud fra kommune/bydel/privat utenom
Retretten
Boligkontor i bydel/kommune for å skaffe bolig
Kriminalomsorg i frihet

9. Hvilke/hvilke typer rusmidler mener du at du er du avhengig av?
Sett kryss
for det som
passer
Alkohol
Illegale stoffer
Medikamenter
Blanding av flere
Ingen
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10. Hvor ofte har du drukket alkohol de siste 3 måneder og det siste året ellers? (Sett
kryss)
Siste 3 mnd.

Siste året
ellers

Aldri
1 gang i måneden eller mindre
2-4 ganger i måneden
2-3 ganger i uken
4 eller flere ganger i uken
11. Har du brukt illegale rusmidler de siste 3 måneder og det siste året ellers?
Siste 3 mnd.

Siste året
ellers

Aldri
1 gang i måneden eller mindre
2-4 ganger i måneden
2-3 ganger i uken
4 eller flere ganger i uken

12. Har din deltaking på dette ANTA-kurset eller tidligere kontakt med Retretten
(kurs/support) ført til endringer i din bruk av alkohol eller andre rusmidler?
Ja, jeg er i dag helt rusfri
Ja, jeg har hatt en sterk reduksjon i bruk av rusmidler
Ja, jeg har hatt noe reduksjon i bruk av rusmidler
Jeg har fått kortere tilbakefallsperioder
Nei, det har ikke vært noen reduksjon i bruk av rusmidler
Jeg er usikker på om det har skjedd noen endring i min bruk av
rusmidler
Andre svar
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13. Hva har vært din inntektskilde det siste året? (Kan sette flere kryss).
Lønnet arbeid, 100 % stilling

Andre økonomiske ytelser fra NAV

Lønnet arbeid, mindre enn
hel stilling

Studielån

Sykepenger

Forsørget av andre (ektefelle, familie
eller venner)

Dagpenger
arbeidsledighet

Salg av illegale rusmidler

ved

Arbeidsavklaringspenger

Annen inntektskilde

Økonomisk sosialhjelp
Uføretrygd

14. Hva har vært din viktigste inntektskilde de siste 30 dagene?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Hvor mange mennesker er avhengig av deg som forsørger (f.eks. bidragsplikt)?
Antall personer: ----------------------16. Hvor lang yrkeserfaring har du?
Ingen
Under 5 år
5 – 10 år
10 – 20 år
20 år eller mer

17.Hva regner du som ditt hovedyrke?
…………………………………………………………………………………………..

18. Hvordan vurderer du din egen fysiske helse sånn i alminnelighet. Vil du si at
den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller svært dårlig?
Meget god

God

Verken god
eller dårlig
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19. Hvordan vurderer du din egen psykiske/mentale helse sånn i alminnelighet. Vil
du si at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller svært dårlig?
Meget god

God

Verken god
eller dårlig

Dårlig

Svært dårlig

20. Hvordan bor du/har bodd de siste 30 dagene? (Kan sette flere kryss, hvis
institusjon og bolig ellers)
Leier bolig privat (leilighet, kollektiv eller annet)
Har rehabiliteringsbolig fra kommunen
Leier annen bolig av kommunen
Eier egen bolig
Bor hos familie eller venner
Bor på hospits
Bor midlertidig på institusjon for rusbehandling
Har midlertidig opphold på institusjon for omsorg
Ikke fast bopel
Fengsel
Annen bolig:______________________________________
21. Hvem bor du sammen med nå (kan sette flere kryss)
Bor sammen med ektefelle/samboer og barn under 18 år
Bor sammen med ektefelle/samboer og barn over 18 år
Bor sammen med ektefelle/samboer, uten barn
Bor sammen med annen familie
Bor sammen med venner
Bor alene med barn under 18 år
Bor alene med barn over 18 år
Bor alene
Bor sammen med andre
Andre svar:____________________________________
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22. I hvilken grad har deltaking på ANTA-kurset hatt betydning for din kunnskap
om rusmiddelavhengighet?
Liten eller
ingen grad

Noen grad

Stor grad

Verken liten
eller stor
grad

23. Egne kommentarer
rusmiddelavhengighet

om

kursets

betydning

Usikker

Svært stor
grad

for

din

forståelse

av

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………

24. Har du deltatt på ANTA kurs tidligere eller hatt oppfølging fra Retretten.
Har ikke deltatt på Retretten tidligere, dette er den
første gangen
Har deltatt på femukers ANTA-kurs tidligere

Antall ganger:

Har deltatt på Supporten tidligere

Antall ganger:

25. Har du planer om å delta på Support eller oppfølging fra Retretten etter dette
kurset?
Ja, har planer om å delta
Nei, har ingen planer om det
Usikker, har ikke bestemt meg

26. Er du tiltalt, domfelt eller har sonet for forbrytelser? (kan sette flere kryss)
Ingen av delene
Tiltalt, men ikke domfelt
Domfelt
Sonet i fengsel
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27. Er du
Kvinne

Mann

28. Din alder
Under 20 år
20 – 24
25 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 år eller over

29.Er du
Ugift (aldri vært gift)
Gift
Skilt/separert
Enke, enkemann
Samboer

30.Har du daglig omsorg for barn under 18 år?
Ikke omsorg for barn under 18 år
Ett barn
To barn
Flere enn to barn

31. I hvilken kommune eller bydel bor du?
…………………………………………………………………………………………….
.
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32. Hva er din høyeste fullførte utdanning?
Ungdomsskole
Videregående skole
Fagbrev
Høgskole eller universitet (Lavere grad)
Høgskole eller universitet (Høyere grad)
Annen fullført utdanning _______________

Til slutt: her kan du gi en samlet vurdering av ANTA-kurs og din kontakt med
Retretten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takk for hjelpen
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Vedlegg 2 Tabeller
Tabell 10. Hvorfor ønsket du å delta på ANTA-kurset

Prosent
Ønsket hjelp til å komme ut av min

I liten grad

rusmiddelavhengighet

i noen grad

11,8

I stor grad

82,4

Usikker

,0

5,9

Ikke aktuelt/ Ikke behov

,0

Ønsket bedre forståelse av

I liten grad

,0

rusmiddelavhengighet

i noen grad

5,9

I stor grad

94,1

Ønsket hjelp til å komme i lønnet arbeid

Usikker

,0

Ikke aktuelt/ Ikke behov

,0

I liten grad

6,7

i noen grad

26,7

I stor grad

46,7

Usikker
Ikke aktuelt/ Ikke behov

6,7
13,3

Hvorfor ANTA-kurs? Ønsket hjelp til å

I liten grad

komme i gang med arbeidskvalifisering

i noen grad

21,4

I stor grad

57,1

Usikker

,0

7,1

Ikke aktuelt/ Ikke behov

14,3

Ønsket hjelp til å klare meg bedre i

I liten grad

11,8

dagliglivet

i noen grad

11,8

I stor grad

76,5

Usikker

,0

Ikke aktuelt/ Ikke behov

,0

Hvorfor ANTA-kurs? Ønsket hjelp til å

I liten grad

13,3

skaffe meg bolig (leie eller eie)

i noen grad

6,7

I stor grad

20,0

Usikker
Ikke aktuelt/ Ikke behov

,0
60,

Ønsket hjelp til å få bedre sosiale

I liten grad

6,3%

relasjoner til familie eller nære kjente

I noen grad

31,3

I stor grad

50,0

Usikker
Ikke aktuelt/ Ikke behov
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Tabell 11. Forhold ANTA-kurset har bidratt til

Column N %
Innsikt i rusmiddelavhengighet

I liten grad

0%

I noen grad

11%

Kunnskap om tilbakefallssignaler om

I liten grad

0%

rusmiddelmisbruk

I noen grad

17%

Kunnskap om abstinenser

I liten grad

0%

I noen grad

6%

Kontroll over min

I liten grad

0%

rusmiddelavhengighet

I noen grad

13%

Å styrke meg psykisk

I liten grad

6%

I noen grad

18%

I liten grad

24%

I noen grad

18%

Å motivere meg til videre behandling

I liten grad

6%

av min rusmiddelavhengighet

I noen grad

24%

Å styrke min selvfølelse

I liten grad

6%

I noen grad

31%

I liten grad

6%

I noen grad

13%

Å styrke meg fysisk

At jeg setter positive mål for livet mitt
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Tabell 12. Forhold ANTA-kurset har bidratt til. Andel som spørsmålet ikke var aktuelt
for.
I liten grad

Ikke aktuelt

Prosent

I noen eller
stor grad
Prosent

12

53

24

19

50

13

3 holde orden i egen bolig

25

50

25

4 holde orden på personlig økonomi

25

56

18

5 holde avtaler

13

68

13

6 komme i gang med arbeidskvalifisering

25

31

19

7 komme i lønnet arbeid

38

13

31

8 beholde min jobb

31

13

56

redusere sykemeldinger

27

7

60

komme i gang med utdanning eller opplæring

13

69

19

-

86

13

1 bedre sosiale relasjoner til familie
2bedre sosiale relasjoner til venner

11 ha et godt kosthold
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Tabell 13. Inntektskilde siste året?

Antall

Prosent av
tilfeller*

Inntektskilde - Lønnet arbeid, 100 % stilling

2

11

Inntektskilde - Lønnet arbeid, mindre enn hel stilling

0

-

Inntektskilde - Sykepenger

0

-

Inntektskilde - Dagpenger ved arbeidsledighet

3

17

Inntektskilde - Arbeidsavklaringspenger

9

50

Inntektskilde - Økonomisk sosialhjelp

0

-

Inntektskilde - Uføretrygd

5

28

Inntektskilde - Andre økonomiske ytelser fra NAV

1

6

Inntektskilde - Studielån

0

-

Inntektskilde - Forsørget av andre

1

6

Inntektskilde - Salg av illegale rusmidler

1

6

Inntektskilde - Annen inntektskilde

1

6

23

128

I alt
*) En person kan ha krysset av for flere inntektskilder
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