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1 Innledning  

Dette er en prosjektrapport i forhold til prosjektmidler fra Husbanken avd. Hammerfest. 

Rapporten omhandler prosjektet: Fagutvikling i ettervernet i Alta kommune.  

 

Prosjektets mål er: 

Utvikle kompetanse og metoder som for bruker sikrer et godt ettervernstilbud, samt etablere 

et godt og effektivt samarbeidsklima mellom første og andrelinjetjeneste. For å avgrense 

prosjektet har vi valgt å bruke søkere til, og beboere på Ettervernsboligen som undersøkelses 

felt. Vi mener våre funn kan ha overføringsverdi til ettervern generelt i kommunen, samt i 

forhold til samarbeid med spesialisthelsetjenesten innenfor rus/psykiatri. Vi har i prosjektet 

utarbeidet en arbeidsmodell for ettervernsarbeidet i rustjenesten. Modellen er et forsøk å vise 

hvordan rustjenesten i Alta kommune nå, etter utløpet av prosjektet, jobber i forhold til saker 

som er i skjæringspunktet mellom 1. og 2. linjetjenestene. 

 

Fagutviklerprosjektet mottar tilskudd fra Husbanken avd. Hammerfest for et år, perioden 

2009-2010. Målgruppen som prosjektet omhandler er personer fra Alta kommune som 

kommer fra rusbehandling til Ettervernsboligen, og som ønsker hjelp til å opprettholde og 

videreføre endringer de har bestemt seg for under oppholdet i spesialisthelsetjenesten. 

 

I utgangspunktet var dette et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune og 

Finnmarkskollektivet. Der Alta kommune representerte 1. linjen og Finnmarkskollektivet 2. 

linjetjenesten. Prosjektgruppen bestod av representanter fra Finnmarkskollektivet og Alta 

Kommune. Finnmarkskollektivet med leder og fagansvarlig ved kollektivet. Alta Kommune 

med Rådmann, Helse og sosialsjef, Sosialleder/ prosjektleder og en saksbehandler fra 

sosialtjenesten.  

 

Det ble ansatt en Fagutvikler i 50 % stilling som ble kombinert med ordinær saksbehandling 

på Nav. Fagutvikler deltok i de ukentlige fagmøtene på Ettervernsboligen i prosjektperioden. 

 

For å finne ideer og inspirasjon til å komme videre i arbeidet, ble det i startfasen innhentet 

informasjon om ulike typer prosjekt innenfor vårt ”studiefelt”. Av disse valgte vi ut et 

prosjekt vi ville besøke og lære mer av. Det ble gjennomført en studiereise til Valdres, der 

DPS, Nav og en lokal attføringsbedrift drev prosjektet: Valdres kompetansesenter. Noe av det 
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prosjektet i Alta tok med videre inn i arbeidet vårt, var Valdresprosjektets fokusering på nært 

samarbeid mellom offentlige aktører og brukermedvirkning. Spesielt ble det framhevet 

samtaler, friluftsliv, fysiske aktiviteter og sosial trening. Videre, personalets holdninger og 

kompetanse, sammensetningen av pasientbelegget og samarbeid mellom 1. og 2. 

linjetjenestene. Disse satsningsområdene har og vært spesielt fokus på i Ettervernsprosjektet i 

Alta, både på drift av boligene og i fagutvikling og fagutøvelse. På studiereisen deltok en 

representant fra Finnmarkskollektivet og to representanter fra Alta Kommune. 

 

Finnmarkskollektivet trakk seg etter en tid ut av prosjektet som eier, men ville fortsatt delta 

ved behov for faglig innspill. Prosjektet vurderte at disse faglige innspillene og kontakt med 

andre deler av spesialisthelsetjenesten var tilstrekkelig for å sikre faglig bredde i prosjektet: 

Fagutvikling i ettervernet i Alta Kommune.  

 

Ettervernsoppgavene for rusmisbrukere er i Alta kommune lagt til rustjenesten i Nav Alta. 

Rustjenesten består av to ruskonsulenter, en miljøarbeider og de to miljøterapeutene ved 

Ettervernsboligen. Ettervernsboligene som et av tiltakene innen ettervern for rusmisbrukere i 

Alta, er formelt organisert under Nav Alta. Organiseringen medfører både fordeler og 

bakdeler. Nærheten til Nav gir relativt god tilgang til tiltakskjeden i Nav, og gir kanskje større 

fokus innad i Nav på å bidra med tiltak overfor brukere av rustjenesten. Bakdelen ved 

organiseringen under Nav har vært at de ansatte på ettervernsboligen formelt har vært en del 

av Nav, men de har ikke hatt direkte tilgang til Nav Alta og Alta kommunes tiltaksapparat, 

datasystemer og kontorer.  

 

I slutten av 2010 ble imidlertid Ettervernsboligen gitt tilgang til sosialtjenestens datasystem, 

slik at miljøterapeutene nå kan journalføre direkte inn i fagprogrammet som sosialtjenesten i 

Nav benytter. Tilgangen effektiviserer kontakten mellom miljøterapeutene og 

ruskonsulentene, samt Nav generelt. Tilgangen åpner og for at terapeutene kan benyttes ved 

behov, i forhold til brukere av rustjenesten generelt, og ikke bare i forhold til de som bor i 

Ettervernsboligen. Det er prosjektets vurdering at felles datasystem med sosialtjenesten i Nav 

Alta har gitt bedre faglig kvalitet ved Ettervernsboligen. Det er derfor etter vår vurdering 

viktig at denne tilgangen videreføres.  

 

Fagutviklingen skal/bør føre fram mot en kvalitetsøkning av ettervernstilbudet til de som har 

mottatt behandling fra spesialisthelsetjenesten. Det har derfor vært viktig for oss i prosjektet å 



 5 

gjennomføre en brukerundersøkelse blant de som mottar ettervern fra rustjenesten, for å finne 

nærmere ut hvilke meninger og tanker de har om tilbudet de får fra Alta Kommune. Vi har 

gjennomført brukerundersøkelsen i form av dybdeintervju. Vi ønsket å gi tilbud om deltakelse 

i undersøkelsen til alle som har gjennomført behandling ved rusbehandlingsinstitusjoner. Vi 

fikk kontakt med seks stykker og fem av disse ville bli intervjuet.  

 

Vi i prosjektet så det som viktig å få personer som ikke var direkte tilknyttet hjelpeapparatet 

til å gjennomføre intervjuene. Vi mente at dette ville være kvalitetssikrende i forhold til 

eventuell påvirkning av intervjuobjektene. Nav Alta hadde praksisstudenter fra sosialarbeider 

linja ved Høgskolen i Finnmark høsten 2010, prosjektet var så heldige at studentene stilte opp 

og gjennomførte intervjuene. 

 

I det daglige virket og i prosjektsammenheng, er det de ansatte i rustjenesten som kommer 

brukerne av ettervernet nærmest. Rustjenesten er de som ser brukernes ”hverdagsliv” på nært 

hold, og som oftest får høre deres meninger og tanker om ettervernet. Rustjenesten har 

kontinuerlig i prosjektperioden involvert og opplyst fagutvikler i ukentlige møter, om 

utviklingen i fagfeltet.  

 

Vi har i denne rapporten valgt å basere oss teoretisk på Arbeidsrapport 2003: 3 Høgskolen i 

Østfold: Evaluering av ettervernet i Fredrikstad: Faglig rapport.  

 

Samarbeidsinstanser rund brukerne som vi har vært i kontakt med er fra 1. og 2. 

linjetjenestene. Det vil si, Alta Kommune ved barnevern, helse, psykiatrisk enhet. Sigma 

Nord, Jansnes, Finnmarkskollektivet, Restart ved UNN dvs. tidligere Troms Klinikken og 

Færingen terapeutiske samfunn. DPS Vest-Finnmark og selvhjelpsorganisasjonen Marborg og 

RIO-NORD i Tromsø.  

 

Prosjektet vil rette en stor takk til Kirsti Marie Nilsen ved Nav Alta, som har stått for 

fotoillustrasjoner og Vidar Thomassen ved IKT avd. Helse og Omsorg, som har redigert 

forsiden av prosjektrapporten. Videre vil vi takke alle som bidratt med verdifulle innspill og 

deltaking i arbeidet med å ferdigstille denne prosjektrapporten, ingen nevnt ingen glemt. 
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2 Erfaringer 

Vi har noe erfaring med at brukere sine vurderinger av ettervernet er farget av hvilket 

behandlingsopplegg de har hatt i institusjon. En bruker som hadde opphold på Klinikken så på 

rammene i Ettervernet som åpen soning, i forhold til det han var vant til fra 

behandlingsinstitusjonen: ”Etter at han testet positiv på alkotesten, fikk han sin første 

advarsel om at det ikke var tillat. Det ble gjort en avtale med han at han tok alkotesten ofte. 

Brukeren av ettervernet foreslo dette selv fordi han mente at det kunne hjelpe han å holde seg 

edru. Ca. to uker etter den positive alkotesten, syntes han opplegget rundt ettervernet minte 

han om åpen soning”. (Informasjon fra rustjenesten). 

 

En annen bruker av ettervernet, med behandlingserfaring fra Klinikken rapporterte 

terapeutene dette: ” Bruker av ettervernet avsluttet forholdet til rustjenesten, fordi denne ikke 

kunne ha aktive rusmisbrukere på besøk uten at denne følte seg overvåket”. (Informasjon fra 

rustjenesten). 

 

De som har fått behandling gjennom tidligere Troms Klinikken synes å ha noe vanskeligere 

for å tilpasse seg de regler/ struktur som er satt i ettervernet, enn de som har vært i terapeutisk 

samfunn som Færingen. De som har hatt opphold i terapeutiske samfunn har forholdt seg til 

regler/ pålegg under behandling, som kan sammenlignes med de reglene de møter i 

Ettervernet. Hvorfor det er slike forskjeller kan vi ikke si noe eksakt om. Vi konstaterer at vi 

har disse erfaringene, og at vi må forholde oss til bruker av ettervernet og behandlingssted på 

en slik måte at dette gagner bruker i størst mulig grad men og ivaretar rustjenestens behov for 

å gi et likt tilbud til like saker. 

 

Vår erfaring er at samarbeidet med Boligstiftelsen i Alta er godt, inntak i kommunale boliger 

og husleiekontrakter blir umiddelbart skrevet, samt at mangler og reparasjoner blir tatt hånd 

om umiddelbart. 

 

Samarbeidet med Nav rundt brukere av ettervernet, har vært positivt. Brukere har fått tilbud 

om aktive tiltak, som Kvalifiseringsprogram, arbeidspraksis med lønnstilskudd, deltakelse i 

arbeidsmarkedsbedrift og det er gitt tilbud om kurs og skolegang via nav Alta. 
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Prosjektets faglige tilnærming til ettervern for rusbehandlede, blir lagt merke til på en positiv 

måte av våre samarbeidsparter i behandlingsapparatet. Vi har hatt i gode samarbeids 

erfaringer med UNN Restart og Jansnes, DPS og andre. Vi har og møtt representanter fra 

Restart og fra selvhjelpsgruppene Marborg og Rio Nord i Tromsø. 

 

I samarbeid med rus-/psykiatri institusjoner så langt, har vi opplevd at personer i ettervernet 

hurtig tas inn til re-opphold i behandlingsinstitusjon. Dette har medført at kun en person har 

hatt tilbakefall til aktiv rusmisbruk i prosjektperioden.  

 

De to ruskonsulentene i Alta kommune har en sentral rolle i forhold til ettervern. 

Arbeidsformen er å følge opp bruker når denne har tatt kontakt, herav egen kontakt, pårørende 

eller behandlingsinstitusjon. Arbeidsoppgavene består i kartlegging, råd og veiledning, 

innsøking til institusjon. Ruskonsulentene har ofte den koordinerende rolle ved bruk av IP. 

Ruskonsulentene har en omfattende rolle både når bruker får kommunale tjenester og eller når 

bruker oppholder seg på behandlingsinstitusjon 

 

3 Teoretisk forankring 

3.1 Hva er ettervern 

Med ettervern menes det følgende: 

 

”systematisk oppfølgingstiltak for en gruppe av personer som har gjennomgått en eller annen 

form for spesialisert behandling for et rusproblem. Siktemålet er å lette tilpasning til et 

normalt samfunnsliv”. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3) 

 

3.2 Tilbakefall 

Ved fundamental endring av rusatferd, er tilbakefall til tidligere atferd ganske vanlig. Mange 

bruker ordet ”sprekk” om slike situasjoner. Ordet gir assosiasjoner til noe som har gått i 

stykker. I all ettervernsvirksomhet må man være forberedt på tilbakefall. Det har da stor 

betydning hva slags oppfatning man har av fenomenet og hva slags konsekvenser som gis. 

Tilbakefall må ikke bli en varig eksklusjonsgrunn fra ettervernet. (Høgskolen i Østfold. 

Arbeidsrapport 2003:3) 
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3.3 Habilitering/ rehabilitering 

Habilitering dreier seg om å gjøre en person i stand til å mestre noe de ikke har kunnet 

tidligere. Det dreier seg altså om en mer fundamental oppbygging av kunnskaper og 

ferdigheter. 

 

Rusmisbrukere vil oftest ha behov for en kombinert habiliterings- og rehabiliteringsprosess. 

Det er vanlig å gå ut fra at det er en sammenheng mellom behovene og det tidspunkt da 

rusbruken begynte å ta overhånd. Jo tidligere man har startet sin ruskarriere, jo mindre finnes 

det å rehabilitere til. Mange av de ferdighetene og den kunnskapen man skulle ha ervervet for 

eksempel gjennom tenårene uteble, man kvalifiserte seg som rusmisbruker i stedet. 

Tilsvarende er det vanlig å tenke seg at en person som har noe utdanning, har vært i arbeid 

eller har hatt familie, da trenger å bli rehabilitert tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå. 

(Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3) 

 

3.4 Empowerment 

Begrepet dekker et spekter av prosesser knyttet til det å få tilbake kraft eller styrke etter 

avmektighet. Tilsvarende ord er vanskelig å finne på norsk, men beskriver på mange måter ett 

av kjernepunktene i mye rehabiliteringsarbeid. 

 

Rusmisbrukere føler ofte stor avmakt i forhold til samfunnet. De har lav status, lavere 

utdanning enn gjennomsnittet og kjenner seg ofte stigmatisert og utstøtt av det gode selskap. 

At mange har en røff atferd i kontakt med hjelpeapparatet og øvrige omgivelser, gjør ikke 

saken bedre. 

 

Bak dette ligger det ikke sjelden en sammensatt hjelpeløshet. Avvikende verdisystem og 

mangel på adekvat kompetanse når det gjelder formalkunnskap, yrke og sosial omgang, gjør 

ofte kontakten med normalsamfunnet ubehagelig. Behandlings- og ettervernstiltak har en stor 

oppgave knyttet til å gi tidligere misbrukere muligheter for å komme i posisjon igjen. 

 

Å gi anerkjennelse, håp, tilhørighet, selvtillit, muligheter for deltakelse, brukermedvirkning 

og økt kompetanse over en bred skala, er oppskrifter for hvordan avmektige mennesker kan få 
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tilbake selvrespekt og kontroll over livene sine. Empowerment dekker derfor kanskje det 

ytterste målet for ettervern og behandling. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3) 

 

3.5 Sosial base 

Ettervern klan fungere som sosial base, som stabilt utgangspunkt for håndtering av en ny 

livssituasjon. Dette gir muligheter for sosial trening, rollemodeller, noen å speile seg i og noen 

å lære sammen med. 

Man får muligheter for et nettverk hvor man ikke er unormal på grunn av sin bakgrunn og 

hvor man kan utforske og utprøve nye posisjoner i oversiktlige omgivelser. Den sosiale basen 

beskrives ofte som et fristed fra kravene og problemene ute i samfunnet. Basen brukes da til å 

koble seg av normalsamfunnet og samle krefter til å gå på nye utfordringer i 

integreringsprosessen. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3) 

 

3.6 Tilhørighet 

Aksept, tilknytning og deltakelse er forutsetninger for integrasjon. Den tilhørigheten som kan 

utvikles i et ettervern, kan bli springbrett for en videre tilpasning til samfunnet. 

 

Tilhørighet gir muligheter for å ta ansvar. Når man kan ta ansvar, er man i ferd med å endre 

seg fra å være en sosial avviker til å være en ordinær person, fra antisosial til prososial, fra å 

være barn til å være voksen. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3) 

 

3.7 Motivasjon 

Det integrasjonsarbeidet som rusmisbrukere må igjennom for å kunne leve et rusfritt liv, er 

omfattende og strevsomt. Motivasjonen vil ofte svinge mye i perioder. I et ettervern kan 

brukerne få innsikt og støtte i motivasjons- og endringsprosessen. (Høgskolen i Østfold. 

Arbeidsrapport 2003:3) 

 

3.8 Lovverk 

Lov om sosiale tjenester trådte i kraft i 1993. Denne loven ga sosialkontorene en viktig rolle i 

forbindelse med vurdering og ansvar for oppfølging av tiltak før, under og etter en 
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behandlingsprosess. Som med alle store lovendringer, har dette tatt noen tid før 

lovanvendelsen har funnet sin form og de metoder som trengs. Parallelt med iverksettelsen av 

LOST har det kommet styrkingstiltak i førstelinjen og forsøk på å få til en helhetlig 

rusmiddelbehandling hvor rusomsorgen, psykiatri, barnevern og primærhelsetjeneste skal 

samarbeide om en koordinert og helhetlig rusmiddelbehandling. (Høgskolen i Østfold. 

Arbeidsrapport 2003:3) 
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4 Arbeidsmodell 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeidsmodell for ettervernet i Alta 

 

Ettervernet i Alta er organisert i Nav Alta sammen med rustjenesten, men er lokalisert ved 

Ettervernsboligen. Det er tett og kontinuerlig kontakt mellom ansatte i ettervernet og 

rustjenesten, slik at oppfølgingsarbeidet av brukerne overlappes av begge.  

Det er likevel klare rolleskiller mellom hvem som skal gjøre hva ifht brukere i ettervernet, 

hvor ruskonsulentene har den koordinerende kontakten med ulike tjenesteyterne. 

 

Ruskonsulentene søker bruker til behandling i institusjon, og har tett oppfølging med 

institusjon og bruker i behandlingen.  Ruskonsulentene er med i forberedelse av utskriving 

Helseforetak 

2. linjetjenesten 

 

Ettervern 

1. linjetjenesten 

AK. NAV 

 

Rustjenesten   1,5 
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hvor ettervernet også involveres. Bruker får tilbud om ettervern, herunder også ettervernsbolig 

– bruker blir forberedt på hensikt og formålet med ettervernstilbudet. 

 

Hvis bruker ønsker det gjøres det inntak i bolig hvor samarbeidsavtaler og planer igangsettes 

mellom bruker og rus- og ettervernstjenesten. Det er spesielt viktig å utforme ettervernet slik 

at det bygger videre på det bruker har med seg fra institusjonsbehandlingen.  Det 

opprettholdes kontinuerlig kontakt med behandlingsinstitusjon, 1. linjetjenestene, rustjenesten 

og ettervernet. Dette har vært med på å gjøre reinntak til behandling raskere og enklere. 

 

Ettervernsboligen sammen med rustjenesten fungerer som 1,5 linjetjeneste fordi dette 

fungerer som en skjerming fra tidligere miljø, og som et ”springbrett” mellom 

tjenestenivåene. Ettervernet tilstreber at bruker viderefører ulike mestringsstrategier som er 

tillært i behandlingen for at bruker etter hvert skal kunne etablere seg i egen leid eller eid 

bolig i kommunen. 

 

5 Våre funn og hva de kan bety 

Prosjekt ettervernsboligene, har prioritert å følge planen som beskrevet i prosjektsøknaden, i 

størst mulig grad. Vi har begrenset undersøkelsene våre innenfor gruppen av brukere som er 

tilknyttet ettervern fra rustjenesten i Alta Kommune. Prosjektets opprinnelige mål var slik: 

”Utvikle kompetanse og metoder som for bruker sikrer et godt ettervernstilbud, samt etablere 

et godt og effektivt samarbeidsklima mellom første og andrelinjetjeneste”. 

 

Før inntak av brukere til ettervernet er alle nye søkere presentert regler og målsetninger for 

ettervernet. Dette skjer under tiden i behandling, slik at behandlingsinstitusjonen og blir 

presentert ettervernstilbudet. Vår erfaring er at vårt fokus på ettervern og blant annet 

etableringen av ettervernsboligene, bidrar svært positivt i forhold til samarbeid med 2. linjen. 

Når vi presenterer våre tilbud i Alta kommune åpner dette automatisk opp for samarbeid 

mellom bruker, 1. og 2. linjen. Vi opplever at vi blir oppfattet av de vi samarbeider med, som 

reelle bidragsytere og genuine i vårt arbeid med ettervern og ivaretakelse av en utsatt gruppe. 

Dette igjen har gjort samarbeidet i forhold til ettervern og reinnleggelser enklere enn det var 

tidligere, før ettervernet ble etablert. 
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De ansatte i ettervernet/ rustjenesten tilbyr beboerne samtaler, hjelp til kontakt med nettverk 

og Nav Alta, fritidsaktiviteter samt sikrer russtesting i hht. Skriftlig avtale. Ettervernet er en 

”sosial base” der beboerne kan være trygge: ”Ettervern kan fungere som sosial base, som 

stabilt utgangspunkt for håndtering av en ny livssituasjon. Dette gir muligheter for sosial 

trening, rollemodeller, noen å speile seg i og noen å lære sammen med. (Høgskolen i Østfold. 

Arbeidsrapport 2003:3) 

 

Ved tilbakefall til aktiv rusing over tid, var det i utgangspunktet når prosjektet startet, lagt opp 

til at dette skulle medfører avslutning av ettervernet. Gjennom ansvarsgruppemøter med 

spesialisthelsetjenesten og brukere, er det erfaringsmessig slått fast at tilbakefall vil 

forekomme og at et ettervern må ta hensyn til dette, noe som og er entydige funn i litteratur vi 

støtter oss på: ”Ved fundamental endring av rusatferd, er tilbakefall til tidligere atferd ganske 

vanlig. I all ettervernsvirksomhet må man være forberedt på tilbakefall. Det har da stor 

betydning hva slags oppfatning man har av fenomenet og hva slags konsekvenser som gis. 

Tilbakefall må ikke bli en varig eksklusjonsgrunn fra ettervernet”. (Høgskolen i Østfold. 

Arbeidsrapport 2003:3). 

 

Ettervernet for rusmisbrukere i Alta kommune inkludert de som er beboere i 

Ettervernsboligen vil ikke bli avvist fra deres gjeldende ettervernsopplegg ved tilbakefall til 

rus. Opplegget vil som konsekvens endres i samarbeid med bruker, og tilpasses en ny 

situasjon. Hvordan opplegget endres vil være individuelt og etter den enkeltes behov. 

 

Brukermedvirkning i forhold til de premisser som ligger til grunn i ettervernet, er viktig å 

ivareta dersom alle parter skal ha mulighet å lykkes. For å sikre at vi ivaretar og styrker den 

enkelte bruker, har vi fokusert på empowerment: ”Begrepet dekker et spekter av prosesser 

knyttet til det å få tilbake kraft eller styrke etter avmektighet. Å gi anerkjennelse, håp, 

tilhørighet, selvtillit, muligheter for deltakelse, brukermedvirkning og økt kompetanse over en 

bred skala, er oppskrifter for hvordan avmektige mennesker kan få tilbake selvrespekt og 

kontroll over livene sine”. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3). 

 

Vår vurdering er at klare regler som opprettholdes og som medfører konsekvens i form av 

samarbeid om endring av ettervernstilbudet dersom de brytes, er med på å berede grunnen for 

godt samarbeid mellom brukere av ettervernet og ansatte i rustjenesten i Alta Kommune. 
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Dette kan ha medvirket til at vi har relativt få tilbakefall til aktiv rusing innenfor enkelte tiltak 

som er opprettet i ettervernet for tidligere rusmisbrukere. 

 

Målgruppen som prosjektet omhandler er personer fra Alta kommune som kommer fra 

rusbehandling og som ønsker hjelp til å opprettholde og videreføre endringer de har bestemt 

seg for under oppholdet. Målsettingen er å styrke ettervernstilbudet til brukere utskrevet fra 

behandlingsinstitusjon som har omfattende behov for videre oppfølging for å kunne fungere 

uten rusmidler, jfr. §§6-1 og 3-4 Lov om sosiale tjenester.  

 

Prosjektet har bidratt til å opprettholde brukerne av ettervernet sine mål, satt under 

behandling. En bruker sier: ” Har oppnådd mål med å slutte med pillemisbruk, amfetamin og 

heroin”. Brukeren hadde vært i flere måneder i behandling før denne kom hjem til Alta igjen. 

Ifølge brukeren ble det jevnlig tatt rustest under oppholdet på institusjon og brukeren hadde 

vært rusfri under oppholdet. Rustesting i hjemkommunen vist at brukeren var uten spor av 

ovennevnte rusmidler, men at denne fortsatt slet med både alkohol og hasj. Brukeren var på 

flere reopphold i Tromsø i løpet av ettervernsperioden. I samarbeid med ruskonsulent og 

miljøterapeut oppsummerte brukeren av ettervernet, at denne hadde nådd sine mål om 

rusfrihet, avsluttet derfor forholdet til ettervernet. 

 

Videre har målsettingen vært å etablere og utvikle nødvendige samarbeidsformer og avtaler 

for alle involverte parter i prosjektet. Prosjektet kan sies å ha gitt brukerne av ettervernet en 

bedre mulighet å fungere i samfunnet gjennom å gi tilbud som tilrettelagt arbeidstrening. Som 

eksempel en bruker: ”Til og begynne med var denne  negativ til arbeidstiltakets. Men etter 

hvert takket denne ja til tilbudet og var meget fornøyd og stolt av arbeidet sitt der. 

Miljøterapeutene besøkte bruker på arbeidssted og brukeren viste de rundt. Etter at bruker 

hadde vært der en stund, ga denne uttrykk for å  trivdes der” (Informasjon fra rustjenesten).  

 

Videre støttes brukerne av ettervernet til å delta i ulike fritidstilbud, som en bruker : 

”Brukeren av ettervernet har vært på hyttetur i vinter i lag med to andre brukere, samt 

miljøterapeutene. Vært med på gåturer,, hjalp til med å skru opp noe inventar i 

ettervernsboligen og vært på bowling” (Informasjon fra rustjenesten).  

 

Det satses fra prosjektet å bidra til økt bokompetanse, nettverksbygging og gradvis overføring 

til egen bolig, som en bruker av ettervernet: ”I et ettårsevalueringsmøte i august 2010 
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sammen med ruskonsulenten og en av miljøterapeutene og bruker, nevnte bruker at denne 

skulle flytte ut og at denne var på utkikk etter annen bolig på det private boligmarkedet. På 

spørsmål om bruker ønsket oppfølging fra rusomsorgen  den første tiden, takket brukeren nei 

til tilbudet. Bruker mente selv å vær klar for å stå på egne ben” (Informasjon fra rustjenesten). 

 

Det er en målsetting å hjelpe brukerne av ettervernet til utviklingsmuligheter og økt 

mestringsopplevelser. En ønsker å gi den enkelte bruker følelse av fellesskap og tilhørighet i 

samfunn, kultur og tradisjoner. Dette målet er det vanskelig å entydig si at vi har oppnådd i 

prosjektet. Til det er svarene i undersøkelsen for varierende. Imidlertid har vi blant flere et 

svar i undersøkelsen, der en bruker sier: ”Jeg er mer sosial og har fått struktur i hverdagen. 

Har også fått bedre selvtillitt, og klarer meg selv bedre. Jeg hadde ikke så veldig mange rundt 

meg før, men er mer sosial nå enn før” (Bruker av ettervernet). Vi velger å se det slik at for 

denne personen har ettervernet fungert og at vi har klart å gi et faglig godt tilbud som bør 

være til eksempel for etterfølgelse for sammenlignbare saker/ tilfeller senere. 

 

I ettervernet for tidligere rusmisbrukere er det utarbeidet konkrete tiltak for alle deltakere. 

Dette gjøres gjennom Nav, kvalifiseringsprogram, arbeidspraksis og uføretrygd i enkelte 

tilfeller. Det har vært flere re- og motivasjonsopphold på behandlingsinstitusjon for brukere 

av ettervernet i Alta Kommune. Behandlingsinstitusjonene har vist velvilje og gitt tilbud svært 

raskt. Samarbeidet med Boligstiftelsen i Alta er godt. Mangler og reparasjoner av disse blir 

tatt hånd om umiddelbart.  

 

I forhold til de ressurser vi har hatt til rådighet, kan målsettingen i prosjektet, ved første 

øyekast synes noe ambisiøs. Dersom undersøkelsen skal omhandle alle spekter ved ettervern, 

slik det er definert i denne rapporten, ville vi hatt et nærmest ubegrenset felt å ta av. Vi har 

derfor begrenset vår undersøkelse og fagutvikling i forhold til de personer som er tilknyttet 

rustjenesten i Alta Kommune/ Nav Alta. Vi har ment at våre funn innenfor vår avgrensning, 

vil kunne ha overføringsverdi til andre deler av det kommunale ettervernet i Alta. Enten for 

personer som har fått behandling i spesialisthelsetjenesten eller for personer som kommer fra 

soning m.v. 

 

Ettervern er generelt et komplisert felt. Det er og komplisert innefor avgrensningen vi har 

gjort. Vi kan ikke si at vi i vårt prosjekt har funnet en ny metode for ettervern, i den forstand 

at den er generell og allmenngyldig. Slik sett har vi ikke nådd målet som beskrevet ovenfor. 
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Det vi kan si vi har oppnådd er utvikling av vår forståelse av ettervern og at vi har tilegnet oss 

kompetanse på ettervern innenfor rammen av kommunalt rusarbeid i Ettervernsboligen, 

generelt i rustjenesten og samhandling med spesialisthelsetjenesten og brukere av ettervernet 

for tidligere rusmisbrukere. Vi har systematisert arbeidet med ettervern i større grad en før 

prosjektet. Der vi forbereder sammen med behandlingsinstitusjonen personer i rusbehandling, 

på utskrivningen til hjemkommunen. De blir blant annet presentert tilbudet om 

ettervernsbolig. I tillegg presenteres tilbudet om miljøterapeuter som vil bidra støttende i 

forhold til fritid, økonomistyring og arbeid og aktivitet. Vi har satt opp en arbeidsmodell som 

kan være med å beskrive ettervernsarbeidet. 

 

 

 

I utgangspunktet kan avtalene som brukerne av ettervernet skriver under på, virke rigide og 

absolutte i forhold til at brudd på regler fører til avslutning av tiltaket. Prosjektet har tatt 

lærdom av behandlingsinstitusjonene og deres erfaringer om tilbakefall i rusbehandling. Dette 

er og godt beskrevet i litteratur vi benytter som basis for prosjektet. Ansatte i rustjenesten 

jobber derfor kontinuerlig med å motivere brukerne til en aktiv og rusfri tilværelse samtidig 

Helseforetak 

2. linjetjenesten 

 

Ettervern 

1. linjetjenesten 

AK. NAV 

 

Rustjenesten   1,5 
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som samtaler med den enkelte bruker av ettervernet gir informasjon om det er behov for 

reopphold på behandlingsinstitusjonen eller annen type hjelp mot ”russug”. 

 

Prosjektet har funnet samhandlingen mellom alle involverte parter i ettervernet, positivt. Vi 

opplever at få skriver seg ut av ettervernsopplegget de får. Flere har hatt tilbakefall på 

rusmidler opp til flere ganger i løpet at ettervernsperioden og da har det vært enkelt å få støtte 

og hjelp fra 2. linjetjenesten, slik at brukernes tilbakefall ikke blir permanent, men kun et 

mindre brudd i rehabiliteringen 

 

6 Avslutning  

Dette har vært en prosjektrapport i forhold til prosjektmidler fra Husbanken. Rapporten har 

omhandlet prosjektet: Fagutvikling i ettervernet for tidligere rusmisbrukere i Alta kommune. 

 

Fagutviklerprosjektet har mottatt tilskuddet fra Husbanken for et år og virker 2009-2010. 

Målgruppen som prosjektet har omhandlet er personer fra Alta kommune som har kommet fra 

rusbehandling og som har ønsket hjelp til å opprettholde og videreføre endringer de har 

bestemt seg for under oppholdet i spesialisthelsetjenesten. 

 

Vi har i rapporten redegjort for at ettervernsoppgavene for rusmisbrukere i Alta kommune er 

lagt til rustjenesten i Nav Alta. Rustjenesten er kort beskrevet i rapporten til å bestå av to 

ruskonsulenter, en miljøarbeider og to miljøterapeuter. Ettervernet som et tiltak for tidligere 

rusmisbrukere i Alta, er formelt organisert under Nav Alta. Vi har vist at organiseringen har 

både fordeler og bakdeler ved seg. Ettervernet har i løpet av prosjektperioden blitt gitt tilgang 

til sosialtjenestens datasystem, slik at miljøterapeutene nå kan journalføre direkte inn på 

samme datasystemet som sosialtjenesten i Nav benytter.  

 

Vi har i rapporten fortalt at det i prosjektet er gjennomført en brukerundersøkelse blant 

brukerne av ettervernet som rustjenesten tilbyr. Hensikten var å finne nærmere ut hvilke 

meninger og tanker brukerne av ettervernet har om tilbudet de får fra Alta kommune. 

Brukerundersøkelsen er i form av dybdeintervju. Intervjuene ble gjort av 

sosialarbeiderstudenter ved Høgskolen i Finnmark som var i praksis ved Nav Alta høsten 

2010.  
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I rapporten har vi redegjort for rustjenestens kontakt med brukerne av ettervernet. Dette er 

gjort for å vise brukernes dagligliv, slik det fremstår for rustjenesten.  

 

Vi har vist i denne rapporten at vi har valgt å basere oss teoretisk på arbeidet som er gjort i 

Arbeidsrapport 2003: 3 Høgskolen i Østfold: Evaluering av ettervernet i Fredrikstad: Faglig 

rapport. Vi har og hentet referanser fra aktuelt lovverk fra denne rapporten. 

 

Det er redegjort for de samarbeidsinstanser rund brukerne som vi har vært i kontakt med. De 

er både fra 1. og 2.linjetjenestene. Alta Kommune ved barnevern, helse, psykiatrisk enhet. 

Sigma Nord, Jansnes, Finnmarkskollektivet, Restart ved UNN dvs. gamle Tromsklinikken og 

færingen. DPS Vest-Finnmark og selvhjelpsorganisasjonene Marborg og Rio Nord i Tromsø. 

 

Vi har i rapporten konkludert med at vi ikke har funnet en metode for ettervern, i den forstand 

at den er generell og allmenngyldig. Det vi kan si vi har oppnådd er utvikling av vår forståelse 

av ettervern og at vi har tilegnet oss kompetanse på ettervern innenfor rammen av kommunalt 

rusforebyggende arbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten og brukere av 

ettervernet for tidligere rusmisbrukere. Vi har systematisert arbeidet med ettervern i større 

grad en før prosjektet. Vi har ved utløp av prosjektet laget en arbeidsmodell for ettervernet i 

rustjenesten i Alta Kommune. 

 

Helt avslutningsvis kan prosjektet informere at Fagutvikler har vært invitert inn i arbeidet med 

Kommunedelplan, som representant for rustjenesten i Alta Kommune. På den måten har vårt 

arbeid i prosjektet også fått noe innvirkning på planlagt fremtidig kommunal satsing innenfor 

rusfeltet. 
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