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Av Espen Andresen, addiktolog og •	
gestaltterapeut

Gjennom mitt arbeid med 
ungdom og 

rusavhengighet gjennom 
mange år ser jeg en 
fellesnevner for alle 
avhengige, nemlig 

trauma i barndommen. 
For fosterbarn handler 

dette om at de har blitt 
frarøvet	ett	eller	flere	
opprinnelige behov.



Alle mennesker har opplevd traumer en 
eller flere ganger i livet, men noen mennes-
ker opplever større traumer og får mindre 
kjærlighet og ivaretakelse enn andre. Derfor 
er nok utfordringen for fosterforeldre ekstra 
stor da det ikke kommer et barn til et 
fosterhjem uten å ha opplevd å bli trauma-
tisert.

Min erfaring gjennom å jobbe med 
ungdom, studere addiktologi, samt egne 
erfaringer på denne problematikken, og 
også gjennom tilbakemeldinger fra et antall 
voksne klienter med rusproblematikk, er at 
grobunnen for all avhengighetsproblema-
tikk kommer fra deprivasjon.

Deprivasjon
Deprivasjon betyr frarøvelse av opprinne-
lige behov. Det er slik at vi mennesker har 
tre grunnleggende behov; fysiske, følelses-
messige, og behov for enhet, det vil si 
tilhørighet, bli bekreftet, bli sett og forstått, 
i et familiesystem. Dette grunnleggende 
behovet for enhetsfølelse, blir frarøvet 
fosterbarn i sine opprinnelige familier og de 
opplever dette som traumatisk. Det er et 
trauma å bli frarøvet et grunnleggende 
behov.

Barn reagerer forskjellig i slike opplevel-
ser. Dette kalles traumareaksjoner, og 
skaper incitament hos barna, altså overle-
velsesprogram. Noen kan bli det flinke 
barnet, noen rebellen, andre kan bli stille 
og noen kan bli klovner, eller de kan bli en 
kombinasjon av disse for å tilpasse seg de 
forskjellige miljøer de havner i.

I frarøvelsen av sine opprinnelige behov, 
utvikler barna frustrerte behov, og kan 

hengi seg til kortsiktig energiskapende 
adferd på en usunn måte. Slik atferd kalles 
sterb (short term energi relieving behavior). 
Sterb er den viktigste kunnskapen jeg lærer 
mine klienter i gruppeprosessene.

Utvikling av avhengighet
Addiktologi ser ikke på symptomet som 
problemet, men går inn i drivkreftene som 
ligger til grunn for at mennesker får et 
usunt møte med forskjellige typer sterb. 
Noen kan utvikle matavhengigheter, mens 
noen blir sittende på nettet. 

Mat øker signalstoffer som dopamin, 
epinevrin, noradrenalin og seratonine med 
50 prosent, amfetamin øker disse stoffene 
med 1000 prosent, alkohol øker med 250 
prosent, nikotin med 150. Disse stoffene 
skaper lykkefølelsen i oss mennesker. Så jo 
større traumer, og derav større deprivasjon, 
jo større er behovet av sterb. Sterb kan 
komme i uttallige varianter, men oftest er 
det mest synlig da ungdommer og voksne 
ruser seg på grunn av de voldsomme 
konsekvenser som følger med rus. Men 
barn kan ha avhengighetsproblematikk og 
trenge hjelp før det utvikler seg til rus. 

Når jeg starter prosesser på mennesker 
med rusavhengighetproblematikk, ser jeg 
som oftest at det har startet med annen 
avhengighetsproblematikk tidligere. Dette 
er noe foreldre burde ta mer på alvor, eller 
skaffe seg kunnskap om, slik at de ikke gjør 
sine egne barn om til sterb, og i dette blir 
muligjørere for videre misbruk. Jeg vet at 
ingen foreldre ønsker dette, men dessverre 
er det ofte slik at de blir manipulert til å 
betale ut konsekvenser og på andre måter 
finansiere eller legge til rette for misbruk 
som de selv ikke ser.

Medavhengighet
Det som ofte er vanlig i avhengighetspro-
blematikk er at pårørende utvikler en 
medavhengighetsproblematikk. Det vil si at 
de følger den avhengige ned i et fall, og 
påfører seg selv følelsesmessige og, i en del 
tilfeller, økonomiske konsekvenser i møte 
med den personen som har et avhengig-
hetsproblem. Gjennom mine år i behand-
lingsapparatet ser jeg at det er manglende 
kunnskap om denne problematikken, og at 
pårørende hadde hatt stor nytte av å tilegne 
seg denne kunnskapen, samt fått støtte til å 

gjøre de rette valgene opp imot barnet som 
er i et fall. De rette valgene er ofte vanske-
lige å både forstå og ta, da barna spiller mye 
på emologikk, (følelsesmessig logikk) og er 
flinke til å skape dårlig samvittighet hos de 
pårørende.

Det som for øvrig kjennetegner 
medavhengighetsproblematikk, er å bli 
selvutslettende i egne behov, samt å utvikle 
en dårligere energi og livskvalitet i møte 
med andre mennesker. En annen form for 
grenseløshet enn de rusavhengige har opp 
mot rus. Jeg har i mine grupper på 
Addiktologi Akademiet gjennom flere år, 
hvor jeg har jobbet i gruppeprosesser med 
både rusavhengige og pårørende, sett meget 
gode resultater når begge parter får hjelp til 
sin problematikk. 

Troverdighet
I mine grupper på Addictologi Akademiet 
jobber vi med å bli mer kongruente og 
troverdige mennesker. Det å ikke ta de rette 
valgene, sette de rette grensene, fører ofte 
til et samspill som for ungdommen 
oppleves som kritikk og kontroll, og dette 
drama fører igjen til muliggjøring for videre 
misbruk. Og i denne prosessen er det 
vanskelig for de pårørende å se sin egen 
medavhengighetsproblematikk i sin 
desperasjon etter å få kontroll på barnet.

Det å være kongruent oppleves som 
ærlig. Inkongruens, derimot, er det 
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manglende samsvaret mellom hva vi sier og 
hvordan vi gjør det vi sier. Dette kan 
oppleves som uærlig. Det er mange ord i 
ordet kjærlighet. Ærlig er ett av de, kjærlig 
et annet. Kjær, ær, og ærlighet er andre. 

Det å sette grenser, og så stå for dem, er 
vel det største problemet voksne har i møte 
med barn. De tester ut og flytter grenser, og 
vi lar oss manipulere og overtale. Jeg prøver 
gjennom denne artikkelen å beskrive bitte 
litt av den inkongruensen som gjelder for 
barn, voksne og de profesjonelle. Det som 
ligger i glippet mellom hva og hvordan, 
altså hvordan vi tenker og handler i forhold 
til hva vi har sagt, blir ikke slik i virkelighe-
ten. Dette er noe som finnes hos alle 
mennesker, ingen er 100 prosent kongru-
ente. 

Det å slippe kontrollen og begynne å stå 
for hva man sier og det man har ansvar for, 
er vel den største utfordringen i avhengig-
hetsproblematikken.

Tillit
Det som det bunner ut i for de avhengige 
og også for de medavhengige, er den vonde 
følelsen som ligger i den enorme maktesløs-
heten det innebærer å være hektet opp imot 
en avhengighet. Man mestrer ikke livet 
lenger. Det å akseptere denne maktesløshe-
ten innebærer å akseptere alle de følelser 
som du følte da du første gang, som barn, 
opplevde å føle deg maktesløs. Da følte du 
deg liten, sviktet, sår, kanskje følte du 
skyld, skam, etc. Det å akseptere denne 
maktesløsheten innebærer også å akseptere 
disse følelsene. Disse følelsene opplever 
mennesker i forskjellige former for traumer 
i tidlig alder, og i dette får de forskjellige 
måter å forholde seg på. Disse overlevelses-
mønstrene blir som oftest progressivt verre 
opp gjennom tiden. Traumaopplevelser 
skaper en traumareaksjon som igjen fører 
til traumarepetisjon.

I dette er vi heller ikke gode på å be om 
hjelp, og gjør vi det skal vi helst bestemme 
selv hvordan hjelp vi vil ha. Dette er også 
en del av traumarepetisjonen, og fører til at 
vi ikke får annet resultat enn tidligere. Det 
å be om hjelp, og samtidig vite hvem som 
kan hjelpe, samt å få råd som er ubehage-
lige for deretter å også følge disse, krever 
tillit. Og tillit er noe vi mennesker ikke har 
så mye av i bunn. Og de menneskene som 
har opplevd større traumer enn andre i en 
deprivasjon, ja de har mindre tillit enn 
andre. 
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Vårt største problem i denne problema-
tikken er at vi selv går inn og tar kontroll, 
og disse påstandene underbygger jeg med 
mine erfaringer på Addictologi Akademiet 
der jeg har sett meget gode resultater i 
familiesystemer hvor en person har gått ut 
av denne spiralen, og begynt å forholde seg 
på en ny måte. I noen tilfeller er det den 
rusavhengige som først har begynt en 
prosess, men i de fleste tilfeller er det de 
pårørende som er nødt til å vise en ny vei. 
Og på denne veien trenger de hjelp.

Hva kan voksne gjøre?
To foreldre med forskjellige meninger 
skaper usikkerhet, og barn går gjerne til 
den av foreldrene som har det mest 
behagelige svaret. Slik er det også i behand-
lingsapparatet der ungdommene og de 
voksne rusavhengige kan cycle rundt i 
systemet, da det er liten felles forståelse på 
avhengighetsproblematikk. De får forskjel-
lig hjelp på de forskjellige stedene de 
oppsøker for problematikken. Dette 
grunner i at vi i dag i Norge ikke har en 
felles måte å behandle avhengighets- 
problematikk på. Vi behandler stort sett 
symptomer som dobbeldiagnoser og andre 
konsekvenser av avhengighetsproblematik-
ken, og stort sett med medisiner som igjen 
skaper konsekvenser over tid.

 Er det ikke slik at kjærlighet er mer 
tiltrekkende en kritikk og kontroll? Ett sted 
må vi mennesker gi slipp på det vi er 
knyttet til og som gjør oss selvdestruktive i 
denne prosessen. Hvis en voksen pårørende 
begynner med seg selv, for å bearbeide hva 
denne problematikken har påført personen 
av følelsesmessige konsekvenser etc. og 
begynner å forholde seg på et sunnere og 
friskere vis, vil barna mest sannsynlig 
komme etter en gang. Jeg tror nok at alle 
pårørende med denne problematikken, i sin 
frustrasjon har sagt og gjort ting de angrer 
på og som har skapt dårlig samvittighet, 
skyld, skam og bitterhet i relasjonen.

Tanker skaper følelser og følelser 
handling. Så med ny kunnskap og ny 
forståelse på addiktologi og hvordan man 
kan forholde seg kjærlighetsfullt til et barn 
med et rusproblem, vil den pårørende også 
få nye tanker gjennom forståelsen av 
problemet som gjør det lettere og forholde 
seg annerledes.

Hvordan kan en person lære en annen 
noe han ikke kan selv? Hvor troverdig er 
det å fortelle mennesker at de skal gjøre noe 
som jeg for eksempel ikke gjør selv?

Når familier først har havnet i denne 
nedadgående spiralen, må man reflektere 
over sin egen delaktighet i dette, og så ta 
ansvar for den, for vi er alle delaktige i 
denne problematikken på den ene eller 
andre måten.

Barn, rus og barnevern
Barnevern er vern av barn, og gjennom 
mange års erfaringer ser jeg ofte at det er de 
voksne som blir vernet om og ikke barnet. I 
barnevernet jobber profesjonelle muliggjø-
rere. De er ikke bevisste sine handlinger, 
men de fungerer slik i rollene sine. Når jeg 
beskriver profesjonelle muliggjørere, er 
dette akkurat den samme problematikken 
som foreldre har, men  de er profesjonelle 
og får betalt for jobben de gjør. Og jobben 
deres, slik jeg ser det, skal alltid være å 
verne barnet, uansett hva det er mot.

Barnevernet kommer ofte til kort når 
det gjelder barn og rus, og vi er alltid nødt, 
slik jeg ser det, til å se på om den jobben 
som blir gjort er tilfredsstillende. Vi ser at 
problematikken barn og rus er økende , og 
barnevernet kjøper tjenester av private 
aktører for å gjøre jobben fordi saksbehand-
lere ofte er overarbeidet. Ofte kjøper de 
også tiltak som en siste utvei før barne-
vernsinstitusjon, noe som for øvrig svært 
sjeldent har gode resultater.

Disse aktørene skal da gjøre en jobb 
som skulle vært gjort på et enda tidligere 
tidspunkt før det utviklet seg til rus. og når 
det så først har utviklet seg til rus, ser vi  at 
barnevernet oftest står maktesløse opp imot 
denne problemstillingen. Jeg har selv jobbet 

for en privat stiftelse som solgte tjenester til 
barnevernet, og etikken hos mange av disse 
aktørene holder ikke mål opp imot de 
utfordringene de har. 

Når jeg sier at profesjonelle muliggjørere 
har den samme problematikken som 
pårørende, er dette basert på manglende 
evne til å sette grenser for sykdommen 
dysavhengighet, som jeg kaller grunnproble-
met. Når det gjelder foreldrene, har de ikke 
denne kompetansen. Denne kompetansen 
sitter dessverre ikke de profesjonelle på 
heller. Samtidig som de heller ikke har 
mulighet til å jobbe på tvers av det inngrod-
de, rigide systemet de har blitt en del av. Jeg 
har sett uttallige mennesker gå inn i ny jobb 
i barnevern og offentlige etater, og bli 
utbrent og fanget av systemet. De får, over 
tid, ikke de resultatene de håpet på da de 
gikk inn i jobben.  Jeg tror at alle som jobber 
med denne problematikken har et bren-
nende ønske i bunn, om å få være med å 
gjøre endringer slik at barn og voksne kan få 
tilbake livene sine. Men når man over tid ser 
svært få positive resultater, blir også troen på 
at det nytter borte, og i dette føler man seg 
mindre og mindre inspirert.

Det å jobbe i systemer der det er 
begrenset hvor kreativ man kan være, gjør 
også sitt til at man mister energien. I dette 
blir mennesker utbrente og fanget, da de 
ikke tør bevege seg videre, si fra om ting de 
ser skulle vært annerledes fordi de er redde 
for jobbene sine som de er avhengige av. 
Profesjonelle muliggjørere må, etter min 
mening, også nå begynne å bevege seg ut av 
denne nedadgående spiralen. Da må også 
disse menneskene be de rette menneskene 
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om hjelp, og samtidig innse at de også er 
maktesløse. Det er vi alle innimellom. Det 
er en enorm kontroll i oss mennesker, og 
det å gi slipp på det vi har brukt så mange 
års tid på, ja da tror vi at vi er feil. Men vi 
er ikke det, det er bare slik at vi mennesker 
gjør feil, hele tiden, hver dag, og det sitter 
dessverre meget langt inne for oss. Det at 
det er en øvelse å erkjenne at man er et 
menneske som gjør feil. Men vi er nødt til 
å erkjenne våre feil hvis vi skal kunne bedre 
oss på de områdene vi ikke er gode nok på.

Samtidig vil jeg si at i forhold til 
rusproblematikk møter vi slike voldsomme 
konsekvenser som dødsfall. Og rus er et 
meget dødelig symptom og et barn kan dø 
i det første møte med rus, og det vil dø 
mennesker av dette i all fremtid, men vi 
kan unngå svært mange dødsfall med 
korrekt behandling.

Kjærlighet
 Korrekt behandling for meg er kjærlighet. 
Ett enkelt ord, men som dessverre svært 
mange mennesker lenger ikke forstår 
betydningen av. Vi lever i dag i et meget 
materialistisk samfunn, og vi lever i et 
samfunn med helt andre verdier enn 
kjærlighet, selv om vi prater om det. Det er 
da inkongruensen mellom hva og hvordan 
kommer inn. I hva, så sier vi at vi er 
opptatt av kjærlighet og hva det innebærer, 
men når vi ser nærmere på hva våre 
handlinger innebærer i hvordan, er det ikke 
sikkert de er så kjærlighetsfulle. Mennesker 
som blir kontrollert opplever dette ofte som 
krenkende, selv om de som kontrollerer sier 
det gjøres av kjærlighet.  Jeg kaller dette de 
friskes sykdom, da dette er en problematikk 
som gjelder alle, dessverre blir den først 
synlig da det gjelder symptomet rus. 

Samtidig som de som lider får den 
kjærligheten de så sårt trenger, er det viktig 
at de får profesjonell hjelp til å bearbeide 
traumene som ligger til grunn for avhengig-
heten.

Vi er alle født avhengige, men enkelte 
mennesker har en evne til å gjøre det andre 
mennesker kan ha et sunt og normalt 
forhold til, til noe sykelig. Derav kommer 
begrepet dysavhengighet, som ligger til 
grunn for den addiktologiske tenkningen. 
Vi har bare forskjellige symptomer, og noen 
symptomer har større konsekvenser enn 
andre, så jeg vil anbefale alle som er 
pårørende eller profesjonelle, til å titte på 
sine egne uvaner opp imot denne proble-
matikken. Det er modig, ydmykt og viser 
styrke. Disse kvalitetene er tiltrekkende på 
mennesker som fortsatt lider. Så kanskje de 
kommer etter.


