
Silje Gundersen & 

Aleksander Skålevik. 

Drop out- teamet Helse Stavanger. 

Det er menneskelig og feile- 

Velkommen tilbake  



Etableringen. 
 Penger fra Helse vest i 2014. 

 Plassert i RPS-team Helse Stavanger. 

 

 Begynte med 3 erfaringsmedarbeidere i en 50% stilling hver. 

 I dag er vi 2 erfaringsmedarbeidere i en 50% stilling hver.  

 

 Forebygge og/eller reparere drop outs fra rusbehandling med 

kunstnerisk frihet. 

 

 

 

 

 



Fordeler med lokaliseringen.  
 Frihet til og følge opp brukeren når han/hun beveger seg på tvers 

av systemene. 

 

 Tilhørighet til et forskningsmiljø- oversette og formidle ut 

kunnskap til dem det gjelder. 

Bidrar til å legitimere erfaringskunnskapen. 

 

 Styrke våres kompetanse som erfaringskonsulenter. 

 

 Inspirerende, inkluderende og en trygg base. 



Hvorfor erfaringskompetanse? 

 Kan gi gjenkjennelse og likeverd. 

 

 Formidle håp på en troverdig måte 

 

 Gi et respektfullt spark bak som blir respektert av brukeren. 

 

 Bidra med supplerende informasjon, samt forståelse av 

brukerne sin situasjon. 

 

 Dempe frustrasjon hos brukerne.  



Hva gjør vi 
 Informerer jevnlig om drop out teamet til samarbeidspartnere og brukere. 

 

 Tilbyr en tilgjengelig og fleksibel oppfølging før, under, og etter rusbehandling. 
 

 Hjelpe til med å integrere bruker i diverse nettverk, aktiviteter, organisasjoner, 
og selvhjelpsgrupper. 
 

 Likemanns/motivasjonssamtaler 
 

 Samarbeider med det offentlige hjelpeapparatet, pårørende og andre aktuelle 
instanser. 
 

 Være en los for å gjøre veien inn i/rundt behandling mer smidig for pasienten. 

 

 



Forskning på drop out: 

Lav alder 

 

Dårlig allianse 

Diagnose/personlighetsforstyrrelse 

 

Dårlig kognitiv 
funksjon 



 

Allianse 



Utfordringer 
 Koblet på for sent, vanskelig for å innfri forventninger om å 

reparere en drop out. 
 

 Kapasitet og prioriteringer. 
 

 Bevissthet om egen rolle som erfaringsmedarbeider. 
 

 Når skal vi avslutte brukeren. 
 

 Har likemannsrollen alltid betydning for brukeren? 
 

 Taushetsplikt. 

 

 



Neste skritt for drop out teamet i 

Stavanger. 

 Gå inn i et tettere samarbeid med Rupo (poliklinikk for unge 

med rusavhengighet) 

 

 Lage prosjektplan og etablere en prosjektgrp. 

 

 Alle pasienter ved Rupo får info om drop out teamet.  

Er dette aktuelt for den enkelte vill det bli satt opp et møte 

og deretter vurderes eventuell innsats. 

 

 Evaluere prosjekt.  


