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Bakgrunn for modellen 

 

 

Rus- og psykisk helse er et felt i endring. Stadig flere ressurser og mer ansvar forskyves fra 

spesialisthelsetjeneste til kommunalt arbeid, og ansatte i kommunene skal også utrede og 

behandle. Dette medfører økt behov for både kompetanseheving og systemendringer i 

kommunene og hos samarbeidsinstanser. Mange kloke og varme fagfolk gjør daglig gode valg 

og bidrar til omsorg og vekst hos medmennesker. Men skal dette opprettholdes i dagens 

skiftende landskap, er det en fordel å være bevisst på hva både mottakere og givere av hjelp 

trenger for å kunne samarbeide og utvikle seg sunt.  

 

I Utviklingshuset integreres nasjonale føringer med klinisk erfaring, nyere forskning, sunn fornuft 

og kjente modeller som hjelper oss med å forstå våre normale menneskelige reaksjoner og 

behov. Elementene i Utviklingshuset er dermed kjent for mange. Det som er særegent med 

modellen er at dette er satt i system. På denne måten sikres det at vi arbeider med brukeren der 

hen er, samtidig som modellen tar hensyn til de forutsetningene som må være på plass for at 

hjelperen skal kunne hjelpe. Vi vet at dersom rammebetingelsene på arbeidsplassen ikke er 

tilfredsstillende, blir det dårlige forutsetninger for den jobben som skal gjøres. Dette får igjen 

konsekvenser for hjelpen som gis, og går negativt ut over både bruker og hjelper. 

Utviklingshuset minner oss om nytten av systematisk evaluering og brukermedvirkning når 

rammene, kvaliteten og effekten skal bedres. 

 

Modellen begrenser seg ikke til én årsaksforklaring og tiltakspakke for psykisk uhelse og 

rusavhengighet. I stedet favner den bredt og mange fagfolk vil kjenne igjen eget ståsted.  

Erfaring fra egen praksis 

Trine levde i et voldelig forhold. Hun klarte ikke å jobbe pga. langvarige sykdommer, 

depresjon og invalidiserende smerter. NAV tilbød henne KID-kurs (kurs i depresjonsmestring 

basert på kognitiv terapi). Dette er nyttig hvis man i hovedsak plages av depressive tanker, 

følelser og isolasjon. Hun mobiliserte, hadde seks fine uker med hyggelige mennesker, men 

ble ikke friskere. Derimot følte hun seg etterpå enda mer mislykket, siden hun ikke en gang 

klarte å nyttiggjøre seg dette fantastiske tilbudet. Det var sikkert godt ment, men tiltaket var 

skivebom. Å tilby feil tiltak kan være skadelig. Hun ble oppgitt, følte seg misforstått, presset 

og mistet troen på gruppetiltak. Hun var ikke prateklar da og trengte først hjelp til å skape en 

trygg tilværelse.  

Det finnes mange lignende historier. Gode tiltak blir servert til feil tid. Det ble tydeligere for 

meg at hjelpetjenestene mangler systemer for å rydde i rekkefølgen av tiltak, slik at de 

passer brukeren der hen befinner seg. Jeg mente det måtte være mulig å lage et enkelt 

verktøy. Ideen modnet i utvekslinger med fagfolk «på gulvet» og vi erfarte etter hvert at 

Utviklingshuset kan være en del av løsningen. Nå kan Trine og hennes hjelpere lettere finne 

tiltak som hjelper.  
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Hvordan modellen kan brukes 

Vi kartlegger så mangt, men ikke følelsesmessig modenhet 

Kunnskapen om hvilke tiltak som kan være til nytte og ikke, har vi egentlig. Men den er ikke 

systematisert og folk kartlegges sjeldent ut ifra følelsesmessig modenhet og tilstand. Ved hjelp 

av Utviklingshuset blir det lettere å velge riktig tiltak til rett tid.  

Hva er nytt? 

Modellen bidrar til at hjelpen både blir:  

- helhetlig (inkluderer sentrale livsområder og ressurser) og  

- tilpasset den enkeltes modenhetsnivå og aktuelle fungering.  

Bruksområder 

Utviklingshuset skaper en oversikt både i samtaler og i ledelse. Her er noen eksempler: 

I. Organisering av hjelpetjenestene  

Ledelsen bør sørge for at man har tilbud som treffer ulike reguleringsbehov (sansemotorisk, 

følelser, mentalisering). Ideelt sett har alle tjenestene tilbud på alle nivåer.  

o Sansemotorisk: styrke nye og iboende ressurser og mestringsstrategier gjennom aktivering 

av sanser og kroppslige fornemmelser. For eksempel med bruk av musikk, dyr, kunst, pust, 

yoga, dans og natur eller med hjelpemidler som hengekøye, knotteballer, pledd og puter.  

o Følelser: aktiviteter som gir engasjement, mestring, mening, glede og ro og muligheter for 

samspill. Emosjonsfokuserte terapier skaper også bedre følelsesbevissthet og -regulering.  

o Mentalisering: Samtaler i trygge relasjoner og med tid til refleksjon. Om hvordan vi opplever 

hverandre og oss selv og om å få til endringer. I en rekke psykoterapimetoder jobber man 

mye her. Og mange hjelpere inkluderer, mer eller mindre bevisst, også intervensjoner som 

styrker sansemotorisk- og følelsesregulering.  

II. Samhandling 

Ofte er mange instanser inne og hjelper brukerne enten samtidig eller etter hverandre. En mer 

felles forståelse og et felles språk vil bidra til at brukerne opplever sammenheng i behandlingen 

og i overgangene mellom instansene. For da ser ulike fagfolk, brukere og pårørende lettere hva 

som trengs og samarbeider om det. Dermed øker muligheten for varige endringer.  

III. Tilpasset behandling 

Når vi vet mer om hvilke behov den enkelte har, blir det lettere å oppsøke behandlingssted og 

behandlere som passer. Og det blir enklere for hjelpere og brukere å velge nyttige 

intervensjoner underveis i behandlingen.  

IV. Reguleringsstøtte  

Både hjelperen og brukeren har det best når de er passe regulerte. Ved overveldelse fungerer 

samtaler dårlig. Når hjelperen merker at den hjelpesøkende er utenfor toleransevinduet, kan 

hen med sin trygge tilstedeværelse, og kroppslig orienterte intervensjoner, bidra til å 

gjenopprette balansen.  
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Innholdet i etasjene 

0. Grunnmur: Forutsetninger 

Først må forutsetningene for å kunne gi god hjelp være på plass. Både organisatoriske forhold, 

faktorer ved ledelsen og teamet påvirker i hvilken grad det er mulig å gjøre en god jobb. Og for 

å trives over tid er det en fordel om hjelperen har en arbeidsplass der hen stort sett kan jobbe i 

tråd med egne verdier, får støtte og kan utvikle seg videre.  

1. etasje: Stabilitet  

I endringsprosessen er det lurt å ta hensyn til brukerens emosjonelle tilstand og tilgjengelighet. 

Når vi er så stresset at nervesystemet er i alarmberedskap, reagerer vi ofte automatisk for å 

takle den opplevde faren. Da er det vanskelig å føle og tenke klart. Vi må vende tilbake til et mer 

gunstig kroppslig aktiveringsnivå og føle oss trygge igjen før vi kan tenke fremover. For å 

komme dit må ofte stressfaktorene reduseres (se Blålys og Behovssjekken). Mange trenger 

også å styrke evnen til følelsesregulering. Siden vi lærer regulering best sammen med andre, vil 

hjelpere ofte få anledning til å bistå med «voksenopplæring i følelsesregulering». Men vi smittes 

av andres følelser, speilnevronene fyrer og kan bringe oss ut av fatning. Så hjelperen selv 

trenger gjerne støtte og vekst for å overstyre denne automatikken. Når vi kommer lenger i vår 

utvikling som person, kommer vi lenger i vårt arbeid med andre.  

2. etasje: Tilhørighet  

Når brukeren ikke er i alarmberedskap kan det jobbes for at hen skal oppleve mening, mestring, 

tilhørighet og autonomi. Normalisering og psykoedukasjon er også viktige stikkord her, og ofte 

nødvendig for at personen skal både våge og tåle å gå inn i en endringsprosess. Gjennom 

støttende sosial kontakt, styrking av ressurser og økt forståelse bedres refleksjonsevnen, 

følelsesreguleringen og evnen til å skape og bevare gode relasjoner. 

3. etasje: Utforskning 

Når brukeren er passe stabilisert og opplever tilstrekkelig støtte og tilhørighet kan hen inviteres 

til å utforske muligheter for endring og utfordre tankemønstre. For noen er det riktig å jobbe med 

hverdagsproblemer, selvutvikling eller å få samtalehjelp med psykologiske problemer. Men også 

i psykoterapi må vi ta hensyn til nivået av følelsesmessig modenhet og aktuelt stressnivå.  

Modellens oppbygning samsvarer med hvordan vi mennesker utvikler oss når verden er trygg 

og støttende. Modellen er bygget opp som et hus, bestående av en grunnmur og tre etasjer.  

Grunnmuren symboliserer fagpersonens arbeidsplass og utenforliggende forhold som danner 

forutsetningene for å kunne gi god hjelp.  

Etasjene oppover i huset tydeliggjør i hvilken rekkefølge behovene til brukeren bør møtes. 

Grunnbehov dekkes først, for å oppnå god regulering av nervesystemet og stabilisering. 

Deretter kan en jobbe seg oppover, så langt som brukeren har forutsetninger for og ønsker. 

Den kroppslige aktiveringen, både hos brukeren og hjelperen, bør løpende overvåkes. Og 

siden mange lett blir for aktivert, tar man gjerne inni mellom en tur i første etasje og får klarnet 

hodet, før man igjen er klar for utforskning.  
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Forståelsesramme for modellen 
Utviklingshuset bygger på vanlig kunnskap om kommunikasjon: vi tilpasser oss den vi snakker 

med. Hva vi tar opp, hvordan vi gjør det, og ikke minst timingen er viktig for å skape en god 

dialog. Vurdering av brukerens følelsesmessige tilstand og modenhet står her sentralt og 

kunnskap om blant annet normalutvikling og reguleringsvansker er nyttig.  

Modellen går hånd i hånd med recoveryorientert tilnærming, traumebevisst omsorg og helhetlig 

rusbehandling. Den er inspirert av Susan Harts teori om Nevroaffektiv utviklingspsykologi. 

Husets teoretiske bakteppe er: Den treenige hjernen, Toleransevinduet og Trygghetssirkelen. 

 Den treenige hjernen Toleransevinduet Trygghetssirkelen  
 

 

 

 

 

 

Den treenige hjernen  

Den treenige hjernen viser hvordan de ulike delene av hjernen jobber sammen. Hjerner utvikler 

seg innenfra og ut og tilpasser seg omgivelsene. De innerste delene danner alarmsystemet som 

sikrer vår overlevelse. I de ytterste delene finner vi reguleringssystemet, som bidrar til å dempe 

alarmen. En oppvekst preget av god nok følelsesstøtte styrker reguleringen. Har vi derimot ulike 

sårbarhetsfaktorer eller ofte er blitt utsatt for fare, er alarmsystemet ekstra sensitivt og 

dempingen svakere. Da tar følelsene lettere over. Alle merker at reguleringsevnen blir dårligere 

under stress. Evnen til å tenke klart og ha gode samtaler er da redusert siden også språket 

sitter i den ytterste, mer bevisste delen. De mer primitive og automatiske delene tar over når vi 

er overbelastet. Nytten av samtaler er dermed svekket når alarmen er på.  

Toleransevinduet 

Toleransevinduet synliggjør hvordan menneskets nervesystem blir aktivert ved stress. Når vi 

føler oss trygge er vi innenfor toleransevinduet. Vi tenker og føler klart og kan lære, leke og ha 

gode samtaler. Blir vi utsatt for fare, og det ikke er mulig å prate seg ut av det, vil kroppen 

automatisk skru på alarmen – bli overaktivert – og mobilisere for kamp, flukt eller frys. Er det 

ikke mulig, vil kroppen nærmest skru av – bli underaktivert – og gå i en overgivelsesmodus, for 

å minimere faren for skade. Mennesker med et sensitivt alarmsystem havner lett utenfor 

toleransevinduet. Reguleringsevnen kan styrkes hele livet, gjennom samregulering og nye 

relasjonserfaringer samt gjennom kunnskap om hva som skjer.  

Trygghetssirkelen 

Trygghetssirkelen viser hvilken støtte vi trenger for å utvikle oss godt. Først trenger vi å føle oss 

trygge. Vi må ha personer vi stoler på, som trøster og hjelper oss med å romme, forstå og takle 

følelsene våre. Så vender vi oss utover, vil utforske verden og trenger oppbakking og at noen 

gleder seg sammen med oss. Når så noe vanskelig hender, eller når det har gått en tid, har vi 

igjen behov for å koble oss på tilgjengelige tilknytningspersoner. 
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Vil du lære mer om Utviklingshuset? 
Vi tilbyr:  

 

• Grunnkurs:  

o Innføring i Utviklingshuset, i bruken av Behovssjekken og i enkle 

kartleggingsverktøy for rus og psykisk helse 

• Fordypningskurs:  

o Stabilisering, Recovery, MI (Motiverende samtale), KT (Kognitiv terapi) eller 

Mindfulness. 

 

I tillegg tilbyr vi kompetanseheving innenfor et bredt spekter av andre temaer knyttet til rus, som: 

personlighetsforstyrrelse, psykose, vold, følelser, alderdom, hjerneendringer, brukerplan, 

overdosenettverk, pakkeforløp, kartlegging, tegn og symptomer, ROP, pårørende, 

kommunikasjon, taushetsplikt/jus og samhandling, gravide, somatikk. 

Ta kontakt, så skreddersyr vi et tilbud til dere! 

www.korus-sor.no   

  

 

http://www.korus-sor.no/
http://www.korus-sor.no/

