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– Nå vil jeg gi 
håp til andre
I fem år brukte Lene rusmidler for å håndtere vanskelige 
følelser. En mentaltrener hjalp henne til å forstå at hun kunne 
skape livet hun selv ønsket. 
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I januar 2007 melder Lene seg 
på et kurs i bevissthetstrening. 
Uten helt å vite hva hun går til, 
tror Lene at hun skal lære å 
snakke med de døde. Skuffelsen 
er stor da hun oppdager at 
kurset, som er forskningsbasert, 
handler om å utvikle sitt eget 
potensial og håndtere det man 
møter. Etter første dag vurderer 
Lene å dra hjem, men noe inni 
henne får henne til å bli. Dag to 
kommer den første aha-opple-
velsen. Mentaltreneren får 
henne til å forstå at hun kan 
skape det livet hun selv ønsker, 
og at hun må slutte å skylde på 
andre for tingenes tilstand. 

– Du må ut av offerrollen. Jeg 
skjønte at uansett hva jeg hadde 
opplevd, så kunne jeg skape det 
livet jeg ville ha videre, sier Lene 
Kristin Pedersen (34). Hun er 
opprinnelig fra Hønefoss, men 
har bodd på Bjørkelangen siden 
2009. 

RUSET SEG DAGLIG
På dette tidspunktet brukte Lene 
rusmidler hver dag, og sov 
knapt om natten. Hun kunne 
holde det gående i nesten én uke 
uten søvn. Etter kurset bestemte 
Lene seg tvert for å slutte med 
rus og fant styrken til å gjøre det 
på egen hånd. Hun begynte å 
sove om natten, lærte å håndtere 
angsten og har ikke rørt 
rusmidler siden. 

– Kurset fikk meg til å innse at 
jeg kunne gi livet mening uten 
rus, og jeg lærte teknikker for å 
håndtere ting som var vanskelig. 

Men da Lene ga seg med rus, 
kom fort abstinensene. 

– Det var veldig vanskelig og 
vondt å ikke ta amfetamin og 
hasj, som jeg vanligvis brukte 
hver dag. Jeg gråt hver dag i flere 
måneder. Det var mye som 
måtte ut. Rusmidler hadde vært 
en måte å håndtere livet på. Nå 
måtte jeg lære meg å leve uten. 

Den vanskeligste jobben, 
både da og nå, har vært å tilgi 
seg selv. For alle hun har skuffet. 

– Jeg har sagt og gjort mye 
som jeg angrer på, og jeg har 
påført mine nærmeste mange 
bekymringer. Det kjenner jeg 
fortsatt på, sier hun ærlig. 

Foreldrene prøvde flere 
ganger å snakke Lene Kristin til 
fornuft, men hun nektet å høre. 
Ble de for nærgående, bare trakk 
hun seg unna. 

– De gjorde så godt de kunne. 
Jeg er veldig glad i dem, og vi 
har et godt forhold i dag. Det er 
jeg glad for. 

Flere ganger har Lene spurt 
seg selv om hvordan hun, som i 

utgangspunktet var så ordentlig, 
flink på skolen, hadde mange 
venner og som jobbet som 
frivillig i Ungdom Mot Narko-
tika allerede som 16-åring, 
kunne bli rusavhengig. 

– Det er nok flere faktorer 
som har spilt inn.  

MISTET LILLEBROREN 
Da Lene var 13 år, døde lille-
broren, som var 11. Han slet med 
epilepsi, og ble innlagt på Riks-
hospitalet fordi han ikke tålte 
medisinene han var avhengig av. 
Etter tre måneder på sykehuset 
døde han av leversvikt. 

– Jeg var der da han døde, sier 
Lene, som hadde et nært forhold 
til broren. – Å miste ham var en 
traumatisk opplevelse. Det skulle 
jo være oss to for alltid. 

Etter at broren døde, ønsket 
ikke Lene å leve lenger. 

– Jeg ville dit hvor han var, 
men jeg kunne ikke utsette forel-
drene våre for å miste to barn. 

Det Lene opplevde, fikk 
henne til å stille store og eksis-
tensielle spørsmål ved livet. 

– Da jeg begynte på videregå-
ende, ble jeg skremt av mine 
egne tanker. 

Etter videregående skulle 
Lene reise jorda rundt, men da 
hun ble forelsket i en gutt og 
ville satse på ham, skrinla hun 
planene og begynte å studere 
barnevern på Høgskolen i Oslo 
og Akershus i stedet. 

– Jeg bestemte meg for at jeg 
ville jobbe for å hjelpe barn. 

Å begynne på Høgskolen var 
en stor overgang fra det livet 
Lene var vant til. Hun kjente 
ingen og fikk angst da hun 
oppdaget hvor mange elever 
som gikk på skolen. 

– Jeg følte meg veldig alene. 
Noe av det første de snakket 

om på studiet, var oppveksten. 
Lene lurte på hva hun hadde 
begitt seg ut på da hun leste om 
posttraumatisk stresslidelse og 
kjente seg igjen i symptomene. 

– Jeg møtte min egen historie 
i døra, og lurte på hvordan jeg, 
som trengte hjelp selv, kunne 
hjelpe andre. 

Lene oppsøkte en psykolog og 
begynte å gå hos ham hver fredag. 
Etter timen var hun helt slått ut. 

– Vi skulle snakke om 
fortiden, nåtiden og framtiden, 
men vi ble aldri ferdig med 
fortiden. 

Behandlingen virket mot sin 
hensikt for Lene. Hun følte at 
livet framsto verre og verre for 
hver time. 

– Alt virket plutselig så mye 
verre enn det egentlig hadde vært. 

«Jeg har sagt og gjort mye som jeg 
angrer på, og jeg har påført mine 
nærmeste mange bekymringer.»

Lene har vært rusfri i 10 år:  
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FALT TILBAKE: Flere ganger 
gjennom årenes løp tenkte Lene 
at hun skulle slutte å ruse seg, 
men hun var fanget i en ond 
sirkel. – Jeg «sluttet» noen 
ganger, men falt alltid tilbake 
etter et par dager. 

LØSNINGSORIENTERT: 
I dag takler Lene livet 
på en annen måte.  
– Jeg er blitt mer 
løsningsorientert. 
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– Jeg har sett og opplevd mye 
fælt. Hadde jeg fortsatt det 
gamle livet i lengden, er det ikke 
sikkert jeg ville ha vært i live i 
dag. Det er et tankekors. 

SAMFUNNSTJENESTE 
En gang ble Lene dømt til 148 
timer samfunnstjeneste etter å 
ha blitt tatt på fersken for salg, 
bruk og besittelse etter en poli-
tirazzia. Lene fikk jobb ved 
Blindes produkter, og som en 
del av «straffen» fikk hun tilbud 
om å gå til økonomisk rådgiver, 
psykolog og en ruskonsulent, 
noe hun benyttet seg av fordi 
hun kunne skrive av tiden hun 
brukte hos dem. 

– Jeg hadde ikke noen tro på 
at ruskonsulenten kunne hjelpe 
meg. Han, som selv ikke hadde 
noen egenerfaring med rus, ville 
aldri forstå. Den eneste grunnen 
til at jeg gikk hos ham, var for  
å slippe å jobbe og lære mer om 
rus, sier Lene og legger til: 

– Det som hjalp meg, var å 
komme på kurset i bevissthets-
trening. Mentaltreneren ble min 
redning, og jeg er henne evig 
takknemlig. 

Da Lene ble rusfri, begynte 
jobben med å finne ut hvem 

«Når du 
forandrer deg, 
så forandres 
også verden 
rundt deg.»

VIL GI HÅP: Ved å dele sin historie, håper Lene hun kan gi håp til 
andre om at det finnes et liv uten rus. – Du tror ikke det er mulig,  
men jeg har erfart det, sier hun. 

– Vi kan selv-
regulere 
følelsene våre
En ny studie fra Nord 
universitet viser at vi selv 
kan endre vår oppfattelse 
av hendelser og situasjoner 
som påvirker vår hverdag i 
negativ retning. Grunnlaget 
for studien er kurset 
«BevissthetsTrening», som 
er utviklet gjennom 24 år av 
Deborah Borgen. Det var et 
slikt kurs Lene Kristin 
Pedersen gikk på. 
«Bevisshetstrening» er 
trening av hjernen på en 
systematisk måte, for å 
optimalisere og styrke 
hjernens funksjoner. 
– Denne forskningen er 
viktig fordi den viser at vi 
kan selv-regulere følelsene 
våre. Der vi tidligere har 
måttet bruke psyko-
terapeuter, kan vi nå gjøre 
det selv. Studien viser også 

at regelmessig bruk av 
denne metoden kan gjøre 
oss lykkeligere, hevder 
Deborah Borgen, 
mentaltrener og 
grunnlegger av Unique 
Mind ESP. 
For mer informasjon, se: 
uniquemindesp.com 

HOLDER KURS: Mentaltrener 
Deborah Borgen.

VELLYKKET UTAD
Via bekjente fikk Lene på 
samme tid tilgang på narkotika, 
og tenkte at det ikke var så farlig 
å prøve. 

– Det ble en virkelighetsflukt. 
Det begynte i det små. Lene 

gikk på amfetamin et par dager  
i uken, og ingen visste noe om 
at hun ruset seg i smug. Utad 
var hun vellykket. Hun var flink 
på skolen og jobbet ved siden av. 

– Jeg fikset livet, i tillegg til at 
jeg ble brunere og slankere, så 
jeg så ingen grunn til å slutte. 

I andreklasse skulle hun være 
to måneder i Sør-Amerika som 
utvekslingsstudent, og hjelpe 
gatebarn i Bolivia. Tre uker før 
hun skulle reise hjem, innså 
Lene, som hadde latt det gå litt 
lenger og fått tak i kokain, at 
hun var rusavhengig. 

Hjemme eskalerte forbruket, 
noe som gikk utover økono-
mien. For å finansiere eget 
forbruk ble Lene en langer. Etter 
hvert mistet hun kontrollen over 
livet, strøk til eksamen og måtte 
slutte på skolen. 

hun ville være og hvordan hun 
ville bli oppfattet. 

– Jeg måtte bli kjent med meg 
selv på nytt, og oppdaget at når 
du forandrer deg, så forandres 
også verden rundt deg. 

De siste to årene har Lene 
jobbet, ved siden av å ha enkelt-
mannsforetak, som avdelingsleder 
ved synssentret Lavista i Lillestrøm. 
I høst begynte hun å studere 
grunnutdanning i ledelse på deltid. 

– På sikt drømmer jeg om å 
ta en master i ledelse. 
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– Vårt fagfelt har stor bruk 
for innovasjon og mangfold 
– Undersøkelsen i studien 
fra Nord universitet er 
gjennomført med friske 
deltakere og uten noen 
sammenlikningsutvalg, og 
sier derfor lite om behovet 
for psykoterapeuter, sier 
Kim Edgar Karlsen, 
psykologspesialist og 
assisterende avdelingssjef 
ved Voksenpsykiatrisk 
avdeling ved Diakon-
hjemmet sykehus. Han 
påpeker at effekten av 
psykoterapi i behandlingen 
av psykiske lidelser er 
dokumentert gjennom mer 
enn 60 års forskning og 
flere tusen studier. 

Folk som rammes av psykiske 
lidelser er forskjellige og kan 
derfor trenge ulik behandling. 
Noen vil trenge individuell 
samtaleterapi, andre 
gruppeterapi, mens noen har 
stor nytte av medisiner, sier 
han. 
– God informasjon og 
assistert selvhjelp er viktige 
elementer i virksom 
behandling, og noen jobber 
godt på egenhånd. Vårt 
fagfelt har stor bruk for 
innovasjon og mangfold av 
forskningsbaserte metoder 
og tilnærminger, ikke minst  
i et forebyggingsperspektiv, 
sier Karlsen. 

Åtte måneder etter hun ble 
rusfri, møtte hun faren til sine 
to barn. Paret, som har vært 
sammen i ni år, gikk fra hver-
andre nylig. 

– Birk og Brida, på sju og fem 
år, er det viktigste i livet mitt. 
De betyr alt. 

Livet har lært Lene at man 
kan forandre seg, og at vi har et 
stort potensial til å skape det vi 
vil. 

– Jeg prøver å være takk-
nemlig for alt som skjer. Dette 
er erfaringer som tar meg 
videre. 

I dag føler Lene seg både 
lykkelig og sterk. 

– Jeg vet at jeg vil møte utfor-
dringer, men at jeg vil takle dem 
fordi jeg er blitt mer løsningso-
rientert. Vi får alle vårt, men det 
handler om å gjøre det beste ut 
av det.   

– Tro på mangfold 
Leder for Norsk forbund for psykoterapi (NFP), Elisabeth 
Helene Sæther, har ikke kjennskap til studien fra Nord 
universitet, men mener det er mye som kan virke positivt 
og hjelpe oss når vi er under utvikling. – Det finnes ikke ett 
svar med to streker under når det kommer til komplekse 
spørsmål. Vi har tro på mangfold når det kommer til 
mennesker i krise og utvikling, sier Sæther. 

TØFT MILJØ: Lene har sett og 
opplevd mye fælt i løpet av årene 
hun var rusavhengig. – Egentlig er 
det utrolig at jeg lever, sier hun. 


