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Elevator 
– en forberedelse til livet etter soning
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Gjennom mer enn 25 år har vi på Elevator fått 
tilbakemeldinger fra våre beboere om viktig
heten av en gradvis overgang fra soning til løs
latelse. Våren 2020 fikk Elevator den gledelige 
beskjeden om at vi skal inngå en ny kontrakt med 
Kriminalomsorgsdirektoratet fra 1. januar 2021. 
Den nye kontrakten innebærer at vi også tar inn 
kvinnelige domfelte. Samtidig skal vi fortsette å 
tilrettelegge for beboere med forvaringsdom, 
med nedsatt funksjonsevne – og for muligheten 
til langvarige familiebesøk. 

I denne brosjyren har vi lagt vekt på å gi så mye 
informasjon som mulig om tilbudet vårt. For
målet med å gi denne informasjonen  videre 
til deg som er straffedømt, er at du selv kan 
 bestemme om Elevator er riktig sted for deg. 
Denne avgjørelsen kan være det første steget 
du tar for å ta tilbake kontrollen over eget liv. 
Vi vil derfor oppfordre deg til å tenke gjennom 
hva du vil oppnå når du kommer ut av fengsel, 
og  hvilke brikker som må være på plass for at 
du skal  kunne oppnå målene dine. Vi tror at du 
lykkes best når du tar dette valget selv. 

Vi håper at denne brosjyren også kan være 
 interessant lesning for alle som vil vite mer om 

Elevator. Den kan videreformidles til innsatte du 
kjenner og som du tror trenger hjelp med å få 
på plass bolig, nettverk, jobb og økonomi ved 
løslatelse. Den kan leses som et oppslagsverk 
for ansatte i Kriminalomsorgen for å se om du 
 kjenner noen i målgruppen som trenger denne 
type rehabilitering. 

Elevator har de siste fem årene hatt økt fokus på 
at kvinner i norske fengsler har dårligere sonings
vilkår enn menn. Fra og med 2021 bidrar vi til å 
motvirke at kvinner blir utsatt for institusjonell 
diskriminering. Det betyr ikke at kvinner får et 
helt likt tilbud som menn, men et likeverdig til
bud. Vi tar høyde for, og hensyn til, at kvinner 
kommer til å være i mindretall på Elevator, og at 
de har andre behov når det gjelder samvær med 
familie, arbeid og bolig. 

Om du er kvinne eller mann, gleder vi oss til å 
ta imot søknaden din, fordi det kan bety at du 
ønsker å være en aktiv aktør i samfunnet, og at 
du vil ta kontroll over og ansvar for ditt eget liv.

Elli Graf, daglig leder
Oslo, Elevator november 2020
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I dag driver Elevator med tilbakeføringstiltak 
og sosial rehabilitering gjennom bo, sosial og 
arbeids trening.

Frelsesarmeen har derimot drevet arbeids
trening for domfelte siden 1905. Først ble det
te gjort gjennom «Frelsesarmeen Elevator», 
som siden fikk navnet Fretex – i dag Norges 
største  inkluderings og attføringsbedrift. Siden 

 1980tallet har institusjonen Elevator, i sam
arbeid med Kriminalomsorgen, tilbudt arbeids, 
sosial og botrening til innsatte. 

Frelsesarmeens rusomsorg tok over ansvaret 
for Elevator i 2013, og siden 2014 har Kriminal
omsorgen kjøpt 30 institusjonsplasser for straffe
gjennomføring etter straffegjennomføringsloven 
§ 12. 

Om Elevator

På Elevator får du igjen muligheten til å være 
en samfunnsborger. Du må selv sørge for å ha 
 penger på konto, gå til fastlegen for medisiner, 
handle inn egen mat, vaske klær, ta bussen til 
jobb, betale husleie, ta opp kontakt med familie 
og venner. Alt dette kan du få utforske innenfor 
trygge rammer og med tett oppfølging fra oss på 

Elevator. Vi hjelper deg til å bli klar til løslatelse.

«Et godt tilbud på veien tilbake til samfunnet. 
Burde vært skrytt mye mer av Frelsesarmeens 
arbeid og tilbud på Elevator». Sitat fra tidligere 
 beboer, hentet fra en brukerundersøkelse

Hvorfor er Elevator-tilbudet noe for deg? 

Fra januar 2021 utvider Elevator målgruppen til å 
omfatte både menn og kvinner. Vi har en kontrakt 
med Kriminalomsorgsdirektoratet om 30 sonings
plasser etter straffegjennomføringsloven § 12.

«Straffegjennomføring etter § 12 skal gi domfelte  

nødvendig behandling, rehabilitering eller 
 bidra til tilbakeføring etter lengre tids straffe
gjennom føring. Overføring kan være  begrunnet 
i dom feltes helsemessige behov, rusmiddel
problematikk eller behov for sosial rehabilitering 
gjennom bo og arbeidstrening.» 

Målgruppe

Inntakskriterier:

• Du må ha et genuint ønske om endring og 
være motivert for å ta tak i egne  utfordringer 
i forbindelse med løslatelse. 

• Du må være over 18 år.
• Du må være i minimum 50 % aktivitet, for 

eksempel i ordinær jobb, på tiltak via NAV, 
under behandling eller som frivillig eller 
 student. 

• Oppholdet må ha en varighet på minimum 
3 måneder (anbefalt minstetid er 5 mnd.) og 
maksimalt 12 måneder.

• Du må være i permrutine før inntak, og 
må ha gjennomført minimum en 12timers 

 permisjon (om mulig en permisjon med 
overnatting). 

• Søkere med rusproblematikk må  doku  
mentere minimum 4 måneders rusfrihet før 
inntak. 

Vi tilrettelegger spesielt for deg som er:
• Kvinne
• Forvaringsdømt
• Innsatt i fengsel som ligger utenfor  

Østlandsområdet
• Ønsker å ha familien på besøk
• Har nedsatt funksjonsevne
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Til deg som er kvinne

Vi vet at kvinner og menn kan ha ulike behov 
under soningen og ulike historier med seg i 
 bagasjen. Fra 2021 utvider Elevator med tilbud 
for kvinner, slik at det kan bli en mykere over
gang i løslatelsesprosessen for begge kjønn. Det 
er viktig for oss å tilrettelegge slik at tilbudet på 

Elevator skal være like godt for både kvinner og 
menn. Vi vil for eksempel sørge for at menn og 
kvinner ikke trenger å dele kjøkken og bad. Vi 
har også ansatt enda en miljøterapeut, slik at vi 
kan være mer tilgjengelig i fellesarealene.

Til deg som er forvaringsdømt

Elevator har mange års erfaring med å følge opp 
forvaringsdømte i den siste delen av soninga før 
løslatelse. Vi vet at det kan kreve litt ekstra både 
av deg og oss ansatte, men du kan være trygg på 
at vi følger deg hele veien. 

Det er egne retningslinjer for straffegjennom
føring etter §12 for forvaringsdømte. Sjekk om 
du kvalifiserer til overføring.

I retningslinjene til straffegjennomførings loven  
under punkt 12.2, er det åpnet opp for at 

forvarings dømte kan overføres § 12 når vil kårene 
i forvaringsforskriften § 10 er oppfylt. I sist nevnte 
paragraf står det at «Straffe gjennomføring i 
 institusjon forutsetter at hensynet til sikker heten 
kan ivaretas på en tilfredsstillende måte», og om 
valg av institusjon står det at det skal «legges 
vekt på om institusjonen kan tilby et faglig opp
legg som imøtekommer den domfeltes særlige 
behov. Det skal ved avgjørelsen legges vekt på 
domfeltes motivasjon og mulighet for å nyttig
gjøre seg institusjonens tilbud».

Til deg som har spesielle behov

Elevator tilrettelegger for mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser, både fysiske og psykiske. 
Vi tilbyr ikke behandling, men vi kan følge opp 
beboere med helseutfordringer og veilede til å 
oppsøke riktig behandling.  

Erfaringsmessig vet vi at mange beboere hos oss 
har behov for oppfølging av egen helsesituasjon 
under oppholdet. Vi har et eget helseteam med 
grunnleggende kompetanse om de mest  vanlige 

helsetilstandene og enkel vurdering av disse. 
Blant annet har det ofte vært aktuelt å kunne 
måle blodtrykk og puls og gjennomføre sårstell 
på  huset i forbindelse med akutte hendelser og 
som forebyggende tiltak. Vi har hjertestarter til
gjengelig på huset.

Per 2020 er det fire vernepleiere som utgjør 
helseteamet og som følger opp etter behov.  

Til deg som soner i fengsel langt unna Elevator

Vi tar imot straffedømte fra hele landet og 
 hjelper deg med både innsøking, forberedelser 
til løslatelse og bosetting over hele landet. Opp
holdet på Elevator kan tilpasses slik at du kan 
få en god overgang til ditt nye bosted. Frelses

armeen er landsdekkende og har lang erfaring 
med å tilby videre oppfølging andre steder i 
 landet hvis ønskelig.
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Elevator tar imot søknader fra alle fengs
ler i hele landet. Innsatte må sammen med 
kontakt betjent søke ledelsen eller rådet i 
fengselet om overføring til Elevator. 

En søknad til Elevator skal inneholde: 
• Din søknad
• Vedlegg fra fengselet og kontaktbetjenten 

din med informasjon om soningstid, sann
synlig løslatelsesdato, atferd, regelbrudd, 
en sikkerhetsvurdering og informasjon om 
forhold til rusmidler

• Utskrift av fangejournal 
• Informasjon om eller bekreftelse på 

 minimum 50 % aktivitet; ordinær jobb, 
tiltaksplass via NAV, frivillig arbeid, studie 
eller behandling. Uføre er ingen hindring, 
men du må finne et tilbud du klarer å stå i 
 minimum 50 %

• Domspapirer

Søknadspapirer sendes til: 
Elevator, Ole  Deviks vei 20, 0666 Oslo. 
Søknader kan også sendes digitalt til inntaks
ansvarlig.  

Når alle sakspapirer er mottatt, blir  søker 
innkalt til intervju med sosialfaglig leder og 
inntaks ansvarlig på Elevator. Intervjuene 
foregår på Elevator, men vi tilrettelegger for 
 intervjuer via telefon eller video ved behov. 

Søkere vil bli vurdert ut fra intervju og søknads
papirer og vil i løpet av kort tid få  beskjed om 
inntak og eventuelt innflyttingsdato.

Ved overføring til Elevator overtar Oslo 
friomsorgs kontor oppfølgingen og vedtaks
ansvar.

Har du bøter? Bøter bør helst sones ferdig før 
overføring til Elevator, så de ikke står i veien 
for løslatelse.

Ved spørsmål, ta kontakt 
med Elevator:
Telefon 23 06 92 35 / 474 69 481

Du kan også snakke direkte med inntaks
ansvarlig
Silje Strømland (ut februar 2021)
silje.stromland@frelsesarmeen.no 
Tlf.: 455 12 637  

Eller
Anette Karlsen (fra mars 2021)
anette.karlsen@frelsesarmeen.no
Tlf.: 476 53 786 

Det er også mulig å sende brev til Elevator 
for å få informasjon og svar på spørsmål. 
Send brev til: Elevator v/inntaksansvarlig,  
Ole  Deviks vei 20, 0666 Oslo.

Slik søker du
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Samarbeid med Oslo friomsorgskontor (OFK)

Ved overføring til Elevator vil saken din også 
overføres Oslo friomsorgskontor. De behandler 
alle søknader du har til Kriminalomsorgen under 
oppholdet hos oss. Den dagen du flytter inn på 
Elevator, soner du dommen din utenfor fengsel 
og du tilhører derfor Friomsorgen ved OFK. 
Fengselet har ikke ansvar for deg lenger.

OFK driver med straffegjennomføring utenfor 
fengsel som innebærer:

• Oppfølging og prøveløslatelse, § 12, hjemme
soning, samfunnsstraff, ND.

• Oslo er et stort kontor og har derfor mange 
forskjellige typer straffegjennomføring.

• I Elevators tilfelle beslutter og gjennom fører 
også OFK møteplikt og eventuelt andre vil
kår. Dette kan være vilkår om behandling, 
sysselsetting, bosted, innetid etc.

Samarbeid mellom OFK og fengselet i forkant av overføring

Innsøkende fengsel, altså der du soner nå,  sender 
søknaden din til OFK med alle nødvendige ved
legg fra fengselet. Ut ifra disse papirene skriver 
OFK en uttalelse om de vurderer om du er i 
målgruppen for § 12soning. Denne uttalelsen er 
en viktig del av prosessen og kreves for at vi kan 

tilby deg en plass på Elevator. Uttalelsen trenger 
ikke komme før søknaden din sendes til oss. Det 
er til slutt fengselet som fatter vedtak om over
føring til Elevator.

Oppfølging fra OFK som beboer

Du får tildelt en saksbehandler i OFK som  møter 
deg i løpet av de første ukene på Elevator. OFK 
får jevnlig oppdateringer om deg, og det blir 
gjennomført flere møter med saksbehandleren 
din i løpet av oppholdet. Disse møtene er for at 
OFK skal kunne å bli kjent med deg, i tillegg til 
at du blir kjent med saksbehandleren din.  Denne 
prosessen legger til rette for gode avgjørelser 

rundt søknadene dine, for eksempel søknad 
om økt permisjonskvote, hjemmesoning, prøve
løslatelse med mer. 

OFK beslutter også tilbakeføring til fengsel der 
det er nødvendig, og de sender varsling til for
nærmede eller etterlatte ved permisjons utganger 
der det er et vilkår. 

Møteplikt etter løslatelse

Ved løslatelse kan du få vilkår om møteplikt i 
en periode. Da møter du saksbehandleren din 
på friomsorgens kontor der dere har sam
taler. Møte plikten er en kontrollfunksjon og 
et kriminalitets forebyggende vilkår, men saks
behandleren kan også være en støttespiller. 

Samtalene kan brukes til å prate om fremtiden, 
få praktisk bistand og dere kan sammen se om 

det er mulig å utrette det du eventuelt ønsker 
hjelp til. Samtalene kan vare i alt fra fem minutter 
til to timer. 

Avhengig av hvor du velger å bosette deg, vil 
eventuell møteplikt være hos det nærmeste 
friomsorgs kontoret.
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Tilbudet på Elevator

Alle som flytter inn hos oss kommer fra fengsel. 
Vi vet at fengselshverdagen i stor grad er styrt 
og systematisert. På Elevator får du i større grad 
ansvar for eget liv og mange har beskrevet over
gangen fra fengsel til oss som stor. Vi er der for 
deg i denne prosessen, og i alle andre.

På Elevator har vi opparbeidet oss bred erfaring 
med oppfølging av personer som er på slutten 
av soning. Ved inntak vil du få tildelt en primær
kontakt som vil følge deg tett under oppholdet. 
Primærkontakten vil gjennomføre kartleggings
samtaler, delta på møter og samarbeide om 
 utarbeidelse av løslatelsesplan. Primær kontakt 
har fokus på motivasjonsarbeid, bo og sosial

trening, omsorg, støtte og annen praktisk 
 bistand. Øvrige ansatte hjelper deg også ved 
 behov dersom primærkontakt ikke er til stede.
Når du løslates fra Elevator ønsker vi at du har 
gått fra å være et en brikke i et system til en aktiv 
aktør i ditt eget liv. 

«Jeg er takknemlig for at jeg får lov å være 
på Elevator. Dere gjør en veldig bra jobb for 
 veldig mange. Her får man muligheten og 
hjelp til det meste. Kommer til å være evig 
takknemlig for all den hjelpen og støtten jeg 
har fått.»
Sitat fra tidligere beboer, hentet fra en bruker
undersøkelse

Oppfølging og fokus

De fleste ansatte har høyere utdanning i sosiale 
fag, og vi har også flere vernepleiere. På Elevator 
er vi opptatt av å bli kjent med deg, for å best 
mulig kunne hjelpe til med å gjøre løslatelsen så 
god som mulig. Vi legger derfor vekt på miljø
arbeid og relasjoner. Vi er opptatt av å holde 
oss oppdatert på alt som kan være relevant for 

 beboerne. De ansatte har derfor ukentlig fag
møter og kursing innen gjeldsarbeid, psykisk 
 helse, rus, motiverende samtale og førstehjelp. Vi 
deltar også ofte på samlinger gjennom kriminal
omsorgen for å øke vår kompetanse innenfor 
seksuallovbrudd, forvaring og kvinner i fengsel.

Hvem jobber på Elevator? 
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Utenfor Elevator

Under oppholdet på Elevator må du være i 
minst 50 % aktivitet. Dersom du trenger hjelp 
til å finne ut av hva det kan være før du søker, 
kan du spørre kontakt betjenten din eller oss. 
Som beboer på Elevator kan du være i lønnet  
arbeid og motta ordinær lønn. Arbeidsgiveren 
god kjennes av  Elevator i samarbeid med Oslo 
 f ri omsorgskontor, og vi skriver frigangsavtale 
med alle arbeidsgivere.

Du har mulighet til å åpne din uførepensjon når 
du er på Elevator. Da gjelder likevel aktivitets
kravet på 50 %. Du kan jobbe frivillig for å opp
fylle aktivitetskravet, og  kombinere  aktiviteten 
med behandling.   Mange av våre  beboere er 
i arbeidsrettede tiltak via NAV.  Når du er i 
 arbeidsrettede tiltak, får du tiltaks penger fra 
NAV, som ligger på kroner 411 per dag (januar 
2021). Det tilsvarer omtrent kroner 8 200 ut
betalt før husleie på Elevator er betalt. 

Du kan i utgangpunktet velge selv hvor du vil 
være i arbeidstrening eller aktivitet. Elevator har 
et etablert samarbeid med ulike arbeids givere, 

 stiftelser, frivillige organisasjoner og tiltaks
arrangører. Elevator drives av Frelsesarmeen, 
som også tilbyr arbeids og tiltaksplasser. Vi kan 
bistå deg med å finne riktig sted i innsøkings
prosessen, også hvis du ønsker å skifte sted 
under veis i oppholdet. Under soning i fengsel 
går mange på skole, begynner å studere eller tar 
fagbrev. Kommer du til Elevator, kan du  begynne 
eller fortsette med utdanning. Under utdan
ning kan du ha krav på arbeids avklaringspenger 
 eller tiltakspenger, i de tilfeller NAV godkjenner 
 skolen som tiltaksplass.

Innsøking i tiltak gjør du sammen med 
NAVkontakten eller sosialkonsulenten i 
 fengselet.

«Det er veldig bra opplegg her som legger til 
rette for å fungere i et arbeidsliv som ikke all-
tid er fra åtte til fire. Jeg er kjempefornøyd 
med at Elevator sammen med kontaktperson 
og ledelsen legger til rette for det. Takk! Dere 
gjør en kjempejobb!». Sitat fra tidligere beboer, 
hentet fra bruker undersøkelsen.

Arbeid, tiltak og utdanning  

Som beboer på Elevator er du avhengig av å 
ha bankkonto og bankkort. Lønn, utbetalinger 
fra NAV og dagpenger går rett inn i din  konto. 

BankID er også viktig for å kunne benytte  digitale 
tjenester. 

Utbetaling av penger

Elevator tilbyr noe vi har valgt å kalle aktivitets
avtale, som er et tillegg til permisjoner. Dersom 
du jobber redusert eller på en annen måte er i 
aktivitet under 40 timer per uke, kan du legge 
opp til andre aktiviteter. Hvis du for eksempel 
jobber 30 timer per uke, kan du finne  aktiviteter 

til de resterende 10 timene. Det kan være 
fotball trening, behandling, frivillig arbeid, avtaler 
med Røde Kors eller WayBack. Aktivitetsavtalen 
signeres av deg som beboer, kontaktperson ved 
aktiviteten og Elevator.

Aktivitetsavtale

Nattarbeid er ikke tillatt. Som beboer på 
 Elevator må du være inne kl. 22.30. Det er 
 mulighet for å reise tidlig på jobb, men aldri før 
midnatt. Det er mulighet for å jobbe overtid så 

lenge arbeidsmiljø loven blir overholdt.  Elevator 
kommer på anmeldte og uanmeldte besøk der 
du skal være i henhold til aktivitetskravet og 
frigangs avtalen. 

Arbeidstid, overtid og frigangsbesøk
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På Elevator har alle beboere 10 timer korttids
permisjon per uke og minimum 30 permisjons
døgn i året, som vil si 2,5 døgn per måned. 

Hvis du har gode og dokumenterte grunner for 
det, er det underveis i oppholdet mulig å søke om 
utvidet permisjonskvote, opptil 50 permisjons
døgn i året, som vil si 4 døgn per  måned.

Beboere har også to ganger i uken 30  minutter 
til å gå på butikken før/etter arbeidsdagen, for
uten permisjonene eller felles handletur med 
personalet på lørdag.

Du kan lese mer om permisjonsreglementet ved 
å søke opp rundskrivet KDI nr. 5/2014 på  Google.

Permisjoner 

Elevator har en egen aktivitetsansvarlig, og det 
utarbeides en månedlig aktivitetsplan med over
sikt over hvilke aktiviteter som skjer fremover. 
Beboere oppfordres til å komme med forslag. 
Elevator har også et godt samarbeid med Røde 
Kors – Nettverk etter soning og WayBack. Vi 

bistår beboere med å knytte kontakt med andre 
samarbeidspartnere etter eget ønske. Elevator 
har fellesstuer med biljard og kabeltv i tillegg til 
treningsrom og tilgang til internett. På fredager 
har vi fredagskaffe, og på søndager har vi felles 
frokost.

Aktiviteter i regi av Elevator
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Inne på Elevator

Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over gjelden 
din.  Vi samarbeider tett med med gjelds rådgivere 
i Røde Kors Nettverk etter soning, WayBack og 

JussBuss. Her kan du sette i gang prosessen med 
å forhandle om avtaler rundt gjeld. 

Gjeldsrådgivning og veiledning rundt økonomi

Vi har ti leiligheter med eget kjøkken og bad. Her 
får du muligheten til å trene på det å bo alene. Vi 
bistår deg med det du måtte trenge av bo trening. 
Dette kan være tips til vasking, planlegging og 
handling av mat eller matlaging, organisering av 

papirer, betale regninger med mer. Vi gjennom
fører også romsjekk som gir oss mulighet for å 
følge opp bokompetanse og romorden.

Botrening

Vi har en fast kapellan på Elevator som er hos 
oss siste tirsdag i måneden. Kapellanen tilbyr 

 individuelle samtaler for de som ønsker det.

Kapellan

Tenk UT! er en av aktivitetene vi har på  huset. 
Det er en ukentlig refleksjonsgruppe for  beboere. 
Gruppen ledes av en person med sonings
bakgrunn og en ansatt fra Elevator.  Hensikten 

med gruppen er å gi motivasjon og tro på at 
endring er mulig gjennom å snakke om følelser 
knyttet til aktuelle temaer.

Tenk UT! – refleksjonsgruppe

Hos oss lager du alle måltider selv. Du må selv 
handle inn og planlegge hva du skal spise. Mange 
lager matgrupper og deler på å lage maten,  eller 
lager den sammen. Søndager spiser vi frokost 
sammen. Elevator byr på maten, og ansatte lager 
den sammen med noen beboere. 

Vi har en avtale med Matsentralen om å hente 
gratis matvarer. Vi prøver å få dette til ukentlig  
– helst på fredager. Varene fordeles likt, og det 

er beboere som hjelper til med denne jobben. Vi 
har også en avtale med Godt Brød om å hente 
ut gratis bakverk. Vi henter dette på fredager og 
har gjerne med en beboer eller to.
Når det er høytider, inviterer vi ofte til felles
middag. Vi lager maten enten sammen eller 
 bestiller mat utenfra. Om kveldene og i helgene 
har mange beboere lyst å være sosiale. Vi bruker 
tiden sammen til å lage eller bestille mat, se på 
fotballkamp, film eller sette i gang spill. 

Sosialisering og matlaging

Det vil med jevne mellomrom holdes beboer
møter på huset. På møtene kan du ta opp 
 temaer som opptar deg og som angår andre på 
huset, og ledelsen vil være til stede på møtene. 

«Veldig bra institusjon, endelig noen som 
skjønner hva rehabilitering handler om.» 
Sitat fra tidligere beboer, hentet fra bruker
undersøkelsen.

Beboermøter
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Bruker du medisiner? Da må du ha en fastlege. 
Det er fastlegen som skriver ut resepter til deg. 
Du henter selv medisiner på apoteket og betaler 
for disse selv. 

Dersom du bruker såkalte A eller Bpreparater, 
kan du ikke ha disse på rommet, og medisinene 
oppbevares og deles ut av ansatte fra medisin
rommet.

Vi driver ikke med rusbehandling, men legger 
til rette for at beboere kan være i behandling 
andre steder, for eksempel LAR (legemiddel
assistert rehabilitering). Vernepleierne er ofte 
primær kontakter for beboere som bruker LAR 
medisiner eller har andre medisinske behov, 
da disse vurderes å ha behov for tett helse
oppfølging.

Medisiner og LAR

Det foretas rutinemessig kontroll med alko
meter i tillegg til jevnlige urinprøver. Positive 
 utslag medfører tilbakeføring til fengsel.

I hovedsak tar vi ikke urinprøver på Elevator, 
men bruker det medisinske laboratoriet Fürst 
på Furuset. Når du skal ta urinprøve kjører vi til 
Fürst sammen, hvor du trekker kølapp og venter 
på venterommet. Prøven tas i et rom med speil 

der ansatte fra laboratoriet ser at du utfører 
prøven. Videre analyseres prøven og Elevator får 
svaret tilsendt. 

Unntaksvis eller ved mistanke om rus tar vi også 
urinprøver på Elevator. Vi har i tillegg til  ordinær 
urinprøve også hurtigtester til urin og spytt. 
Ved utslag på hurtigtest sendes prøven videre 
til Fürst.

Ruskontroll

NAV er ofte en nødvendig samarbeidspartner 
for beboerne. Vi hjelper deg i kontakten med 
NAV og har god kjennskap til systemet og lov
verket. Vi kan veilede deg i kontakten eller være 
med deg på telefonen. Vi hjelper deg med å 
søke NAV om å bistå økonomisk til for eksem
pel sosial hjelp ved løslatelse, stønad til reisepen
ger eller refusjon av utgifter. NAV er for mange 
 veien ut i egnet bolig ved løslatelse og for å skaffe 
 møbler og matvarer.

«Jeg er generelt veldig fornøyd med å være på 
Elevator, det betyr at jeg kan begynne å  ordne 
og tilrettelegge min hverdag, noe jeg mest 
 trolig ikke hadde giddet prøve på engang. 
 Synes det er litt vanskelig å sette  karakterer 
da veldig mye av det som kunne vært  bedre 
hindres av tungrodd offentlig system og ikke 
er Frelsesarmeens  ansatte som hindrer, de 
prøver etter beste evne, synes jeg. Og noe 
av det viktigste vi kan få i vår situasjon, er 
 følelsen av at noen bryr seg.» Sitat fra tidligere 
beboer, hentet fra brukerundersøkelse.

Kontakt med hjelpeapparatet
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I første etasje vil du alltid møte noen. Her har vi 
inngangsparti, døgnbemannet vaktrom,  kontorer 
og en fellesstue – i tillegg til en stor balkong, 
felles kjøkken, samtalerom og toalett.

Høsten 2020 pusset vi opp fellesstuene og lagde 
et stort felleskjøkken. Kjøkkenet er en arena for 

sosial og botrening, og et møtepunkt mellom 
beboere og ansatte. På kjøkkenet er det god plass 
til å sitte, med langbord og flere sitte grupper. I 
samme rom finnes det også et biljardbord. Ved 
siden av felleskjøkkenet finner du fellesstua med 
TV, sofa og PCkrok

1. etasje

Elevator-bygget

Elevator er et stort bygg med totalt syv  etasjer. 
Vi har 30 plasser med 20 beboerrom og ti 

 leiligheter fordelt over fire etasjer. Bygget er 
 universelt utformet med heis og rullestolrampe.

Felleskjøkken og biljardbord

Fellesstua

Balkongen i 1.etasje
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I 2. og 3. etasje ligger alle beboerrommene. Ti 
rom i hver etasje. Hver etasje har felleskjøkken, 
dusjrom og toaletter. Fellesarealene vaskes daglig 
av den beboeren som har vaskeuke. 

Det er vaskemaskin, tørketrommel og tørkerom 
i hver etasje. 

Beboerrommene er på ca. 11 kvadratmeter 
med seng, nattbord, lenestol, kommode, kjøle
skap, oppbevaringsskap og et lite bord. Hvert 
rom har en liten entré med vask og et romslig 

skap. Alle beboerrom ble malt og gulvene bonet 
i 2019.

I 2. etasje finner du også medisinrommet. 

Kjøkkenene i 2. og 3. etasje inneholder to 
 komfyrer med platetopp, mikrobølgeovn og 
en sittegruppe. Nødvendig utstyr til mat laging 
er tilgjengelig for beboere. Hvert kjøkken har 
egen industrivaskemaskin, såkalt steamer. Felles
kjøkkenene i 2. og 3. etasje ble pusset opp 
 høsten 2014. 

2. og 3. etasje

Beboerrom.

Beboerrom med entré. 
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Felleskjøkken.
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Hybelleilighet, bad. 
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I disse etasjene finner du de ti leilighetene våre.  I 
4. etasje er det seks leiligheter, ett vaskerom og 
ett kontor. I 5. etasje er det fire leiligheter, lager
rom, fellesrom med frysere og én besøksleilighet.

Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 22 til 30 
kvadratmeter.

Leilighetene er møblert med seng, sofa, sofa
bord, spisebord og to spisestoler. Leilighetene 
har egen kjøkkenløsning med komfyr med plate
topp, kjøleskap og vask. Alle leilighetene har eget 
flislagt bad med varmekabler.
 

4. og 5. etasje

Hybelleilighet, 
stue og soveplass. 

Hybelleilighet, 
kjøkken.

Fo
to

gr
af

: J
an

 P
et

te
r K

ris
tia

ns
en

Fo
to

gr
af

: J
an

 P
et

te
r K

ris
tia

ns
en



22

I utgangspunktet flytter alle beboere først inn i 
et beboerrom. Ønsker du å bo i en leilighet, må 
du søke om det skriftlig etter overføring, med 
begrunnelse for hvorfor du ønsker leilighet.

Så lenge kvinnelige beboere er i mindretall, 
 kommer kvinner til å flytte direkte inn i leilighet. 
Dersom vi har mer enn åtte kvinner på huset, 
kan vi sette av en hel etasje med beboerrom 

til kvinner. Beboere som bruker rullestol, flytter 
også rett inn i leilighet.

Leiligheter som står ledig, blir fordelt blant  beboere 
som har lange dommer, får mye  besøk av familie, 
har helseutfordringer eller andre  spesielle behov. 
Etter at disse kriteriene er tatt høyde for, blir be
boere med god romorden og beboere som har 
stått lenge på venteliste  prioritert.

Prioriteringskriterier for leiligheter

Dette er den største leiligheten på huset og er 
tilrettelagt for besøk av barn, familie og venner. 
Leiligheten har en liten balkong (hvor det også 

er tillatt å røyke). Leiligheten er tilgjengelig fra  
kl. 08.00 til kl. 22.30 alle dager. 

Besøksleilighet

Besøksleilighet, stue. Besøksleilighet, lekekrok.

Besøksleilighet, kjøkken. Besøksleilighet, bad. 

Fotograf: Jan Petter Kristiansen ▲►
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Besøksleilighet, stue og lekekrok.
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Treningsrom
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Alle beboere betaler husleie hver måned. Der
som du bor i beboerrom er husleien kr 2000,– 
og i leilighet kr 3000,–. Prisen inkluderer strøm, 
varme, vann, parkering og internett. Mottar du 

tiltakspenger, betaler du kun halvparten av hus
leien. Du søker enkelt om redusert husleie ved 
ankomst på Elevator. 

Internett er tilgjengelig for alle beboere. I felles
stua og i besøksleiligheten finnes TV med de  aller 

fleste kanalene. Dersom du ønsker TV kanaler 
på rommet, må du ordne egen avtale.

Husleie

Internett og TV

Elevator har egen lekeplass for beboere og be
søkende. Lekeplassen er utformet for yngre 

barn, men har også et bordtennisbord for litt 
eldre barn. 

Lekeplass

Vi har tredemølle, romaskin, slynge, spinningssy
kler og manualer. Treningsrommene er åpent fra 

kl. 06.30 frem til kl. 22.30 hver dag.

Treningsrom
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Hva mener de som kjenner oss?
Hvert år gjennomfører vi anonyme med
arbeider og beboerundersøkelse.  Resultatene 
viser at både ansatte og beboere trives på 
 Elevator. Mange beboere sier at oppholdet på 
Elevator fungerte bra og er veldig fornøyde med 
oppfølgingen de fikk av personalet på Elevator. 

Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo på 
 Elevator? Du kan finne en episode om oss i 
 dokumentarserien Helene sjekker inn fra 2019 på 
nrk.no.

Elevator ligger i Ole Deviks vei 20, 0666 Oslo.
Nærmeste busstopp ligger rett utenfor hoved
inngangen og heter «Fretex». Herfra kommer 
du både til Grorud og Helsfyr med buss nr. 66. 

I nærområdet har vi lekeplasser, matbutikker, 
fotball bane, kjøpesenter (Tveita senter) og Alna
elva som er et populært turområde.

Elevator har flere parkeringsplasser til gjengelig 
utenfor bygget. Det er gratis parkering for 
alle beboere og besøkende, men du må  sørge 

for gyldig parkeringsbevis for å unngå bøter. 
Parkerings bevis får du av oss. 

Beliggenhet og tilgjengelighet

Parkering

Avstand fra Oslo sentrum

Tbane 2 Ellingsrudåsen/3 Mortensrud til Hellerud: 26 min

Buss 100 Kjeller til Fjellhus: 32 min
Du kan også ta tbane til Helsfyr, og buss til Fretex. 
Se ruter.no

Om Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er en internasjonal  evangelisk 
 bevegelse, en del av den universelle kristne 
 kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er 
 motivert av Guds kjærlighet. 

Frelsesarmeen ser på mennesket som en helhet 
med fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. 
Alle mennesker er skapt av Gud og har derfor 
ukrenkelig verdi. Frelsesarmeen har derfor siden 
starten sett forkynnelse og nestekjærlighet som 
to sider av samme sak.

Frelsesarmeen er åpen for alle, både når det 
 gjelder hjelpetilbud, aktiviteter og  arrangementer.
Våre røtter går tilbake til William og Catherine 
Booth i London i 1865. Frelsesarmeen kom til 
Norge i 1888, Island i 1895 og Færøyene i 1924.

Ved spørsmål, ta kontakt med Elevator: 
Telefon 23 06 92 35 / 474 69 481 

Inntaksansvarlig: 
Silje Strømland (ut februar 2021)
silje.stromland@frelsesarmeen.no 
Tlf.: 455 12 637  

Eller
Anette Karlsen (fra mars 2021)
anette.karlsen@frelsesarmeen.no
Tlf.: 476 53 786 

Det er også mulig å sende brev til Elevator for å 
få informasjon og svar på spørsmål. Send brev til: 
Elevator v/inntaksansvarlig, 
Ole Deviks vei 20, 
0666 Oslo
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