Frelsesarmeens rusomsorg
Årsmelding 2019

Vi vil formidle Guds kjærlighet og ta hvert
menneske på alvor. Dette gjør vi like naturlig
med sangbok og gitar som med fotballsko,
varm suppe, fjellsko eller sykkel.
Frelsesarmeens tjenester og tilbud har til
enhver tid vært tilpasset de behovene vi ser i
samfunnet. I 2019 var dette blant annet væresteder, Jobben-tiltak, aktivitetstilbud, bo- og
omsorgssentre, helsetilbud, behandlingssentre,
bolig med oppfølging og soningsplasser. Fra
Vadsø i nord til Mandal i sør. På Færøyene
driver Frelsesarmeens rusomsorg et herberge
og et behandlingssenter for ungdom. I tilknytning til tiltakene tilbyr vi fellesskap og
tilhørighet i Frelsesarmeens korps (menig
heter) over hele landet.
Ansatte og frivillige i Frelsesarmeen har
hvert år mange tusen møter med mennesker
med rusproblemer. Vi møter mennesker med
vonde livserfaringer og mange med langvarig
misbruk. Det finnes få enkle løsninger. Men
det finnes veier ut av det livet de lever, og
vi ser at det er mange som finner dem. I
Frelsesarmeen snakker vi om viktigheten av
håpsbærerne – de som kan holde håpet oppe
for andre når en ikke klarer det selv. De vi
møter har lidd mange nederlag, men de forteller også om godhet og hjelp.

Forord
Siden 1891 har Frelsesarmeen arbeidet blant
mennesker med rusproblemer gjennom
å oppsøke dem, åpne dører, lindre smerte,
stelle sår, servere gode måltider, gi et bad
– og gode ord på veien. Frelsesarmeens
rusomsorg er en virksomhet som har sterke
tradisjoner, solid forankring og et sterkt
engasjement for mennesker som lider på
grunn av rusmidler.
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Du finner Frelsesarmeen over hele verden
– på forskjellige arenaer og med ulike
uttrykksformer. Oppdraget er klinkende
klart, mangfoldet stort og arbeidslagene
mange. Frelsesarmeens oppdrag er å:
«Forkynne Jesu Kristi evangelium, og i hans navn
møte mennesker uten diskriminering.»
(Fra The Salvation Army Mission Statement)

Alle mennesker har mulighet til endring,
uavhengig av hva de har opplevd av neder
lag og smerte. I Frelsesarmeen møter vi
mennesker med rusrelaterte problemer ved
å praktisere kristen nestekjærlighet og etterstreber høy etisk og faglig standard i arbeidet.
Vi vil speile dagens behov gjennom både
engasjement og tiltak.

Vi prøver å møte enkeltmennesket der det
er, og ivareta den fysiske, psykiske, sosiale
og åndelige dimensjonen.. Vi tror at all hjelp
må gis ut fra individuelle behov – derfor
må tilbudene være både differensierte og
mangfoldige.
Norge lykkes bedre enn de aller fleste med
å holde rusbruken nede. Vi har lav bruk
blant voksne. Men enda viktigere: Vi har lav
bruk blant unge. Lavere enn de aller fleste
land vi sammenlikner oss med. Det har
stor betydning fordi ungdom er mer sårbare for skade ved rusbruk – så at vi lykkes
med å forhindre ungdomsbruk er viktig.
Gjennom en fortsatt restriktiv ruspolitikk
har vi ikke mistet kontrollen. 18. desember
2019 ble forslaget til ny rusreform lagt fram.
Overskriften for reformen er: «Fra straff til
helse». Frelsesarmeens rusomsorg ønsker
intensjonen i rusreformen velkommen og vil
være med i høringsrunder og debatt rundt
reformen for å bidra til at den blir best mulig
for alle.
Årsmeldingen presenterer arbeidet som
har blitt gjort i 2019. Vi vil takke ansatte,
frivillige og samarbeidspartnere for engasjement og innsats i året som har gått. Vi vil
også takke Frelsesarmeens ledelse og rus
omsorgens styre for tillit og støtte i prosesser
og beslutninger.

Major Wenche
Walderhaug Midjord
Virksomhetsleder i
Frelsesarmeens rusomsorg
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Så lenge kvinner gråter som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge små barn går sultne
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge mennesker går
inn og ut av fengsel,
som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge noen sliter
med avhengighet,
så lenge det finnes
en misbrukt kvinne,
så lenge det finnes en sjel
som lever uten Guds lys,
vil jeg kjempe.
Jeg vil kjempe til siste slutt.
– William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger,
9. mai 1912
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Frelsesarmeens sosialtjeneste
Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk
bevegelse, en del av den universelle kristne
kirke. Budskapet bygger på Bibelen, og
tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi
evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

•

Helt siden Frelsesarmeen startet i England
på 1800-tallet har «suppe, såpe og frelse»
vært et viktig prinsipp og et uttrykk for
Frelsesarmeens verdier. Tanken om at vi
har både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er like aktuell i dag. Dette gir oss
en helhetlig innfallsvinkel i møte med hvert
enkelt menneske.

Frelsesarmeens sosialtjeneste er en del av
Frelses armeens virksomhet, og Frelses
armeens rusomsorg er en del av mangfoldet
i Frelsesarmeens sosialtjeneste. Ruso m
sorgen skal være en aktiv bidragsyter og
en konstruktiv pådriver for utvikling og
problemløsning innen rusfeltet.

•
•

Suppe er å møte de grunnleggende
behovene til dem rundt oss.
Såpe handler om verdighet og
selvrespekt.
Frelse uttrykker Guds grenseløse og
livsforvandlende kjærlighet gjennom
Jesus Kristus.

Frelsesarmeens rusomsorg
Frelsesarmeens rusomsorg eies og drives
av Frelsesarmeen i Norge, og gir tilbud til
mennesker med rusproblemer, bostedsløse
og domfelte over 18 år som har behov for
behandling, rehabilitering og omsorgs- og
skadereduserende tjenester.
Frelsesarmeen har lang tradisjon for å hjelpe
mennesker med rusproblemer. I dag har vi
tilbud over hele landet i et vidt spekter av
akutte nødhjelpstilbud, lavterskel væresteder,
helsehjelp, rusbehandling, bolig med oppfølging, arbeidstrening, vaskehall for biler,
gatefotball, sykkelgrupper, ulike aktiviteter
og oppsøkende tjenester.
Frelsesarmeens rusomsorg har i 2019 drevet
i samarbeid med en rekke kommuner rundt
om i landet: Lillehammer, Kongsvinger,
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Oslo, Bærum, Tønsberg, Mandal, Stavanger,
Haugesund, Bergen, Trondheim, Bodø og
Harstad. Vi samarbeider også med Kriminalomsorgsdirektoratet, Justisdepartementet,
Helsedirektoratet, Helse Vest RHF, Helse
Sør-Øst RHF, samt Heilsu- og innlendismálaráðið, Almannastovan og Tórshavnar
kommune på Færøyene.
Vi er en fleksibel og brukerorientert rusomsorg og er både en del av og et alternativ
til det offentlige hjelpeapparatet. Gjennom
tjenestene våre og konstruktiv dialog med
enkeltmennesker, grupper, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter, ønsker vi å
være med på å forandre samfunnet.
Verdigrunnlaget vårt vises gjennom hold
ninger og handlinger.
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organisasjonskart
FRELSESARMEENS HOVEDSTYRE
Kommandør William Cochrane, styreleder
FRELSESARMEENS RUSOMSORGS STYRE
Lindis Evja, styreleder
VIRKSOMHETSLEDER
Major Wenche Walderhaug Midjord,
virksomshetsleder

FÆRØYENE

REGION SØR
Frode Woldsund, regionleder
Rådgiver

Adm. leder

Behandlingssenteret
Frælsi
Eiði

Behandlingssenteret
Stavanger

Varmestua, Jobben
og Stedet
Sandvika

Bo-/omsorgs-/
kontaktsenter
Bodø

Herbergið
Tórshavn

Friskt alternativ

Jobben, AKS
og Skaperverket
Lillehammer

Kvinnehuset
Bodø

Fyrlyset, Stedet og
Jobben Mandal

Bosatt
Oslo

Hveita dagsenter
Trondheim

Gatehospitalet
Oslo

Fyrlyset og
Feltpleien
Oslo

Herberget
Trondheim

Jobben
Oslo

Heimen
Oslo

Bakkegaten
bo-/omsorgssenter
Bergen

Skaperverket
og Såpa
Tønsberg

Behandlingstunet
Fetsund

Gatesykepleien
Bergen

Stedet,
Pårørendehuset
og Skaperverket
Oslo

Gatehospitalet
Bergen

Migrasjonssenteret
Oslo

Bo- og
omsorgssenter
Haugesund

Fagerborg
Oslo

FABO
Asker

Stedet
Vadsø

Linken og Jobben
Kongsvinger

FABO
Oslo

Stedet
Harstad

Farmannshjemmet
Tønsberg

Den åpne dør
Oslo
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REGION NORD
Lisbeth Kleveland, regionleder

Elevator
Oslo

Dagsenter
Mo i Rana
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styret for frelsesarmeens
rusomsorg
Styret har i 2019 bestått av:
• Lindis Evja, styreleder
• Major Lise O. Luther, nestleder (fra november 2019)
• Karianne Kleppe, ansattes representant
• Heljar Hykkerud, ansattes representant
• Jostein Liebich, brukerrepresentant (fra mai 2019)
• Bjørg Månum Andersson, oppnevnt av Frelsesarmeen
• Else Karin Rogn Kogstad, oppnevnt av Frelsesarmeen (til september 2019)
• Glenn Hole, oppnevnt av Frelsesarmeen
• Martin Solheim, oppnevnt av Frelsesarmeen (fra november 2019)
• Jon Are Sletthaug, ansattes vararepresentant
• Geir Bjerkenes, ansattes vararepresentant
• Major Wenche Walderhaug Midjord, virksomhetsleder
«Herberget» og Behandlingssenteret «Frælsi» på Færøyene er organisert under Frelsesarmeens
rusomsorg, men har eget driftsstyre.
Driftsstyret har bestått av:
• Major Wenche Walderhaug Midjord, styreleder
• Major Bjørn Ove Frøyseth, nestleder
• Nancy Splidt, ansattes representant
• Bernhard Petersen, oppnevnt av Frelsesarmeen
• Alexander Samuelsen, oppnevnt av Frelsesarmeen
• Maria Rubeksen, oppnevnt av Frelsesarmeen
• Martin Kúrberg, daglig leder/sekretær

økonomi
Regnskapet for Frelsesarmeens rusomsorg er en del av Frelsesarmeens konsernregnskap,
som er offentlig tilgjengelig.

Årsregnskap 2019

Inntekter per virksomhetsområde 2019

(Tall i TNOK)

(Tall i TNOK)

Driftsinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat

Pensjon (aktuar/premiefond)
Driftstilskudd FA
Finans
Årsresultat

394 179
29 350
265 750
112 590
407 690
- 13 511

30 864
15 704
569
33 627

Behandling
Lavterskel
Omsorg
Prosjekt/rehabilitering
Totalt

Prosjekt/
rehabilitering
18 %

140 236
75 996
107 789
70 158
394
179

Behandling
36 %

Omsorg
27 %
Lavterskel
19 %
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bærekraftsmålene
Som en del av den internasjonale Frelsesarmeen, har også Frelsesarmeen i Norge forpliktet
seg til å jobbe sammen med alle FN-landene om å skape en bedre verden. Den 24. september
2015 ble statsledere fra 193 FN-land enige om 17 bærekraftige mål for en bedre verden.
Til grunn ligger et ønske om å fullstendig utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene – innen 2030.

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKHET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Frelsesarmeens rusomsorg bidrar til bærekraftsmålene gjennom et utbredt sosialt arbeid.
Eksempler på dette er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom): Jobben, Såpa
Bærekraftsmål 2 (utrydde sult): Matutdeling, lavterskeltilbud
Bærekraftsmål 3 (god helse): Gatehospitalet, Gatesykepleien, Feltpleien, Stedet-tiltakene,
behandlingssenter
Bærekraftsmål 5 (likestilling): Kvinneprosjekter ved ulike tiltak
Bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst): Jobben og Skaperverket
Bærekraftsmål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon): Jobben og Skaperverket
Bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene): Jobben og Skaperverket
Bærekraftsmål 11 (bærekraftige byer og samfunn): Jobben
Bærekraftsmål 14 (liv under vann): Jobbens skjærgårdstjeneste
Bærekraftsmål 15 (liv på land): BiJobben
Bærekraftsmål 16 (fred og rettferdighet): Jobben, Rusomsorgen, Elevator, Gatehospitalet
Bærekraftsmål 17 (partnerskap for å nå målene): Samarbeid med alle våre partnere
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Presentasjon
av tiltakene
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administrasjon

vadsø

daglig le de r: fre ddy ake rhe i

Frelsesarmeens rusomsorg er organisert i to regioner, med regionskontor i Trondheim og
Oslo. Hovedadministrasjonen ligger ved Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo.

stedet (2017)

Administrasjonen består av:
• Major Wenche Walderhaug Midjord, virksomhetsleder
• Lisbeth Kleveland, leder region nord
• Frode Woldsund, leder region sør
• Børge Hansen-Padigalingam, administrasjonsleder
• Benjamin Brekke-Nærstad, rådgiver
• Kristian Thomassen Nygård, rådgiver (fra 1. august 2019)

Stedet Vadsø er et lavterskeltilbud til
personer over 18 år som sliter eller har
slitt med rusproblemer. På Stedet har
man en trygg rusfri møteplass der man
i fellesskap tar stegene videre.
Stedet Vadsø tilbyr blant annet:
• Individuell veiledning, samtaler og
hjelp
• Ukentlig matfellesskap
• Felles aktiviteter som strikke- og
hobbykafé og laksefluebinding
• Turer/utflukter
• Bowling to timer i uken (gratis)
• Arbeidstrening noen timer per uke
(oppussing av leilighet disponert av
Frelsesarmeen)
• Malerkurs
For Stedet Vadsø har 2019 vært et nytt
fantastisk år. Vi er godt etablert i byen og
er svært godt tatt imot av den gruppen
personer vi har definert som vår målgruppe.
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Stedet Vadsø samarbeider med k orpset
(menigheten) og har samlingspunktet
«Strikkekafeen» hver uke. Vi tar oss dessuten av tilsyn, vedlikehold, snømåking,
plenk lipping etc. på korps-bygning og
eiendom.
Vi har drevet i tre år og ser fruktene av
a rbeidet gjennom mennesker som har
tatt styring over egne liv og helse og som
mestrer hverdagen og utfordringene i samfunnet uten rus. Vi opplever stadig at flere
ønsker støtte til å endre hverdagen, noe
som viser hvor verdifullt dette tiltaket er
for byen.
Stedet Vadsø ble i 2019 drevet med midler
overført fra Frelsesarmeen sentralt.
Antall besøk: ca. 1600
Årsverk: 1
Frivillige: 1 (0,2 årsverk)
Praksisstudenter: 1
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harstad

mo i rana

stedet (2017)

dagsenteret (2018)

daglig le de r: roar åsland

daglig le de r: m arianne nore ng larse n

Stedet Harstad er et værested og aktivitetstilbud for personer over 18 år etter
endt soning/rusbehandling. På Stedet
har man en trygg rusfri møteplass hvor
man i fellesskap tar stegene videre.
Innholdet blir utviklet i samarbeid med
Stedets brukere.
Stedet Harstad er et tiltak hvor bruker bistår
bruker. Målgruppen er rusfrie over 18 år
som ønsker å bli inkludert i samfunnets
vanlige sosiale arenaer. Vi leier lokaler hos
Frelsesarmeens korps (menighet) i Harstad
der brukerne selv har stått for oppussing og
dekorering/møblering av lokalene. Stedet
skal legge til rette for et rusfritt fellesskap
der deltakerne styrker hverandre gjennom positive relasjoner som også benyttes
utenom Stedets åpningstider.
Stedet er åpent 4–5 dager i uka, med aktiviteter både i og utenfor lokalene. Vi har
et bredt tilbud av aktiviteter: samtaler, matfellesskap, turgruppe, Walk&Talk, sykling,
svømmetilbud, konserter, teater, biljard,
hobbyverksted og foto-/media-gruppe. I
samarbeid med «Musikk i Troms» har vi
musikkundervisning og «Rockeloftet» en
gang per uke.
Faste brukere av Stedet har feiret 17. mai,
julaften og nyttårsaften sammen, i tillegg til
å gå på fjell- og fisketurer. Stedets brukere
deltar også på dugnader i Harstad korps og
hjelper til ved blant annet matutdelinger,
loddsalg, messer og julegrytevakt – og blir
invitert inn i korpsets arrangementer og
fellesskap.
Vi støtter og bistår brukere i møte med
NAV, skole/universitet, kommunale tjenester, behandlingsinstitusjoner og lag
18

og foreninger. Gatejuristene har fast
kontordag på Stedet. I samarbeid med
Kriminalomsorgen legger vi til rette for
soning. Vi samarbeider tett med kommunens ROP-team, boligkontoret og
kommunalsjefen for helse. Vi deltar også
i referansegruppen for FACT Sør-Troms,
og er medarrangør av Verdensdagen for
Psykisk Helse Sør-Troms.
Brukere har holdt foredrag for vernepleier- og sosionomstudenter, og vi har
hatt studenter i praksis fra politi og sykeog vernepleie. I 2019 har vi holdt foredrag
for Rebecca-losjen, Rotary, Sigma Nord AS,
Røde Kors, Frivilligsentralene, Det hvite
bånd og helsepolitikere i Harstad kommune.
Vi ser en endring i behov for mer stabiliserende omsorg hos personer som kommer
til oss i år. Vi ser også at svært mange som
kommer til hjemkommunen etter behandling står uten kommunale ettervernstilbud,
som IP, ansvarsgrupper eller ruskonsulent.
Vi bruker mye ressurser på en-til-en-hjelp i
møte med det offentlige tilbudet for disse
personene. Dette ser vi også resultatene
av hos utslitte pårørende. Pårørendehuset
har åpent ca. en kveld per måned, og vi har
åpent for pårørende en-til-en ved behov.

Kontaktsenteret i Mo i Rana er et tilbud
for mennesker med rusproblemer i Mo
i Rana. Vi deler ut mat og har tilbud
om veiledning, klesvask og andre helsefremmende tiltak.

og vi samarbeider med lavterskel-helsetjenesten i kommunen. De er til stede hver
torsdag, og vi skal utvikle et nærere samarbeid når det gjelder aktivitetstilbud til våre
felles brukere i 2020.

Dagsenteret er åpent mandag, tirsdag og
torsdag. Tirsdager og torsdager er det matutdeling til våre besøkende. Frelsesarmeen
har et godt samarbeid med dagligvarebutikkene i Mo i Rana, som bidrar til at vi alltid
har mat å dele ut til gjestene våre. Vi samarbeider også med Dagsverket, et lavterskel
sysselsettingstilbud gjennom Rana kommune, for henting av overskuddsmat.

I 25 år var dette et tverrkirkelig tilbud som
gikk under navnet «Barmhjertighetens hus».
Frelsesarmeen overtok driften av dagsenteret i januar 2017. Frelsesarmeens rusomsorg
har fortsatt det tverrkirkelige samarbeidet,
og har en fast gruppe på 12–14 frivillige
som gjør en fantastisk jobb for de menneskene som benytter seg av kontaktsenteret.

Vi ønsker å gi våre besøkende muligheten for den gode samtalen, veiledning til
det eksterne hjelpeapparatet og klesvask. I
perioder er det også mulighet for hårklipp
og fotpleie. Kontaktsenteret og NAV har
et samarbeid når det gjelder arbeidstrening

Dagsenteret ble i 2019 drevet for midler
overført fra Frelsesarmeen sentralt.
Antall besøk: 3500
Antall årsverk: 1
Antall frivillige: 14 (1,5 årsverk)
Soningsgjennomføring: 2

Stedet Harstad ble i 2019 drevet med midler
overført fra Frelsesarmeen sentralt.
Antall besøk Stedet
og Pårørendehuset: 2353
Antall årsverk: 2,2
Antall frivillige: 7
Praksisstudenter: 3
Soningsgjennomføring: 1
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bodø

daglig le de r: kriste l hanse n

bodø bo- og omsorgssenter (1998)
Bodø bo- og omsorgssenter er et lavterskel botilbud for personer med
rusproblemer som hører hjemme i Bodø
kommune. Bo- og omsorgssenteret har
12 hybler og 2 natt-/kriseplasser.
Hovedmålet vårt er å yte omsorg for beboerne og bidra til økt mestringskompetanse.
Vi skal være medmennesker og veiledere
med et helhetlig menneskesyn – det innebærer at vi fokuserer på fysiske, psykiske,
sosiale og åndelige behov.
På grunn av uhell med bygningsmassen
i mars 2019, ble Bo- og omsorgssenteret
midlertidig flyttet til lokaler ved Vågøynes
gård i Bodø. I denne perioden har vi hatt 8
hybler og 2 kriseplasser.

Tiltaket har også et kontaktsenter som
er åpent på dagtid fire dager i uken.
Kontaktsenteret er et kafétilbud for mennesker med rusproblemer. Det serveres
brødmat og et varmt måltid hver dag. Ved
avtale tilbys det også hårklipp og fotpleie.
Tiltaket drives i samarbeid med Bodø
kommune.
Belegg, hybler: 100 %
Belegg, kriseplass: 31 %
Årsverk, Bo- og omsorgssenteret: 11
Besøk, kontaktsenteret: 3014
Årsverk, kontaktsenteret: 0,8
Frivillige, kontaktsenteret: 4

Kvinnehuset er et permanent botilbud
for kvinner med rus og rusrelaterte problemer. Dette er et tiltak med 9 leiligheter
og 1 midlertidig plass. Vi ønsker å gi våre
beboere omsorg og støtte, samt å bidra til
økt mestringskompetanse. Vi har et helhetlig menneskesyn og fokuserer på fysiske,

daglig le de r: kari aahlb e rg

hveita dagsenter (1979)

kvinnehuset (2006)
Vi gir omsorg og støtte til kvinner med
rus og rusrelaterte problemer.

trondheim

psykiske, sosiale og åndelige behov.
Tiltaket drives i samarbeid med Bodø
kommune.
Belegg, hybelavdeling: 87 %
Belegg, midlertidige plasser: 42 %
Årsverk: 7,5
Praksisstudenter: 1

Dagsenteret er et lavterskel treffsted for
mennesker over 18 år med rusproblemer.
Senteret er åpent fem dager i uken.
I 2019 ble det smurt 32 118 brødskiver
og delt ut 5066 matposer. Tre ettermiddager i uken er det sanitærtilbud for
fattige tilreisende som livnærer seg av
tigging i Trondheim.
Målet vårt er å skape et «friminutt» for mennesker med en ellers utfordrende hverdag.
De ansatte skal være på tilbudssiden når
noen ønsker samtaler/veiledning. Vi ønsker
å se alle, vise respekt og være medmennesker for dem som kommer innom. Vi har
et helhetlig menneskesyn og fokuserer på
omsorg og mestringsevne.
På dagsenteret er det mulig å få vasket klær
og dusje. Det serveres varm mat minst tre
dager i uken. Fretex hjelper oss med å skaffe
rene klær. En gang i uken tilbyr dagsenteret
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gratis tannlegebehandling.
Hver onsdag for middag ar rangerer
Frelsesarmeens korps (menighet) andakt på
dagsenteret for dem som måtte ønske. Etter
andakten serveres det «andaktssuppe».
Hveita har også sanitærtilbud til fattige
tilreisende som livnærer seg av tigging i
Trondheim by. Gjestene får tilbud om et
varmt måltid, mulighet for dusj og vask og
bytte av klær. Tilbudet er åpent to timer, tre
ettermiddager i uken.
Hveita dagsenter drives av tilskudd fra
Trondheim kommune og Frelsesarmeens
gavemidler.
Antall besøk: 15 034
Årsverk: 3,5
Frivillige: 5 (2 årsverk)
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herberget (2012)
Herberget er et overnattingstilbud for
bostedsløse menn med rusproblemer
over 18 år fra Trondheim. Tilbudet
har fem plasser og er åpent hele året.
Herberget ligger i nabobygningen til
Hveita dagsenter.
De som oppsøker Herberget er i en veldig sårbar situasjon og de som kommer får overnatte
i tre netter før de må vise dokumentasjon på
at de faktisk er uten bolig. Ansatte går igjennom inntaksskjema med bruker, hvor ulike
utfordringer kommer fram. Ansatte er deretter behjelpelig med å oppsøke hjelpeapparatet
for dokumentasjon og videre hjelp til eventuell bolig og oppfølging.

Herberget har ei fellesstue med TV, hvor det
serveres mat og drikke fram til kl. 23.
Brukerne får tilbud om dusj og vask av klær.
Det er en våken nattevakt som er der for
brukere som har behov for ekstra omsorg på
nattestid. Åpningstiden er kl. 20–09 på hverdager og kl. 20–10 på helge- og helligdager.
Herberget driftes på oppdrag fra og i samarbeid med Trondheim kommune.
Antall overnattinger: 1159
Antall årsverk: 5,3

bergen
bakkegaten (1898)
daglig le de r: b e re nt he idar m orke n

Bakkegaten bo- og omsorgssenter er et
lavterskeltilbud for mennesker over 20 år
med rusproblemer. Vi tilbyr et forsterket
botilbud til mennesker med behov for
dette på grunn av fysiske eller psykiske
helseutfordringer, rusproblematikk
eller andre faktorer. Gatesykepleien
og Motbakkeorkesteret har base i
Bakkegaten, mens Gatefotballen har
base i Skottegaten.
Bakkegaten fokuserer på trygghet, medmenneskelighet og omsorg, i kombinasjon
med ernæring og aktivitet. Den enkelte
beboer, sammen med sosialtjenesten, vurderer hvilke hjelpetiltak som skal iverksettes.
Bakkegaten bo- og omsorgssenter driftes på
oppdrag fra, og i samarbeid med, Bergen
kommune. NAV henviser bostedsløse brukere og brukere som trenger et forsterket
botilbud på grunn av fysisk og psykisk
22

helse, rus-problematikk og andre faktorer
som kan gi behov for skjerming og faglig
oppfølging i kortere eller lengre perioder.
Det tilbys fire måltider hver dag.
Vi tilbyr meningsfylt aktivitet både for
Bakkegatens beboere og mennesker med
sosiale utfordringer utenfor tiltaket, blant
annet et musikkprosjekt med bandøvinger
for våre gatefotball-spillere i musikklokalet i
Bakkegaten. Vi har utvidet treningstilbudet
med en felles gatefotballtrening mandager.
Etter avtale med Bergen kommune og tilbyr Bakkegaten kommunen nå 21 plasser
i boenhet og 6 akuttplasser. Avtalen med
Bergen kommune om drift varer frem til
2021, med opsjon på ytterligere to år.
Belegg, midlertidig bolig: 98,59 %
Belegg, akuttplasser: 90,91
Årsverk: 18,9
Praksisstudenter: 2 (i 3 måneder)

gatesykepleien (2018)
Gatesykepleien er et gatenært helsetilbud til mennesker med ulike
utfordringer i livet.
Menneskene vi møter kan være ensomme,
ha en rusavhengighet, være ofre for menneskehandel, være psykisk syke, papirløse
– eller ha andre utfordringer som gjør det
vanskelig å oppsøke «vanlige» helsetjenester.
Gatesykepleien ønsker å ha et spesielt fokus
på mennesker med rusproblemer, som er
underforbrukere av helsetjenester. Vi mener
at det trengs brobyggere og veivisere for å
bringe brukerne nærmere tjenestetilbudet
og livsnødvendige helsetjenester. Mange
mennesker med rusproblemer lever i et
parallellsamfunn med egne tider, systemer
og forutsetninger for å gjøre nytte av det
offentlige tjenestetilbudet.

Hva Gatesykepleien skal være er bygg et
opp rundt tre likeverdige grunnp ilarer:
Helsefremmende, forebyggende og skadereduserende.
En gatesykepleier skal være synlig og signalisere et nærvær og møte mennesker der de
lever sine liv, på asfalten, i byrommet, mellom husene, i smugene, på vei til noe, eller
på vei fra noe.
Tjenesten består av sykepleiere som er synlig enten på el-sparkehjul, Segway eller i bil.
Bilen er tilrettelagt med mulighet for samtaler, sårstell, og utførelse av nødvendige
sykepleieprosedyrer. Den er utstyrt med
blant annet Nalokson, hjertestarter med mer.
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gatehospitalet (2019)
daglig le de r: m arianne ørpe tve it

Helse- og omsorgsdepartementet har
bedt Frelsesarmeen å etablere Gate
hospitalet i Bergen, etter modell av
Gatehospitalet i Oslo. Gatehospitalet i
Bergen ble åpnet i begynnelsen av 2020.
Gatehospitalet i Oslo har vist seg å være
et viktig tilbud til rusavhengige med sammensatte helseutfordringer, og Bergen
kommune ser frem til at dette tilbudet også
skal bli tilgjengelig for Bergen. Det har tatt
tid å finne et egnet sted for etableringen av
Gatehospitalet i Bergen. I løpet av 2018
kjøpte FEAS (Frelsesarmeens Eiendommer
AS) en nedlagt skole på Garnes utenfor
Bergen.
Det har tatt lengre tid enn forventet å få alle
godkjenninger på plass, så istandsettingen

av stedet kom ikke i gang i 2018. Planen er
at Gatehospitalet i Bergen skal være klart til
oppstart 01.01.2020.
Daglig leder ble ansatt i juni 2019 og byggeprosess, innkjøp av inventar og utstyr og
rekruttering av personell var hovedoppgaver i den første tiden. 01.09.19 ble det ansatt
en administrasjonsmedarbeider. Prosessen
med rekruttering foregikk hele høsten og i
desember 2019 ble de fire første sykepleiere
ansatt. Det ble satt i gang arbeid med prose
dyrer og hospitering på Gatehospitalet i
Oslo.
Gatehospitalet i Bergen driftes med direktetilskudd over statsbudsjettet.
Årsverk: 5,2

haugesund
daglig le de r: e lin frønsdal

bo- og omsorgssenter (2006)
Haugesund bo- og omsorgssenter er et
lavterskel botilbud for mennesker med
rusproblemer i Haugesund. Vi tilbyr
både midlertidig botilbud og omsorgsboliger. En gammel og ærverdig villa
sentralt i Haugesund, Nabohjørna, brukes som nærmiljøsenter.
Midlertidig botilbud: Haugesund bo- og
omsorgssenter har plass til 14 beboere.
Tilbudet er for dem som har vanskelig for
å etablere seg i det private eller kommunale
boligmarkedet. Tiltakets primære målsetting er skadereduksjon, kartlegging og
utredning av hjelpebehov for henvisning
til andre egnede tiltak. Senteret er døgnbemannet, og vi tilbyr individuelt tilpasset
hjelp og oppfølging, vurdering av bo-kompetanse og rusproblemer samt videreføring
til andre institusjoner og tiltak. Vi ønsker å
vise omsorg for hele mennesket. Det serveres fire måltider om dagen, med variert og
næringsrik hverdagskost.
Vi tilbyr også samtaler/sjelesorg for dem
som ønsker det.
Omsorgsboliger: I Haugesund er samarbeidet med kommunen utvidet, og siden
høsten 2013 har vi en bygård med 15
leiligheter hvor vi gir tilbud om omsorgsbolig med bo-veiledning for mennesker
i aktiv rus. Oppfølgingen av beboerne i
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leilighetene skal være med på å gi dem
mestring ved alle sider av det å bo. Det gis
veiledning i matlaging, renhold, økonomi,
ansvarlig naboskap etc.
Nabohjørna er en gammel og ærverdig
villa sentralt i Haugesund. Villaen brukes som nærmiljøsenter med forankring i
«ansvarlig naboskap». Dette er et prosjekt
i forbindelse med våre omsorgsboliger. På
Nabohjørna legges det til rette for å skape
en arena for samhandling og kreativitet slik
at det kan føre til eierskap og ansvarliggjøring knyttet opp til å være gode naboer. Det
er mange frivillige engasjert i Nabohjørna.
I butikken selger vi, i samarbeid med
Kriminalomsorgen, produkter laget av innsatte i fengslene i nærområdet. Beboerne
på bo- og omsorgssenteret bidrar med
produksjon av varer til butikken og får
arbeidstrening her. Vi har deltatt på lokale
arrangem enter, messer og markeder, og
bidratt til å holde liv i «Lørdagsmarked i
Byparken».
Belegg, trinn 1: 40 %
Belegg, trinn 2: 80 %
Disponible årsverk: 14
Årsverk i turnus: 18,39
Antall frivillige: ca. 30 (2 årsverk)
Praksisstudenter: 4
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stavanger

mandal

behandlingssenteret (1976)

fyrlyset og jobben (2006)

daglig le de r: hilde wikhe im

Frelsesarmeens behandlingssenter i
Stavanger er et behandlingstilbud for
mennesker over 18 år med et alvorlig
rusproblem og lettere til moderate psykiske lidelser.
Behandlingssenteret består av stabiliseringog utredningsavdeling, behandlingsavdeling,
dagbehandling og ambulante tjenester.
Pasientene henvises fra en vurderingsenhet etter tildeling av pasientrettigheter og
oppstart i pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Stabiliseringsavdelingen har 8 døgnplasser, opphold med varighet inntil 2 måneder.
Hensikten med oppholdet kan blant annet
være stabilisering før videre behandling eller
før tilbakeføring til egen bolig, utredning av
funksjonsnivå, miljøterapeutisk kartlegging,
vurdering av videre behandlingsbehov eller
å forhindre avbrudd i behandlingsforløp.
Det miljøterapeutiske arbeidet er i fokus,
både individuelt og i gruppe, samtidig som
det fokuseres på å øke funksjonsnivået gjennom aktivitet, fysisk trening og struktur.
Behandlingsavdelingen er en langtidsbehandling med 11 døgnplasser. Behandlingen
består av miljøterapi, individual-terapeutisk
utredning og diagnostisering, behandling,
gruppeterapi, aktivitet, nettverksarbeid og
gradvis utflytting til et rusfritt liv i egen
bolig, samtidig med igangsetting av arbeid/
skole.

daglig le de r: m argre the holte

tilbud til pasienter som ikke har behov for
døgninnleggelse, ofte grunnet et høyere
funksjonsnivå, og som samtidig har egen
bolig. Tilbudet vil bidra til å gi en strukturert hverdag i en periode, for å opprettholde
et rusfritt liv. Fokuset ligger på hvordan en
mestrer det rusfrie livet utenfor institusjonen, blant annet gjennom nettverksbygging,
erfaringsutveksling, grupper, veiledet fysisk
aktivitet, undervisning, råd og veiledning.
Ambulante tjenester kan tilbys p
 asienter
både i forkant av innleggelse, m
 ellom opphold,
ved rusavbrudd eller etter behandlingsopphold i form av oppfølging/ettervern.
Behov og hyppighet vurderes indviduelt
i samarbeid med pasienten selv og samarbeidspartnere.
Behandlingssenteret har stort fokus på
fysisk aktivitet, og har gjennom 2019
drevet forskning for å se på betydningen
av en bestemt type trening i tidlig fase av
behandlingen. Forskningen er et samarbeid
med bl.a. KORFOR (Regionalt kompe
tansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest).
Behandlingssenteret har driftsavtale med
Helse Vest og er en del av spesialisthelsetjeneste-tilbudet i regionen.
Belegg: 80 %
Antall årsverk: 36,5
Praksisstudenter: 8 (4 per halvår)
Forskningsprosjekter: 1

Fyrlyset er et dagtilbud for m
 ennesker
over 18 år med rusproblemer som oppholder seg i Lindesnes kommune.
Jobben er et fleksibelt lavterskel arbeidsog treningstilbud for mennesker som
har eller har hatt rusproblemer, og som
ikke har arbeid.
Fyrlyset holder åpent mandag, onsdag og
torsdag. Det serveres både brød- og varmmat, og det er mulig å få dusjet og vasket
klær. Det er fri tilgang på data, telefon og
aviser. I samarbeid med kommunen er det
feltpleie tre dager i uken. I tillegg til individuell oppfølging, juridisk rådgivning og
sosialt fellesskap med andre besøkende,
ansatte og frivillige. Vi tilbyr også fotstell
og hårklipp. Vi motiverer til aktiviteter som
å spille biljard og bordtennis. Fyrlyset har 5
frivillige fordelt på 3 dager.
Vi ser en stadig økning av deltagere som har
blitt rusfrie, og som kommer til senteret for
sosialt fellesskap. Flere av våre besøkende
ønsker å motta hjelp fra oss til ulike oppdrag, som å ringe til ulike kontorer, avtale
legetimer, sykehustimer eller lignende.
Jobben er et fleksibelt lavterskel arbeids- og
treningstilbud for mennesker som har eller
har hatt rusproblemer, og som ikke har
arbeid. Her utfører deltakerne forskjellige
arbeidsoppgaver uten langsiktig forpliktelse.
Arbeidsveileder ved Jobben tilrettelegger

arbeidet og gir opplæring. Jobben har i alt
8 plasser fordelt på en ute-gruppe og en
inne-gruppe.
Målsettingen for Jobben er å gi deltakerne
mulighet til å oppleve verdien av lønnet
arbeid og opplevelsen av mestring, som
er med på å gi økt selvtillit og tro på egne
evner. Jobben kan gi noe meningsfylt å fylle
dagen med, en følelse av å ha noe å gi andre
og få være en del av samfunnet. Gjennom
Jobben ønsker vi å motivere og kvalifisere
deltakere til det ordinære arbeidsmarkedet.
Vi har videre et godt samarbeid med Agder
friomsorg og Frisk, en oppfølgingstjeneste
innenfor attføring. I tillegg til dette er det et
godt samarbeid med frivillighetskoordinator
i Lindesnes kommune, Mandal frivillighetssentral, NAV, NKS pårørendesenter og
avdeling for psykisk helse, avd. Orelunden.
Avtalen med Lindesnes kommune for drift
av tiltakene ble fornyet våren 2020.
Begge prosjektene er et samarbeid mellom
Frelsesarmeens korps (menighet) i Mandal,
Frelsesarmeens rusomsorg, Lindesnes kommune og Mandal frivillighetssentral.
Antall besøk: 1261, 1036 menn og 225
kvinner (77 unike brukere)
Antall årsverk: 4,8
Antall frivillige: 5
Praksisstudenter: 1

Dagbehandlingen har 6 plasser og er et
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stedet (2016)
Stedet er et møtested for mennesker
fra 18 år og oppover. Her skaper vi
meningsfulle aktiviteter med stor grad
av brukermedvirkning.
Én dag i uken arrangeres det ulike kurs, som
for eksempel «Sunn kost» og sykurs. Tre
dager i uken er det musikkterapi, individuelt

og i gruppe. Musikkterapeutene legger til
rette for mestring for den enkelte deltaker
og for sosialt og musikalsk samspill.
Antall besøk: 686
Antall årsverk: 1,2
Praksisstudenter: 1

tønsberg
daglig le de r: thom as m ackinnon

Frelsesarmeen i Tønsberg jobber under
mottoet «Én armé!». Det betyr at det er tett
samarbeid mellom Tønsberg korps (menighet), Frelsesarmeens rusomsorg og Fretex

om blant annet frivillige, arbeidstrening,
matutdeling og forebyggende barne- og
ungdomsarbeid.

farmannshjemmet (1932)
Farmannshjemmet er et botilbud til
kvinner og menn over 18 år med rusproblemer og med behov for omsorg og
helsefaglig oppfølging. Målet er at den
enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til bedre egnet
botilbud etter behov.
Vi jobber praktisk og tilbyr omsorgsbaserte tjenester gjennom rusmestring,
grensesetting, stabilitet og strukturert oppfølgning. Vi tilbyr blant annet individuell
og medisinsk oppfølging. Alle beboere
har egen hybel av god standard med tv
og eget bad, og vi har verksted, trimrom
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og aktivitetsrom. Kjøkkenet serverer fire
måltider daglig og legger vekt på smak og
ernæring gjennom ferske og friske råvarer.
Farmannshjemmet har 23 plasser i drifts
avtale med Tønsberg kommune.

jobben
Prosjekt Jobben drives som et internt tiltak
og er et populært arbeidstreningstilbud for
beboerne på Farmannshjemmet.
Belegg: 95 %
Antall årsverk: 14,5
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skaperverket og såpa (2018)
På Skaperverket tilrettelegger vi for
mennesker som på ulikt vis har falt ut av
arbeid og utdanning, eller som trenger
en sosial treningsarena eller meningsfull fritid. Vi ser vi etter hvilke behov
som finnes, for så å gjør noe med det.
Skaperverket består av flere «mikrobedrifter»: Skaperverket kafé, Jobben,
Trykkeriet og Transport/ryddegruppe.

Sykkelverkstedet: Vedlikehold, service og
reparasjoner av sykler som kommer inn til
verkstedet. Klargjøring av brukte sykler som
er gitt i gave, til salg.

Vi ser at mennesker har et stort behov for
å ha noe å stå opp til og få komme til et
sted der nettopp deres tilstedeværelse gjør
en forskjell. På Skaperverket har vi med
oss arbeidsledere med mye kompetanse
fra områder innenfor brukermedvirkning, relasjonsarbeid og sosial, teologisk og
helsefaglig arbeid. Vi viser omsorg for hele
mennesket.

Transport/ryddegruppe: Tjenester for alle
avdelinger internt og også noe flytteoppdrag
eksternt til kunder.
Såpa: Ett av våre prosjekter for sosialt entreprenørskap. Her får du ren bil, god service
og kvittering for utført arbeid. Samtidig
investerer du i nye muligheter for mennesker
som trenger det.

På Skaperverket opplever vi at mange av
kandidatene og de frivillige både stiller
sterkere i jobbsøking og på det personlige
plan etter perioder hos oss. I godt samarbeid
med koordinatorer fra kommunen (med
flere), har vi klart å lage en trygg arena som
mange har hatt god nytte av.
De ulike delene av Skaperverket har for
skjellige oppgaver:
Skaperverket kafé: Produksjon og klargjøring for kafédrift. Det innebærer også
kundebehandling (kasse/disk) og baristaerfaring med produksjon av kaffe. Rydding, vask
av kaféområdet og oppvask.

Trykkeriet: Trykker tekstiler for salg internt
i Frelsesarmeen og eksternt for kunder som
for eksempel idrettslag, privatpersoner og
bedrifter.

Vi samarbeider med Kirkens bymisjon,
Røde Kors, Blå kors, Evangeliesenteret,
Tønsberg kommune, Tønsberg brannvesen,
Politi, Drosjenæringen i Tønsberg. Tønsberg
sentrum, NAV Tønsberg, VSS seksjon for
rus, DPS, Feltpleien, Stoltenberggata, Flint.
Gjennom 2019 har vi i gjennomsnitt per
måned hatt ca.:
• Frivillige: 39
• Elektronisk soning (EK): 5
• Fønix: 15
• NAV: 21
• Tønsberg læringssenter: 8
• Velle: 2
• VSS og DPS (rus og psyk.): 4
• Kif: 15

sandvika
daglig le de r: signe haukvik hauge n

varmestua (1983)
Varmestua er et gatenært tilbud for mennesker med rusproblemer og vanskeligstilte
over 18 år i Bærum. Varmestua drives i
samarbeid med Bærum kommune og skal
være et trygt og sosialt sted å komme til.
Det serveres mat klokka 9–14 alle hverdager, og vi tilbyr dusj/wc, vaskemaskiner,
telefon og data samt den gode samtalen
gjennom vår sosionomtjeneste. De ansatte
er opptatt av å skape en god atmosfære
med fokus på tillit og respekt, myndiggjøring, håp og tro. Varmestua har også

Antall besøk: ca. 10 000
Antall årsverk: 3,5
Antall frivillige: 5 (1 årsverk)
Praksisstudenter: 4

jobben (2010)
Jobben er et frivillig arbeidstrenings
tilbud som er åpent mandag til
torsdag. Arbeidet består av gaterydding,
skjærgårdstjeneste og verksted/redesign.
Tiltaket er opptatt av at deltakerne er
arbeidsføre og legger vekt på verdige og
gode arbeidsoppgaver.
Målet er at deltakerne skal få økt mestrings
opplevelse og bedre livskvalitet. Det
samarbeides også tett med NAV i saker
hvor deltakerne har mål og motivasjon om
tiltaksplass eller annet type arbeid. Vi har
utviklet et samarbeid med blant annet Lisa
syltetøy, hvor vi lager tilpassede kasser med
mye «godt» oppi for videre salg av dette i
deres butikk i Bærum.
Vi har også salg av tennbriketter til Fretex
i Sandvika, Asker og Drammen. Det er
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søndagsåpent med fullt hus til middagstid. Vi har andakt hver onsdag klokken
12 i samarbeid med Frelsesarmeens korps
(menighet) i Sandvika. I gjennomsnitt
har vi 45 besøkende hver hverdag og 30
besøkende på søndager.

også lagt til rette for et godt samarbeid med
Stedet-tiltaket, slik at dagen kan økes med
antall rusfrie timer etter arbeidsdagens slutt,
tre dager i uken.
Jobben har marked to ganger i året, hvor
det er salg av produkter som er laget av
deltakere.
Det er i gjennomsnitt 12,5 deltakere på
Jobben hver dag. Det finnes ikke et tak
på antall deltakere som får jobb hver dag,
det skal være jobb til alle som møter opp.
Deltakerne mottar motivasjonslønn.
Antall besøk: 3000 (12,5 i snitt pr dag)
Årsverk: 2,8
Antall frivillige: 1 (0,6 årsverk)
Praksisstudenter: 4
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stedet (2014)
Stedet Sandvika er et tiltak for menn
esker med rusproblemer som ønsker
et rusfritt liv. Vi er samlokalisert med
Frelsesarmeens korps (menighet) i
Elias Smiths vei 14. Dette er en sosial
arena med fokus på fellesskap gjennom
aktiviteter og nettverksbygging.
Stedet har åpent fem dager i uken, både
på dagtid og ettermiddag/kveld. Vi har
aktiviteter som seiling, gatefotball, skrivekurs, kor, sykling og felles lunsj/middag.
Fire søndager i året arrangeres det felles

gudstjeneste med korpset (menigheten).
Målet er at deltakerne skal få styrket sin
identitet som rusfrie og bli kjent med
seg selv og andre gjennom felleskapet
på Stedet. Aktivitetene og tilhørigheten
har stor betydning for enkeltmenneskets
mestring og vekst, og fremmer god helse
og livskvalitet.
Antall besøk: ca. 4200 (18 i snitt per dag)
Årsverk: 3
Antall frivillige: 6 (1 årsverk)
Praksisstudenter: 3

asker

daglig le de r: signe haukvik hauge n

fabo (2016)
FaBo tilbyr bolig med oppfølging for
vanskeligstilte. Målet er at beboerne
skal oppleve god hverdagsmestring
og nå sine delmål for en mer selvhjulpen bosituasjon. Vi holder til på
Brendsrudtoppen i Asker.
FaBo Asker er nå godt etablert og tilbyr
bolig med oppfølging for vanskeligstilte
med rammeavtale fra Oslo kommune.
Tilbudet tilbyr boliger i ulike størrelser og
en oppfølging på i gjennomsnitt fem timer
i uken. Det er 16 boliger i tiltaket, og vi
samarbeider faglig med FaBo Oslo-teamet.
Målet er at beboerne skal oppleve god hverdagsmestring og nå sine delmål for en mer
selvhjulpen bosituasjon.
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Det er også åpnet for at andre k ommuner
kan samarbeide med tiltaket, dersom det
er ledige boliger. I 2019 har vi hatt tre
ansatte i tiltaket. Vi er samlokalisert med
korpset (menigheten), fosterhjemsarbeidet,
Frelsesarmeens divisjonshovedkvarter og
Trollstua barnehage, som er på samme
området. Vi arrangerer to fellesgudstjenester
i året med Asker korps (menighet).
Belegg: 63 % (i snitt 10 av 16 plasser)
Årsverk: 3
Praksisstudenter: 2
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oslo

bosatt (2004)

fagerborg (1998)
daglig le de r: m ona skaug

Fagerborg er et korttids botiltak for
voksne med rusproblemer i Oslo.
Brukerne våre er bostedsløse over 18 år og
lever i aktiv rus. Fagerborg skal først og
fremst bistå beboer og sosialtjeneste med
overføring til adekvate tiltak innen Oslo
kommune eller spesialisthelsetjenesten.
Totalt har Fagerborg 24 rom. Oslo kommune
har kontrakt på 20 plasser. Fagerborg har 20
ansatte med variert bakgrunn. Hovedtyngden
av de ansatte har en 3-årig helse-/sosialfaglig
utdanning.

daglig le de r: m ari koppe rud

Vi er et lavterskeltiltak, hvor plass b
 estilles
av sosialtjenesten i Oslo over telefon.
Beboer får plass samme dag som hen
visningen kommer. Gjennom samtaler og
individuell oppfølging kartlegger vi beboers
ønsker, bo-kompetanse, rusbruk og framtidig hjelpebehov, for å finne et adekvat
botilbud. Botiden hos oss er inntil tre måneder. Botiden kan utvides med tre måneder
dersom beboer står på venteliste til bo-/
behandlingstilbud, og er lovet plass i løpet
av denne tiden.
Belegg: 101,7 %
Antall årsverk: 12,1

Bosatt er Frelsesar meens rehab
iliteringstilbud for mennesker med
rusproblemer over 18 år. Tilbudet er
rusfritt og for brukere som har utviklet
noe kompetanse og vist evne og vilje til
å mestre en rusfri tilværelse.
Bosatt skal gi personer mulighet til å leve og
bo optimalt i egen bolig, og møte individuelle behov, mål og ønsker. Bosatt jobber med
normalisering og har fokus på sysselsetting

daglig le de r: m ari koppe rud

Heimen er et bo- og omsorgstilbud for
mennesker over 18 med rusproblemer,
som har adresse i Oslo. Beboerne våre
har omfattende omsorgs- og rehab
iliteringsbehov. Alle beboere har
hybel med eget bad, og vi tilbyr blant
annet individuell og medisinsk opp
følging, fire måltider om dagen og ulike
aktivitetstilbud.
Oppfølgingsarbeidet ved Heimen er til
rettelagt med utgangspunkt i hver enkelt
brukers funksjonsevne. Vi arbeider etter
ideen om: «For å komme dit man vil, må
man begynne der man er.» Hensikten er
å fremme økt mestringsnivå, bedret livskvalitet og rusmestring. Vi vektlegger
relasjonsbygging i et langsiktig perspektiv,
fra inntak til eventuell utflytting i selvstendig bolig ved bruk av egen tiltakskjede.
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Heimen har 26 plasser og kan også ta imot
personer med nedsatt funksjonsevne og
par.
Heimen har også et felleskjøkken som
betjener alle Frelsesarmeens rusomsorgs tiltak i Oslo. Her lages det næringsrik og god
mat. Kjøkkenet serverte 141.500 måltider i
2018.

Det er totalt 30 plasser i Bosatt.
Belegg: 98 %
Årsverk: 9,12

fabo-oslo (2016)
daglig le de r: m ari koppe rud

heimen (1980)

og nettverk. Bosatt er del av en tiltakskjede
som gir personer mulighet til progresjon og
regresjon i sin rehabiliteringsprosess. Bosatt
sin styrke ligger i fokusområdene relasjon,
fleksibilitet, samarbeid og likeverd. Bosatt
er finansiert av og drevet oppdrag fra Oslo
kommune.

FaBo Oslo er Frelsesar meens boveiledningstjeneste, et tilbud til mennesker over 18 år som trenger oppfølging
for å mestre en selvstendig bosituasjon.
Det kan være mennesker med rus og/
eller psykiske lidelser, kognitiv svikt
eller lettere psykisk utviklingshemming
i kombinasjon med psykiske lidelser og
eller rusproblematikk.
Under botiden fokuseres det på å forbygge ensomhet og tilrettelegge for at den
enkelte gis mulighet til å beholde boligen.
Det forventes at beboer samarbeider med

personalet. Dette innebærer å sette mål
for botiden, iverksette tiltak og evaluere
kontinuerlig. Styrken ligger i tiltakets muligheter til å utvise fleksibilitet og bygge gode
relasjoner. Dette gjør boforholdet trygt og
forutsigbart.
Tilbudet har en rammeavtale med Oslos
bydeler på oppdrag av Velferdsetaten i
Oslo kommune, og tilbudet kan ha inntil
20 leiligheter i Oslo.
Belegg: 87,5 %
Antall årsverk: 2

Heimen er drevet på oppdrag fra, og
finansiert av, Oslo kommune.
Belegg: 96,75 %
Antall årsverk: 16,61
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den åpne dør (1940)
daglig le de r: gre te støve r

Den åpne dør er et omsorgstiltak og
botilbud med 21 plasser for mennesker
over 18 år med rusproblemer, som har
behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Vi har fokus på rusmestring og
rusreduksjon, psykisk og fysisk helse
gjennom planlagt oppfølging i et gjensidig samarbeid.
Alle rom har eget bad og kjøkken. Vi har
fem toroms-leiligheter. Etter ombygging/
renovering som ble utført 2016/17 fikk
vi tre leiligheter på det som tidligere var et
råloft. To av disse har takterrasse. Vi har nå
totalt 23 boenheter.
Den åpne dør ivaretar praktisk håndtering,

fyrlyset (1894)
oppbevaring og utdeling av legemidler,
inkludert legemiddelassistert rehabilitering
(LAR). Vi har et sterkt tverrfaglig team
bestående av sosionomer, sykepleiere,
vernepleiere, kognitiv terapeut og tilbyr tilsynslege. Det tverrfaglige teamet a rbeider
etter anerkjente metoder som kognitiv
miljøterapi, kognitiv atferdsterapi og motiverende intervju. Målet er at den enkelte
skal nå sitt best mulige funksjonsnivå.
Vår styrke er vårt engasjement og tradisjoner
med omsorg for hele mennesket – siden
1940.
Belegg: 99,82 %
Antall årsverk: 13,15 %

daglig le de r:
løytnant william guillaum e m uringa

Fyrlyset er et kontaktsenter for mennesker
over 18 år i Oslo med rusp roblemer.
Primæroppgaven er å legge til rette for
økt verdighet og livskvalitet. Tiltaket
skal være en aktiv bidragsyter og konstruktiv pådriver for brukernes utvikling
og problemløsning.
Senteret besøkes av 160–250 m
 ennesker
daglig og har hatt en økning i antall
besøkende de senere årene.
Fyrlysets viktigste fokus er den enkeltes
verdighet i en svært sårbar situasjon. Vi
mener at dette ivaretas gjennom respekt,
omsorg, grensesetting, ansvarliggjøring og
gjennom relevante og gode tjenester som
stimulerer den enkeltes iboende ressurser.
Vi er med å dekke grunnleggende behov
for mat, drikke, klær og hygiene. Vi har
også fokus på å møte den enkeltes åndelige
behov.
Fyrlyset er åpent hverdager kl. 09–14 og
søndager kl. 11–13. Det serveres mat og
drikke gjennom hele åpningstiden. Dusj og
klesutdeling er tilgjengelig for de som har
behov for det, og det er mulig å sende klær
til Frelsesarmeens vaskeri – det er mulighet
for å låne telefon og datamaskin. Vi tilbyr
frisør en dag per uke.
Det holdes ukentlig andakter og samtalegruppe. I 2019 ble det tilbudt ulike aktiviteter
som: Sverige-turer, fotballtreninger, kinoturer, museumsbesøk, tur til Tryvann med
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alpinkjøring, konserter, quiz etc. Fyrlyset
har også ukentlig trening i eget trimrom. Vi
har avholdt konserter, både med etablerte
artister og artister fra byens rusmiljø.
Fyrlyset har en sosionomtjeneste med to
sosionomer og en vernepleier som tilbyr
oppfølging, råd og veiledning. De ansatte
er også tilgjengelige for å følge brukerne til
ulike instanser, undersøkelser eller behandlere. Vi jobber for at gjestene våre skal
opprette eller gjenopprette kontakt med
offentlige instanser og hjelpeapparatet. Vi
ser det som vår oppgave å styrke håpet,
troen på bedring, endring, lindring og
rusfrihet.
Det holdes månedlige brukerforum, som
en del av brukermedvirkningen på tiltaket.
Fyrlyset legger vekt på å ha gode kontakter
og relasjoner også til det øvrige tiltaks- og
behandlingsapparatet. Vi deltar i Sentrumssamarbeidet sammen med politi, helsevesen
og andre lavterskelaktører i Oslo. Det er
knyttet en feltpleiestasjon til Fyrlyset som
vi samarbeider tett med.
Antall besøk: 54 000
Antall årsverk: 10,20
Antall frivillige: 169 (3,7 årsverk)
Praksisstudenter: 5 (+ flere i kortere
hospiteringer.)
Forskningsprosjekter: 1 (Utvidet brukerundersøkelse i samarbeid med det regionale
kompetansesenteret for rusmiddelforskning
i Helse Vest (KORFOR) og Epinion)
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feltpleien
daglig le de r:
løytnant william guillaum e m uringa

Feltpleien er et gratis, lavterskel, poli
klinisk helsetilbud for mennesker
over 18 år med utfordringer knyttet
til rusbruk – ofte også med psykiske
utfordringer.
Hos Feltpleien er viktig å se den enkelte
og å ha et helhetlig perspektiv i møte ned
m ennesker med rusutfordringer. Vårt
hovedmål er å imøtekomme brukerens
fysiske, psykiske, sosiale og e ksistensielle
behov. Vi er oppmerksomme på den
enkeltes verdighet og ønsker å fremme livskvaliteten til personer i en sårbar situasjon.
Vi skal gjennom respekt, grensesetting,
ansvarliggjøring og omsorg stimulere den
enkeltes iboende ressurser slik at positiv
utvikling og bedre livskvalitet oppnås. Kort
sagt: Omsorg for hele mennesket.
Feltpleien er lokalisert i 2. etasje over
Fyrlyset, Frelsesarmeens kontakts enter.
Tilknytningen dit gir enkel tilgang til
tjenestene, og det er ikke behov for timebestilling for å få hjelp på Feltpleien. Vi
kartlegger helseproblemer og behov for
helsehjelp og kan tilby sykepleiertjenester,
psykologsamtaler og legevisitt. Mange av
våre pasienter har flere kroniske somatiske
sykdommer, i tillegg til psykiske helse
utfordringer. Vi utfører støttesamtaler,
henviser, samarbeider med kommunale
og statlige tjenester innen psykisk helsevern. Mange ville gått lengre med fysiske
og psykiske helseproblemer – og fått større
komplikasjoner – om de ikke hadde oppsøkt Feltpleien for bistand.

migrasjonssenteret (2017)
Vi tilbyr enkel og avansert sårbehandling,
hjelp til personlig hygiene med mulighet for
dusj før sårstell. Feltpleien har også stort
fokus på smitteforebyggende tiltak ved
informativt arbeid, motivasjonssamtaler,
vaksinasjoner og utdelinger av rent
brukerutstyr. Pasienter kan få opplæring
i bruk av Nalokson/Nyxoid nesespray
og hjerte-lunge-redning. Ansatte deltar i
ansvarsgruppemøter, samarbeidsgrupper og
annet oppfølgende arbeid rundt pasientene,
også når de er innlagt på sykehus, til
behandling ved behandlingsinstitusjoner
eller på annen måte har behov for oss.
Feltpleien gir hjelp til sykehusinnleggelser,
følge til fastlege, spesialisthelsetjeneste,
søknad til behandling, kontakt med sosialkontor, samt bistår med andre tiltak for å
opprette og/eller gjenopprette kontakt med
det etablerte hjelpeapparatet.
Vi samarbeider med andre tiltak i
Frelsesarmeen, andre lavterskeltilbud,
spesialisthelsetjenesten, kommunehelse
tjenesten, politi, kriminalomsorgen, NAV
og fastleger.
Antall konsultasjoner: 4422
Antall unike brukere: 660
Årsverk: 4,25
Antall frivillige: 2 (0,2 årsverk)
Praksisstudenter/hospitanter: 21
Forskningsprosjekter: Deltar i Nalokson/
nyxoid-prosjektet i regi av Seraf

daglig le de r: hanne hodne b rug

Migrasjonssenteret er et lavterskel møtested for utenlandske tilreisende med
begrensede sosiale rettigheter. Senteret
tilbyr en plass å hvile, mat, hygiene
fasiliteter, overnatting, orientering om
arbeid og rettigheter.
Bostedsløse tilreisende er en utsatt gruppe
for ulike former for utnyttelse og menneske
handel. Migrasjonssenteret har fokus på
informasjon samt forebyggende innsatser.
Frelsesarmeen har siden 2010 hatt et
omfattende nødhjelpsarbeid for utenlandske
tilreisende/migranter med begrensede
sosiale rettigheter, blant annet i Oslo. Våre
besøkende er hovedsakelig fra Romania,
Polen og Baltikum.
Arbeidet har inkludert tilgang til oppholdssteder, toaletter og dusj, utdeling av mat og
klær, samtaler, praktisk bistand, oppsøkende
tjenester i by og omegn samt overnatting, og
identifisering knyttet til utnyttelse av sårbare
grupper. Tilbud om ulike former for akutthjelp er en måte å møte disse menneskene
og tilby tilpasset veiledning.
Migrasjonssenteret er åpent fire dager i
uken, og det tilbys samtaler og praktisk
hjelp til besøkende, som for eksempel hjelp
til bestilling av billetter til hjemreiser. I tillegg tilbys det informasjon om rettigheter
og muligheter i Norge. Besøkende serveres
frokost hver morgen og det tilbys varm
drikke som kaffe og te gjennom hele dagen.
I tillegg tilbys det middag to dager i uken.
Det gjennomføres selvhjelpsgrupper for
russisk-, rumensk- og polsktalende grupper.
Migrasjonssenteret tilbyr ikke faste overnattingsplasser, men driver prosjektet

38

«Vinternatt» sammen med Oslo kommune
på vinterstid. Dette prosjektet er et supplement til de faste overnattingstilbudene til
fattige EØS-borgere i Oslo, og er et akutt
overnattingstilbud. Vinternatt åpnes etter
vedtak av Helseetaten ved følte 10 kuldegrader. I desember 2019 holdt vi åpent hele
måneden.
Utenfor åpningstidene drives det opp
søkende patruljer i bybildet en dag i uken, for
å hele tiden være oppdatert på s ituasjonen
i byen (og omegn) og holde kontakt med
miljøet på gaten.
Etter at Migrasjonssenteret i 2018 begynte
med forebyggende innsats mot utnyttelse
av sårbare tilreisende, har vi opplevd en
stor oppgang av behov for råd og vei
ledning. Mye av rådgivningen er kompleks
og tar mer tid enn den råd og veiledningen
Migrasjonssenteret tradisjonelt har tilbudt.
Veien fra arbeidsutnyttelse til fattigdom og
hjemløshet er kort, og vi ser derfor på dette
som et kritisk forebyggende tiltak.
Personalet på Migrasjonssenteret består
av faste ansatte, frivillige og vikarer med
ulik erfaring og språkkompetanse innen
rumensk, polsk, russisk, norsk og engelsk. I
2019 hadde Migrasjonssenteret totalt 11 900
besøkende, som gir et gjennomsnitt på 60
besøkende per dag. Migrasjonssenteret var
åpent 198 dager i 2019.
Antall besøk: 11 900 (ikke inkludert
Vinternatt)
Antall årsverk: 4,5
Antall frivillige: 13 (0,8 årsverk, ca. 1375
timer)
Praksisstudenter: 7 (7 studenter totalt 57
uker. I tillegg hadde vi 2 utplassert på AAP
i totalt 19 uke)
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stedet sagene (2014)

skaperverket sagene (2016)

daglig le de r: p ål he nrikse n

daglig le de r: p ål he nrikse n

Stedet Sagene er et rusfritt «kom-ogbidra-sted». Målet med Stedet er at man
sammen skal skape en meningsfull fritid uten rus, hvor man selv har mulighet
til å være med på å bestemme innholdet.
På Stedet Sagene er det aktiviteter i og utenfor huset 5–7 dager i uken med mye variert
innhold. Det er 25–30 deltakere innom
hver åpningsdag. Deltakerne får meningsfulle aktiviteter – styrket sin identitet som
rusfri – treffe andre i samme situasjon
– være en del av et positivt sosialt fellesskap
– dele erfaringer og kompetanse – bruke
sine ressurser i planlegging og aktiviteter
– motivasjon til rusfrihet og endring i livet
– tilgang til trening med fysioterapeuter
– mulighet til å være med på gatefotball –
bistand og oppfølging med hjelpeapparater
– mulighet til arbeidstrening gjennom
Rusomsorgens kulturkafé på Sagene.
På Stedet Sagene liker vi å være ute i friluft
og drar ofte på korte eller lengre turer både
på dagsturer og overnattingsturer i telt og
hytte. Noen av de faste aktivitetene våre er:
Matlaging, quiz, tankesmie/skrivegruppe,
fotturer, jammegruppe, fisketurer, gatefotball, trening på HiOA, forskjellig type
friluftsliv, samtalegrupper, sykling, musikk
og kulturelle opplevelser.
Det er en egenandel på aktiviteter som foregår utenfor huset som koster penger, ellers
er det gratis å komme på Stedet.

Det er stadig flere av deltakerne som tar
ansvar på Stedet, for blant annet å holde
åpent på lørdager, forberede og lede
quiz, lede sykkelgruppe og en tankesmie/
skrivegruppe.
Stedets musikkterapitilbud består både av
grupper og individuelle timer som tilpasses
ulikt nivå. En dag i uka møtes vi til en åpen
musikkgruppe der vi blant annet synger,
improviserer, lytter til musikk og deler våre
opplevelser og erfaringer med musikk.
Det er også «jam» på Stedets musikkrom.
Musikkaktivitetene på Stedet kommer også
deltakeres behov og ønsker i møte, og har
blant annet omfattet gitarkurs, bandgrupper og enetimer. «Åpen mik», hvor alle
som vil kan få prøve seg på scenen, enten
med musikalske innslag, dikt eller annet
den enkelte ønsker å formidle, ble etablert
i 2018 og finner sted hver siste fredag i
måneden. Deltakere arrangerte julekonsert
i Templet korps (menighet) i desember til
full jubel.
Alle som kommer til Stedet er ressurs
personer. Om man kommer som frivillig,
så er man en ressursperson på lik linje med
alle andre som kommer. Ingen får dermed
særskilt status som frivillig.
Antall besøk: ca. 5 500 (35–45 besøk per
åpningsdag)
Antall årsverk: 4,5
Praksisstudenter: 4

Skaperverket er en ordinær kafé for
publikum, og en arbeidstreningsarena
for mennesker som trenger det.
Høsten 2016 ble arbeidet med å etablere
Skaper verket på Sag ene ig angsatt.
Skaperverket selger mat, kaffe og drikke, og
har en liten klesavdeling og en liten scene for
kulturelle innslag. For de som har arbeidstrening, er målet for de fleste å komme i fast
arbeid. Seks deltakere fra Stedet var med på

Skaperverket ble i 2019 avviklet på grunn
av uhensiktsmessig plassering. Det arbeides
for å finne nye lokaler for Skaperverket.

pårørendehuset (2016)
daglig le de r: p ål he nrikse n

Pårørendehuset på Sagene er et faglig
tilbud for personer som står nær noen
med psykisk sykdom og/eller en rusmiddelavhengighet. Pårørendehuset
tilbyr også kur s, veiledning og
undervisning for å øke kunnskap, forståelse og kompetanse for ansatte
innen helse- og omsorgstjeneste internt
i Frelsesar meens rusomsorg – og
eksternt.
Pårørendehuset har som visjon å skape
økt helse- og livskvalitet i et folkehelse
perspektiv. Vi er med på å forebygge
ensomhet og isolasjon gjennom å tilby et
fleksibelt felleskap, tilhørighet, kompetanse,
forståelse, tid, og trygge relasjoner. Alt av
tilbud Pårørendehuset gir blir satt i gang
på bakgrunn av innspill fra deltakere på
Pårørendehuset og ansattes erfaringer.
Frelsesarmeen kommer daglig i kontakt
med pårørende som står nær en person
som har utfordringer knyttet til rus og/
eller psykisk sykdom. Vi erfarer at mange
pårørende ikke er klar over sine rettigheter,
at de ikke blir inkludert fra hjelpeapparatets
side og at de savner kunnskap om
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å planlegge og skape denne flotte kafeen. I
det daglige holder deltakere kafeen åpen og
er med på å arrangere ulike arrangementer.
Det ble avholdt en rekke konserter som er
åpne og kostnadsfrie for alle. Alle som har
bidratt med kulturelle innslag har gjort dette
uten honorar.

avhengighetsproblematikk. Mange opp
lever at taushetsplikten kan være et hinder
for samarbeidet mellom de pårørende og de
ansatte på de ulike tiltakene. De pårørende
har ofte stått i en krevende situasjon over
lengre tid. Mange sier de føler seg alene, at
det er et tabubelagt tema å snakke om rus
og psykisk helse, og at de mangler verktøy
for å mestre hverdagen.
I 2019 tok Pårørendehuset initiativ til å invitere lignende tilbud til et erfaringsforum.
Formålet med forumet er å dele erfaringer
fra feltet og hvordan våre tilbud kan utfylle
hverandre. Møtene avholdes ca. to ganger
i året.
Tiltaket får hovedsakelig tilskudd fra Helse
direktoratet og brukes til kunnskaps-,
informasjons- og kontaktsenter. Pårørende
huset tilbyr samtalegrupper, individuelle
samtaler, sosiale treff og temakvelder.
Antall besøk: 450 (Fordelt på de ulike
tilbudene: samtale, telefon, gruppe,
temakveld og sosiale treff)
Antall årsverk: 1,5
Antall frivillige: 1 (0,2 årsverk)
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jobben (2005)

frisk seilas (2019)
daglig le de r: p ål he nrikse n

Frisk seilas er en seilaktivitet som
skal tilbys mennesker med ulike rus
problemer og/eller psykiske vansker.
Hver uke gjennomfører tre lag Frisk
seilas. Lagene kommer fra tre ulike byer
med virksomhet i Frelsesarmeens regi
(Stedet Sandvika, Stedet Sagene og Stedet
Tønsberg).
Gjennom seilsesongen 2019, som var det
første året med Frisk seilas, stilte mellom
seks og åtte deltakere opp ukentlig for hvert

av lagene. Det har vært noe utskiftning
underveis, men med en «hard kjerne» som
har stått løpet ut. Motivasjonen har vært
såpass stor i gruppen at etter endt sesong,
har seilteori, båtførerprøven og VHFsertifikat blitt satt opp på ukentlig basis, og
med godt oppmøte.
Antall besøk: 564 (3 lag med et snitt på
7 seilere x 20 uker (420), i tillegg til
vinterteori i 12 uker med 3 lag med i snitt
4 deltakere (144))
Antall årsverk: 1

daglig le de r: jorunn m athise n

Jobben er et arbeidstreningstilbud for
mennesker over 18 år bosatt i Oslo med
en dokumentert rusproblematikk. Det
viktigste formålet med Jobben er å gi
deltagerne meningsfylte dager og rusfrie timer.
Tilbudet er åpent fem dager i uken, og
arbeidsoppgavene er varierte. De innebærer
blant annet lysstøping, vedproduksjon,
skjærgårdstjeneste, gaterydding, søm/husflid, gjenbruk og redesign, malerverksted,
tennrull-produksjon, snekkerverksted og
birøkt. Jobben har også noen eksterne
arbeidsplasser, blant annet i rusomsorgens
fellesvaskeri, kjøkken og budtjeneste.
Arbeidsdagen på Jobben er på fem timer,
og alle deltakere får servert frokost og
varm lunsj. Ved endt arbeidsdag betales det
ut motivasjonslønn. Det å ha noe å gå til
og bli anerkjent for hvem man er, gjør at
deltakerne ikke gir opp håpet i en v anskelig
hverdag. For de fleste av dem er Jobben
deres eneste nettverk og de ansatte deres
nærmeste pårørende. Brukerundersøkelser
viser det samme hvert år: det er det
sosiale nettverket som er den viktigste
motivasjonsfaktoren for å gå på Jobben.
Jobbens skjærgårdstjenesten dekker 133
000 kvadratmeter i Oslofjorden. Daglig er
vi ute for å ivareta holmer, skjær og strender mot forsøpling. Vi samarbeider tett med
Oslofjordens friluftsråd og Oslo kommune
rundt dette.
I tillegg er Bi-Jobben engasjert i By-Bi som
er et prosjekt for å gi byboere en mulighet
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til å sameksistere med bier. I 2019 var
fire arbeidsveiledere og en deltager ferdig
u tdannet birøktere. Vi doblet a ntallet
bikuber fra fire til åtte, og vi vant NM gull
i fast honning. Prosjektet er et «Jobben
2-prosjekt», som vil si at kravet til hver
enkelt deltager blir større, både i form av
rusreduksjon, men også sosial fungering.
Jobben har egen produksjon av stearinlys, tenn-ruller, klekkekasser for bier, ved,
møbler etc. Vi solgte som tidligere år
produkter til Fretex og private aktører i
næringslivet, og vi arrangerte også to store
markeder.
Jobben har egen bibelgruppe som møtes en
gang i uken, og i tillegg har vi en kvinnegruppe. Kvinnegruppen har et sosialt tema
og skal skape samhørighet mellom kvinner
som lever i et tøft mannsdominert miljø.
Jobben har mange samarbeidspartnere som
Operasjon Ved, By-Bi Oslo, Oslofjordens
Friluftsråd, Bymiljøetaten, Sneipfritt og
Epleslang. Vi har også et tett samarbeid
med de ulike ROP- og FACT-team i byen,
NAV-kontorer etc.
Tilbudet drives i samarbeid med og er
delfinansiert av Oslo kommune.
Antall unike brukere: 326
Antall årsverk: 9
Antall frivillige: 1
Praksisstudenter: 6
Forskningsprosjekter: 2 (Produksjon av
produkter til birøkt, utprøving av ideer i
bikubene. Metoder for å ta opp spesial
avfall fra strender i Oslofjorden)
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gatehospitalet (2004)
daglig le de r: liv-b e nte nilsson

Gatehospitalet tilbyr tilrettelagt sykehusbehandling til mennesker med
tung rusmiddelavhengighet med store
og sammensatte somatiske helse 
problemer, eller som har problemer som
ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten.
Gatehospitalet ligger sentralt til i Oslo og
er et heldøgns helse- og omsorgstilbud med
totalt 24 plasser fordelt på ni i herreavdeling,
åtte i dameavdeling og syv i mikset avdeling.
Tre plasser er øremerket palliativt tilbud.
Vi er et rusfritt tilbud der substitusjons
behandling gis på medisinsk grunnlag for å
muliggjøre et godt behandlingsforløp.
Behovet for tilrettelagt helsetilbud er
økende, og vi ser en stadig økning i mer
alvorlige helsetilstander hos henviste
pasienter. Gatehospitalet tilbyr også palliative plasser (pleie og omsorg ved livets slutt)
for mennesker med ruslidelse, et tilbud som
skal utfylle det eksisterende palliative til
budet i helsevesenet i dag.
Gatehospitalet har fokus på «Omsorg for
hele mennesket» – å se mennesket bak
rusfasaden. Helseteamet består av leger,
sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere og
fysioterapeut. Vi tilbyr praksisplasser for
fysioterapistudenter og sykepleierstudenter
fra OsloMet og Lovisenberg diakonale høyskole (LDH).
God ernæring er viktig for helseforbedring
og måltidene er i tillegg en god sosial
trening. Derfor spiser alle ansatte og
pasienter sammen blant annet som et miljø
terapeutisk tiltak.
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Gatehospitalet skal fylle behov for medisinsk døgnpleie:
• ved langvarig sykdom som ikke trenger
sykehusinnleggelse
• ved underernæring, fysisk utmattelse og
en helsemessig kollaps
• før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende
• lindrende behandling for pasienter i
palliativ og terminal fase
Pasienter henvises til Gatehospitalet via
våre samarbeidspartnere i Oslo kommune,
NAV, sykehusene i Oslo og Akershus,
feltpleiestasjonene, andre r ustiltak,
spesialiserte ruspoliklinikker og fastlegene.
Innleggelsesårsaken kan være fysisk- og
psykisk utmattelse, underernæring, helse
utredning, sår- og infeksjonsbehandling,
forberedelser til undersøkelser eller etter
opphold i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til
rusrelaterte helseproblemer ser vi diagnoser
som kols, hjerte- og karsykdommer, nyre- og
leversvikt og kreft. Inneliggende pasienter
følges alltid av p
 ersonalet ut på tur eller til
andre avtaler som et russkjermingstiltak.
Gatehospitalet har er opptatt av kompetanseheving for de ansatte gjennom
fagdager og intern undervisning samt tilrettelegging for videreutdannelse/master.
I tillegg gis også veiledning av psykiater
Solveig Lindgren og veiledning i palliasjon via Lovisenberg Lindring og Livshjelp.
Gatehospitalets lederteam består av daglig
leder og tre avdelingsledere.
Gatehospitalet videreførte i 2019 et sam
arbeidsprosjekt om nyresykdom og rus med
formålet å øke bevissthet rundt nyresykdom
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i miljøet, både hos helsearbeidere og
hos brukerne, gi tidligere diagnostikk og
intervensjon med nyrebiopsi, øke kunnskap og samhandling hos pasientene.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med
Nyreavdelingen OUS og VEL.
Gatehospitalet fullfinansieres av og drives
på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Antall liggedøgn: 6921 (79,01 % belegg)
Antall årsverk: 36,7
Antall frivillige: 3
Praksisstudenter: 17 (6 sykepleie
studenter og 8 fysiostudenter fra OsloMet,
3 sykepleiestudenter fra LDH)
Forskningsprosjekter: Deltar i pågående
forskningsprosjekt om behandling av
Hepatitt-C

elevator (2013)
daglig le de r: e lli graf

Elevator er en § 12-institusjon drevet av
Frelsesarmeen. Elevator skal være, som
det ligger i navnet, en «heis» tilbake til
samfunnet. Målet er at alle beboere skal
løslates til en trygg bolig, en meningsfull sysselsetting/jobb, forutsigbar
økonomi og med et positivt nettverk
rundt seg.
Straffegjennomføringsloven § 12 gir
mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan
gjennomføre straffen i en institusjon. På
Elevator får alle beboere en primærkontakt
som har ansvar for oppfølgingen under
oppholdet. Sammen kartlegges hvilke
behov den enkelte har i forbindelse med løslatelse og det utarbeides en løslatelsesplan.
Elevator har 30 plasser som er finansiert av
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).
«Helene sjekker inn: Elevator» ble filmet
av NRK i mai 2019, og dokumentaren
ble sendt i desember 2019. Elevator har
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mellom oss (2018)
p rosje ktle de r: m artine howde n

«Mellom oss» er Frelsesar meens
terapitilbud til innsatte som opplever
utfordringer i r elasjoner eller har et
begrenset sosialt nettverk.
«Mellom oss» tilbyr innsatte samtaler med
fokus på nettverk og relasjoner i overgangen
mellom fengsel og frihet. Vi starter oppfølgingen i slutten av innsattes soningsforløp
og følger dem på vei ut av fengsel og i inntil
ett år etter soning. Målet er at nylig løslatte

skal oppleve flere nære, stabile relasjoner og
færre konflikter. De skal oppleve å være en
del av et positivt sosialt felleskap.
Tilbudet er spesielt rettet mot sårbare innsatte: kvinnelige innsatte, transpersoner,
innsatte som har sonet i isolasjon over lengre
tid og innsatte som har minoritetsbakgrunn.
Antall samtaler: 140
Antall årsverk: 0,5 (Pilotprosjekt fra
januar til juni 2019)

fått mange positive tilbakemeldinger på
tilbudet. På denne måten kunne vi spre
informasjon om oss i hele landet og gi innsatte og pårørende et innblikk i hverdagen.
Vi har kapellantjeneste fra Frelsesarmeens
fengselsarbeid.
Elevator har deltatt i anbudskonkurranse for
å få ny kontrakt med KDI på 6 år. Elevator
vant konkurransen og scoret spesielt høyt
på kvalitet. Et nytt element i kontrakten er
at Elevator tar imot kvinnelige domfelte fra
og med 2021. Vi ser frem til videre sam
arbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet,
og gleder oss over at også kvinner kan få en
trygg overgang tilbake til samfunnet, etter
et opphold på Elevator.
Kapasitetsutnyttelse: 92 %
Antall årsverk: 12
Antall frivillige: 1 (0,2 årsverk)
Praksisstudenter: 4
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fetsund

kongsvinger

daglig le de r: kap te in m arit m ykle b ust

behandlingstunet (2012)
I naturskjønne omgivelser rett ved
Glomma finner du Behandlingstunet i
Fetsund. Vi er en tverrfaglig spesialisert
behandlingsinstitusjon for mennesker
med r usavhengighet. Vi tilbyr 27
døgnbehandlingsplasser i inntil ett
år for pasienter som har langvarig
alvorlig rusavhengighet og eventuelt
moderate psykiske og/eller somatiske
tilleggslidelser.
Behandlingstunet ligger idyllisk til på Skårer
gård med kort vei til skog og elv, dyr på
gården og meget gode turmuligheter.
Behandlingsfilosofien er relasjons
basert med aspekter fra kognitiv terapi,
mentaliseringsbasert terapi og motiverende
samtaler som vil være individuelt tilrettelagt
ut fra den enkeltes behov og problem
stilling. Vi tilbyr integrert behandling av
rus/psykiatri/somatikk som anbefalt av
Helsedirektoratets nye retningslinjer. Vi
tar imot pasienter som har sitt rusproblem
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knyttet til alkohol, illegale rusmidler og
piller. Også pasienter i LAR-behandling
kan søke.
Vi ønsker et trygt og godt miljø for alle,
og vektlegger brukermedvirkning og gode
relasjoner. På Behandlingstunet er vi et helhetlig miljøterapeutisk team bestående av
lege, psykologspesialist, psykolog, verne
pleiere, sykepleiere, og miljøarbeidere hvor
flere også har relevant videreutdanning.
En sosionom, med kompetanse fra NAV,
ivaretar kontakt med hjelpeapparatet i kommunen opp mot bolig, økonomi, jobb/
skole og ev. barnevern. Vi har egen fysioterapeut som legger til rette for trening,
aktivitet, friluftsliv og avspenning. Vår egen
kokk sikrer et sunt, variert og velsmakende
kosthold.
Belegg: 99,4 %
Antall årsverk: 30,5
Praksisstudenter: 1

daglig le de r: tony b e kke nge n

linken og jobben (2011)
Linken er et lavterskel kontaktsenter/
varmestue. Vi har fokus på å hjelpe mennesker som strever med helse, sosiale
forhold og psykiske problemer. Jobben
er et frivillig lavterskel arbeidstreningstilbud til mennesker over 18 år med
rusproblemer.

og at brukere opplever arbeidsdagen så
positiv at de ønsker å komme tilbake.
Arbeidsoppgavene er varierte og skal
være kompetansehevende for den enkelte
deltaker. Det utbetales netto motivasjonstillegg kontant etter endt arbeidsdag, og alle
ønskes velkommen til dagen etter.

Linken er åpen fire dager i uken hvor
det er kafédrift med gratis mat, tilgang
på datamaskiner, telefon, dusj, vaskeri,
treningsrom, utdeling av klær og kapellan
tjeneste. Det arrangeres ulike aktiviteter og
turer ved Linken og målsettingen er minst
en tur/aktivitet i måneden. I tillegg utføres
det mindre helsetjenester som måling av
blodtrykk/blodsukker, enkelt sårstell og
NADA-akupunktur. Linken har i snitt 35
personer innom daglig.

Jobben er blitt en stor suksess i Kongsvinger,
og vi har opparbeidet oss mange faste
og gode samarbeidspartnere som blant
annet KKE (Kongsvinger kommunale
eiendomsenhet), Finnskogen turistforening,
Jernbaneverket, ulike borettslag og lokale
gårder i omegn hvilket gjør at vi kan tilby
et variert og godt arbeidstilbud til våre og
veiledning.

Jobben er åpent tre dager i uken. Målet er
at deltakerne får flere gode perioder uten
rus, opplever jobb som positiv og har en
meningsfull hverdag hvor de opplever å
være en del av samfunnet. Jobben gir tilbud
om jobb hvor deltakere kun forplikter seg
til å jobbe for én dag av gangen. Deltakere
er med en arbeidsleder på oppdragene,
som leder, motiverer og sørger for at oppdraget blir gjennomført tilfredsstillende,

Vi har også eget snekkerverksted, møbelverksted/malerverksted, egen avdeling
for håndarbeid/husflid, vedproduksjon,
produksjon av buer/skur til avfallsdunker,
postkassestativ, redskapsbuer m.m.
Vi har i snitt 15 Jobben-deltakere per dag.
Antall besøk: 5000
Antall årsverk: 5
Antall frivillige: 7 (3 årsverk)
Praksisstudenter: 2
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lillehammer

aks (2016)

daglig le de r: he nrik stje r

pr osje ktle de r: hilde kristin langse th

jobben (2007)
Jobben er et arbeidstreningstilbud for
mennesker over 18 år med rusproblemer.
Målet er at deltakerne skal ha noe å gå
til, noe meningsfullt å gjøre og oppleve
å være en del av samfunnet uten rus.

Lillehammer–Oslo. I august hadde vi innsamling der vi syklet fra Trondheim til
Lillehammer og pengene vi fikk inn gikk til
gratis spinnings-tilbud gjennom hele høsten
og vinteren.

Jobben tilbyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver ut fra interesse, helse og
dagsform. Det utbetales motivasjonspenger
ved dagens slutt. Alle som kommer skal få
plass, og vi har åpent mandag–torsdag kl.
10–14. Det serveres frokost fra morgenen
med avis, kaffe og sosialt samvær, og vi
spiser felles lunsj kl. 12.

Jobben samarbeider med kriminal
omsorgen om lenkesoning. Vi har også
to tiltaksp lasser via NAV LillehammerGausdal. Jobben har samarbeider også
med Lillehammer kulturavdeling ved at vi
vedlikeholder pilegrimsleden som går gjennom Lillehammer. I 2019 er det tredje år
på rad at denne oppgaven utføres av deltakerne på Jobben.

På Jobben Lillehammer er det varierte
sesongbaserte aktivitetsdager med s ykling på
Nordseter-fjellet, trening, isfisking, alpint/
langrennsski, rafting i Sjoa-elven og fotball.
I juni 2019 startet vi sykkellag. Vi
syklet blant annet «lille styrkeprøven»

Jobben finansieres NAV LillehammerGausdal.
Antall besøk: 1449 (Åpent 236 dager)
Årsverk: 2
Antall frivillige: 2 (0,5 årsverk)

AKS-prosjektet er rettet mot voksne
fremmedspråklige som mottar sosialhjelp.
De har liten eller ingen arbeidserfaring og
står langt fra arbeidsmarkedet.
Deltakerne samles to dager i uka for å få
undervisning, blant annet om demens, etikk,
kosthold, kulturell forståelse etc. Gruppen
møter eldre som trenger støtte i hverdagen
i form av aktivitet og språktrening. Etter
diverse aktiviteter, avsluttes dagen i fellesskap, hvor en av oppgavene blant annet er
å skrive logg.
Målgruppen til AKS er voksne fremmed
språklige i Lillehammer som mottar
økonomisk sosialhjelp fra NAV (aktivitetsplikt). 40 % av mottakere av sosialhjelp har
ikke-norsk opprinnelse. 70 % av familiene
som mottar sosialhjelp, er i samme kategori. (Kilde: NAV Lillehammer-Gausdal)
Deltakerne til AKS rekrutteres fra NAV
etter vurdering om egnethet, norsk
kunnskap og motivasjon.
Mål:
• Å få fremmedspråklige personer ut
i ordinært arbeid og skole gjennom
språktrening, kompetanseheving og økt
nettverk.
• Formidle kulturforståelse og verdier i
arbeidslivet gjennom arbeidspraksis.
• Bidra til økt mestring i egen hverdag og
bedret livskvalitet.
• Ivareta viktige og nødvendige samfunns
oppgaver knyttet til eldre (både hjemme
og i institusjon) og hjemmeboende
personer som rammes av demens.
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Innhold:
• Deltakerne møter til en sentralt b
 eliggende
base (per i dag: Skaperverket kafé, d revet
av Jobben Lillehammer) for te/kaffe og
prat før undervisning og praksis.
• Undervisning: kunnskap om demens,
miljøbehandling, helse og omsorg,
hygiene, kosthold, kommunikasjon
samt norskundervisning.
• Praksis: medhjelpere på dagaktiviteter ved
bo- og servicesentre i regi av Aktiv omsorg
(Lillehammer kommune), Skaperverket
kafé og Jobben Lillehammers systue.
• Evaluering, oppsummering og loggskriving ved arbeidsdagens slutt.
• Attest ved endt deltakelse i prosjektet.
Værestedet «Holdeplassen» er et fri
villig oppmøte-tilbud hver onsdag med:
Språktrening, fellesskap, kaffe/te, a ktiviteter
og nettverksbygging. «AKS-damene» har
også vært assistenter på sittedans-gruppa
i regi av Seniordansen hver onsdag gjennom et helt år, som en del av Holdeplassen.
Værestedet er drevet av AKS-deltakerne
selv, sammen med frivillige vertinner og
verter (norske pensjonister).
AKS er et samarbeid mellom Frelsesarmeen,
Miljøbehandlingsteamet i Lillehammer
kommune og NAV Lillehammer. AKS blir
finansiert over 5 år med midler fra Arbeidsog velferdsdirektoratet.
Antall besøk: 800 (10 deltakere 2 ganger
i uken)
Antall årsverk: 1,4
Praksisstudenter: 6 (Høgskolen 2 uker)
Forskningsprosjekter: 1 (Høgskolen
Innlandet HINN. Tverrfaglig samarbeid
integrering)
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skaperverket (2018)
Skaperverket er en kafé der vi tilbyr
jobbtrening. Det er et kafétilbud for
mennesker i alle aldre og samfunnslag.
Skaperverket er også en kulturkafé der
unge musikere kan få en arena og lokale
kunstnere har månedlig utstillinger.
Kafeen blir drevet av frivillige samt av deltakere fra Jobben Lillehammer – deltakere
som er kommet et skritt videre. Jobben står
som eier av kafeen, og deltakere som er
egnet til å stå bak disken, vil få muligheten
til å få arbeidspraksis på Skaperverket.
Arbeids- og inkluderingsprosjektet AKS
(se forrige tiltaksbeskrivelse) vil gi et tilsvarende treningstilbud til sine deltakere. I
tillegg har vi lokale ungdommer som jobber
frivillig i kafeen. De er mellom 15 og 18 år
og får muligheten til å få arbeidserfaring
hos oss. Vi ønsker i tillegg å gi unge lovende
musikere en arena. Videre har vi utarbeidet
et samarbeid med lokale k unstnere,
profesjonelle og amatører, som kan stille ut
arbeidene sine en måned av gangen.
Kafeen skal være et levende sted der
lokalene skal kunne brukes til ulike
arrangementer. Inkludering på tvers av
språk, bakgrunn og kultur er noen av de
viktigste verdier vi står for.
Skaperverket skal være en kafé for alle med
meny og priser som gjør det mulig også for
de med lav inntekt å komme seg ut og få en
kaféopplevelse.
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Vi har også et konsept som vi kaller «jobbe
for maten» der et bord blir satt av til
produksjon av tennbriketter. Gjestene kan
sette seg til bords og rulle tennbriketter
av avispapir (disse blir senere dekket av
smeltet stearinrester som vi samler inn). En
liten kurv med ferdige ruller gir én g ratis
kaffe/te med rundstykke eller tallerken
med suppe. Tennbrikettene vil senere bli
pakket og solgt i kafeen. Et annet konsept
vi har utviklet er «Doble opp». Kundene
kan betale for en ekstra kopp kaffe eller
tallerken suppe som kan benyttes av noen
andre som trenger det.
En gang i måneden har Jobben Lillehammers
skrivegruppe samling i kafeen. Bøkene
som gis ut en gang i året, selges blant
annet i kafeen. Det samme gjør varer som
produseres av Jobben- og AKS-deltakere,
samt produkter fra lokale selskaper. Kafeen
har en bokhylle der g jester kan forsyne seg
med bøker – og legge noen igjen.
Antall deltakere: 1750 (praksisdøgn i
kafeen)
Antall årsverk: 0,9
Antall frivillige: 4 (0,6 årsverk)
Praksisstudenter: 11 (4 i 8 uker og 7 i fire
uker)
Gjennomført lenkesoning: 3 (8 uker x 3)
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færøyene
daglig le de r: m artin kúrb e rg

herbergi∂, tórshavn (1996)
Herberget skal gi et godt tjenestetilbud til
mennesker med rusproblemer på Færøyene,
og består av elleve leiligheter, to akutt
overnattingsrom og et dagsenter.
I leilighetene tilbyr vi individuell bo-opp
følging, og ved Herbergets akuttovernatting
tilbys man plass for en natt om gangen, og
eventuelt oppfølging av helse- og bolig
situasjon. Dagsenteret er et åpent møtested
med servering, samtale og aktiviteter.
Herberget er døgnbemannet, og tjenestene
har fokus på samhandling, forutsigbarhet,
god ressursutnyttelse og kvalitet til det
beste for beboere og gjester. Det er tett

dialog mellom politikere og sosialtjenesten
på Færøyene, og Frelsesarmeen er synlig
både i debatt og handling på rusfeltet.
I 2017 har Frelsesarmeens eiendommer AS
kjøpt en eiendom i tilknytning til Herberget
hvor vi etablerer et rusfritt botilbud for sju
menn.
Herberget drives i samarbeid med Almannastovan og Tórshavnar kommune og finans
ieres som et spleiselag mellom Frelsesarmeen
og disse samarbeidspartnerne.
Antall årsverk: 9

viðgerðarstovnin frælsi, eiði (2017)
Frelsesarmeens behandlingssenter på
Færøyene er et tilbud til unge kvinner og menn
i alderen 18–24 år som har et omfattende rusproblem. Vi tilbyr rusbehandling på oppdrag
fra og finansiert av Heilsu- og innlendismálaráðið på Færøyene. Senteret ligger i Ei∂i
kommune en times kjøretur fra Tórshavn. Vi
tilbyr inntil åtte plasser.
Senteret startet opp i juni 2017. Under
oppstart var det viktig å få på plass en
god behandlingsmodell i samarbeid
med Frelsesarmeens behandlingssenter
i Stavanger samt Sydgården i Danmark,
hvor daglig leder har sin utdannelse fra.
En lokal investor kjøpte eiendommen på
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Ei∂i som Frelsesarmeen nå leier til senteret. Vi har ansatt kompetente medarbeidere,
jobbet med opplæring, forankring og
kvalitetssikring i tett dialog med nasjonale
myndigheter og Frelsesarmeens rusomsorg.
Behandlingen består av ulike trinn hvor
individuelle samtaler, gruppesamtaler og
aktiviteter er viktige elementer. Det er tett
samarbeid med den enkeltes kommune og
nettverk for å sikre en god oppfølging etter
behandling. Senteret er også godkjent som
soningssted.
Antall årsverk: 8
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Gatefotball
nasjonal koordinator for gate fotb all: rune rasm usse n ise gran

Frelsesarmeens gatefotball er et lav
terskeltilbud for bostedsløse, mennesker
med nåværende eller tidligere rus
problemer, tidligere innsatte og andre
marginaliserte grupper. Målet er å skape
positiv vekst i spillernes liv gjennom aktivitet og sosiale samlinger.
Gatefotball i Norge kan spore sine røtter
tilbake til Frelsesarmeens intern-turnering
«FA-cup», som ble etablert i 1979. På
1980-tallet deltok Frelsesarmeens rus
omsorg for første gang i denne turneringen,
med lag fra kontaktsenteret Fyrlyset. Det
var derfor hovedsakelig brukere av Fyrlyset
som utgjorde troppen da det norske lands
laget for første gang deltok i Homeless
World Cup i Edinburgh i 2005. Dette ble
spiren til det organiserte gatefotball-tilbudet
til Frelsesarmeen som i dag dekker 20 byer
i Norge.
I 2019 har over 900 spillere vært innom,
noen bare en gang, mens andre deltar flere
ganger i uken gjennom hele året.
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Slagordet for gatefotballen er «Mer enn bare
fotball». Dette peker på at gatefotball er et
verktøy for å skape og opprettholde rusfrie arenaer for mennesker i målg ruppen.
Slagordet dekker også andre aktiviteter og
tilbud som tilbys i tilknytning til selve fotballen. Det kan være for eksempel sosiale
kvelder med mat, underholdning, quiz
– eller alternative aktiviteter som turer,
sykling, fisking, musikk-grupper osv.
I 2019 ble det gjennomført en o
 rganiseringsendring i gatefotballen. Lagene/
klubbene ble delt inn i fem soner, hver med
egen soneleder. Det ble også ansatt en n
 asjonal
koordinator for gatefotballen i Norge.
Målet med gatefotballen er å ha en fast rusfri arena som oppmuntrer til sunn aktivitet
og introduksjon til et nytt sosialt nettverk.
Deltakelse i klubben skal gi motivasjon og
inspirasjon til en positiv utvikling i den
enkeltes liv. Vi er et inkluderende fotballag
hvor alle har ansvar for hverandre og hvor
vi sammen skal skape positive opplevelser.
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sone øst
sone le de r: ste inar sørlie

oslo

tre ne re : ole schrøde r og iris gje rland

Oslo gatefotball er en klubb bestående av
et dame- og et herrelag som har treninger
flere ganger i uken. Treningen er gratis og
åpen for alle, uavhengig av nivå og alder. I
tillegg til faste treninger deltar lagene også
i bedriftsserien (5-er-fotball på vinteren og
7-er på sommeren), NM i gatefotball, gateliga (seriespill), FA-cup i både fotball og
innebandy og diverse cuper og turneringer
rundt om i landet. Det er et tett samarbeid
med Landslaget i gatefotball, og Oslo gatefotball har flere ganger hatt med spillere i
VM i gatefotball.
Vi har også fått med oss fysioterapeuter
fra Høgskolen i Oslo og Akershus som
bistår og oppmuntrer under treningen
og som behandler eventuelle skader som

skulle oppstå. Fokuset ligger på det sosiale i
aktiviteten fremfor fotballferdigheter.
Mer enn bare fotball: Turer til fjell og
sjø, matfellesskap, sosiale samlinger, spiller
bedriftsserie, klubb-kveld, gateliga, NM i
gatefotball, forskjellige turneringer, innebandyturnering, trening på OsloMet med
fysioterapeuter, sykkel m.m.
Antall deltakere: 100 (40–45 herrer,
10–15 damer som møter opp fast)
Antall treninger: 192 (To i uka for begge
lag)
antall kamper: Bedriftsserie, NM og
turneringer.
Samarbeidspartnere: Helsedirektoratet,
Oslo MET

fredrikstad

oppegård

tre ne re : ste inar sørlie og hanne ise gran

Fredrikstad gatefotball har 1–2 treninger i
uken. Vi er med på det meste av cuper og
sosiale arrangement i regi Frelsesarmeens
rusomsorg. Vi er i ferd med å etablere egen
fotball-binge i Fredrikstad i samarbeid med
Skogstrand IL, som har gitt oss plass til å
sette opp binge.
Mer enn bare fotball: Vi har et godt samarbeid med Frelsesarmeens korps (menighet) i Fredrikstad, der vi har «klubbhus»
og har sosiale kvelder. De hjelper oss med
vasking av tøy, lager mat til oss og mer til.
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tre ne r:e rik m e inse th

Vi samarbeider også med kriminalomsorgen
i Østfold, som bruker oss til gjennomføring
av samfunnsstraff for ungdommer som
trenger en sunn aktivitet.
Antall deltakere: 15 (14 herrer, 1 dame)
Antall treninger: 40–50
Antall kamper: Turneringer, NM i
gatefotball
Antall frivillige: 4 (1 årsverk)
Samarbeidspartnere: Kriminalomsorgen
Østfold, Skogstrand IL, Helsedirektoratet
og Lions Fredrikstad

Gjennom året har vi gjennomført 48
treninger med 12 spillere i snitt. Laget har
deltatt på fem turneringer: Idrett mot RUS,
NM i gatefotball og tre gateliga-turneringer.
Vi har hatt fire sosiale samlinger.
Mer enn bare fotball: Vi har hatt som
mål å fortsette å utvikle en rusfri arena for
deltagerne. Gjennom 2019 har vi hatt regelmessige aktiviteter. Mest fornøyd er vi med
at vi også gjennom sommeren hadde ulike
aktiviteter som gjorde at vi i 2019 ikke fikk
noen frafall etter sommeren. Flere deltagere

har tatt med seg andre inn i aktiviteten. Vi
registrerer også mindre bruk av rus.
Frelsesarmeens Gatefotball Oppegård har
et tett samarbeid med Utetjenesten i NAV
Oppegård, samt at vi har 3 frivillige som
deltar på våre aktiviteter.
Antall spillere: 10–12
Antall treninger: 40–50
Antall frivillige: 3 (0,5 årsverk)
Samarbeidspartnere: Helsedirektoratet,
NAV Oppegård
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sone sør-øst

kongsvinger

tre ne r: håvard m onse n

Kongsvinger gatefotball er et prosjekt som
har eksistert litt til og fra siden 2011, men
er i dag et godt innarbeidet og stabilt tilbud
med ca. 30 faste spillere (4 lag) og trenere. I
tillegg til å delta på NM i gatefotball, cuper
og serie, så arrangeres det vennskapskamper
lokalt hvor vi blant annet har spilt mot
politiet i Kongsvinger og andre kommunale
enheter. Laget har ansatt egen trener og har
i tillegg frivillige medarbeidere.
Vi trener i snitt 2,5 ganger per uke, og har
treninger inne i vinterhalvåret og ute på
vår egen flotte arena sommerstid. Vi når

sone le de r: b e rte l e m il hjortland

veldig mange med tilbudet om gatefotball,
vi deltar på bedriftsserie på vinterstid, og
selvfølgelig på de cupene og seriene som er
i regi av Frelsesarmeen.
Antall deltakere: 50 (46 menn, 4 kvinner)
Antall treninger: 120
Antall kamper: 40
Antall frivillige: 2 (0,5 årsverk)
Samarbeidspartnere: Kongsvinger
kommune, Frelsesarmeens korps
(menighet), Frelsesarmeens bruktbutikk/
kaffebar, Lions Kongsvinger og lokalt
næringsliv.

tre ne r: øyvind dale n

Mer enn bare fotball: Vi startet i mai med
å sykle, vi har gjennomført lille styrke
prøven Lillehammer–Oslo, samt at vi
hadde et innsamlingsritt hvor vi syklet fra
Trondheim til Lillehammer. Pengene vi

samlet inn finansierte gratis spinningstimer
som vi startet opp i september. Dette tilbudet har vokst og vi har nå sju aktive som
sykler hver uke. Videre har vi i Gatefotballen
vært på ski- og vandreturer på Nordseter og
Sjusjøen.
Antall deltakere: 400 fotball/420 spinning
Antall treninger: 96
Antall frivillige: 1 (0,25 årsverk)
Samarbeidspartnere: Rustad stuen G- sport

sandvika
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I Tønsberg har vi én herre-, én dame
trening og to fellestreninger per uke. En
av treningene er i større grad et lavterskel
tilbud. I tillegg deltar vi i bedriftsserie med
cirka en kamp i uken.

Antall deltakere: 110 (95 herrer, 15 damer)
Antall treninger: ca. 175
antall kamper: ca. 42
Antall frivillige: 4 (0,5 årsverk)
Samarbeidspartnere: Tønsberg kommune,
Berg Fengsel, Vestfoldklinikken, Flint, Eik

Mer enn bare fotball: Vi har også andre
aktiviteter som frisbeegolf, innebandy og
volleyball. Cirka en helg i måneden deltar
vi også på bingeturnering.

horten

tre ne r: jan e ddi hanse n (tre ne r fra b orre if)

I Horten startet vi med gatefotballtreninger
høsten 2018. Laget drives i samarbeid med
Borre IF og Horten kommune. Vi har én
trening i uken på dagtid. Horten har vært
vanskelig å rekruttere spillere, og er fortsatt
et lite rekrutteringsarbeid.

Antall deltakere: 10 (7 herrer, 3 damer)
Antall treninger: 40
Antall frivillige: 1 (1 t/u)
Samarbeidspartnere: Borre IF, Horten
Kommune

larvik

tre ne re : b jarte kringle m oe n og sve rre tollfsb y

tre ne r: anne cathrine johanse n

Fotballaget er en av aktivitetene som drives
gjennom Stedet Sandvika. Det har sine
fordeler blant annet ved at vi har mulighet til et måltid på Stedet enten før eller
etter trening. Dette er med på å skape gode
relasjoner og de fleste deltar på dette. Noen
av deltakerne er aktive på Stedet ellers også,

lagle de r/tre ne r: b e rte l e m il hjortland (hove dansvarlig). alf rune sve nse n (tre ne r he rre r), kristine hafsås (tre ne r dam e r).
ole b re de sm o klause n (sam arb e ide nde rus k onsule nt fra tønsb e rg kom m une )

lillehammer
Gatefotballen har hatt treninger hver uke
både innen- og utendørs. Vi trener ved
opplæringssenter Lillehammer. Her er det
flere innvandrer som har gjestet oss på ettermiddagstid for å være med og spille.

tønsberg

mens andre er kun med på fotballen. Vi har
hatt en fast trening i uka.
Antall deltakere: 6
Antall treninger: 48
Antall frivillige: 1

I Larvik har vi trening hver mandag kveld,
dametrening hver torsdag kveld, og trening
hver fredag formiddag. Vi deltar jevnlig i
gateligaen.
Mer enn bare fotball: Vi har et enkelt
måltid i forbindelse med treningene, og i
tillegg har vi sosiale aktiviteter med jevne

mellomrom, for eksempel pizzakvelder,
frisbee-golf eller lignende.
Antall deltakere: 98 (74 herrer, 24 damer)
Antall treninger: 133
Antall frivillige: 2 (0,2 årsverk)
Samarbeidspartnere: IFokus, NAV, OT,
DPS, Aktiv Larvik, Broen, VPA Larvik
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sone sør

kragerø

tre ne re : runar e nge b re tse n og pe r ape lse th

Høsten 2018 startet en frivillig med
treninger i Kragerø/Drangedal. Dette fortsatte våren 2019, med noenlunde jevnlige
treninger, med deltagelse i NM i gatefotball i Arendal som et høydepunkt. Det var
varierende oppmøte på treningene, med
et maksantall på 10. Totalt var cirka 20
personer innom i løpet av våren.
På slutten av våren og utover sommeren
ble det mer ustabilt hva frivillig trener
klarte å gjennomføre av treninger. Vi inngikk derfor et samarbeid med Kragerø
IF Fotball, og har nå en trener med fra

sone le de r: ste inar m øvik og tom m y ham m e rgre n

dem. Trener fra Kragerø IF Fotball driver
nå gatefotballen sammen med en miljø
arbeider fra Frelsesarmeen. Dette vil gi
større forutsigbarhet for spillerne og bedre
oppfølging. I tillegg utvider vi til to faste
treninger i uken i Kragerø.
Antall deltakere: 8 (5 herrer, 3 damer)
Antall treninger: 96 (2 per uke, mandag
og onsdag)
Samarbeidspartnere: Kragerø IF Fotball,
Kragerø kommune (rusrehab og omsorg),
FA Kragerø lokalt, Vitalis, Delecto

kristiansand
tre ne r: je ns k . haugland

Gatefotballen i Kristiansand trener to
ganger i uka med vekslende oppmøte. For
at det skal være best mulig oppmøte er
oppfølging og god kommunikasjon med
deltakerne nødvendig. Miljøet i gruppa
er utrolig bra, og mange har vært hos oss
i lengre tid noe som tyder på god trivsel.
Tilsig av nye spillere er også bra.
Utenom trening har laget deltatt på
turneringer i Tønsberg, Oslo, Birkeland,
Stavanger og Haugesund. I tillegg hadde
vi deltakelse på NM i Arendal samt en 5
dagers tur til «Extrem Festival» i Voss.

Mer enn bare fotball: Vi har kvelder hvor
vi møtes til en pizzabit og snakker om løst
og fast. Vi har også prøvd bowling noen
ganger. Sosiale tilstelninger er veldig bra for
relasjonsbyggingen i laget. Det har vi fått
god respons på.
Antall deltakere: 31 (25 herrer, 6 damer)
Antall treninger: 96 (to i uka, onsdag og
søndag)
Antall kamper: Deltakelse i bedriftsserie
innendørs høst/vinter samt cuper i FA.
Antall frivillige: 1 (0,3 årsverk)
Samarbeidspartnere: Kriminalomsorgen,
Sportsprofil, Kristiansand kommune.

vennesla
tre ne r: ste inar m øvik

Gatefotballen i Vennesla har to lag og
gjennomfører to treninger i uka. Vi får trene
gratis på kunstgresset på Moseidmoen – noe
vi er svært glade for. Vi har trent og spilt en
del syverfotball sammen med gatelaget i
Kristiansand og deltatt i bedriftsserien der.
NM i gatefotball er alltid hovedarrangementet
for oss, da vi har et lag som trives med å
konkurrere og møte andre lag.
Mer enn bare fotball: Ekstremsportveka i
Voss var et høydepunkt på mange måter.

62

Morsomme aktiviteter og et godt sosialt
fellesskap både i gruppa og sammen med
de andre deltakerne. Vi har også deltatt på
en del cuper i Stavanger, Haugesund, Oslo
og på Birkeland, noe vi synes er veldig gøy
å dra på sammen.
Antall deltakere: 12
Antall treninger: ca. 110
Antall frivillige: 1
Samarbeidspartnere: Vennesla Kommune,
NAV Vennesla, Vindbjart Fotball Klubb
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sone vest

mandal

tre ne r: ge ir tore b ru

Gatefotballen i Mandal hadde et trenerskifte i 2019, med 10 % trener frem til
sommeren. I denne perioden var vi med på
NM og en trening på Birkeland. Fotballen
kom i gang igjen den 01.10.2019. I denne
perioden var vi med på turnering i Stavanger
og gjennomførte faste treninger.

sone le de r: johanne s m aase ide

Mer enn bare fotball: Gatefotballen hadde
også noen sosiale samlinger hvor vi blant
annet var ute og spiste og hadde det trivelig
sammen.
Antall deltakere: 10 (5 damer, 5, herrer)
Antall treninger: ca. 50

stavanger

tre ne re : karianne kle ppe

, trond laland, ande rs christe nse n, le if e rik

2019 har vært et år med mye aktivitet i
Stavanger. Vi har hatt stabile fotballtreninger
fire ganger i uken, hvor en av dem er
dametrening. I tillegg til treningene har
vi hatt lokale turneringer, samt deltatt på
turneringer sentralt i Frelsesarmeens gate
fotball. Vi er også veldig stolte av at vi fikk
med totalt sju representanter fra Stavanger
i ulike roller til Homeless World Cup i
Cardiff i 2019.
Mer enn bare fotball: Vi har sykkelgruppe,
løping og sirkeltrening. Disse aktivitetene
har det siste året vært voksende i klubben.
Gjennom de aktivitetene har vi klart å nå
ut til flere i målgruppen som ikke spiller
fotball. Ved hjelp av disse aktivitetene har
vi i 2019 fått 12 personer gjennom ett eller
flere halvmaraton og ni personer har deltatt
på ett eller flere hinderløp. Klubbhuset
er i bruk flere ganger i uken. Her ser vi
fotballkamper, samles for sosialkvelder og
spiser middag sammen. Som en del av det
sosiale tilbudet har det vært arrangert ulike
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m arswall og karianne b orge rse n

helgeturer. I 2019 hadde vi blant annet skitur til Voss og var deltakende under festival
som ble arrangert under Ekstremsportveko
i Voss. Vi ser at tilhørigheten til Friskt
Alternativ også bidrar til nettverksbygging
utenfor våre faste aktiviteter. Flere turer og
sosiale sammenkomster blir arrangert.

haugesund

tre ne re : arne jakob sørb ø og b arb ro ste ne

Målet for 2019 var å klare å gjennomføre
fotballtrening to ganger i uken. Dette fikk
vi i stor grad til, og vi hadde i samarbeid
med Karmøy kommune anledning til å
kjøre fotballtrening mandag og onsdag
gjennom hele året.
Mer enn bare fotball: Vi hadde som intensjon å gjennomføre to sykkeltreninger i
uken. Dessverre var ikke interessen for
sykling så stor som vi hadde håpet, og derfor har vi kun hatt sykkeltilbud torsdager.
Det må nevnes at vi mot slutten av ute
sesongen fikk på plass eget spinning-lokale,
slik at vi nå også kan tilby sykling uavhengig
av sesong og vær.

Utover de faste treningene har vi hatt en
sosial sammenkomst hver måned, deltatt
i NM i gatefotball. Vi har også arrangert
og deltatt i én turnering. Sykkelgruppa har
også deltatt i ett sykkelritt.
Et hovedmål for 2019 var å få ansatt en
fotballtrener, og dette fikk vi til 1. s eptember.
Da ansatte vi en tidligere spiller i 40 %
stilling. Han «gikk gradene» fra spiller, til å
først være i praksis/arbeidstrening gjennom
NAV/arbeidsmarkedstiltak for til slutt å bli
ansatt.
Antall spillere: 12

Friskt Alternativ Media har hatt ulike
filmoppdrag og arrangerte julekonsert i
Frelsesarmeen Stavanger.

stord

Antall deltakere: 200 (alle aktiviteter)
(170 herrer, 30 damer)
Antall fotballtreninger: ca. 200
Antall andre treninger: ca. 140
Antall kamper: 12 bedriftsseriekamper.
I tillegg har vi deltatt på cuper i
Frelsesarmeens gatefotball, FA-cup og NM.
Antall frivillige: 13 (1 årsverk)
Samarbeidspartnere: Stavanger kommune,
Frelsesarmeens behandlingssenter, NAV og
Sparebankstiftelsen SR bank

Vi har holdt jevnt aktivitetsnivå gjennom
2019 med to ukentlige treninger i cageballburet på Fitnesspoint Heiana.

Mer enn bare fotball: I tillegg har vi hatt
én sosial samling i måneden – som oftest i
Frelsesarmeens lokaler på Stord.

Utenom de faste treningene deltok vi på
Ekstremsportveko på Voss, der vi hadde en
gatefotball-cup. Vi deltok også på de faste
årlige cupene, samt Os gatefotballcup og
noen vennskapskamper med lag vi kjenner
i lokalområdet.

Antall deltakere: 15 (13 herrer/2 damer)
Antall treninger: 90
Antall kamper: 44
Antall frivillige: 4 (15 % årsverk)

tre ne r: ve gard johanse n
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voss

tre ne r: gro m arit istad kristianse n og tom jarle istad kristianse n

sone nord
sone le de r: ande rs granb o

2019 har vært et aktivt år for gatefotballen i
Voss. Vi har gjennomført 65 treninger, deltatt på Friskt Alternativs seriecup, t urnering
på turnering under Ekstremsportveko
på Voss og deltatt på NM i gatefotball i
Arendal. Under NM stakk vi av med andreplassen i B-sluttspillet. Laget deltok også på
i Voss romjulscup.
Vi har et godt miljø innad i laget og
hele gruppen viser stor respekt for
hverandre. Laget består av fotballglade mennesker med innvandrerbakgrunn og som er

i kontakt med rus og psykiatritjenesten i
Voss kommun.
Gatefotball Voss har også hatt et tett sam
arbeid med Ekstremsportveko på Voss.
Antall deltakere: 13 (13 herrer, 2 damer)
Antall treninger: 65
Antall kamper: 22
Antall frivillige: 4
Samarbeidspartnere: Frelsesarmeen, Voss
Kommune, Ekstremsportveko, Endeve
Sport, Vekselbanken og Encon AS

bergen

tre ne r: joste in lie b ich og ire ne m yking

Gatefotballen i Bergen har hatt et aktivt
år. Vi har gjennomført fire treninger i
uken, den ene kun for damer. Vi deltok i
bedriftsserien for herrer, med et syver-lag i
oldboys-klassen. Herrene deltok også i futsal og cageball. Under NM i gatefotball i
Arendal stilte vi med herrelag, mikslag og
damelag. Vi har også deltatt i andre lokale
og regionale gatefotballturneringer.
Mer enn bare fotball: I tillegg til gate
fotballen arrangerer vi sosial samling hver
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fredag og bandøving hver tirsdag og fredag.
Musikkprosjektet har dannet eget band,
Bergen gatefotball band, som har spilt ti
konserter på festivaler, seminarer og andre
arrangement med fokus på målgruppen.
Antall deltakere: 60 (47 herrer, 13 damer)
Antall treninger: ca. 200
Antall kamper: 36 i bedriftsserie
Antall frivillige: 5 (0,2 årsverk)

trondheim

tre ne re : ande rs granb o og ale ksande r håge nse n

I Hveita United skal det være plass til alle.
Vi ønsker å videreføre vårt mål om at alle
skal kunne delta på en eller flere av våre
aktiviteter, hvor det er viktig for oss at alle
føler seg sett, anerkjent, akseptert og opplever mestring.
Siden oppstarten i 2006 har vi i Hveita
United opparbeidet oss en solid erfaring
med lagspill gjennom å jobbe i tett samspill og dialog med våre brukere. Denne
samspillskompetansen handler om hvordan
deltakere, ansatte og frivillige fungerer som
medspillere med ulikt ansvar, men med
felles mål; et godt fellesskap og bedre livskvalitet for den enkelte.

Mer enn bare fotball: 2019 har for oss i
Hveita United vært et travelt år, hvor vi blant
annet har arrangert 45 løpetreninger, 50
klubbkvelder, 105 bandøvinger, 8 konserter
og 6 turer med overnatting.
Antall deltakere: 110 (95 herrer, 15 damer)
Antall treninger: 51
Antall kamper: 12 seriekamper bedrift.
Langt over 100 gatefotballkamper
Antall frivillige: 18 (3 årsverk)
Samarbeidspartnere: Dagsverket,
Rosenborg, Helseteamet og Trondheim
kommune.

harstad

tre ne r: arnt b ørge trane

«Armeen Harstad» fikk egen gatefotballbinge
i april 2018. Denne lagres i container ved en
kommunal idrettshall, og monteres opp ved
egne turneringer, ikke treninger. Vi har inngått samarbeide med en lokal fotballklubb
som ved hjelp av Sparebankstiftelsen har
gjort klart areal og kunstgress til å p lassere
fotballbingen på. Laget trener to ganger i
uken, og møtes jevnlig til sosialt samvær og
lagkvelder på Stedet. Armeen hadde også to
spillere tatt ut i landslagstroppene, der den
ene av dem fikk spille VM i Cardiff. Damene
har deltatt i to runder i den n
 asjonale gate
ligaen, i Stavanger og Bergen. Vi har
utdannet egen dommer ved Akademiet, som
også d
 ømmer i dameligaen. Vi samarbeider
med Bedriftsidretten for Troms og Finnmark
og deltar i 5-er-fotballs seriespill. Vi har også

startet egen bedriftsserie i bingefotball. Her
har vår gatefotballdommer holdt kurs i gatefotballregler for fotballkretsens dommere.
Et positivt samarbeide som vi ønsker å
videreføre.
Laget finansieres i 2019 med midler fra
Helsedirektoratet, Fretex og Frelsesarmeens
legater.
Antall besøk: 896
Antall deltakere: 30 (24 herrer, 6 damer)
Antall treninger: 57
Antall frivillige: 2 (0,2 årsverk)
Annet: 12 sosiale samlinger, 5 utenbys turneringer, 3 egne turneringer, 1
bedriftsturnering
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ålesund

nm i arendal

lagle de r: kristine hurle n

Ålesund gatefotball har sett en vekst i både
spillere individuelt, som lag og som et
synlig tilbud i Ålesund. Vi har dannet et
godt lederteam, inkludert frivillige, som
har utviklet arbeidet videre med fokus på
at vi skal se spillerne og gjøre oss synlige
i samfunnet. Vi deltok i 2019 på «slaget
om Norge» i Stiklestad, NM i gatefotball i
Arendal og Bedriftsserien i Ålesund.
Gjennom gode samarbeidspartnere har
vi fått faste treningssteder på kunstgressbaner både ute, og innendørs gjennom
vinterhalvåret.
Mer enn bare fotball: Vi besteg nye høyder
på våre månedlige fjellturer, og utfordret oss
selv i alternative aktiviteter som buldring
og bowling. Vi fikk vårt eget samlingssted

i klubbhuset vårt, hvor vi hadde mange
verdifulle sosiale samlinger med god mat,
FIFA- og Champions League-kamper, brettspill og samtaler. Vi ser at arbeidet i 2019 har
gitt resultat både spillmessig, i den enkeltes
personlige utvikling og relasjonsmessig, hvor
vi ser at spillerne gjennom gatefotballen
utvikler gode relasjoner seg imellom. Vi
startet også planleggingen med å bygge vår
egen gatefotball-binge i Ålesund. Dette vil
gi oss et enda større løft videre for å kunne
hjelpe flere til verdifulle timer gjennom
gatefotballen.

NM ble arrangert i Arendal 2019 fra 24.–26.
mai, med turnering for mikslag og damelag.
Det deltok flere enn 450 spillere, fordelt
på 50 lag fra hele landet. Turneringen ble
arrangert av Arendal kommune i sam
arbeid med Frelsesarmeen rusomsorg og
Frelsesarmeens lokale korps (menigheter).
I tillegg til selve turneringen ble det arrangert bankett for spillere, frivillige og andre
deltakere.

NM skal alltid være et høydepunkt i året
for alle lokale lag, og sikre at lokallagene
opprettholder sin aktivitet gjennom hele
året. NM skal skape arenaer der tidligere spillere kan utvikle sine evner som
dommere, ledere og frivillige. Dommere
under turneringen var i all hovedsak tidligere spillere – som har tatt dommerlinje
gjennom Akademiet.

Antall deltakere: 21 (18 herrer, 3 damer)
Antall treninger: 92
Samarbeidspartnere: Lokal klubb Siff/
Hessa
Antall frivillige: 3 (ca. 120 timer)

landslaget og akademiet
landslagssje f: rune rasm usse n ise gran

Frelsesarmeen er offisiell samarbeidspartner
for Homeless World Cup Foundation, og
er ansvarlig for det norske landslaget i gatefotball. Landslaget deltar i VM i gatefotball
(Homeless World Cup) hvert år. I 2019 ble
VM arrangert i Cardiff, der Norge stilte
med to lag. Til sammen 16 spillere var med
til VM.
Frelsesarmeens gatefotball har også etablert
Akademiet, et lederutviklingsprogram der
deltagerne kan velge mellom en trener-,
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dommer- eller leder-linje. Akademiet
retter seg hovedsakelig mot spillere som
er m
 otivert for å utvikle seg i nye roller og
med nytt ansvar. Deltakere fra Akademiet
var i 2019 også med til Homeless World
Cup som funksjonærer i gjennomføring av
turneringen.
Deltakere, landslaget damer: 11
Deltakere, landslaget herrer: 13
Deltakere, Akademiet: 12

69

Frelsesarmeens målrettede
arbeid bygges rundt fire søyler:
Våre medmennesker
Vårt samfunnsengasjement
Våre medarbeidere
Vår organisasjon

Vårt engasjement
2019
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med enkeltmennesket
i sentrum
De ansatte i Frelsesarmeens rusomsorg er
hver eneste dag i kontakt med en stor gruppe
mennesker: brukere, deltakere, g jester, pasienter, spillere og pårørende. Hver enkelt
av disse skal møtes med engasjement og
omsorg. Gjennom den foregående presentasjonen av alle tiltakene våre peker vi på
hva vi har å tilby av tjenester, kompetanse,
erfaring og engasjement.
Frelsesarmeens rusomsorg skal møte
mennesker der de er. Derfor har vi tiltak
som strekker seg fra de gatenære tilbudene, via
behandling, til ettervern og rusfrie a ktiviteter.
Alle som kommer til et av tiltakene våre, skal
oppleve å møte et p
 rofesjonelt tiltak, men
som likevel har «det lille ekstra» man kanskje
ikke finner andre steder.
Gatenære helsetiltak er avgjørende for
mennesker som lever med rusavhengighet, og som ofte har en helsesituasjon med
et sammensatt og langvarig sykdoms- og
skadebilde. Feltpleiestasjonen ved Fyrlyset
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i Oslo, Gatesykepleien i Bergen og tann
legetjenesten i Trondheim bekrefter
behovet for lett tilgjengelige helsetjenester
for denne gruppen.
Gatehospitalet i Oslo er et viktig helsetilbud for mennesker med rusproblemer.
Med økt kapasitet fra 2016 og økt fokus
på hepatitt og palliativ behandling, er
dette arbeidet banebrytende innen rus
omsorg. I 2019 har vi fortsatt etableringen
av Gatehospitalet i Bergen, som åpnet for
pasienter rett over nyttår i 2020.
God rusbehandling er grunnleggende
for å gi mennesker et alternativ til et liv
med rusproblemer. Vi ønsker å være en
del av et godt behandlingstilbud og tilbyr
behandlingsplasser i Tverrfaglig Spesialisert
Behandling (TSB) i Stavanger, på Fetsund og
på Ei∂i på Færøyene. Her bekreftes behovet
for en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til
rusavhengighet og pasientene våre.

Meningsfylte aktiviteter og fellesskap
er viktige faktorer i arbeidet vårt. Vi
erfarer økt deltagelse ved de ulike aktivitets
tilbudene og har utvidet med ulike rusfrie
aktivitetstilbud til deltakerne. Både gjennom Friskt Alternativ og Stedet-tiltakene
har de rusfrie fritidstilbudene økt. Vi har
tilbud om tv-produksjoner, sykkelg rupper,
dramagrupper, ekstremsportgrupper,
maratonløping – og mye mer. Vi ser at de
rusfrie værestedene og aktivitetene med
sterk brukermedvirkning gir nye muligheter og er viktig for å leve et rusfritt liv.
Noen av disse stedene er knyttet opp til
Frelsesarmeens lokale korps (menighet)
og gir dermed ytterligere muligheter for
rusfrie nettverk, fellesskap og tilhørighet.
Gatefotballen har spredt seg fra sju byer i
2016 til tjue byer og tettsteder i 2019. NM i
gatefotball ble arrangert i Arendal, og gatelandslagene spilte VM i Cardiff. Dessuten
har vi tilbud om seiling i Oslo, Sandvika og
Tønsberg.
Om du kommer fra rusbehandling, fengsel eller er på vei til egen bolig, er det
vanskelig å finne bolig. Noen trenger også
støtte og veiledning for en periode. Gjennom
Bosatt i Oslo, Asker og omsorgsleiligheter i
Haugesund ser vi vellykket bosetting – at alle
kan bo dersom de får noe støtte i hverdagen.
Likevel er det fortsatt utfordrende å finne
nok boliger og finansiere tilstrekkelig oppfølging for de som trenger det. På Færøyene
jobber man også med å få etablert et rusfritt
botilbud.
Vi fokuserer fortsatt på ettervern og oppfølging etter behandling. Både i Stavanger,
Trondheim, Fetsund og på Ei∂i følger vi opp
tidligere pasienter/beboere med mulighet
for samtale, brukerstyrt plass og akuttplass.
Her er det et samarbeid mellom kommune,
rusomsorgen og pasient/bruker.

styrking av dette tilbudet har vi økt fokus på
bo-veiledning og helhetlig tilbakeføringsarbeid
ved Elevator, i tråd med føringene fra både
regjeringen og Kriminalomsorgsdirektoratet.
Vi har fremdeles et tett samarbeid med Fretex
om arbeidstrening. «Mellom oss» tilbyr innsatte samtaler der nettverk og relasjoner i
overgangen mellom fengsel og frihet er
vektlagt. Oppfølgingen starter i slutten av
innsattes soningsforløp og følger deres
på vei ut av fengsel og i inntil ett år etter
soning. Målet er at nylig løslatte skal oppleve flere nære, stabile relasjoner og færre
konflikter. De skal oppleve å være en del av
et positivt sosialt felleskap.
Frelsesarmeens slagord «Omsorg for
hele mennesket», står sterkt hos oss. Alle
skal sees og møtes som hele mennesker –
med ånd, sjel og kropp. Kapellantjenesten er
et tilbud til både beboere, pasienter, g jester
og ansatte ved de forskjellige tiltakene i
Rusomsorgen. Samtalene er fortrolige, og
handler rett og slett om livet – med alt det
innebærer. Her spilles det sjakk, biljard, de
tar en spasertur – eller snakker sammen
under fire øyne i et stille rom eller over en
kopp kaffe. Kapellanene tilbyr andakter,
samtaler/sjelesorg i hverdagen eller deltar
rundt viktige begivenheter som bryllup
eller begravelser. Minnestunder på tiltakene
arrangeres i samarbeid med de ansatte.
Frelsesarmeens rusomsorg arbeider også
tett på mange av våre korps (menigheter).
Dette gir gode muligheter for nettverksbygging og meningsfulle aktiviteter for både
ansatte og beboere/pasienter.
Vi ønsker å framheve brukermedvirkning.
Hvert år gjennomfører alle tiltakene bruker
undersøkelser. Disse gir gode innspill til
oss og oppdragsgiverne våre. Det skaper
en spennende dialog med brukerne for å
utvikle og tilpasse tilbudet vårt.

Tilbakeføringsarbeid etter soning er svært
viktig, og Elevator har i mange år drevet i
samarbeid med Kriminalomsorgen. Gjennom
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en engasjert
samfunnsaktør
Frelsesarmeen viser sitt samfunns
engasjement både gjennom det vi sier, og
det vi gjør. Vi deltar i ulike seminarer, skriver
avisinnlegg, publiserer våre synspunkter på
nett og gjennom media for øvrig. Vi jobber
til enhver tid tett på det politiske miljøet,
bidrar til å sette en agenda og deler gjerne
av vår erfaring og kunnskap – for å bidra
til gode beslutninger. Vi er også til stede
i bystyremøter, på Stortinget og i viktige
debatter.
Frelsesarmeen er medlem av Actis
– rusfeltets samarbeidsorgan, Av-Og-Til
og Fagrådet – rusfeltets samarbeidsorgan.
Vi har representanter i styret i alle disse
organisasjonene – som gir oss stor politisk
påvirkningskraft og tydelig tilstedeværelse
– med faglig tyngde på rusfeltet. Dette har
vært spesielt viktig inn mot «Rusreformen
– fra straff til hjelp», som ble lagt fram for
høring mot slutten av 2019. Frelsesarmeens
rusomsorg har også deltatt i en rekke
h øringer og møtt Helse- og omsorgs
komiteen på Stortinget. Vi har hatt flere
politikerbesøk på tiltakene. Dette er en
v iktig arena for å synliggjøre behov og
påvirke politikerne.
Rusfri dag ble også arrangert i 2019.
Fokus i år var barn og ferietid fordi nesten ett av ti barn lider under foreldres
rusbruk i hverdagen. Tallet er trolig høyere i ferier. Hundrevis av mennesker over
hele landet var engasjert i samarbeid med
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alle Frelsesarmeens enheter, andre organi
sasjoner, kommuner og Helsedirektoratet.
Det ble delt ut frisk drikke og tusenvis
av flyere med informasjon om dagen og
hvorfor den markeres. En film laget for
sosiale medier i anledning årets Rusfri dagmarkering hadde en rekkevidde på 122
000 visninger på Frelsesarmeens nasjonale
Facebook-side og ble også delt av flere
organisasjoner. Flere lokalaviser skrev om
markeringen. Vi erfarer at gjennom denne
årlige kampanjen gir folk en tilbakemelding
på at de stanser opp og tenker over eget
rusbruk. Vi tror rusforebyggende arbeid er
langsiktig og handler mye om holdninger.
Gjennom kampanjen får vi satt fokus på
ulike situasjoner og livsområder som folk
kjenner seg igjen i.
Våre ansatte har kontakt med mange
mennesker gjennom de gatenære til
takene – og har en unik mulighet til å
komme i dialog med dem. Dermed kan
vi fange opp hva som mangler for at den
enkelte skal få rom til å utvikle seg og finne
seg til rette i samfunnet. Det er fortsatt
mange som ikke klarer å nyttiggjøre seg
av tilbudene eller faller av i «glippsonene»
mellom ulike tiltak. Det tar lang tid å
komme til behandling, og mange opplever
manglende oppfølgingen under og etter
endt behandling. For oss er det viktig med
dokumentasjon og dialog med politikere,
byråkrater og fagfeltet.

Brukermedvirkning er viktig for å treffe
målgruppen og for å få viktige erfaringer
med i utvikling og gjennomføring av de
ulike tilbudene. Det sitter en representant
for brukerne i styret for Frelsesarmeens
rusomsorg og siden 2018 har vi et eget
«feltråd» med stemmer med brukererfaring,
terapeuter og andre fagfolk innen rusfeltet.
Frelsesarmeens rusomsorg bidrar også
internasjonalt som medlem av Eurocare,
hvor vi arbeider med alkoholp olitikk
i Europa. På Færøyene følger vi opp
rapporten «Rúsdrekka og rúsevnamisnýtsla
hjá teinum ungu» om rusbruk og rusavhengighet blant ungdom mellom 15–30 år.
Frelsesar meen arbeider mye med
migrasjon – spesielt med mennesker fra
fattige EØS-land. Vi har jobbet mye med
denne utfordringen, og vi har tilbud til

gruppen i Trondheim og Oslo. «Vinternatt»
i Oslo er et tilbud om overnatting på netter
med temperaturer under følte minus 10
grader. Arbeidet med migrasjon drives i
samarbeid med Trondheim kommune,
Oslo kommune og Justisdepartementet.
Frelsesarmeen skal være håpsbærere i
en ofte mørk tilværelse. Å bære håp skjer
først og fremst gjennom dagligdagse gjøre
mål og bekreftelse på menneskers verdi.
Som en tydelig kristen organisasjon er det
også naturlig å løfte inn det kristne håpet
og gudsdimensjonen i hverdagene.
Vi ønsker at alle våre tiltak skal være
miljøbevisste. Vi har en bevisst holdning
både ved innkjøp, reiser, rengjøring og
avfallshåndtering ved tiltakene. Vi jobber
kontinuerlig for mer strukturert miljø
bevissthet i hele virksomheten.
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medarbeiderne våre
De ansatte er vår viktigste ressurs. Der
for har vi i Frelsesarmeens rusomsorg et
k ontinuerlig fokus på arbeidsmiljø. Vi
fortsetter med medarbeiderundersøkelser
i samarbeid med Epinion as. Dette er et
viktig arbeidsredskap for oss, og vi ønsker å
gjøre vårt beste for å rekruttere og beholde
gode medarbeidere.
Vi har en rekke kompetansebyggende
tiltak i virksomheten og samarbeider
med ulike høgskoler om praksisplasser for
studenter og kompetanseheving for egne
ansatte. Flere av tiltakene våre har også fast
samarbeid med kommunal sosialtjeneste/
NAV, fastleger, ulike fagforum med mer.
«Suppe, såpe, frelse» er et introduksjonskurs for nyansatte i alle virksomheter i
Frelsesarmeen. Kurset, som arrangeres i samarbeid med Frelsesarmeens ressurssenter, er
en viktig bit i arbeidet med identitetsbygging
og verdiforankring. Vi skal være håpsbærere

– urokkelig i troen på enkeltmennesket
og nye muligheter. Frelsesarmeens ressurs
senter skreddersyr også kurs etter våre behov
og flere av våre tiltak har benyttet seg av
tilbudet.
Den frivillige innsatsen ved tiltakene er
stor og viktig ressurs. Alle de frivillige
stiller opp og bidrar med engasjement og
innsats. Det skaper nærhet, engasjement –
og møter mellom mennesker. Det arrangeres
årlig fest for frivillige flere steder i landet, og
vi tilbyr også fellesskap for dem i samarbeid
med Frelsesarmeens korps (menigheter).
Vi har fokus på kvalitetssikring av
t jenestene, både for å ivareta ansatte,
brukere, pasienter – og for å innfri krav om
kvalitet i alle ledd i tjenesten. Frelsesarmeen
har et godt utbygd kvalitetssikringsverktøy
som gir oss sikkerhet og trygghet både
for beboere, gjester, pasienter, ansatte og
frivillige.

frelsesarmeens rusomsorg
Ved alle tiltak arbeides det målrettet for
å sikre kvalitet på tjenestene vi utfører
og alle sider ved virksomheten. Alt vi
gjør bygger på de overordnede strategier,
og det utarbeides årlige lokale handlings
planer i tråd med Frelsesarmeens «Mål og
strategier».
De ansatte deltar aktivt i de overordnede
avgjørelsene i Rusomsorgen. De har to
representanter i styret, som gjør en viktig
jobb i de prosesser og beslutninger som tas
der. Det har vært viktig for Rusomsorgen
med felles møteplasser, arbeid for felles
mål- og strategier, informasjon og felles
engasjement. Her har vi både ledersamlinger
for regionene, for hele rusomsorgen og for
ledere for hele Frelsesarmeens sosialtjeneste.
Utveksling av kompetanse og erfaringer
på tvers av tiltakene har vært en viktig
faktor. Vi vil i større grad satse på målrettet kompetanseutveksling, samarbeid
ressursutnyttelse og utvikling på tvers i
virksomheten.
Ledere i rusomsorgen deltar i ulike nettverk både internt i Frelsesarmeen og med
relevante samarbeidspartnere. Dette er
viktige møteplasser for å knytte kontakter,
utvikle rusfeltet og finne gode løsninger
sammen.
Rusomsorgens kvalitetssikringsgruppe
har representanter fra regionene. Gruppen
har både jobbet med overordnede prosedyrer og jobbet med å kvalitetssikre lokale
prosedyrer.
Det jobbes kontinuerlig for å ha en god
økonomistyring, og vi har et godt samarbeid med Frelsesarmeens forvaltnings-
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avdeling i dette arbeidet. Vi jobber tett med
Frelsesarmeens personalavdeling, for å sikre
at vi har en god personalforvaltning.
Frelsesarmeens rusomsorg er nær både
mennesker i sårbare situasjoner, et sterkt
fagmiljø og politisk og administrativ ledelse
i kommuner og stat. Dette gir oss mulighet
til å synliggjøre behov, påvirke beslutningstakere og iverksette tiltak. Frelsesarmeens
rusomsorg har en tydelig stemme inn til
Frelsesarmeens ledelse når det gjelder sårbare grupper, særlig dem som sliter med
rusavhengighet, og gir klare meldinger om
behov, Frelsesarmeens rolle og ansvar.
Kapellantjenesten ved de ulike tiltakene er
en viktig del av Frelsesarmeens egenart som
tjenesteleverandør av sosiale tjenester og
samfunnsaktør. Organisasjonen samarbeider på tvers av enheter og avdelinger – noe
som gir en mereffekt både for ansatte,
beboere, gjester, frivillige, menighetsledere, soldater, tilhørige, barn og ungdom.
Samtidig ser vi at vi har et større potensial
for å utnytte mereffekten i organisasjonen.
Rusomsorgen er en stor del av Frelsesarmeens virksomhet. Godt forankret
i oppdraget – og synlig for mange. Gjennom
gatenære tiltak og s pontane aksjoner, nye
prosjekter som Såpa (bilvask), Gatesykepleien,
Skaperverket, Pårørendehuset, og større
virksomheter som Gatehospitalet,
behandlingssentrene, bo- og omsorgssentrene, samarbeid på tvers av enheter, gir
til sammen en puls til Frelsesarmeen som
organisasjon. Det utvider engasjementet, selvforståelsen og grensene for hva vi kan arbeide
med. Det er å holde oppdraget levende!
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Dette er
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er et mangfoldig og sær
preget kirkesamfunn som viser omsorg for
hele mennesket ved å tilby «Suppe, såpe og
frelse».
Frelsesarmeen ble grunnlagt av William
og Catherine Booth i 1865 i Øst-London.
Den direkte årsaken var den store nøden
innbyggerne levde under i slummen der.
William og Catherine Booths strategi og
plan for et bedre samfunn ble til som følge

av erfaringer med menneskelige behov;
ekteparet forsto at man ikke kunne lese
fra Bibelen for en som frøs på føttene eller
sultet. Dette perspektivet formet slagordet
«Suppe, såpe og frelse»; å vise omsorg for
hele mennesket gjennom å mette den sultne,
gi verdighet til den nedbrutte og forkynne
Jesu frelsende og forsonende kjærlighet.
Dette er starten på, og bakg runnen for,
et stort og mangfoldig arbeid som i dag
utføres over nær sagt hele verden.

internasjonalt
Frelsesarmeen arbeider i over 130 land
og på mer enn 175 språk. Det er over
14 500 korps (menigheter) i verden i dag.
Frelsesarmeen har omkring 17 500 aktive
offiserer (pastorer), over 112 000 ansatte,
nærmere 1,8 millioner soldater og medlemmer, i tillegg til flere hundre tusen
medlemmer av ulike grupper og aktiviteter.
Frelsesarmeen driver en lang rekke skoler og under visningsprogrammer fra
barnehage- til universitetsnivå med omkring
600 000 barn og unge og mer enn 20 000
lærere. Flere millioner pasienter behandles
hvert år på våre 66 sykehus og ca. 284
klinikker. Våre hjem for eldre, handikappede og enslige mødre gir husrom til mer
enn 14 000 m ennesker, og over 40 000
trengende hjelpes gjennom våre boliger og
behandlingstilbud for dem som sliter med
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ulike former for avhengighet.
Hvert år hjelper Frelsesarmeen mennesker
som er ofre for naturkatastrofer, og internasjonale og lokale nødhjelpsteam er raskt
til stede når det er behov for det over hele
verden.
Frelsesarmeen driver en rekke ulike samfunnstjenester for mange ulike grupper,
tilpasset lokale behov og ressurser i alle de
131 land der vi arbeider. Over 13,5 m
 illioner
trengende får årlig hjelp gjennom ulike lavterskeltilbud, mer enn 230 000 innsatte i
fengsler blir besøkt, omkring 80 000 innsatte får hjelp ved løslatelse, nesten 500 000
mottar ulike former for rådgivning og veiledning, og like mange fortvilte mennesker
får hjelp gjennom nattpatruljer og selvmordsforebyggende tiltak.

i norge
100 korps (menigheter) med utstrakte
tilbud til lokalsamfunnene, herunder barneog ungdomsaktiviteter, kultur- og inkluderingstiltak for familier, enslige og eldre,
matutdeling og andre tiltak for vanskeligstilte. Arbeidet er delt inn i 6 divisjoner
(regioner).
74 sosiale institusjoner, omsorgssentre
og virksomheter innen blant annet rus
omsorg, barne- og familievern, ettervern,
barnehager, fengselsarbeid, frivilligsentral,
integrering, eldreomsorg, Safe house for
menn utsatt for menneskehandel og ulike
lavterskeltilbud.

1 folkehøyskole
1 fagskole for utdanning av offiserer
(pastorer/ ledere)
Fretex-konsernet med 49 bruktbutikker
(hvorav 9 franchisebutikker) og nettbutikk,
26 anlegg for bl.a. håndtering av brukt tøy,
papir, sikkerhetsmakulering, 3 000 innsamlingspunkter for tøy i alle landets fylker.
Fra 1. januar 2018 gikk datterselskapene til
Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper
til tre virksomhetsorganiserte selskaper.
Rettferdig handel-selskapet Others AS.
Frelsesarmeens eiendommer AS og Frelsesarmeens næringseiendom AS som eier
og driver de aller fleste eiendommene
Frelsesarmeens virksomheter holder til i.
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– Vi vil gi
folk tro på
seg selv og
at de betyr
noe.
Kari Aahlberg,
daglig leder
ved Hveita

– Her på Hveita føler du at du er verdt noe, mener Grete Kaas (t.h) . Det er godt å ta en kaffe og le sammen med venninnen Merete Johansen.

Et friminutt
fra gata
– Hadde det ikke vært for folka på
Hveita, hadde jeg ikke sittet her. Da ville
jeg vært død.
Tekst Marit Dehli Fotograf Gard Arneberg
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erete Johansen (51) smiler bredt, hun
elsker Frelsesarmeens dagsenter i Trondheim. Her er hun fast gjest og kjenner at
stedet holder henne oppe. Hit kan hun
komme for å få seg kaffe og en brødblings, eller snakke
med noen når livet blir vanskelig å håndtere. Men i dag
vil hun bare treffe venner, få en klem og slappe av.
– Dessverre har jeg vært rusmisbruker i 16 år, men
nå som jeg går på LAR (legemiddelassistert rehabilitering), lever jeg og har det bra.
Kontrasten er stor til hvor hun var for ti år siden.
– Da var jeg i livsfare. Jeg hadde drukket GHB og
holdt på å dø, forteller hun.
I siste liten fikk Merete hjelp, og ble sendt til avrusning og videre behandling på et av Frelsesarmeens
rehabiliteringssentre.
– Det er jeg veldig takknemlig for, særlig nå som

jeg er blitt bestemor, sier hun stolt.
Merete er ikke alene om å omfavne Hveita. Kafeen
fylles opp med gjester, rusavhengige som har kommet
og gått i årevis.
– Jeg har brukt stedet i 30 år, sier Rune Leistad (47).
Han har smøget seg stille inn og satt seg ned med
kaffekoppen. Ansiktet er gravalvorlig, ordene få og
lavmælte:
– Hvis ikke dette stedet hadde eksistert, ville jeg
gått og rusa meg. Jeg ville også blitt fryktelig ensom,
da hadde jeg ikke hatt noen plass å gå. Det betyr mye at
det er så sosialt her, bare å få sitte her sammen med de
ansatte. De er så blide og hyggelige, det er alltid smil å få.
Hvis jeg ber om å få snakke med noen, setter de seg ned.
Se mennesket bak rusen
Slik skal det være. Heidi Løvstad som har vært til-

kallingsvikar i ti år, er opptatt av å møte gjestene der de
er. Hun lodder dagsformen til de som stikker innom,
og hun trenger seg ikke på.
– Her skal folk tas imot og vises respekt. Det er
mange måter å vise omsorg på. Du må vite hvordan du
skal nærme deg og ha litt innsikt i rus og psykiatri. Vi
spør ikke, men snakker med folk så mye som de ønsker.
Vi ønsker å se dem og byr på oss sjøl.
Responsen kan variere.
– Den ene dagen er jeg en engel i noens øyne, den
neste et hespetre, smiler Heidi som gjør alt fra å vaske
doer til kontorarbeid og regnskapsføring.
Hun har lært seg å se bak utagering og taushet,
forstår at det kan ligge en vond livshistorie der, og vet
hva folk sliter med. Gjestene på Hveita lever tøffe liv,
ofte i randsonen mellom liv og død. For personalet kan
berøringen med så mye smerte fort føre til slitasje. Da
er morgenstunden gull verdt.
– Etter at vi har smurt brødskiver og gjort alt klart,
setter vi oss ned en stund og snakker om alt fra fag til
private ting. Men vi går ikke dypt, vi bare sier fra hvis
vi selv har en dårlig dag, forteller Heidi.
Hun skryter av sjefen sin, Kari Aahlberg, som vet å
plukke ut de rette medarbeiderne. Totalt teller staben
på Hveita 30; på dagsenteret er det tre faste, pluss frivillige. Det er fint å være mannsterke når alt fra 20 til
80 gjester vil ha kaffe.
– Dynamikken må være bra. Gjestene våre har veldig respekt for Frelsesarmé-skjoldet, så her er det
rolig. Er det konflikt, går folk ut og tar kampen der,
forteller Heidi.
Det hender likevel at noen tørner sammen innendørs, men som regel er det lett å roe ned folk.
– Når noen er på en tripp, er vi oppmerksomme og
viser omsorg.
Det er trygt at lederen er tilgjengelig. Kontordøra
til Kari Aahlberg står som regel alltid åpen. Hun vil ha
kontakt med det som skjer i kafeen. Bare det siste året
har lederen merket en forandring i brukergruppen.
– Det er mye av kombinasjonen rus og psykiatri nå.
Det er kommet en ny generasjon som utagerer mer.
Hun ser at det er en fordel at stedet bærer Frelsesarmeens skjold.
– Selv om vi ligger midt i sentrum, er stedet skjult,
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– Jeg ville nok hatt flere problemer hvis ikke Hveita fantes, sier Øystein Trøite og sikrer seg en siste pannekake.

FAKTA

Hveita
Hveita Frelsesarmeens kontaktsenter i Trondheim, for rusavhengige over 18 år. Varme måltider
serveres minimum tre dager i
uka. Ellers tilbys brødskiver, kaffe,
omsorg og respekt. Folk kan
også få tannlegehjelp og fotpleie.
Visjon: Å gi gjestene et trygt
sted å være i en ellers hard og
usikker hverdag. Hveita vil dekke
primære behov fysisk, psykisk,
sosialt og åndelig. De vil motivere
folk til å endre sin livssituasjon, ta
ansvar for eget liv og sørge for at
de får den hjelpen de trenger. Tre
ettermiddager i uka får romfolk
og fattige tilreisende fra andre
land mat, kaffe, dusj og klesvask.
Hveita United er ettervernstilbudet. Her kan folk bli med på
fotballtrening, løpetrening og
sosialt samvær på kveldstid.

– Hveita betyr alt for meg! Hvis
dette stedet ikke hadde eksistert,
ville jeg gått og rusa meg. Jeg ville
også blitt fryktelig ensom, sier
Rune Leistad.
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– Jeg har tro på at Trondheim trenger Frelsesarmeens rusomsorg fordi vi er så gode på det vi gjør. Vi er flinke til å hjelpe folk videre, mener Kari Aahlberg,
daglig leder ved Hveita.

men de rusavhengige vet om det og kjenner at dette er
plassen deres. Den verner vi om. Jeg tror ikke vi når
alle, det er mye skjult rusmisbruk. 80 prosent av de
som kommer hit, er menn. Kvinnene skjuler seg nok
mer, men folk er så takknemlige for at vi finnes. De vet
at vi spiller på lag og ikke er dømmende. Vi klarer å gi
trygghet ved å se mennesket bak rusen. Det er sjelden
vi opplever at folk blir helt rusfrie, men mange har
gode perioder.
Observerer Kari og kollegene nye brukere, setter de
seg ned og får innblikk i hva de trenger hjelp og støtte til.
– Vi spør alltid: Hva bringer deg hit i dag? Vi er
bevisste, vi ser folk, bruker navnet deres og gir en klem
til de som vil ha det. Kommer det unge brukere, tar vi
dem til side og sier at dette ikke er plassen for dem, men
henviser de yngste til kommunens mestringsgruppe.
Viser medmenneskelighet
I dag strømmer folk inn fra regnskurene. Ryktet har
gått; det er mandag og den store pannekakedagen på
Hveita. Grete Kaas venter utålmodig sammen med
gamle venner. Hun er alltid på plass når røra helles i
stekepanna:
– Personalet sier: «Hver gang vi steiker pannekaker,
tenker vi på deg, Grete». Det er så godt å høre at noen
tenker på meg.
– Vi går i hvert fall ikke sultne i Trondheim, fastslår
Merete Johansen.
Det gjør godt med litt omsorg når hverdagen butter.
Gjengen rundt bordet deler erfaringer de gjerne skulle
vært foruten.
– Samfunnet er så iskaldt: En kakerlakk blir behandlet bedre, de feier oss rusmisbrukere under teppet. Vi
er så vant til det, så vi må gjøre det beste ut av situasjonen. Det er mye fordommer ute og går, men vi er like
mye verdt vi, som andre, fastslår Tore Husby (51).
– Det var ille i sommer. Til og med meg har vekterne
tatt tak i. Jeg fikk ikke komme inn i butikken, sier Grete

Kaas, som sitter nysminket og fin i klærne.
De er enige om at Hveita er rake motsetningen.
– En fin dag for meg er når jeg får en god frokost og
kommer i prat med folk, erklærer Tore.
– Det er helt fantastisk, her føler du at du er verdt
noe! Atmosfæren er god, jeg kan jeg slappe av og trekke
meg tilbake hvis jeg trenger det. Jeg liker at det er skikkelig strengt her, sånn skal det være, sier Grete som vil
holde seg unna rus nå som hun går på Subutex.
Merete Johansen (51) tar et godt tak rundt henne og
gir en klem. Et øyeblikk etter ligger de over bordet og
fniser som to småjenter.
– Vi er gode venninner og har bestandig flirt mye
sammen, ler Merete.
– Det betyr så mye å kjenne samholdet. Folka er her
for deg, de er så herlige og viser medmenneskelighet.
Jeg har ikke ord for det. Her kan vi prate om litt av
hvert og glemme at vi er dårlige. Det er ikke så lurt å
sitte hjemme og se i veggen. Da går det galt.
Dusj og tannlege
Dampen siver ut fra badet. Flere er kommet for å ta seg
en dusj, og mens de såper seg inn, vasker Heidi Løvstad
og kollegene klærne deres. Utslitte sko og plagg skiftes
ut med nytt og brukt fra lageret. Plastkassene er stappfulle av sokker, undertøy, jakker og t-skjorter fra Fretex.
Byens hoteller gir dem såpe, butikker forsyner dem
med utstillingsklær, Fretex fyller på med mer, mens en
pårørendeforening strikker votter, skjerf og luer.
– Det er viktig at klærne er varme, så det var topp å
få ullundertøy fra sivilforsvaret. Forrige uke sendte vi
opp to poser til sykehuset, for der var det noen som var
banka opp og trengte nytt, forteller hjelpepleier Ylva
Glørstad.
Hveita har ansatt både tannlege og tannhelsesekretær for å gi brukerne et gratistilbud og styrke
opplevelsen av verdighet. Hver tirsdag er det mulig å
møte opp for å sjekke tannstatusen.
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– Folk med tannlegeskrekk kommer for å få hjelp av
vår rolige, behagelige tannlege. Trenger de en hånd å
holde i, er vi eller sekretæren der for dem, sier Heidi
Løvstad.
Hun glemmer ikke mannen som en dag kom inn
døra bare iført sykehustruse og nattskjorte.
– Han hadde vært rusavhengig i mange år. Denne
gangen hadde han fått skikkelig juling og var helt istykkerslått. Han kom rett til oss fra sykehuset og trengte
hjelp. Vi stelte ham og kledde ham opp, og dagen etter
reiste han på avrusning.
Heidi blir beveget: – Via andre har jeg hørt at det går
veldig bra med ham.
– Hva motiverer deg til å stå på?
Svaret kommer kjapt: – Menneskene! Å jobbe i
Frelsesarmeen er nydelig! Det kommer fra hjertet mitt.
Å jobbe for en organisasjon som jeg vet gjør noe bra
for folk i hele verden, gjør meg stolt. Du føler du gjør
en forskjell.
Åpent for de som trenger det
Hveita skal være åpent for de som trenger det, og det er
mange. Tre ettermiddager i uka får romfolk og fattige
tilreisende fra andre land et varmt måltid, dusj og tilbud om å få vasket klærne.
– Det er en utfordrende gruppe, innrømmer daglig
leder Kari Aahlberg.
– Noen er vant til å møte det verste, men det er også
fine, flotte folk.
Språkproblemer til tross, Hveita-personale og frivillige stiller opp for å vise folk at de er sett og gi dem
verdighet.
– Jeg tror vi er gode på å gi dem håpet de trenger.
Egentlig er vi en stor familie, sier Kari Aahlberg som er
glad i både staben og mangfoldet av gjester.
– Stort sett er det enkelt å være leder her, det er alltid godt å komme hit. Vi vil gi folk tro på seg selv og
at de betyr noe. Av og til får vi også høre gode historier, men vi har ikke avhør. Her skal folk få hvile seg,
Hveita er et fristed. Folk er jo syke, ingen ønsker å være
avhengige av rus. Vi vil bidra til at de skal ha det best
mulig her og nå.
Mange av brukerne er kjent med en brutal hverdag.
Likevel viser de ofte en glede midt i det krevende livet
de lever. Kari Aahlberg er imponert over hva som bor i
mennesker som kommer slitne inn fra gata.
– Det hender noen tar av trekket på det gamle
pianoet vårt og setter seg ned. Så viser det seg at de er
kjempeflinke til både å synge og spille. Når vi har quiz,
dukker det opp utrolig mye kunnskap. Det rører meg
dypt. Da skjønner du at folk har en forhistorie fram til
det gikk skeis.
Et etterlengtet vedtak
Hver onsdag har Hveita besøk av korpset, Frelses14

– Her skal folk
tas imot og vises
respekt, sier Heidi
Løvstad (nr. 2 fra
venstre). Sammen
med Camilla Olsen,
Tone Vikan og Ylva
Glørstad gir hun
Hveita-gjestene
varme og omsorg.

Kleslageret på Hveita er fullt av rene, varme klær. Ylva Glørstad (t.v.) og Heidi Løvstad finner nytt tøy til de som har fått seg en dusj.

armeens menighet, og noen holder andakt. Etterpå
blir det servert «andaktsuppe». Dagsenteret har også
sin egen kapellan som brukerne kan snakke med om tro.
– Frelsesarmeen vil gi suppe, såpe og frelse. Her gir
vi folk mat, klær og verdighet. De får et friminutt fra
gata, og de får kjenne velbehag ved å dusje og få rene
klær. Samtidig er det tøft å låse døra om ettermiddagen. Røde dager er verst for brukerne. Derfor har vi
snakket om å holde mer åpent, men det er et økonomisk spørsmål, sier Aahlberg.
Styrken er at de er gode til å føre statistikk. Både
besøkende og brødskiver telles. Anbudssituasjonen
har lenge ført til usikkerhet om framtiden, men i
august fikk de endelig beskjed om at Hveita er sikret
drift til mars 2021.
– Byen trenger Frelsesarmeens rusomsorg fordi vi
er så gode på det vi gjør. Trondheim kommune skal
se at vi trengs! Vi er flinke til å hjelpe folk videre, inn
i et system de trenger, og vi bidrar til at færre bruker
Herberget.
Hun sikter til murbygget tvers over tomta. I an-

budet fra Trondheim kommune var bestillingen fem
senger, men Herberget har 16 senger klare for å ta
imot husløse som trenger litt kveldsmat, en varm dyne
og etterlengtet hvile. Lenge var det usikkert om dette
krisetilbudet fikk støtte til videre drift.
– Da brukerne hørte at Hveita kanskje kunne bli lagt
ned, ble de sinte. Rusavhengige trenger et sted som er
deres, en plass der de kan være seg selv og ikke blir
kastet ut, framhever Aahlberg og tror arbeidet de driver er med på å hindre kriminalitet.

– De får et
friminutt fra
gata, og de
får kjenne
velbehag ved
å dusje og få
rene klær.

Gjenkjent
Dagen er på hell. Ute i kafeen strener Øystein Trøite
mot disken for å sikre seg en siste pannekake.
– Jeg ville nok hatt flere problemer hvis ikke Hveita
fantes. Frelsesarmeen er menigheten på sitt beste; her
er det ikke bare ord, det er handling også, mener han.
Rune Leistad har slukt den fjerde pannekaka. Han
glemmer ikke hvordan han ble introdusert for Hveita
30 år tilbake. Det var major Ingrid Olsen som først så
ham ute i byen.

Kari Aahlberg,
Daglig leder ved
Hveita

– Hun kjente meg igjen fra barnehjemmet jeg var på
som liten, den gangen jeg hadde epilepsi og var på to
måneders avlastning. Hun fikk meg hit, og jeg ble tatt
imot på en kjempebra måte.
Gjennom årene har han ofte fått vasket klærne sine.
Det har betydd mye for livskvaliteten.
– Du har ikke mye penger når du doper deg. For min
del har det vært av og på. Nå går det bra. Jeg går på Subutex og har ikke lyst på rus, sier han og stopper opp:
– Egentlig er ikke dette den beste plassen for meg,
siden det er en del rusavhengige her. Jeg blir fristet,
men jeg klarer å holde meg unna.
Det er godt med støtte rundt seg. I dag stikker også
to ansatte fra kommunens helse- og overdoseteam
innom. Rune Leistad er glad for den tette oppfølgingen.
– De passer på meg, de ser at jeg henter medisinen
min og ringer meg for å sjekke om jeg er i live.
47-åringen reiser seg og går ut, like stille som han
kom. Fire timer i trygge omgivelser gir nødvendig påfyll til resten av dagen. Konklusjonen er klar: – Hveita
betyr alt for meg!. ▪
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En ny kurs
De hadde ikke sett for seg at de kunne
bli seilere. Nå er de snart klare for sin
første regatta.
Tekst: Sidsel Jøranlid
Foto: Gard Arneberg/
Mette Randem
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– Jeg gleder meg alltid til hver onsdag, sier André, en av
deltakerne på seilkurset «Frisk seilas» i regi av Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy i Moss.
Det er flere timer siden han og de andre deltakerne
fra Vestfoldklinikken satte seg i minibussen i Tønsberg.
Med miljøterapeut Sverre Tolfsby fra Frelsesarmeens
rusomsorg ved rattet, kjørte de til Moss seilforening.
De har alle ulike historier rundt rus. Noen har ruset seg
lenge, andre kort. Noen i flere perioder, andre kun en
kort periode før de har kommet inn i behandling. Nå
sitter de klare mens instruktør Knut Erlend HjorthJohansen tar en rask gjennomgang av seilteori og
dagens oppgaver, før de går til båten.
Utenfor vinduene i det rødmalte klubbhuset skriker
måkene utålmodig, mens deltakerne trer på seg seilbukser og redningsvester.
– Smør dere med solkrem, for sola kommer til å ta
godt i dag, formaner Knut Erlend.
Et forslag
Det er syv år siden Knut Erlend og familien flyttet
fra Oslo til Moss. Han var på jakt etter ny jobb og tok
kontakt med rektor på Jeløy folkehøyskole. I tillegg
hadde han et forslag; Kunne skolen tenke seg å starte opp en ny linje med seiling? Selv var Knut Erlend
en ivrig seiler, og beliggenheten for å drive med seilinstruksjon kunne vel knapt vært bedre? Et halvt
år senere tilbød skolen Knut Erlend jobb, først som
administrasjonsleder ved Ressurssenteret og deretter
også på Folkehøyskolen. Forslaget om seilkurs takket de
imidlertid nei til. Men tilfeldighetene ville det annerledes.
– For et års tid siden fikk jeg plutselig en telefon fra
den meritterte seiltreneren Jan Steven Johannessen.
Han er en av verdens beste seiltrenere, har hjulpet flere
seilere frem til både OL-gull og -sølv og har vært med på
samtlige sommer-OL siden 1984, forteller Knut Erlend.
Steven hadde hørt forslaget om å starte et seilkurs.
Selv kunne han tenke seg å drive med noe helt annet
etter, som han selv sa, hadde «jobbet som seilinstruktør for ungdom fra overmøblerte hjem i mange år».
Nå foreslo han at de henvendte seg til Frelsesarmeens
rusinstitusjoner for å høre om de var interessert i et
seilkurs.
– Jeg hadde aldri vært i kontakt med Frelsesarmeen
før jeg begynte på Jeløy Folkehøyskole. Men dette var noe
jeg virkelig kunne tenke meg, forteller Knut Erlend.
Blir tatt på alvor
Seilkurset «Frisk seilas» startet opp i april 2019. Dette
er et tilbud til mennesker med rusbakgrunn som
har vært igjennom behandling. En gang i uken, på
hver sin dag, kommer deltakere fra Tønsberg, Sandvika og Oslo for å lære seiling i en RS 21, en av de mest
moderne seilbåtene i Norge i dag. Målet er at samtlige
deltakere om ikke lenge vil være i stand til å delta på
regattaer og gå inn som fullverdig mannskap på større
båter. Allerede neste år er planen at «Frisk seilas» skal
stille med én eller to båter for å konkurrere i både innog utland. Kanskje klarer de også å plante konseptet i
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Instruktør Jan Steven Johannessen har lang erfaring som seiltrener og har hjulpet
seilere frem til både OL-gull og -sølv. Lite vind er sjelden noe problem i Verlebukta. Men
akkurat denne formiddagen må seilerne smøre seg med litt tålmodighet.

– Jeg tok en
overdose og
var død i 10
minutter. Men
jeg fikk en ny
sjanse, og den
griper jeg så
godt jeg kan.
André
Tidligere avhengig

flere land så de kan møte andre seilere i regatta?
– Gjennom dette kurset skal deltakerne bli et team
som jobber som et lag i seilbåten. De som kommer hit
er enkeltpersoner, men gjennom seilkurset blir de en
gruppe der hver deltaker har en tilhørighet, sier Knut
Erlend og forteller at responsen på kurset så langt har
vært fantastisk.
– Deltakerne har vært veldig motiverte fra dag én.
Det er alltid mye glede og klemming når de er sammen.
Og for noen er kurset en mulighet til å stake ut en
helt ny retning i livet.
– Vi håper «Frisk seilas» kan bidra til at mange
mennesker som ikke har seilt, eller som ikke har hatt
mulighet til å seile, kan finne en ny innfallsvinkel til seg
selv og historien om seg selv. Det å prøve å mestre seiling, har for mange vært en barndomsdrøm. Her blir
det tatt på alvor, ikke bare som et forbigående event,
men som noe de skal komme tilbake til gjennom hele
sommersesongen og videre i livet.
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Men det er også en annen ting som er positivt med
dette tiltaket, mener han.
– Seiling har tradisjonelt sett vært en sport for rikfolk og en sport som har vært dominert av et bestemt
miljø. Derfor er det ekstra spennende å involvere en
helt annen gruppe mennesker i dette miljøet. Jeg tror
det kan være godt for sporten å bli entret av en ny målgruppe, sier Knut Erlend og forteller at kursdeltakerne
har fått en fantastisk mottakelse av seilmiljøet i Moss.
Gir mestringsfølelse
Den lette formiddagsbrisen som blåser inn over Verlebukta byr ikke på de helt store utfordringene for den
som ønsker seg vind i seilene. Men det er likevel nok å
øve på for deltakerne.
– I dag skal vi terpe på slagene, og øve på jibb. Det
betyr at den som er taktiker kommer til å bli sliten i
beina, advarer Steven Johannessen og smiler.
Han har tatt plass helt foran i den åpne seilbåten på
21 fot som er på vei ut av havna.
André har tatt rollen som rormann, mens Rune er
han som må forberede seg på å bli sliten i beina. Ken og
Linda fungerer som «kjøtt på ripa» og sitter på hver sin
side for å balansere båten.
– Det å seile er terapi. Vi lærer noe nytt og får en
kjempedeilig mestringsfølelse. Det er dessuten fint å
være litt utenfor komfortsonen, sier Linda og myser
mot solen.
– Og så er det fint å jobbe som et lag, legger hun til
og får i det samme beskjed av Rune om å gjøre seg klar
for å slå.
Det med mestringsfølelsen er noe de andre i båten
også trekker frem.
– Det er lenge siden noen av oss har fått til noe, sier
André.

FRISK SEILAS
Hva: Seilkurs for tidligere rusavhengige
som har vært igjennom behandling.
Arrangør: Frelsesarmeens kurssenter
på Jeløy, i samarbeid
med Frelsesarmeens
rusomsorg.
Hvorfor: Aktiviteter
som dette bidrar til
å skape gode hverdager som bidrar til
mestring, fellesskap
og et fortsatt rusfritt
liv.

Selv har han slitt med rusavhengighet det meste av
livet. Han begynte å drikke da han var 13 år og gikk
etter hvert over på hasj. Etter mange år med misbruk
kunne det ha gått veldig galt denne vinteren.
– Jeg tok en overdose og var død i 10 minutter.
André tar en liten pause før han fortsetter.
– Men jeg fikk en ny sjanse, og den griper jeg så godt
jeg kan. Nå vil jeg ut av rusen. Jeg vil ha et skikkelig liv!
Lite frykt
Hvert kvarter passerer de to Bastøyferjene midt i bukta
utenfor Jeløy. I tillegg er det alltid mye småbåttrafikk.
Det er nok å passe på for de fire seilerne. Men Steven
er imponert.
– Jeg hadde trodd flere av deltakerne ville være redde. Men de har kanskje opplevd så mye i livet at litt røff
seilas ikke skremmer dem? Alle som har vært med ut i
båten har vært overraskende rolige, forteller han. Selv
da det blåste så mye at båten kantret og en av deltakerne falt over bord, var det ingen som fikk panikk. Ifølge
Knut Erlend er det den erfarne seillæreren som skal
ha litt av æren for det. For som Knut Erlend sier: «Vi
mennesker er jo sånn at når ting er ukjent eller skremmende ser vi på dem rundt oss for å tolke hvordan de
reagerer. Da hjelper det godt å ha en stødig seillærer,
som ser ut som han bare står og henger på et gatehjørne, uansett hvor mye det blåser.»
– Skal vi prøve på en jibb? spør Steven mens André
får båten i riktig posisjon og mannskapet gjør seg klar
til å håndtere både tauverk og hoder som må dukke.
– Deltakerne har lært mye fortere enn vi hadde
trodd på forhånd. Når høsten kommer vil alle sammen
kunne være et positivt bidrag i en hvilken som helst
seilklubb, skryter Steven før bommen slår over til
andre siden og vinden igjen kan fylle seilene.

Knut Erlend Hjorth-Johansen underviser deltagerne. Seiling er en ny opplevelse for deltakerne på «Frisk seilas» Kanskje kan det åpne for en ny interesse,
nye opplevelser og gi et nytt nettverk? For noen kan kurset også være viktig i prosessen med å holde seg unna rus i fremtiden.
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– Det å seile gir en kjempedeilig mestringsfølelse, sier Linda. Hun er en av deltakerne fra Vestfoldklinikken som er med på
seilkurset «Frisk seilas».

Holder seg rusfri
Etter et par timer ute på sjøen er de tilbake ved kai.
Dagens taktiker kan endelig sette slitne bein på brygga.
– Men dette er bare gøy, uansett vind og vær,
forsikrer Rune og smiler bak solbrillene.
Han har vært litt i båt tidligere, men kun i plastsnekke og aldri i seilbåt, forteller han. Det å få være
med på seilkurset synes han har vært en fin anledning
til å lære noe nytt.
– Akkurat nå har jeg ikke så mye å fylle dagene med,
så det er veldig fint å få komme hit en gang i uken.
Kanskje gjør det også at tiden på rusbehandling blir
lettere, samtidig som kurset og tilhørigheten i seil-

miljøet fungerer som et slags ettervern?
– Det virker som deltakerne har det moro. Gjennom
seilingen har de fått en god grunn til å holde seg rusfri
mellom øktene, og mange bruker også seilingen som
en del av en ny identitet, sier Knut Erlend.
Han forteller at det har blitt mange solskinnshistorier og fine tilbakemeldinger etter at de startet opp
kurset. En av deltakerne fortalte at han aldri hadde
trodd han kunne få adrenalin-kick av å sitte i en seilbåt,
forteller Knut Erlend. Eller som André oppsummerer:
– Det å gå på seilkurs er jo egentlig svinedyrt. Men
dette kurset, og det vi får være med på her, går det ikke
an å sette prislapp på. ▪

– Jeg fikk en ny sjanse, og den griper jeg så godt jeg kan. Nå vil jeg ut av rusen. Jeg vil ha et skikkelig liv, sier André. Han er en av deltakerne
på seilkurset «Frisk seilas» for mennesker som har vært igjennom behandling på grunn av rusavhengighet.
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Frelsesarmeens rusomsorg

