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Forord

Major Wenche 
Walderhaug Midjord 

Virksomhetsleder i 
Frelsesarmeens rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg er en virksomhet 
som har sterke tradisjoner, solid forankring 
og et sterkt engasjement for mennesker som 
lider på grunn av rusmidler. Vi skal formidle 
Guds kjærlighet og ta hvert menneske på 
alvor. 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 et Guds ord med på veien. 

Frelsesarmeens tjenester og tilbud har til 
enhver tid vært tilpasset de behovene vi 
ser i samfunnet. I 2020 var dette blant 
annet væresteder, Jobben-tiltak, aktivitets-
tilbud, bo- og omsorgssentre, helsetilbud, 
behandlings sentre, bolig med oppfølging 
og soningsplasser. I Frelsesarmeen møter vi 
mennesker med rusrelaterte problemer ved 
å praktisere kristen nestekjærlighet og etter-
strebe høy etisk og faglig standard i arbeidet. 
Vi vil speile dagens behov gjennom både 
engasjement og tiltak. 

2020 ble annerledesåret på så mange måter. 
Sykdom og død, sorg og savn, økt arbeids-
ledighet, stengte skole- og fritidsarenaer for 
barn og unge, isolerte eldre, slitne voksne. 
Men også et samfunn som så nye mulig-
heter midt oppi begrensningene og tok 
dem i bruk. I Frelsesarmeens rusomsorg 
tok vi allerede i pandemiens første dager 
en beslutning om at oppdraget ikke endret 
seg selv om verden rundt oss gjorde det. Vi 
skulle fortsatt møte menneskelige behov i 
alle dimensjoner – men tilpasset de stadig 
endrede ramme betingelsene. Noen ganger 
medførte det at vi ikke fikk vært så nære 
og tett på som vi ønsket. Andre ganger ga 
det oss møteplasser vi aldri hadde hatt før. I 
denne årsmeldingen får du lese om hvordan 
tiltakene i Frelsesarmeens rusomsorg møtte 
annerledesåret 2020. Ansatte og frivillige 

har gjort en fantastisk jobb for å legge om 
driften for å kunne holde tiltak åpne så langt 
det har vært mulig – og holdt kontakt med 
brukere, deltakere og spillere når det ikke har 
vært mulig å holde åpent.  

Umiddelbart etter nedstengingen av  landet 
etablerte Frelsesarmeens rusomsorg et 
 nasjonalt beredskapsteam som skulle 
 organisere virksomhetens totale beredskaps-
innsats. Overlegen i rusomsorgen har vært 
en viktig medspiller for beredskapsteamet, 
både for våre tiltak og for Frelsesarmeen 
nasjonalt. I tillegg ble det opprettet lokale 
beredskapsteam i de enkelte byene. Til 
sammen har dette gjort det mulig å samordne 
innsatsen og holde tiltakene åpne så mye som 
mulig – samtidig som det ble tatt hensyn til 
smittevern.  

18. desember 2019 ble forslaget til ny rus-
reform lagt fram. Overskriften for reformen 
er: «Fra straff  til helse». Frelsesarmeens 
rusomsorg ønsker intensjonen i rusreformen 
velkommen og var med i høringsrunden til 
NOU. Vi deltok i debatten rundt reformen 
for å bidra til at den blir best mulig for alle. 

Vi vil takke ansatte, frivillige og samarbeids-
partnere for engasjement, innsats og evne til 
tilpasning og kreativitet i året som har gått. 
Vi vil også takke Frelsesarmeens ledelse 
og rusomsorgens styre for tillit og støtte i 
 prosesser og beslutninger. 
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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 rusomsorg 
Frelsesarmeen er en internasjonal  bevegelse, 
en evangelisk del av den universelle kristne 
kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten 
er motivert av Guds  kjærlighet.  Oppdraget er 
å forkynne  evangeliet om Jesus Kristus, og 
i hans navn møte  menneskelige behov uten 
diskriminering. 

Frelsesarmeens sosialtjeneste er en del av 
Frelses armeens virksomhet, og Frelses - 
 armeens rusomsorg er en del av mang-
foldet i Frelsesarmeens sosialtjeneste. 
Rusomsorgen skal være en aktiv bidragsyter 
og en  konstruktiv pådriver for utvikling og 
problem løsning innen rusfeltet. Vi tror at 
alle mennesker er skapt av Gud, og derfor 
har ukrenkelig og lik verdi. Mennesket er 
en helhet med fysiske, psykiske, åndelige og 
sosiale behov. Derfor ligger også mottoet 
«Omsorg for hele mennesket» til grunn for 
alt vi gjør. 

Frelsesarmeen har lang tradisjon for å hjelpe 
mennesker med rusproblemer, og gir tilbud 
til mennesker med rusproblemer, bosteds-
løse og domfelte over 18 år som har behov 
for behandling, rehabilitering og omsorgs- 
og skadereduserende tjenester. Vi har tilbud 
over hele landet i et vidt spekter av akutte 

nødhjelpstilbud, lavterskel væresteder, helse-
hjelp, rusbehandling, bolig med oppfølging, 
arbeidstrening, vaskehall for biler, gate-
fotball, sykkelgrupper, ulike aktiviteter og 
oppsøkende tjenester. 

I 2020 har Frelsesarmeens rusomsorg  drevet 
tiltak og aktiviteter i samarbeid med en rekke 
kommuner rundt om i landet: Lillehammer, 
Kongsvinger, Oslo, Bærum, Tønsberg, 
Mandal, Stavanger, Haugesund, Bergen, 
Trondheim, Bodø, Mo i Rana, Vadsø og 
Harstad. Vi sam arbeider også med Kriminal- 
omsorgsdirektoratet, Justisdepartementet, 
Helsedirektoratet, Helse Vest RHF, Helse 
Sør-Øst RHF samt Heilsu- og innlendis-
málaráðið, Almannastovan og Tórshavnar 
kommune på Færøyene. 

Vi er en fleksibel og brukerorientert rus
omsorg og er både en del av og et alternativ 
til det offentlige hjelpeapparatet. Gjennom 
tjenestene våre og i konstruktiv dialog med 
enkeltmennesker, grupper, samarbeids-
partnere og offentlige myndigheter, ønsker 
vi å være med på å forandre samfunnet.  

Verdigrunnlaget vårt vises gjennom hold-
ninger og handlinger. 
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styret for frelsesarmeens
rusomsorg
Styret har i 2020 bestått av: 
• Lindis Evja, styreleder  
• Lise O. Luther, nestleder 
• Bjørg Månum Andersson, representant oppnevnt av Frelsesarmeen 
• Martin Solheim, representant oppnevnt av Frelsesarmeen  
• Erik Kjeldstadli, representant oppnevnt av Frelsesarmeen 
• Karianne Kleppe, representant fra de ansatte 
• Heljar Hykkerud, representant fra de ansatte 
• Jostein Liebich, representant for brukerne 
 
«Herberget» og Behandlingssenteret «Frælsi» på Færøyene er organisert under Frelsesarmeens 
rusomsorg, men har eget driftsstyre. 
 
Driftsstyret har bestått av: 
• Wenche Walderhaug Midjord, styreleder  
• Bjørn Ove Frøyset, nestleder 
• Frode Woldsund, representant oppnevnt av Frelsesarmeen 
• Alexander Samuelsen, representant oppnevnt av Frelsesarmeen 
• Bernhard Petersen, representant oppnevnt av Frelsesarmeen 
• Maria Rubeksen, representant oppnevnt av Frelsesarmeen 
• Martin Kúrberg, daglig leder/sekretær 
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organisasjonskart per 31.12.2020
FRELSESARMEENS HOVEDSTYRE

Kommandør Knud David Welander, styreleder

FRELSESARMEENS RUSOMSORGS STYRE
Lindis Evja, styreleder

VIRKSOMHETSLEDER 
Major Wenche Walderhaug Midjord

REGION SØR
Frode Woldsund, regionleder

Adm. lederRådgiver

FÆRØYENE REGION NORD
Lisbeth Kleveland, regionleder

Gatehospitalet
Oslo

Varmestua, Jobben  
og Stedet 
Sandvika

Jobben
Oslo

Jobben,  AKS
og Skaperverket

Lillehammer

Skaperverket 
og Såpa

Tønsberg

Farmannshjemmet
Tønsberg

Bosatt
Oslo

Den åpne dør
Oslo

Fyrlyset og 
Feltpleien 

Oslo

Fagerborg
Oslo

Heimen
Oslo

Linken og Jobben
Kongsvinger

Behandlingstunet
Fetsund

Stedet
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Tett på
Oslo Mellom oss

Oslo

Såpa og Ut i jobb
Oslo
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bo-/ omsorgssenter
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Gatesykepleien
Bergen

Gatehospitalet
Bergen

Behandlingssenteret
Stavanger
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Frælsi 
Eiði

Herbergið
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Fyrlyset, Stedet og 
Jobben Mandal

Bo- og  
omsorgs senter

Haugesund

Stedet
Haugesund

Stedet
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Dagsenter
Mo i Rana
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kontaktsenter
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Hveita dagsenter 
Trondheim

Elevator
Oslo

FABO
Oslo

Stedet, 
Pårørendehuset 

Oslo

Migrasjonssenteret
Oslo

FABO
Asker

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

Årsregnskap 2020 
(Tall i TNOK)

Driftsinntekter 422 865
Varekostnader 32 787
Personalkostnader 279 902
Andre driftskostnader 107 263
Sum kostnader 419 953
Driftsresultat 2 913 

Pensjon (aktuar/premiefond) -10 701
Driftstilskudd FA  6 216
Finans  12
Årsresultat -1 561

Inntekter per virksomhetsområde 2020 
(Tall i TNOK) 

Behandling 147 545
Lavterskel 89 281
Omsorg 106 112
Prosjekt/rehabilitering   79 929
Totalt                                 422 865

Behandling
36 %

Lavterskel
21 %

Prosjekt/
rehabilitering

19 %

Omsorg
25 %
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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. 

Frelsesarmeens rusomsorg bidrar til bærekraftsmålene gjennom et utbredt sosialt arbeid. 
Eksempler på dette er: 
 
• Bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom): Jobben, Ut i Jobb, Såpa 
• Bærekraftsmål 2 (utrydde sult): Matutdeling, lavterskeltilbud 
• Bærekraftsmål 3 (god helse): Gatehospitalet, Gatesykepleien, Feltpleien, Stedet-tiltakene, 

behandlingssentre 
• 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

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR
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Presentasjon 
av tiltakene 
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administrasjonen 
Frelsesarmeens rusomsorg er organisert i to regioner, med regionskontor i Trondheim og 
Oslo. Hovedadministrasjonen ligger ved Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo. 

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  
• Jan Aasmann Størksen, rådgiver og nasjonal koordinator Pedalkraft 
• Rune Rasmussen Isegran, nasjonal koordinator for Frelsesarmeens gatefotball  
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Stedet Vadsø er et lavterskeltilbud til 
personer over 18 år som har eller har 
hatt rusproblemer. Stedet er en trygg 
rusfri møteplass der man i fellesskap tar 
stegene videre i livet. Vi tilbyr en rekke 
aktiviteter som: individuell veiledning, 
matfellesskap, hobbyaktiviteter (blant 
annet strikking, kunstmaling og flue-
binding) samt turer og utflukter. Vi har 
avtale med Kriminalomsorgen i frihet 
og har hatt personer i samfunnsnyttig 
tjeneste de siste årene. 

2020 startet positivt, men 12. mars ble alt 
annerledes også lengst nord. Under den 
første nedstengingen holdt vi kontakten 
med brukere på telefon og gjennom sosiale 
medier.  

I begynnelsen av april åpnet vi forsiktig opp 
dørene, men med begrensninger for det 
meste av aktiviteter.  

Vi har vært heldige og hatt lite smitte 
i lokalsamfunnet. For å holde kontakt 
med brukerne har vi likevel måtte være 
 oppfinnsomme. I perioder da vi ikke kunne 

være mer enn fem sammen, samlet noen 
av brukerne som er glade i å lage mat seg 
på Stedet og laget varm middag. Middagen 
ble så kjørt ut til de andre brukerne. Vi har 
hatt stort fokus på uteaktiviteter og har 
arrangert turer til fots eller på sykkel. Både 
sommer og høst ble det arrangert fisketurer. 
De har skapt en interesse for å gjennomføre 
slike turer også i 2021. Dessverre har det 
vært vanskelig å gjennomføre innendørs-
aktiviteter i større fellesskap – dette har 
vært et stort savn hos brukerne våre.  

Vi ser resultatene og betydningen av Stedet 
hver eneste dag i form av brukere som har 
sluttet å ruse seg, eller som ønsker å slutte. 
Vi er ydmyke og takknemlig for å få være 
med som en sentral støttespiller. 

Stedet Vadsø finansieres av midler fra: 
Helsedirektoratet, samt gavemidler og til-
skudd fra Frelsesarmeen sentralt. 
 
Antall besøk: 955 
Årsverk: 1 
Frivillige: 2–3 (0,2 årsverk)

vadsø, stedet (2017) 
daglig leder: freddy akerhei
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harstad, stedet (2017) 
daglig leder: marianne noreng larsen

Stedet Harstad er et værested og et 
 aktivitetstilbud for personer over 18 år 
etter endt soning/rusbehandling. På 
Stedet har man en trygg rusfri møte-
plass, der bruker bistår bruker og hvor 
man i fellesskap tar stegene videre. 
Innholdet blir utviklet i samarbeid med 
Stedets besøkende. Stedet er åpent 4–5 
dager i uka og tilbyr et bredt tilbud av 
aktiviteter: Samtaler, matfellesskap, 
turgruppe, «walk and talk», sykling, 
svømmetilbud, konserter, teater, biljard, 
hobbyverksted og foto-/media-gruppe. 
Vi støtter og bistår brukere i møte med 
NAV, skole/universitet, kommunale 
 tjenester, behandlingsinstitusjoner og 
lag og foreninger. 

På tross av at 2020 har vært et anner-
ledes år, har vi klart å opprettholde et godt 
aktivitets nivå for brukergruppa vår. De 
fleste av aktivitetene gjennom året har blitt 
gjennomført utendørs, men vi har også hatt 
en del samlinger på digitale plattformer. 
Vi flyttet inn i nye, mer hensiktsmessige 
 lokaler i løpet av året, og hele brukergruppa 
var involvert i prosessen med flytting og 
oppussing.  

NM i gatefotball og Homeless World 
Cup, vanligvis to av de store målene for 
 aktivitetene våre, ble avlyst som følge av 
 pandemien, men brukergruppa har likevel 
klart å holde motivasjonen oppe for å delta 
på treninger og sosiale samlinger. Vi etablerte 
sykkelklubben «Pedalkraft» i løpet av året, og 
har innredet eget treningsrom for deltakerne 
med sykkelruller og digitale sykkelløp. 

Vi har jobbet mye en-til-en som følge av 
smittevernregler, både i møte med brukerne 
og i pårørendearbeidet, gjennom  samtaler, 
gåturer, utendørs turer med kaffe og 
 lignende. Brukergruppen vår har et sterkt 
fellesskap. De er gode på å støtte hver andre 
– og oss i personalet. Menneskene som 
kommer til oss, er vår aller største  ressurs! 
Fordi mye av arbeidet har vært digitalt, 
er det vanskelig å tallfeste hvor mange vi 
har vært i kontakt med, men vi anslår at 
kontakt flaten vår har økt med om lag 30 %.  

De ekstraordinære tiltakene i 2020 førte til 
at vi kom tettere på enkeltmennesker og 
avdekket andre hjelpebehov enn vi møter i 
en normal hverdag. Vi utførte flere typiske 
«sosionomoppgaver», og hadde økt pågang 
av mennesker som ønsket hjelp og vei-
ledning i kontakt med kommunale tjenester. 
Vi har samarbeidet med Frelsesarmeen 
Harstad korps (menighet) om fellesmåltider 
i korpslokalet, og har jevnlig prøvd å opp-
muntre til samarbeid på tvers av tjenestene 
i kommunal og frivillig/ideell regi.  

Stedet Harstad finansieres av midler fra: 
Helsedirektoratet, Harstad kommune, gave-
midler og tilskudd fra Frelsesarmeen sentralt.  

Antall årsverk: 2,2
Praksisstudenter: 2
Soningsgjennomføringer: 1
Arbeidsutprøving Nav: 2
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Dagsenteret er et tilbud for  mennesker 
med rusproblemer i Mo i Rana. Senteret 
er et treffpunkt for vanskeligstilte med 
rusutfordringer i Rana  kommune, 
og vi legger til rette for å skape en 
 hyggelig og positiv atmosfære for 
våre  gjester. Vi deler ut mat og har til-
bud om veiledning, klesvask og andre 
helse fremmende tiltak. Vi samarbeider 
med NAV om arbeidstrening og har 
også samarbeid med lavterskel-helse-
tjenesten i kommunen. 

Pandemien har satt sitt preg også på vår 
virksomhet, men vi har stort sett hatt de 
samme åpningstidene som tidligere år og 
har etter beste evne fulgt de restriksjonene 
som har vært innført av myndigheter og 

Frelsesarmeen. Som tidligere har vi hatt 
matutdeling minst én gang i uken og vi har 
merket et økende behov for denne hjelpen 
under pandemien. Dagsenteret deltar aktivt 
under julegryteinnsamlingen ved hjelp av 
ansatte og frivillige. I 2020 hadde vi også 
et arrangement på julaften for våre faste 
gjester. 

Dagsenteret finansieres av tilskudd fra 
Helsedirektoratet, gavemidler, tilskudd fra 
Frelsesarmeen sentralt og tilskudd fra Rana 
kommune. 
 
Antall besøk: Ca. 3900 
Antall årsverk: 0,8  
Antall frivillige: 8

mo i rana, 
dagsenteret (2017) 
daglig leder: roar åsland
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Bodø bo- og omsorgssenter er et 
lav terskel botilbud for personer med rus-
problemer og som hører hjemme i Bodø 
kommune. Bo- og omsorgs senteret 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 – som innebærer at 
vi fokuserer på fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige behov. 

Tiltaket har også et kontaktsenter som er åpent 
på dagtid fire dager i uken. Kontaktsenteret 
er et kafétilbud for mennesker med rus-
problemer. Det serveres brødmat og et varmt 
måltid hver dag. Ved avtale tilbys det også hår-
klipp og fotpleie. 

I 2020 har vi hatt stort fokus på smittevern 
og tiltak i forhold til pandemien. Vi har  jobbet 
med å ivareta beboere og ansatte på best 

mulig måte, og gjøre alle arenaer så sikre som 
mulig. Samarbeidet med Bodø  kommune har 
fungert godt gjennom hele året.  

I begynnelsen av året gjennomførte vi 
førstehjelpskurs og kurs i forebygging av 
vold. Gjennom hele året har vi gjennom-
ført utendørsaktiviteter med beboerne, 
som turgåing, spill, grilling og gode sam-
taler. Lederne for Frelsesarmeens korps 
(menighet) har hatt bønnestund hver uke 
for beboere og ansatte. 

Bo- og omsorgssenteret finansieres av 
 midler fra Bodø kommune. 
 
Belegg, hybler: 87,25 % 
Belegg, kriseplass: 101 % 
Årsverk, Bo- og omsorgssenteret: 11 
Besøk, kontaktsenteret: 3000 
Årsverk, kontaktsenteret: 0,8 
Frivillige, kontaktsenteret: 4

bodø, bo- og 
omsorgssenter (1998) 
daglig leder: kristel hansen
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Kvinnehuset er et permanent botilbud 
for kvinner med rus- og rusrelaterte 
problemer. 

Tiltaket har ni leiligheter og en  midlertidig 
plass. Vi ønsker å gi beboere omsorg 
og støtte, samt å bidra til økt mestrings-
kompetanse. Vi har et helhetlig menneskesyn 
og fokuserer på fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige behov. 

I 2020 har vi hatt stort fokus på smittevern 
og tiltak i forbindelse med pandemien. Vi 
har jobbet med å ivareta beboere og ansatte 
på best mulig måte, og gjøre alle arenaer 
så sikre som mulig. Vi har vært opptatt av 
fortsatt å ha de gode samtalene og vært 
tett på i oppfølging av den enkelte beboer 

i hverdagen. Vi har vært på tur med våre 
beboere, tilrettelagt etter ønske og behov 
og servert gode måltider med fokus på 
gode samværet. I begynnelsen av året 
gjennom førte vi førstehjelpskurs og kurs i 
forebygging av vold. 

Kvinnehuset finansieres av midler fra Bodø 
kommune. Samarbeidet med  kommunen 
har fungert godt gjennom hele året og 
sammen har vi funnet gode løsninger 
underveis.  
 
Belegg, hybelavdeling: 64,55 % 
Belegg, midlertidige plasser: 214 
Årsverk: 7,55 
Praksisstudenter: 1 

bodø, kvinnehuset (2006) 
daglig leder: kristel hansen
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trondheim, hveita 
dagsenter (1979) 
Dagsenteret er et lavterskel møtested 
for mennesker over 18 år med rus-
problemer. Senteret er åpent fem dager 
i uken. Tre ettermiddager i uken er det 
sanitærtilbud for fattige tilreisende som 
livnærer seg av tigging i Trondheim. Én 
dag i uka tilbys gratis tannlegetjeneste.  

Målet vårt er å skape et «friminutt fra gata» 
for mennesker med en ellers utfordrende 
hverdag. 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. 

Vi tar imot personer som har behov 
for arbeidsutprøving, samarbeider med 
Kriminalomsorgen i frihet og tilbyr mulig-
het for å gjennomføre samfunnsstraff. Vi 
har praksiselever innen videreutdanning i 
rus og psykiatri. 

Dagsenteret har vært åpent hver ukedag 
gjennom hele året. På grunn av pandemien 
måtte vi finne alternative måter å drive dag-
senteret på. Vi har kontinuerlig til passet 
tilbudet etter anbefalinger og pålegg fra 
FHI, Frelsesarmeens beredskapsteam og 
lokale restriksjoner. I stedet for å invitere 
brukerne inn, har vi måttet gi ut matpakker, 
matposer, og varme måltid i døra. Samtaler, 

veiledning og observasjoner ble også flyttet 
ut. I september åpnet dagsenteret litt opp 
for at gjester skulle få komme inn i kafeen 
for å spise. Vi har også investert i en kafé-
sykkel som vi skal benytte ved oppsøkende 
virksomhet i byen.  

Sanitærtilbudet for fattige tilreisende har vært 
stengt siden 13. mars da de til reisende fikk 
tilbudt hjemreise av Trondheim kommune. 
De få som fortsatt har vært i Trondheim, har 
hatt tilgang til det samme tilbudet som vår 
øvrige målgruppe. 

Tett samarbeid med de andre lavterskel-
tilbudene i Trondheim har sørget for meget 
god ivaretagelse og oppfølging av mål-
gruppa i denne svært krevende perioden.  

Hveita dagsenter finansieres av midler fra 
Trondheim kommune, gavemidler og over-
føringer fra Frelsesarmeen sentralt. 

Antall besøk: 17 435 derav 2519 kvinner  
Årsverk: 3,5 inkl. daglig leder  
Antall frivillige: 2 
Antall frivillige årsverk: Ca. 0,7 
Matposer: 14 263 
Påsmurte brødskiver: 34 536
Antall besøkende i snitt pr dag: 74

daglig leder: kari aahlberg
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trondheim, 
herberget (2012) 
Herberget ligger i nabobygningen til 
Hveita dagsenter, og fram til 9. april 
2020 var Herberget et overnattings tilbud 
for bostedsløse menn over 18 år med 
rusproblemer tilhørende Trondheim 
kommune. Tilbudet hadde fem plasser 
og var åpent hele året.  

I samarbeid med Trondheim kommune 
og NAV, endret vi drift til å bli et midler-
tidig botilbud med seks plasser for menn 
i aktiv rus, i påvente av egen bolig. Det er 
NAV som fatter vedtak og tildeler midler-
tidig bolig. Målsettingen er å få beboere 
inn i egen bolig og at tilbudet tilfreds-
stiller de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter,  standarder og kvalitetskrav i 
sosialtjenesteloven. 

Endringen til midlertidig botilbud med-
førte behov for flere ansettelser, ettersom 
til budet ble døgnkontinuerlig. Derfor har 
året brakt med seg blant annet opplæring 
av nyansatte, nye rutiner og prosedyrer, 

oppgradering og oppussing av beboerrom 
og nye IT-verktøy som en del av hverdagen. 
Gjennom året har vi hatt gode smitteverns-
rutiner og ingen beboere har blitt smittet av 
covid-19-viruset.  

Tett samarbeid med de andre lavterskel-
tilbudene i Trondheim har sørget for meget 
god ivaretagelse og oppfølging av mål-
gruppa i denne svært krevende perioden.  

Herberget finansieres av midler fra Trond
heim kommune og gavemidler. 

Belegg akuttovernatting for bostedsløse 
til og med 8. april 2020: 78,9 % 
Antall beboere fra og med 9. april 2020: 
35 unike personer med ulik lengde på 
opphold   
Antall årsverk - midlertidig boliger: 9,81  
Antall frivillige årsverk: Ca. 0,7 
Antall årsverk akuttovernatting for 
bostedsløse: 5,3 

daglig leder: kari aahlberg
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bergen, bakkegaten bo- 
og omsorgssenter (1898) 
Bakkegaten bo- og omsorgssenter er et 
lavterskel botilbud for kvinner og menn 
over 20 år. Vi tilbyr et forsterket og indi-
viduelt tilpasset botilbud til bostedsløse 
i aktiv rus med fysiske eller psykiske hel-
seutfordringer. Vi har inntil 23 plasser.  

Vi tilstreber å tilby et trygt og imøtekom-
mende bosted for våre gjester gjennom 
relasjonsbygging og engasjement. Dette 
i kombinasjon med helsehjelp, gode bo-
fasiliteter og tilbud om fire måltid med 
næringsrik mat hver dag. Personalet har 
tverrfaglig kompetanse, og arbeider i 
samarbeid med beboer og relevante sam-
arbeidspartnere for å iverksette tiltak for 
å bedre vanskelige og fastlåste livssituasjo-
ner. Ved å vektlegge relasjonsbygging med 
beboerne, kommer vi i en gunstig posisjon 
til å veilede og motivere til positiv endring. 

På tross av unntakstilstanden pandemien 
har medført, har Bakkegaten hatt tilnærmet 

normalt drift gjennom hele 2020. En rekke 
tiltak ble innført som et ledd i å forhindre 
smitte, og ingen av de ansatte eller bebo-
erne ble smittet av viruset. Vi har tatt del 
i mange gode prosesser med ulike sam-
arbeidspartnere. De ansatte har drevet 
mye godt motivasjonsarbeid og praktisk 
tilrettelegging for å få beboere inn i egne 
leiligheter, behandling eller rusfrie omsorgs-
institusjoner. I 2020 flyttet 17 beboere i egen 
leilighet, og 25 beboere reiste i behandling 
eller til rusfri omsorgsinstitusjon. 

Bakkegaten bo og omsorgssenter  finansieres 
gjennom driftsavtale med Bergen kommune 
og gaveinntekter. 

Belegg, HOL plass (plasser under 
Helse- og omsorgs-loven): 97,79 % 
Belegg, akuttplasser: 87,98 % 
Årsverk: 20 
Praksisstudenter: 2 

daglig leder: berent heidar morken 
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bergen, 
gatesykepleien (2018) 
Gatesykepleien er et gatenært helse tilbud 
til mennesker med ulike utfordringer 
i livet. Menneskene vi møter kan være 
ensomme, ha en rusavhengighet, være 
ofre for menneske handel, 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 under forbrukere av 
helsetjenester. 

Gatesykepleien er bygget opp rundt tre like - 
verdige grunnpilarer: Helsefremmende, fore-
byggende og skadereduserende. Tjenesten 
består av sykepleiere som er  synlig enten på 
el-sparkesykkel, Segway eller i bil. Bilen er til-
rettelagt med mulighet for sam taler, sårstell og 
utførelse av nødvendige sykepleieprosedyrer. 

Med unntak av perioden 12. mars–4. april 
har Gatesykepleien har hatt vanlig drift 
gjennom hele 2020. Vi startet også opp 
med oppsøkende team i samarbeid med 
Velferdssenteret ved Ladegården korps 
(menighet). Teamet deler ut matpakker og 
gjennomfører samtaler.  

Gatesykepleien har hatt et godt samarbeid 
med Gatehospitalet i Bergen og kan tilby 
oppfølging av helsetjenester hjemme hos 
pasienten etter opphold på Gatehospitalet. 

I første halvdel av 2020 hadde Gate-
sykepleien i snitt 349 samhandlinger av ulik 
art per måned. I andre halvdel av 2020 hadde 
Gatesykepleien i snitt 817 sam handlinger av 
ulik art per måned.  

Gatesykepleien er ukentlig i kontakt med 
ulike samarbeidspartnere og samarbeider 
med arrangørene av Verdens overdosedag, 
som avholdes 31. august hvert år. 

Gatesykepleien finansieres av  testamentariske 
gaver til Frelsesarmeen. 

daglig leder: berent heidar morken 

Antall årsverk: 1 
Antall samtaler/telefonsamtaler: 1628/206  
Antall sårstell/helseundersøkelse: 172/48  
Brukerutstyr delt ut, antall: 2870 
Antall matpakker delt i samarbeid 
med korpsene en dag i uken: 577
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bergen, 
gatehospitalet (2020) 
Gatehospitalet er et spesialisert helsehus 
hvor det gis pleie og behandling på døgn-
basis for mennesker med rusproblemer 
og somatiske plager. Vi holder høyt faglig 
nivå på helse tilbudet. Gatehospitalet ligger 
i landlige  omgivelser på Garnes utenfor 
Bergen. Dette gir ro og  skjerming for 
pasientene. Alle pasienter har enkeltrom 
med TV. Hver etasje har felleskjøkken og 
stue – viktige relasjonsbyggende arenaer. 

Gatehospitalet fyller behovet for medisinsk 
døgnpleie: 
• ved langvarig sykdom som ikke trenger 

sykehusinnleggelse 
• ved underernæring, fysisk utmattelse og 

en helsemessig kollaps 
• før og etter innleggelse på sykehus, 

oppfølging av polikliniske timer, tann-
behandling m.m. 

Gatehospitalet i Bergen ble offisielt åpnet 
24. februar av utviklingsminister Dag Inge 
Ulstein. De første pasientene kom til oss 
23. mars. Da åpnet vi med åtte plasser. 
Gjennom året har vi hatt cirka 85 % belegg. 
Det er ulike årsaker til det, som at de som 
får tildelt plass ikke alltid møter opp, eller 
kommer en dag eller to senere enn planlagt. 
Vi har en jevn strøm av henvisninger fra 
våre samarbeidspartnere, med kontinuerlig 
vurdering og inntak. 

I januar og februar gjennomførte vi møter 
med alle potensielle samarbeidspartnere 
for å markedsføre tilbudet. Gatehospitalet 
har nå et godt samarbeid med Avdeling for 
rusmedisin Helse Bergen (AFR), LAR i alle 

bydeler, sykehusene, Bergen legevakt, fast-
legene, Bergen kommune og  kommunene 
rundt Bergen. Vi har hatt stort trykk på 
oppfølging av polikliniske timer på syke-
husene og tannlegetimer for  pasientene. I 
2020 fulgte vi opp 44 polikliniske timer ved 
sykehus og tannlege. Pasientene uttrykker 
stor takknemlighet for tilbudet og behand-
lingen de får.  

Personalet har gjennomført en rekke 
 aktiviteter som turer, spill, filmkvelder, quiz, 
med mer. Vi har avtale med en lokal gårds-
eier som driver undervisningsgård for folk 
som faller utenfor jobb. Han tilbyr faste 
oppdrag, som måking av snø og klipping 
av gress. Vi har etablert god kontakt med 
det lokale apoteket, som også har farmasøy-
tisk tilsyn med vår legemiddelhåndtering. Vi 
bruker lokale leverandører i Arna ved kjøp 
av matvarer, medisinske forbruksvarer og 
andre forbruksvarer. Gatehospitalet har 
etablert et godt forhold til nabolaget. 

Den største utfordringen i oppstart av 
Gatehospitalet har vært rekruttering av 
 personell. Den pågående pandemien gir 
også utfordringer i personalet, men det har 
ikke vært smitte verken i personalgruppen 
eller blant pasienter. 

Gatehospitalet i Bergen finansieres av  midler 
fra Helsedirektoratet. 

Antall liggedøgn: 1575 
Belegg: 85 %  
Antall innleggelser: 99 
Antall årsverk: 24 årsverk   

daglig leder: marianne ørpetveit 
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haugesund 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. 

Det midlertidige botilbudet har plass til 
14 beboere. Tilbudet er for dem som har 
 vanskelig for å etablere seg i det private eller 
kommunale boligmarkedet. Et av rommene 
er dedikert til bruk for Krisesenter Vest 
etter avtale med Haugesund kommune.  

Vi har en bygård med 15 leiligheter hvor 
vi gir tilbud om omsorgsbolig med bo-vei-
ledning for mennesker i aktiv rus. Det gis 
veiledning i matlaging, renhold, økonomi, 
ansvarlig naboskap etc. 

Vi ble nødt til å stenge ned fellesområder 
og ha begrenset kontakt og bo-vei ledning/
praktisk bistand for våre beboere i omsorgs-
boligene da nedstengingen kom i mars. 
Samtidig tømte kommunen beboere på 
midlertidig botilbud og ga dem kommunal 
bolig i et rasende tempo. Vi sto da plutselig 
midt i en periode hvor vi nesten ikke hadde 
kontakt med beboerne. 

Gjennom store deler av året har vi hatt 
strenge tiltak for å opprettholde smittevern 
for å beskytte beboerne og personale. Vi 
har ikke hatt smitte blant noen av dem. Når 
smittetallene i samfunnet tillot det, åpnet vi 

fellesstuen for beboerne for å få tilbake den 
gode relasjonen vi alltid har hatt. Vi begynte 
med servering av suppe, kaffe og kaffemat 
og har fått gode tilbakemeldinger på dette. 
Vi kunne også åpne for mer bo-veiledning 
og praktisk bistand, så lenge personalet og 
beboerne overholdt gjeldende smittevern-
regler. I denne perioden økte også belegget 
på midlertidig botilbud, noe som ga positiv 
effekt på personalgruppen som savnet mer 
kontakt med beboere. 

Vi har utvidet med en egen base i ny bygget 
hvor omsorgsboligene befinner seg. Her 
har vi rigget til slik at miljøterapeut og 
miljø arbeidere kan være tilgjengelige for 
beboerne, samt at de har en egen arbeids-
stasjon. Når personalet har vært til stede, 
oppleves det at beboerne oppsøker basen, 
enten om det er for å ta en prat eller om de 
har spørsmål/trenger hjelp. 2020 har vært 
et krevende år, men det har også vært et 
svært lærerikt år hvor personalet har stått 
sammen og støttet hverandre i en anner-
ledes tid. 

Haugesund bo og omsorgssenter  finansieres 
av midler fra Haugesund kommune og med 
gavemidler. 

Belegg, trinn 1: 36,92 %  
Belegg, trinn 2: 72,26 %   
Årsverk i turnus: 15,4   

daglig leder: elin frønsdal 
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stedet haugesund
Målet med Stedet er å skape en menings-
full fritid uten rus sammen. Målgruppen 
er mennesker over 18 år som har eller 
har hatt rusproblemer. Deltagerne er 
med på å bestemme innholdet, og vi har 
 aktiviteter fem dager i uka samt en helg 
i måneden.  

Vi har hatt noen begrensninger på hvordan 
vi kunne drive gjennom året. Før vi stengte, 
arrangerte vi kulturkveld med mannekeng-
oppvisning med cirka 60 besøkende. Etter 
nedstengingen har vi blant annet hatt 
utflukter i lokalmiljøet, tur med grilling 
langs kyststien, «walk and talk» minst en 
gang i uka, og vi har hatt gaming-treff  med 
god deltagelse.  

I de periodene vi har vært nedstengt, har 
daglig leder hatt ukentlige telefonsamtaler 

med samtlige deltagere på Stedet. Vi har 
delt ut påskeegg og påskebrev til alle, samt 
hjulpet korpset med å kjøre ut påskehilsen 
til soldater i korpset. Vi har og kjørt ut varer 
for Nabohjørna-butikken da denne og var 
stengt for kunder. To ganger i uka har vi 
vasket handlevogner for Rema 1000. 

Stedet Haugesund finansieres gjennom 
midler fra Helsedirektoratet. 

Antall besøk: 1564 
Antall unike besøkende: 49  
Antall frivillige: 16 
Frivillige årsverk: 1
Praksisstudenter: 2

daglig leder: elin frønsdal 
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stavanger, behandlings-
senteret (1976) 
Frelsesarmeens behandlingssenter i 
Stavanger er et behandlingstilbud for 
mennesker over 18 år med et  alvorlig rus-
problem og lettere til moderate  psykiske 
lidelser.  

Behandlingssenteret består av følgende 
tilbud: 

Stabiliserings- og utredningsavdeling, en 
korttidsavdeling der varigheten på opp holdet 
er inntil to måneder. Tilbudet benyttes 
blant annet til utredning av funksjons nivå, 
miljøterapeutisk kart legging, vurdering av 
videre behandlingsbehov, behandlings-
start, krisehåndtering/forhindre avbrudd 
i behandlingsforløp og stabilisering før 
tilbake føring til egen bolig. 

Behandlingsavdelingen, en langtids-
behandling bestående av miljøterapi, 
individual-terapeutisk utredning og diag-
nostisering, behandling, gruppeterapi, fysisk 
aktivitet, nettverksarbeid og gradvis utflyt-
ting til et rusfritt liv i egen bolig, samtidig 
med igangsetting av arbeid/skole. 

Dagbehandling er et tilbud til pasienter 
som ikke har behov for døgninnleggelse, 
ofte grunnet et høyere funksjonsnivå, og 
som samtidig har egen bolig. 

Ambulante tjenester tilbys pasienter både 
i forkant av innleggelse, mellom opphold, 

ved rusavbrudd eller etter behandlingsopp-
hold i form av oppfølging/ettervern. 

Brukerstyrt plassavtale er et tilbud til 
 pasienter som har gjennomført døgnopphold. 

Selv om 2020 har vært et år preget av restrik-
sjoner knyttet til covid-19, har vi hatt tilnærmet 
normal drift i døgn avdelingene våre. Det har 
vært et tett samarbeid med lokale samarbeids-
partnere innen rus behandling gjennom hele 
året, noe som har sikret gode pasientforløp. 
Når det gjelder dagbehandling og ambulante 
 tjenester, har disse i større grad vært preget 
av  restriksjoner og periodevise nedstenginger. 

I behandlingen har vi stort fokus på fysisk 
aktivitet, og samarbeider tett med Friskt 
Alternativ i Stavanger. I høst overtok Friskt 
Alternativ ansvaret for gruppestyrt styrke-
trening for pasientene ved senteret, noe 
som har bidratt til økt samarbeid og viktig 
relasjonsbygging. 

Behandlingssenteret er en ideell aktør innen 
spesialisthelsetjenesten (rusbehandling), og 
finansieres gjennom driftsavtale med Helse 
Vest. 

Belegg: 93 % belegg samlet på døgnplassene  
Antall årsverk: 36  
Praksisstudenter: 8 
Forskningsprosjekter: 1 prosjekt løpende 
over flere år

daglig leder: hilde wikheim 



29

mandal, fyrlyset 
og jobben (2006) 
Fyrlyset er et lavterskel dagsenter for 
 mennesker over 18 år med rusproblemer 
som oppholder seg i Lindesnes kommune. 
Vi tilbyr brød- og varmmat, og det er mulig 
å få dusjet og vasket klær. Det er fri tilgang 
på data, telefon og aviser. Vi tilbyr  individuell 
oppfølging, juridisk rådgivning og sosialt fel-
lesskap med alle besøkende. Vi samarbeider 
med ulike avdelinger i  kommunen, Housing 
First team, Ara Fact Sørlandet sykehus, NAV 
Mandal, Agder Friomsorg og DPS Strømme 
avd. Mandal. 

Tre dager i uken er en sykepleier på plass 
for å tilby feltpleie. Høsten 2020 startet 
vi med å levere ut rent brukerutstyr med 
pante ordning i samarbeid med Lindesnes 
legevakt og kommunen. Dette er et  viktig 
samarbeid for å forebygge helsen til våre 
brukere og for å eliminere hepatitt C i 
Norge. Sykepleieren jobber aktivt med 
å forebygge og fremme den psykiske og 
fysiske helsen, og det har vært en økning 
i antall kvinner som kommer til senteret 
etter at denne ordningen startet opp høsten 
2020. Vi ser at kvinnene i rusmiljøet trenger 
ekstra stabilitet og trygge rammer. 

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 åtte 
plasser fordelt på en ute-gruppe og en inne-
gruppe og driver tiltaket fire dager i uken. 

Etter nedstengningen 12. mars hadde vi 
én uke med hjemmekontor og daglig opp-
følging med alle brukerne fra Fyrlyset og 
Jobben per telefon. Det er nærmere 60 
unike brukere til sammen. Deretter  startet 
vi opp med middagsutdeling tre dager i 
uken samt med sykkel- og turgrupper. Dette 
holdt vi på med fram til sommeren. Vi delte 
ut over 800 «matpakker» med middager i 
denne perioden. I mai startet Jobben opp 
med halv gruppe, og i august startet vi med 
vanlig drift på alle våre tilbud, men med 
smittevernstiltak utarbeidet i samarbeid 
med kommunelegen i Lindesnes kommune. 

Jobben har hatt ansvar for renhold på 
Frelsesarmeen og Fretex-butikken, og tre 
dager i uken har de laget mat til Fyrlyset 
dagsenter. Utegruppen fra Jobben har ren-
gjort for Mandal parkeringsselskap, der alle 
parkerings husene i kommunen inngår. De 
fører også vaktmestertjenester for fotball-
klubben MK. De har hatt ulike flytte oppdrag 
og er med og holder strendene rene.  

Fyrlyset og Jobben finansieres av midler fra 
Lindesnes kommune, Helsedirektoratet og 
av gavemidler. 

Antall besøk: Jobben: 438, Fyrlyset: 832 
Antall årsverk: Jobben: 1,8 årsverk  
Fyrlyset: 2,2  
Antall frivillige: Fyrlyset: 5 frivillige 
Antall frivillige årsverk: 5 frivillige 1 dag 
i uken 

daglig leder: margrethe holte 
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mandal, stedet (2016) 
Stedet er et møtested for mennesker fra 
18 år og oppover som har  utfordringer 
med egen psykiske helse,  personlig 
og/eller sosialt. Det kan også være 
 mennesker som har falt ut av skole/
arbeid, som har hatt rusproblemer eller 
kriminell atferd. Noen lever med ulike 
psykiske diagnoser, mens andre er i en 
mer tidsavgrenset vanskelig situasjon. 
Vi skaper meningsfulle  aktiviteter med 
stor grad av brukermedvirkning.  

På Musikkloftet jobber vi med grupper 
(band) og med enkeltpersoner. Verktøyene 
våre er dialog og musikalsk samhandling. 
Metoden er en syntese av musikk pedagogisk, 
sosialt, kulturelt og terapeutisk arbeid. Vi 
jobber både med innøving av kjente  sanger 
og med komponering/arrangering av egen 
musikk. Flere av medlemmene skriver og 
komponerer egne sanger i ulike sjangre. 
Hovedmålsettingen vår er tilfriskning, 
 mestring og utvikling. Musikkloftet skal 
være en trygg arena for meningsutveks-
ling, sosial trening,  musikalsk utfoldelse 
og egenterapi. Vi  jobber metodisk for at 
medlemmene kan bruke Musikkloftet som 
et springbrett til egen aktivitet, som spilling 
i egne band, konserter, studioarbeid eller 
møter med andre mennesker. I tillegg til 
Musikkloftet har vi aktiviteter med  strikking, 
sy-gruppe, mat laging og turgruppe. 

Musikkloftet hatt åpent tre dager i uken 
for 15 faste medlemmer, samt noen enkelt-
timer med andre gjennom store deler av 
2020. Vi hadde tre uker korona-stengt i 
mars, og tre uker stengt om sommeren. 
På grunne av pandemien har vi hatt en 
ukeplan som vi hele tiden har justert i hen-
hold til Norsk Musikkråds anbefalinger for 
musikk øvelser. Dermed har bandøvingene 
forgått med mindre grupper på maksimalt 
fire personer i rommet. Vi har en aktiv 
Messenger-gruppe for Musikkloftet, og i 
nedstengingsperioden hadde vi ekstra mye 
kontakt, blant annet gjennom video chatter. 
I tillegg til de faste øvingene har vi hatt 
karaoke-treff, sommerkonsert, høstkonsert, 
to små private konserter og juleavslutning 
med mat og musikk. Høsten 2020 ble det 
spilt inn et album med et lokalt band som 
har sitt utspring i det musikkterapeutiske 
arbeidet. 

Stedet finansieres av midler fra Helse - 
direktoratet. 

Antall besøk: På musikkloftet: 569 besøk på 
øvinger, treff  og konserter 
På Stedet tirsdager: 243  
Antall årsverk: 100 % (60 + 40) samt 20 % 
i aktivitetsgruppa 

daglig leder: margrethe holte 
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tønsberg, 
farmannshjemmet (1932) 
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, arbeids
trening, matutdeling og forebyggende 
barne og ungdomsarbeid. 

Farmannshjemmet er et botilbud til 
kvinner og menn over 18 år med rus
problemer og med behov for omsorg og 
helsefaglig oppfølging. Målet er at den 
enkelte skal nå sitt optimale funksjons
nivå og videreformidles til bedre egnet 
bo tilbud etter behov. Vi jobber praktisk 
og tilbyr omsorgsbaserte tjenester gjennom 
rusmestring, grensesetting, stabilitet og 
strukturert oppfølgning og individuell og 
medisinsk oppfølging. Farmannshjemmet 

har 23 plasser i driftsavtale med Tønsberg 
kommune. 

Prosjekt Jobben drives som et internt tiltak 
og er et populært arbeidstreningstilbud for 
beboerne på Farmannshjemmet. 

Farmannshjemmet har hatt normal drift 
gjennom hele 2020, med de til pasninger 
det har vært behov for med tanke på smitte
vern. Ansatte og beboere har tilpasset seg 
situasjonen, og vi hadde ingen smitte på 
huset gjennom 2020.  

Farmannshjemmet finansieres av tilskudd 
fra Tønsberg kommune.  

Belegg: 87 %  
Antall årsverk: 13,5  

daglig leder: thomas mackinnon 
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tønsberg, skaperverket 
og såpa 
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 etter hvilke behov som finnes, for så å 
gjør noe med det. Skaperverket består av flere 
«mikrobedrifter»: Skaperverket kafé, Jobben, 
Trykkeriet og Transport/ryddegruppe. 

Såpa er en vaskehall for biler. Et prosjekt 
innen sosialt entreprenørskap. Arbeidstrening 
der mennesker med ulik bakgrunn kan 
bidra etter evne. 

Pedalkraft er et sykkelverksted. Et nytt 
prosjekt innen sosialt entreprenørskap. 
Arbeids trening der mennesker med ulik 
bakgrunn kan bidra etter evne.  

Året ble preget av koronapandemien, men 
heldigvis har det kun vært relativt korte 
perioder med full nedstenging av aktivitet. 
Det har periodevis vært reduserte åpnings-
tider og perioder der vi av smittevernhensyn 
har hatt redusert antall personer på jobb, 
samt at deltakere, frivillige og ansatte har 
vært i karantene. Likevel har vi hatt 85 

deltakere i arbeidsrettet aktivitet i ulike 
deler av Skaperverket i totalt 3477 timer, 
fordelt på deltakere/brukere som har blitt 
formidlet til oss via NAV og personer for-
midlet til oss gjennom Kriminalomsorgen 
og Friomsorgen. 

Sykkelverkstedet har stort sett vært åpent alle 
ukedager, men antall deltakere i arbeidsrettet 
aktivitet på verkstedet har vært noe redusert på 
grunn av koronasituasjonen. Sykkelverkstedet 
har hatt tilbud om leie av  el-sykler i samarbeid 
med Tønsberg  kommune, og har i sam arbeid 
med  kommunen, SafeBikely, og reTyre til-
budt omlegging til piggdekk og promotert 
vinter sykling. Dette har frivillige, deltakere og 
ansatte bidratt med sammen. 

Skaperverket finansieres gjennom midler 
fra Helsedirektoratet, gavemidler og inn-
tekter fra salg.  

Antall deltakere: 74 
Antall årsverk: 5,5 
Antall frivillige: 42 
Antall frivillige årsverk: 3 
Antall på soning: 22 

daglig leder: thomas mackinnon 
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sandvika, varmestua (1983) 
Varmestua er et gatenært tilbud for 
 mennesker med rusproblemer og vanskelig
stilte over 18 år i Bærum. Varmestua drives 
i samarbeid med Bærum kommune og 
skal være et trygt og sosialt sted å komme 
til. De ansatte er opptatt av å skape en god 
atmosfære med fokus på tillit og respekt, 
myndiggjøring, håp og tro. Vi har åpent 
alle ukedager og søndager, samt at vi har 
etablert et oppsøkende tilbud tre etter
middager i uken (på elsykkel). 

Varmestua har vært åpen og tilgjengelig for 
besøkende seks dager i uken i hele 2020. Det 
har vært gitt ut over 13 000 mat pakker og 
vi har møtt 146 unike besøkende  gjennom 
året. Vi har ivaretatt smittevern på tiltaket 
 gjennom hele pandemien, og har sam arbeidet 
godt med de besøkende rundt dette.  

Vi har vært opptatt av å være forutsigbare 
og til stede, vise omsorg og gi støtte, samt 
tilpasset tilbudet og fornyet oss der hvor 
det har vært behov. Vi har blant annet 
utviklet et nytt oppsøkende tilbud tre etter
middager i uken, hvor vi sykler rundt i 
Sandvika og omegn med en elsykkel fylt 
med mat, vann, søtsaker og annet vi har 
fått fra samarbeidende butikker i Sandvika. 
Dette prosjektet kom til gjennom at vi søkte 
 midler av Bærumspakken, som ønsket å 
bidra til gode tiltak etter samfunnets ned
stengning under pandemien. Dette har gitt 
oss mulighet til å møte flere, og har fanget 

opp de som blant ikke har oppsøkt oss fordi 
de er i risikogruppen.  

Det har vært et stort fokus på å hente inn 
mat og samarbeide med ulike butikker og 
tjenester i Bærum kommune. Vi har også 
samarbeidet med korpset (menigheten) om 
å dra inn til matsentralen, og har sammen 
med dem gitt kommunen et bredere tilbud 
om matposer til trengende familier, alene
boende og personer i karantene.  

Vi har hatt tilbud om andakt hver onsdag 
gjennom hele året i samarbeid med korpset 
i Sandvika. Dette har vært godt besøkt og et 
kjærkomment «hvilemodus» for besøkende.  

Daglig leder har deltatt i et beredskapsteam 
med Bærum kommune og deres lavterskel
tiltak på rusfeltet, noe som har bidratt til et 
enda tettere samarbeid mellom tjenester og 
styrket ivaretakelsen av enkeltindividet.  

Varmestua finansieres av midler fra: Bærum 
kommune, gavemidler, Frelsesarmeens 
legater, Fylkesmannen i Oslo og Viken og 
Bærumspakken. 

Antall besøk: 11 225 med gjennomsnitt på 
37 per dag 
Antall årsverk: 3,5 
Antall frivillige: 5 
Antall frivillige årsverk: 1 
Praksisstudenter: 2 

daglig leder: signe haukvik haugen
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sandvika, jobben (2010) 
Jobben er et frivillig arbeidstrenings-
tilbud som er åpent mandag til 
torsdag. Arbeidet består av gaterydding, 
skjærgårds tjeneste, BiJobben, plen-
klipping i sesong, orden rundt bygård 
i Elias Smiths vei 10, «Epleslang» og 
 verksted/redesign. Tiltaket er opptatt av 
at deltakerne skal øke antall rusfrie timer 
og oppleve hverdagsmestring gjennom 
verdige og gode arbeidsoppgaver. 

Målet er at deltakerne skal oppleve god 
livskvalitet, og endring av livssituasjon for 
dem som ønsker det. Vi samarbeider tett 
med NAV og lokal rustjeneste i saker hvor 
 deltakerne har mål og motivasjon om tiltaks-
plass eller annet type arbeid. 

Jobben har vært åpen og gitt tilbud om 
arbeid gjennom hele 2020, med unntak av to 
uker fra 12. mars. Vi jobbet kjapt med å finne 
gode smittevernsløsninger for  deltakerne, 
slik at de fortsatt kunne ha et tilbud å gå til 
på tross av pandemi.  

Jobben har i all hovedsak hatt sitt arbeid ute 
dette året, og har vært heldig med været og 
klart å finne oppgaver som har fungert fint og 
smittevernsvennlig. Ansatte og deltakere har 
samarbeidet godt og har sammen  fokusert på 
flere nye arbeidsoppgaver gjennom året. Det 
har vært oppstart av BiJobben, i samarbeid 
med Solvik bo- og omsorgssenter på Høvik, 
hvor vi har hatt to bikuber stående dette året. 
Det har gitt mersmak på mange måter, og er 
et miljøbevisst tiltak med  produksjon av 40 
liter velsmakende honning i år.  

Vi har samarbeidet med FaBo Asker og 
FEAS om plenklipping på Brendsrudtoppen, 
deltatt i epleslangprosjektet og har fått tildelt 
vaktmesteroppgaver rundt  bygget i Elias 
Smiths vei 10 i Sandvika og hos begravelses-
byrået Jølstad rett over veien. Vi har tidvis, 
når restriksjonene har tillatt det, hatt 2–4 
 deltakere inne med ulike arbeids oppgaver. 
Det har bestått i pakking av sokker i 
 prosjektet «Sokker som varmer», sy-hjørne 
med laging av munnbind, verkstedet har laget 
kasser til Lisas syltetøy for utsalg i butikk, og 
pussing og maling av gjenbruksmøbler for 
å nevne noe. Vi har ikke klart å drive skjær-
gårdstjenesten i så stor grad som ønskelig i 
år, fordi vi har hatt behov for flere ansatte 
på ett sted for å ivareta smittevernskravene.  

Det er to Jobben-deltakere som har  kommet 
seg i ordinær jobb i år, flere har valgt å gå 
inn i rusbehandling, og det har vært stor 
arbeidsglede og omsorg for hverandre tross 
pandemi. 

Jobben finansieres av midler fra Bærum 
kommune og NAV. 

Antall besøk: 1771, med gjennomsnitt på 
10 pr. dag 
Årsverk: 2,8 
Antall frivillige: 2 
Antall frivillige årsverk: 0,4 
Praksisstudenter: 2 (kort tid) 

daglig leder: signe haukvik haugen
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sandvika, stedet (2014) 
Stedet Sandvika er et tiltak for  mennesker 
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. 

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. 

Stedet har holdt åpent gjennom hele 2020, 
med unntak av to uker etter 12. mars. Vi 
fikk tidlig tilbakemelding på risikoene ved 
at personer i målgruppen ikke hadde noe 
sted å gå til, så vi satte fort i gang med «walk 
and talk», ringerunder og nistepakkespising 
og kaffe på utsiden av lokalene våre. Vi er 
heldige som har hatt store og gode lokaler, 
slik at vi har kunnet ha folk puljevis inne 
på tross av pandemien med god kontroll og 
ivaretakelse av smittevern.  

Dette året har gitt oss mulighet til å gå flere 
turer i nærområdet, bruke sykler og ha flere 
entilen samtaler med besøkende. Det 
har blitt viktig å møtes bare for å møtes, 
og se mulighetene sammen og i samarbeid 
med deltakere. Gatefotballjentene har 
 funnet alternative aktiviteter når de ikke 
har  kunnet spille fotball, og de fikk med 
seg en fotballturnering i sommer som ga 

mersmak og spilleglede. Tilbudet «Frisk sei
las» har seilt stort sett hele sesongen, og har 
deltatt i regattaseiling mot de andre Frisk 
seilaslagene på Østlandet. Koret vårt har 
hatt øving stort sett én gang i uken med 
 periodevise stopp på grunn av økt smitte
fare i Bærum.  

Vi har hatt stort fokus på å spise sammen i 
mindre grupper, og lagt vekt på å kose oss 
med diverse aktiviteter inne. Storskjermen 
har blitt tatt mer i bruk, både for  kursing 
i perspektivtegning som ble populært eller 
bare det å se en film eller andre artige 
snutter, som man kan le av og diskuterte i 
etterkant.  

Vi har hatt et godt samarbeid med  korpset 
(menigheten) i Sandvika, og har flere 
 aktiviteter som vi samarbeider om i hver
dagen og felles gudstjenester. Deltakere på 
Stedet blir godt kjent med korpset, og bidrar 
ofte inn som frivillige og som aktive deltakere i 
gudstjenester. Flere deltakere har vært på kurs 
i regi av korpsene i Asker og Sandvika, hvor 
man lærer om Frelsesarmeen og muligheten 
for å bli medlem, soldat og offiser.  

Stedet finansieres av midler fra Bærum 
kommune og Helsedirektoratet.  

Antall besøk: 1918 
Årsverk: 3,4  
Antall frivillige: 4 
Praksisstudenter: 2 

daglig leder: signe haukvik haugen
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asker, fabo (2016) 
FaBo Asker tilbyr bolig med oppfølging 
for vanskeligstilte. De 16 leilighetene vi 
disponerer, varierer i størrelse med alt fra 
små ettroms-hybler til treroms- leilig heter 
og ligger på Brendsrudtoppen i Asker. I 
tiltaket er det ordinære husleie kontrakter 
med tilknyttet oppfølgningsavtale. 
Målet er at beboerne skal oppleve god 
hverdags mestring, trygghet i egen bolig 
og i sitt nabolag, og nå sine delmål for 
en mer selvhjulpen bosituasjon. Vi gir til-
bud om 5 timers individuell opp følging 
i uken i samarbeid med beboerne, 
deriblant hjemmebesøk, kontorarbeid, 
ansvarsgruppemøter,  aktiviteter og opp-
følging i forhold til rus- og helsetjenester. 
Vi samarbeider tett med FaBo-tiltaket i 
Oslo og rusomsorgen i Bærum, og med 
Asker kommune.  

Pandemien har ført til at det har vært viktigere 
enn noen gang med god  informasjonsflyt og 
godt samarbeid med beboerne. Det har vært 
viktig med felles informasjon om smittevern 
og tiltak, om det å være i en risiko gruppe 
og viktigheten av å ivareta godt smitte-
vern for seg selv og andre. Vi har løst det 
 gjennom kreativ tilpasning på opp følgingen 
gjennom økt oppsøkende virksomhet, økt 
telefon aktivitet på kveldstid, flere «walk 
and talks», turer i nærområdet og generell 
oppfordring til å ta kontakt for å forhindre 
ensomhet og isolasjon. I den første perioden 
av  pandemien foretok vi ringerunde til alle 
hver dag, og opplevde stor takknemlighet 
over dette. Vi har også vært mer generøse 

på oppmerksomhet rundt høytider gjennom 
dette året ved å gi mer oppmuntrende gaver 
og god mat levert på døren etter behov. Vi 
har foretatt handling for dem som har vært 
i karantene, hatt hyppigere turer for å hente 
mat på Matsentralen i Oslo. Vi har i tillegg 
hatt stor oppmerksomhet på symptomer, 
adferd og forsøkt å forhindre besøk i  boligen 
samt antall reiser til Oslo. Det har vært en 
fast gruppe med beboere som har bodd i 
FaBo dette året, med kun fire avtalte inn
flyttinger og utflyttinger i 2020.  

Pandemien har gjort det enklere å nå ansatte 
i bydelene ved at ansvarsgruppemøter har 
blitt gjennomført på nett. Slik har vi kunnet 
jobbe tettere i enkeltsaker, noe som har ført 
til fortgang i saker og tettere oppfølging av 
hver enkelt.  

Det har vært gjennomført flere nettverks-
møter mellom Frelsesarmeens tiltak i Asker 
og Bærum på ledernivå, samt at vi har 
vært pilotkommuner i Frelsesarmeens nye 
 strategiarbeid med mål om å jobbe tettere 
sammen i hverdagen der det er naturlig, 
eller gjennom felles prosjekter/arrangemen-
ter. Dette har fremmet samhold og vekst i 
 arbeidet vårt. 

FaBo Asker finansieres gjennom rammeav-
tale med Oslo kommune. 

Belegg: 12 av 16 beboere i gjennomsnitt 
i 2020.  
Årsverk: 2,5 

daglig leder: signe haukvik haugen
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oslo, fagerborg (1998) 
Fagerborg er et korttids botiltak for voksne 
med rusproblemer i Oslo. Brukerne våre er 
bostedsløse og lever i aktiv rus. Gjennom 
booppholdet kartlegger vi beboernes bo
kompetanse, rusmiddelbruk, fysiske og 
psykiske helse, og hjelpebehov i framtidig 
bolig. Hovedmålet for booppholdet er å 
videreføre beboerne til varige boforhold 
i institusjon eller egen bolig. Totalt har 
Fagerborg 24 rom. Oslo kommune har 
kontrakt på 20 plasser. 

I januar opplevde vi en dramatisk brann 
på et beboerrom. To beboere befant seg 
på rommet, men takket være personalets 
innsats gikk ingen liv tapt og ingen kom 
til skade. Brannen førte til at fjerde etasje, 
med fire beboerrom, var avstengt i perioden 
januar–mai. Som følge av koronaberedskap 
så vi oss nødt til å avsette ytterligere to rom 
til bruk dersom beboere måtte i karantene. 
Dermed kunne vi tilby plass til kun 18 
 personer. I tillegg hadde vi gjennom året 
flere vakante stillinger.  

I løpet av de første to ukene etter ned
stengningen i mars, var 4,5 årsverk ute 
i karantene. I tillegg hadde vi en vakant 
100 % stilling. Dermed manglet vi nesten 
50 % av årsverkene. Takket være velvillige 
deltids ansatte og tilkallingsvikarer, klarte vi 

å opprettholde normal drift. Etter 1. april 
har vi kun hatt to tilfeller av karantene i 
personalgruppa. Ingen ansatte eller beboer 
har så langt testet positivt.  

Målet vårt, uansett utfordringer, er å tilby 
gode tjenester. Tre brukerundersøkelser 
i løpet av året viser at beboerne har vært 
fornøyd. De fleste forteller at de føler seg 
trygge, blir møtt med respekt, og at ansatte 
har forståelser for deres situasjon, og at de 
får god hjelp til å nå sine mål for oppholdet.  

Vi hadde 121 unike beboere på Fagerborg 
i 2020. Enkelte bodde hos oss flere  ganger, 
slik at vi hadde 125 boopphold. 104 
 boopphold ble avsluttet. Av disse flyttet 
51 personer videre til ulike institusjoner, 
mens 12 flyttet til egen bolig. De øvrige ble 
utskrevet som følge av vold/trusler eller på 
grunn av dropout/ikke møtt. Det gir en 
gjennomføringsprosent på 60,5, noe som 
er ansett å være svært bra. 

Fagerborg finansieres gjennom avtale med 
Oslo kommune.  

Belegg: 96 % 
Antall årsverk: 12,1 
Antall boopphold: 125  
Gjennomsnitt botid: 56 døgn 

daglig leder: mona skaug 
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oslo, heimen (1980) 
Heimen er et bo- og omsorgstilbud for 
mennesker over 18 med rusproblemer, 
som har adresse i Oslo. Beboerne våre har 
omfattende omsorgs- og rehabiliterings-
behov. Alle beboere har hybel med eget 
bad, og vi tilbyr blant annet  individuell 
og medisinsk oppfølging, fire mål tider 
om dagen og ulike aktivitetstilbud. 
Oppfølgingsarbeidet er tilrettelagt 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 livsmestringsnivå, bedret 
livskvalitet og rusmestring. 

Heimen hadde belegg på 95 % i 2020. Året 
har vært preget av mange utskrivelser, noe vi 
knytter til endret beboergruppe, der gruppen 
er preget av dårligere fungeringsevne. Dette 
gjelder både fysisk og psykisk helse,  kognitiv 
fungering, bo-ferdigheter, økt rusinntak 
og utfordrende atferd. Samtidig har flere 
av beboerne gjennomført oppholdet i tråd 
med planen, med overføring til egen bolig, 
behandling eller sykehjemsplasser.  

Aktiviteter som vaffelgruppe, sommerfest og 
velferdsdagen hvor vinterhagen gjøres om til 
en butikk, har fungert godt. Enkeltsamtaler 
med ansatte settes pris på, innimellom 

kombinert med kafétur/gåtur eller andre 
samlinger inne på institusjonen. Beboerne 
har savnet sosiale aktiviteter, og ser frem 
til en mer normal hverdag. Dessverre ble 
det gjennomført færre aktiviteter i 2020 på 
grunn av pandemien. 

Året med covid-19 har resultert i at mange 
av beboernes møter har blitt avlyst eller 
holdt på Teams, noe som har medført at de 
har fått begrenset mulighet til å møte sine 
kontaktpersoner i helse- og sosialtjenesten/
NAV. I tillegg har vi i personalgruppa hatt 
beredskapsturnus i perioder, det har ført til 
færre ansatte på jobb. Resultatet av dette er 
at beboerne har fått testet sin tålmodighet. 
Alt i alt har de tilpasset seg situasjonen bra, 
de viser forståelse og er bevisste.  

Brukerundersøkelsen viser gode resultater, 
og spesielt trekkes tryggheten beboerne opp-
lever på Heimen fram, noe som kan relateres 
til en rusfri institusjon. Personalgruppen 
oppgir å ha et svært godt arbeidsmiljø og 
gode relasjoner til beboerne. 

Heimen finansieres gjennom avtale med 
Oslo kommune. 

Belegg: 95 % 
Antall årsverk: 16,61 

daglig leder: mari kopperud 
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oslo, bosatt (2004) 
Bosatt er Frelsesarmeens rehabiliterings
tilbud for mennesker over 18 år med 
rusproblemer. 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 mulighet til å 
leve og bo optimalt i egen bolig, og møte 
individuelle behov, mål og ønsker. Vi 
jobber med normalisering og har fokus 
på sysselsetting og nettverk. Bosatt er 
del av en tiltakskjede som gir personer 
mulighet til progresjon og regresjon i 
rehabiliteringsprosessen. Styrken ligger 
i fokusområdene relasjon, fleksibilitet, 
samarbeid og likeverd.  

Høsten 2020 merket vi en drastisk nedgang 
i innsøking og den nærmer seg nå 50 %. 
Grunnen er ny ruspolitikk  beboere skal 
bosettes i bydelen. Beboere flyttes ut til 
bydelene tidlig selv om tilbudet alle steder 
ikke er på plass ennå.  

Vi oppfordrer beboerne til å finne  aktiviteter 
utenfor institusjonen, som et tiltak for å bli 
mer selvstendige og forberede seg for veien 

videre. Vi oppfordrer til bruk av og følger 
ved behov til Stedet, Safir og Alarm samt 
andre aktuelle tiltak. Vi får også tilsendt 
oversikt over aktiviteter på disse stedene 
og dette henges opp på informasjonstavle 
for beboerne. Bosatt hadde som mål å 
fortsette med Tematorsdager i 2020 for å 
gjøre eksterne tiltak kjent for beboere og 
ansatte, men grunnet pandemien ble dette 
ikke gjennomført som planlagt. Vi håper å 
starte opp med dette igjen når smitteverns
tiltak reduseres. Samtalegruppa, som er 
selvhjelpsstyrt, har vært en fast aktivitet 
gjennom året. Ellers har vi invitert til mat
laging og noe spill, primært i helgene, hvor 
både ansatte og beboere tar initiativ.  

Bosatt har svært gode resultater både på 
bruker og medarbeiderundersøkelsene i 
2020. 

Bosatt finansieres gjennom avtale med Oslo 
kommune. 

Belegg: 92 % 
Antall årsverk: 9,12 

daglig leder: mari kopperud 
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oslo, fabo (2016) 
FaBo Oslo er et tiltak som tilbyr egen 
leilighet med tilknyttede oppfølgings-
tjenester. Målgruppen er voksne over 18 
år som av ulike årsaker har behov for opp-
følging i en kortere eller lengre  periode 
for å mestre sitt bo-forhold. De fleste 
beboerne har utfordringer når det gjelder 
rus- og psykisk helse problematikk. FaBo 
Oslo disponerer 10 leiligheter i et ordi-
nært borettslag hvor personalbasen også 
er lokalisert. Beboer betaler husleien 
selv, og bydel betaler for oppfølgings-
tjenestene. Hver beboer har sin faste 
kontaktperson. Innholdet i tjenestene 
er individuelt tilpasset, og tar sikte på å 
hjelpe beboerne med å nå sine egne mål. 
Tjenestene evalueres  kontinuerlig i sam-
arbeid med beboer og bydel.  

Gjennom 2020 har FaBo Oslo har hatt fokus 
på å ha gode smittevernsrutiner og samtidig 
levere oppfølgingstjenester av høy kvalitet til 
beboerne. For å sikre drift i tiltaket har de 
ansatte i lange perioder gått annenhver dag 
på jobb. Vi har vært bekymret for at dette har 
påvirket en av våre største styrker i  arbeidet, 
nemlig tilgjengelighet og  fleksibilitet. 
Situasjonen har tvunget oss til å tenke nytt 
i arbeidshverdagen. Mye av oppfølgings-
arbeidet har for eksempel blitt gjennomført 
utendørs og via telefon. Vi har også i større 

grad benyttet digitale plattformer til møte-
virksomhet. For noen beboere har bruk av 
digitale plattformer vist seg å være positivt, 
da de i større grad har klart å møte opp til 
viktige møter med det offentlige.  

På bakgrunn av brukerundersøkelsen 
fra 2019, øvrige tilbakemeldinger fra 
 beboere og våre egne erfaringer, hadde vi 
i 2020 mål om å øke beboernes trygghet i 
 boligene. Vi etablerte derfor personalbasen 
i samme bygg som leilighetene for å få en 
 tettere tilknytning og bedre tilgjengelighet 
til oppfølgings personalet. Resultatene fra 
bruker undersøkelsen i 2020 viste en skår på 
4,8 poeng av 5 mulige når det gjaldt opp-
levelse av trygghet i bolig, noe vi er svært 
fornøyde med. At undersøkelsen også viste 
en total fornøydhet med 4,5 poeng,  illustrerer 
at vi til tross for smitteverntiltak og redusert 
fysisk bemanning har lykkes med å opprett-
holde kvaliteten på arbeidet, og at beboerne 
følte seg ivaretatt. Dette er svært viktig for 
oss i det som har vært en utfordrende tid. 

FaBo finansieres av rammeavtale med Oslo 
kommune.  

Belegg: 86 % 
Antall årsverk: 2

daglig leder: mari kopperud 
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oslo, den åpne dør (1940) 
Den åpne dør er et omsorgstiltak og 
botilbud med 21 plasser for kvinner og 
menn over 18 år med rusproblemer som 
har behov for omsorg og helsefaglig opp
følging. Vi har fokus på rus mestring og 
rusreduksjon, psykisk og fysisk helse 
gjennom planlagt oppfølging i et gjensi
dig samarbeid. Alle rom har eget bad og 
kjøkken. Vi har fem toroms leiligheter. Det 
tverrfaglige teamet arbeider etter aner
kjente metoder som kognitiv miljøterapi, 
kognitiv atferds terapi og motiverende 
intervju. Målet er at den enkelte skal nå 
sitt best mulige funksjonsnivå. 

Vi startet 2020 med å introdusere en ny 
aktivitet – kino en gang i måneden, i til
legg til de vanlige aktivitetene. Vi rakk 
å gjennom føre dette tre ganger før ned
stenging. Etter mars har det vært lite 
aktiviteter. På  sommeren prøvde vi å bruke 
utearealene våre så mye som mulig til for 

eksempel grilling. Vi åpnet opp for bingo på 
huset igjen etter sommeren, samt at beboere 
kunne sitte i stua for eksempel å se på film.  

I 2020 hadde vi et høyt antall videre
formidlinger både til behandling, til egen 
bolig og internflyttinger. Det har blitt utført 
mye godt miljøarbeid på huset dette året. 
Beboere har måttet holde seg til huset, ergo 
har ansatte sett beboere i mye større grad 
enn tidligere. Vi har hatt høy bevissthet 
rundt smittevern, og vi har ikke hatt noen 
smittede, verken beboere eller ansatte. Vi 
har hatt en veldig stabil ansattgruppe. 

Den åpne dør finansieres gjennom avtale 
med Oslo kommune. 

Belegg: 98,3 
Antall årsverk: 13,35 

daglig leder: grete støver 
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oslo, fyrlyset (1894) 
Fyrlyset er et kontaktsenter for  mennesker 
over 18 år i Oslo med rusproblemer. 
Primæroppgaven er å legge til rette for 
økt verdighet og livskvalitet. Tiltaket skal 
være en aktiv bidragsyter og konstruk-
tiv pådriver for brukernes utvikling og 
problem løsning. Fyrlysets viktigste fokus 
er den enkeltes verdighet i en svært sår-
bar 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. 

Frem til 12. mars var Fyrlyset kontaktsenter 
åpent med gratis mat/drikke, vaskeritjenester, 
dusj/toalett, klesutdeling og sosionom tjeneste. 
I denne perioden hadde vi cirka 200 unike 
brukere/gjester daglig. Vi hadde oppsøkende 
tjeneste ute to  kvelder i uka som drev sosial-
faglig oppfølging, utførte hjemmebesøk/
besøk i institusjoner og var synlige og til-
gjengelige for publikum i Oslo sentrum. 
Fyrlyset har sammen med Feltpleien ansatt en 
psykolog som har bidratt til å styrke det faglige 
tilbudet til målgruppen. 

Fra 13. mars startet vi med matutdeling 
fra tilhenger på Elgsletta/Eika. Vi delte ut 

matposer med varmmat, matpakke, yog-
hurt, frukt og drikke. Matutdelingen har hele 
koronaperioden gitt mat til alle  personer 
med behov, uten hensyn til målgruppe. 
Matutdelingen har vært ledet og organisert 
av Fyrlyset kontaktsenter på oppdrag fra 
Frelsesarmeens innsatsteam i Oslo. Siden 
28. august har vi benyttet en ny foodtruck til 
utdelingen. De første dagene delte vi ut mat 
til rundt 100 personer daglig, men dette økte 
jevnt og trutt opp til en topp på 411 personer 
på en dag. Til sammen er det delt ut 49 179 
poser mat i perioden 17. mars–11. oktober. 
Under pandemien har vi operert med en 
todeling av personalet slik at vi kunne opp-
rettholde driften dersom det skulle oppstå 
smitte i et av teamene.   

Fyrlyset samarbeider tett med Feltpleien og 
prosjektet «Tett på». (Se side xx) Sammen til-
byr vi et tverrfaglig tilbud til en sårbar gruppe 
med sammensatte og store behov.  

Fyrlyset finansieres av midler fra Oslo 
 kommune, gaver og tilskudd fra Frelsesarmeen 
sentralt.  

Antall besøk: 55 000 
Antall årsverk: 11,5 
Antall frivillige: 160 
Antall frivillige årsverk: 3,7 
Praksisstudenter: 6 

daglig leder: william guillaume muringa 
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oslo, feltpleien  
Feltpleien er et gratis, lavterskel, poli
klinisk helsetilbud for mennesker over 18 
år med utfordringer knyttet til rusbruk – 
ofte også med psykiske helse utfordringer. 
96 % av pasientene på Feltpleien er 
folkeregistrert i Oslo. Målet vårt er å 
 imøtekomme brukerens fysiske, psykiske, 
sosiale og eksistensielle behov. Vi ønsker 
å bedre livskvaliteten til  mennesker i en 
sårbar situasjon. Gjennom empati, grense
setting, ansvarliggjøring og omsorg skal 
vi stimulere den enkeltes ressurser slik 
at positiv utvikling og bedre livs kvalitet 
oppnås.  

Vi skal se den enkelte i et helhetlig  perspektiv. 
Kontinuitet og kjennskap over tid er 
 viktige redskaper i vårt arbeid med å bygge 
 relasjoner. Vi kartlegger helse utfordringer 
og behov for helsehjelp og tilbyr sykepleie
tjenester, lege visitt og psykolog samtaler. Vi 
utfører samtaler, enkle og avanserte sårskift, 
tilbyr dusj før sårskift, henviser videre til 
kommunale og statlige helsetjenester innen 
somatikk og psykiatri, tilbyr følge til fast
lege og andre samarbeidspartnere, bistår i 
kontakten med NAV og boligkontor. Vi har 
legevisitt to ganger i uken. 

Gjennom året har ansatte deltatt i ansvars
grupper, samarbeidsgrupper og annet 
oppfølgende arbeid ved for eksempel inn
leggelse på sykehus, behandlings institusjoner 
eller opphold i kriminalomsorgen ved å 
tilby besøk og kontakt via telefon. En del av 
pasientene på Feltpleien har ikke pårørende, 
så ved noen anledninger fyller vi til en viss 
grad den rollen. Vi har hatt stort fokus på 

smitteforebygging og skadereduksjon i form 
av å dele ut rent brukerutstyr, informere om 
smittevern, vaksinasjoner, faglig veiledning 
av pasient innenfor ulike sykdommer og 
lidelser, opplæring i hjerte og lungeredning 
og bruk at Nalokson nesespray.  

Ansatte holder seg faglig oppdaterte via 
interne og eksterne kurs og konferanser, 
veiledning, faglitteratur og forskning. Vi er 
engasjert i samfunnsdebatter som berører 
pasientgruppen. Vi samarbeider med tiltak 
i Frelsesarmeen, spesialisthelsetjenesten, 
kommunehelsetjenesten, andre lavterskel 
helsetilbud, kriminalomsorgen, politi, NAV 
og fastleger. 

Vi startet ambulerende testteam for Frelses
armeens ansatte og pasienter/ beboere, og 
utførte 343 covid19tester. Vi har vært enda 
mer oppsøkende og synlige ute i de åpne 
rusmiljøene i Oslo sentrum for å informere 
om gjeldende smitteverns anbefalinger, hvor 
og når man bør testes for covid19, ut deling 
av hånddesinfeksjon og munnbind. Vi har 
tilbudt hyppige telefonsamtaler, i tillegg 
til samtaler på Feltpleien, for å forebygge 
ensomhet i pandemiåret. 

Feltpleien finansieres av midler fra Oslo 
kommune og gavemidler. 

Antall konsultasjoner: 3892 
Antall unike brukere: 575 
Årsverk: 4,85 
Praksisstudenter/hospitanter: 7 
Forskningsprosjekter: Naloksonutdeling i 
samarbeid med Seraf 

daglig leder: william guillaume muringa 
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oslo, tett på 
Prosjektet «Tett på det åpne rusmiljøet i 
Oslo sentrum» er et prosjekt som er til
knyttet tiltakene Fyrlyset og Feltpleien 
som har holdt på siden 2019. Teamet 
består av psykiatrisk sykepleier, sosionom 
i 80 % stilling og miljøarbeider i 50 % 
stilling. Vi har som formål å danne trygge 
og stabile relasjoner til personer som opp
holder seg store deler av sin tid i det åpne 
rusmiljøet i Urtegata. Målgruppen vår 
har store fysiske og psykiske ut fordringer 
i tillegg til et omfattende rusmisbruk. 
Gjennom aktiviteter og tett oppfølging 
fremmer prosjektet livskvalitet og mest
ring hos denne gruppen. Prosjektet er et 
av få aktivitetstilbud til personer i aktiv 
rus. 

Pandemien påvirket vår arbeidshverdag i stor 
grad. Vi har gjennomført mange av de samme 
aktivitetene som tidligere, men i et redusert 
omfang og tilpasset  aktuelle smittevern regler. 
Vi har blant annet gjennom ført: trening i 
Fyrlysets lokaler og på Tøyen Arena, klatring, 
kino,  karaoke, tur i marka, bowling, slalåm, 
skøyter, tur med hund, hundekjøring, kafé 
og  restaurant, hestestell og ridning. I tillegg 
til aktivitetstilbudet har vi fulgt deltakerne 
tett opp i forhold til helse og sosialfaglige 
problemstillinger. 

Gjennom året har de ansatte jobbet opp
søkende i det åpne rusmiljøet i Urtegata, 
for å skape trygge og stabile relasjoner til 
menneskene i målgruppen. Vi vet at vår 
tilstedeværelse virker forebyggende på uro 
og konflikter, fordi vi har opparbeidet 
relasjoner til flere av dem som oftest er 
innblandet i slike situasjoner. Oppsøkende 

arbeid i Urtegata gjør at vi kan komme til 
tidlig, både ved konflikter (for eksempel 
slåsskamper og verbal utagering) og annen 
skadelig atferd (som for eksempel overdoser, 
delirium og selvskading). Vi samarbeider 
ofte både med politi og ambulanse i disse 
situasjonene.
 
Da samfunnet stengte ned i mars 2020, 
ble også en stor del av Oslos lavterskel rus
omsorg kraftig redusert. Flere i  prosjektets 
målgruppe benytter seg daglig av ulike 
lavterskel tilbud for å få dekket grunn
leggende behov som mat, klær, hygiene, 
men også til å holde seg orientert i forhold 
til nyhetsbildet ved for eksempel å lese 
nettaviser osv. I denne perioden lot det seg 
ikke å gjøre å gjennomføre  aktiviteter som 
vanlig. Derfor jobbet de ansatte mer opp
søkende i det åpne rusmiljøet i Urtegata/ 
Elgsletta. Gjennom hele perioden har 
vi vært opptatt av at vår målgruppe skal 
få oppdatert informasjon om eventuelle 
 symptomer på covid19, hvor de kan få tatt 
test for covid19 og hvor de kan oppholde 
seg dersom de skulle måtte være i karantene 
eller  isolasjon. Dersom det har vært nød
vendig har vi kunne følge deltakerne til 
teststasjon. Vi har i tillegg hatt et stort fokus 
på å informere om gode smitteverntiltak. Vi 
har delt ut munnbind og hånddesinfeksjon 
som konkrete tilbud for å hindre smitte i 
det åpne rusmiljøet. 

«Tett på» finansieres av midler fra Helse
direktoratet og Oslo kommune. 

Antall deltakere: 164 unike deltakere 
Antall årsverk: 2,5 

daglig leder: william guillaume muringa 
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oslo, 
migrasjonssenteret (2017) 
Migrasjonssenteret er et lavterskel-
tilbud rettet mot utenlandske borgere 
med begrensede rettigheter i Norge. 
Migrasjonssenteret er et helhetlig, behov-
orientert tilbud som tilpasser aktiviteter 
for å nå grupper som ellers er vanskelige å 
nå. Målet er å bistå på flere områder sam
tidig, slik at besøkende kan få hjelp på flere 
områder: både nødhjelp (som tilgang til 
mat og sanitære fasiliteter) og omfattende 
råd og veiledning – i tillegg til selvhjelps-
aktiviteter. Migrasjonssenteret tilbyr ikke 
faste overnattingsplasser, men driver 
akuttovernattingstilbudet «Vinternatt» 
sammen med Oslo  kommune. Tilbudet 
åpnes etter vedtak av Helseetaten ved 
følte ti kuldegrader. 

Som følge av covid-19 og endring i 
bruker gruppen måtte vi justere driften av 
Migrasjonssenteret. Vi har tilbudt varm 
frokost, klesvask, utdeling av klær og 
hygiene artikler, tilgang til sanitære fasiliteter, 
hjelp til bestilling av hjemreiser og annen 
veiledning, tilgang til PC og kopimaskin. Vi 
har også måttet gi mer omfattende råd og 
veiledning.  

Det har vært en stor endring i brukergruppen 
av Migrasjonssenteret i 2020. Mange arbeids-
innvandrere har kommet i  krisesituasjoner 
og hatt behov for våre tjenester som følge 
av permitteringer og oppsigelser. I tillegg 
avdekker senteret utnyttelse av utenlandske 
arbeidstakere. Migrasjonssenteret sam-
arbeider tett med advokatfirmaer i Oslo for 
å gi brukerne best mulig oppfølging, og vi ser 
i økende grad positive resultater av sakene 

vi har løftet. Vi har opparbeidet gode ruti-
ner og spisskompetanse som hjelper oss å 
kartlegge omfanget av problemet, henvise til 
relevante aktører og hjelpe slik at de får lovlig 
opphold i Norge og en sterkere tilknytning 
til det  norske samfunnet og arbeidslivet her. 

Vi har også startet nye prosjekter, som 
informasjonstiltak om frivillig assistert 
retur og informasjonsarbeid rettet mot øst-
europeiske arbeidsinnvandrere med særlig 
fokus på smittevern, innreiserestriksjoner og 
rettigheter i arbeidslivet. I år var første gang 
Migrasjonssenteret fikk tilskudd til Tiltak for 
likestilling og kvinnefrigjøring 2020. Dette 
muliggjorde prosjektet «Kvalifisere utsatte 
kvinner fra Øst-Europa i arbeidslivet» i sam-
arbeid med Juridisk rådgivning for kvinner.  

I 2020 hadde senteret registrert 8399  avtaler: 
4191 råd og veiledning, 2227 dusj/bruk av 
sanitære fasiliteter og 1981 andre avtaler, 
som bestilling av flyreise, utdeling av klær, 
helsehjelp, besøk osv. 

Migrasjonssenteret finansieres av midler 
fra Oslo kommune, NAV, Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi), Justis-  
og beredskaps departementet, Utlendings- 
direktoratet (UDI), gavemidler og over-
føringer fra Frelsesarmeen sentralt.  

Antall avtaler: 8399 
Antall årsverk: 4,5 
Antall frivillige: 12 
Antall frivillig timetall: 1374 
Praksisstudenter: 5 

daglig leder: hanne hodnebrug 
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oslo, 
migrasjonssenteret (2017) 
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oslo, stedet sagene (2014) 
Stedet Sagene er et rusfritt komogbidra
sted. Vårt overordnede mål er å skape en 
hverdag der det er verdt å holde seg rus
fri i sammen. Stedet skal være en sosial 
møteplass der deltakere får  styrket sin 
rusfrie identitet gjennom å være i  aktivitet 
og ta del i et positivt sosialt felles skap 
med andre i samme situasjon. Samtidig 
skal deltakerne bidra til drift av Stedet 
ved å ta del i beslutninger, gi innspill 
til innhold og ta initiativ til  aktiviteter. 
Gjennom samhold,  aktivisering, med
virkning og mestring er målet å styrke 
den enkeltes bedringsprosess, mot økt 
samfunns deltakelse og mot å bli en 
 positiv bidragsyter i eget liv. 

Frem til nedstengningen av landet i 
mars hadde Stedet Sagene faste åpnings
dager med tilbud seks dager i uken, faste 
fotball treninger fire ganger i uken, daglige 
måltidsfellesskap tilberedt av deltakere. Vi 
hadde et høyt besøkstall på rundt 30–40 
mennesker dagen. Da ned stenging ble et 
faktum, måtte også Stedet Sagene stenge 
dørene innendørs for å etterkomme 
 regjeringens retningslinjer, og alt av 
 aktiviteter ble flyttet utendørs. I tidsperio
den mars til mai tilbød vi daglige gåturer, 
«walk and talk», fra mandag til fredag. «Walk 
and talk»turene gjennomførte vi to ganger 
daglig, i varierende tempo og avstand, for 
å sikre at alle kunne delta  uavhengig fysisk 
form og  motivasjon. Samtidig tilbød vi 
aktiviteter som sykkelturer i by og mark, 
grillturer i skogen, fisketurer og utendørs 
treningsøkter (både styrke og cardio), alt 
etter hva  deltakerne selv ytret ønske om 
eller behov for.  

I mai kunne vi igjen åpne dørene, og våre 
faste innendørsaktiviteter ble satt i gang 
igjen. Vi gikk tilbake til vår opprinnelige 
åpningstid og har kunnet tilby ukentlige 
aktiviteter som samtalegrupper, tegnekurs, 
fotokurs, golf, gitarkurs, filmkveld, gate
fotball, stillegruppe, seilekurs (Frisk Seilas), 
sykkelturer, styrketrening utendørs, line
dance, deltakerstyrte yogatimer, deltakerstyrt 
Quiz (allmennkunnskap), deltaker styrt 
musikkquiz – og  sommeren 2020 startet 
vi opp egen klatregruppe. Samtidig ble det 
gjennom musikk terapitilbudet vårt  ukentlig 
arrangert sanggruppe, bandgrupper, jam, 
åpen mikrofon, rytmegruppe, a capella
gruppe, samt gitt tilbud om individuelle 
timer uten krav om henvisning. Samtidig 
har det vært ekstra viktig å holde åpent i 
ferier, på «røde dager» og i høytider, og Stedet 
Sagene holdt blant annet åpent gjennom hele 
sommer ferien samt hver dag i jula 2020, 
med lukket julekonsert, julemat og utdeling 
av julegaver. 

Alle som kommer til Stedet Sagene er 
ressurspersoner. 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, og alle 
våre besøkende regnes derfor som frivillige. 

Stedet Sagene finansieres av midler fra Oslo 
kommune, Helsedirektoratet, NAV, gave
midler og overføringer fra Frelsesarmeen 
sentralt. 

Antall unike deltakere: 250300  
Antall årsverk: 6,65 
Praksisstudenter: 3 

daglig leder: pål henriksen/line mærlie (fra 15.06.20) 
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oslo, stedet vest 
Stedet Vest er et rusfritt kom-og-
bidra-tilbud og er en del av Kastanjen 
Aktivitetshus på Frogner. Det arrangeres 
aktiviteter på ettermiddag- og kveldstid, 
i og utenfor huset to til tre dager i uken. 
Tilbudet består av musikkterapi, kunst- 
og uttrykksterapi, miljøterapi, kurs, turer 
og samvær. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Frelsesarmeens rusomsorg, 
Oslo kommune, Velferdsetaten, byde-
lene Frogner, Ullern og Vestre Aker, samt 
Blå Kors kontaktsenter, Blå Kors Steg 
for Steg, Ivareta og Sykepleie på Hjul. 
Målgruppen er personer over 18 år som 
opplever utfordringer knyttet til rusmid-
delavhengighet og som ønsker seg et 
rusfritt fellesskap. 

Åpningen av Stedet Vest ble utsatt til som-
meren 2020 på grunn av den pågående 
pandemien. I august og september var det 
åpent for besøk av ansatte og deltakere fra 
Stedet Sagene, og det ble utført dugnadsar-
beid som snekring, maling og rydding for 
å klargjøre lokalene for åpning. Stedet Vest 
og Kastanjen Aktivitetshus hadde offisiell 
åpningsdag 1. oktober.  

Oppstartsperioden har vært preget av strenge 
smittevernrutiner, og vi har vært avhengig av 
god dialog med våre samarbeidspartnere for 
å kunne drive forsvarlig. Stedet Vest har vært 
godt besøkt gjennom høsten, til tross for 
kortere åpningstider og et begrenset maks-
antall besøkende på huset. Etter ønske fra 
deltakere fra Stedet Sagene og nye deltakere 
fra bydelen, har det blitt arrangert fotokurs, 
måltidsfellesskap, tegnekurs, musikkverksted, 

quiz, filmkvelder, jammegrupper og gitar-
kurs når regjeringens smittevern anbefalinger 
har tillatt aktivitet inne. I perioder med 
nedstenging har vi tilbudt fotokurs ute, tur-
gåing i nærområdet, tegn-og-gå-grupper 
og sam taletilbud over Zoom, med vari-
ert oppmøte. Vi har hele veien hatt fokus 
på å tilby  individuell støtte og samtaler for 
dem som velger å oppsøke oss, samt være 
i  dialog med våre deltakere angående hva 
Stedet Vest skal tilby og være. Samarbeidet 
 mellom alle  aktørene på Kastanjen har vært 
en   kontinuerlig  prosess med samarbeids-
møter og tett kontakt på e-post og telefon. 
Selv om samarbeidet på Kastanjen er relativt 
nytt, har vi allerede opplevd positive ring-
virkninger av å ha så mye ulik kompetanse 
og bredde på huset. Kompetansen vår er 
primært aktivisering og medvirkning, men vi 
ser at mange som  kommer til oss også har 
økonomiske eller sosiale utfordringer. Da er 
det godt å vite at Steg for Steg er å finne på 
bygget og kan bistå med sine kurs i hverdags-
kompetanse. På samme måte ser vi at enkelte 
som er innom dagtilbudet i aktiv rus, kan 
finne veien til vårt rusfrie tilbud over tid. 

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. 

Stedet Vest finansieres av midler fra Oslo 
kommune. 

Antall unike deltakere: 47  
Antall årsverk: 0,75 

daglig leder: pål henriksen/line mærlie (fra 15.06.20) 
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oslo, 
pårørendehuset (2016) 
Rusmiddelavhengighet og psykisk sykdom 
er i stor grad fortsatt preget av fordommer 
og tabu, og pårørende kan føle på skam, 
skyld, ensomhet, maktesløshet og opp
levelsen av lite forståelse fra om givelsene 
og hjelpeapparatet. Pårørendehuset skal 
redusere tabu og forebygge ensomhet 
og isolasjon  gjennom å tilby møter med 
mennesker som står i lignende situasjoner 
og fagpersoner med kompetanse på rus 
og relasjoner. Tilbudet er først og fremst 
rettet mot alle som føler seg berørt av en 
annen persons rusmiddelbruk og/eller 
psykiske sykdom. Pårørendehuset tilbyr 
kurs, veiledning og undervisning for å øke 
kunnskap, forståelse og kompetanse for 
ansatte innen helse og omsorgstjeneste 
internt i Frelsesarmeens rusomsorg – og 
eksternt. 

Pårørendehuset og de ansatte har jobbet 
hardt for å holde tiltaket og tilbudet åpent og 
tilgjengelig for våre deltakere gjennom hele 
året. Frem til mars fulgte vi planlagt årshjul 
med samtalegruppe to ganger i uken, sosiale 
aktiviteter, strikkegruppe, par samtaler, indivi
duelle samtaler, temakvelder og telefonstøtte. 
Da samfunnet stengte ned i mars, måtte 
Pårørendehuset stenge dørene, og aktiviteter 
og oppfølging ble tatt over telefon eller flyt
tet utendørs for å etterkomme  regjeringens 
retningslinjer. Fra å være et «gatenært» til
bud med åpne dører uten påmelding, ble 
vi også nødt til å ha  påmelding for å sikre 
at smitteverns prosedyrene ble fulgt. I denne 
tiden opplevde vi et økt behov for oppføl
ging, og flere  henvendelser fra nye deltakere. 

I begynnelsen av mai fikk vi mulighet til 
å åpne lokalene igjen, og invitere til sam
taler og samtalegrupper innendørs – med 
forbehold om strenge smitteverns rutiner. 
Vi opplevde at selv om at verden var i 
en pandemikrise så fortsatte hverdagens 
 kriser for de berørte vi var i kontakt med. 
Dette la grunnlaget for at Pårørendehuset 
holdt åpent gjennom hele sommeren. 
Siden s ommeren 2020 har vi holdt åpent 
fem dager i uken med tilbud om samtale
gruppe, familiesamtaler, parsamtaler, 
individual samtaler, sosiale sammen komster, 
telefonstøtte og gåturer. Tilbudet har fort
satt å være lavterskel og terapeutisk, det er 
gratis, med kort ventetid og uten behov for 
henvisning. Vi har gjennom årene erfart 
at disse faktorene har vært viktig for de 
som oppsøker oss, og viktigheten av disse 
 faktorene ble enda tydeligere for oss i 2020. 
I løpt av 2020 har Pårørendehuset hatt 
rundt 80 unike brukere, vi har gjennom
snittlig hatt 25 menneskemøter i uken og 
sendt ut ukentlig informasjon om tilbudet 
på mail til rundt 250 tiltak/organisasjon/
foretak/personer. 

Pårørendehuset finansieres av midler fra 
Helsedirektoratet og Oslo kommune. 

Antall besøkende: 80 
Antall menneskemøter i uken: 25 
Antall årsverk: 1,91 
Antall frivillige: 1 

daglig leder: pål henriksen/line mærlie (fra 15.06.20) 
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oslo, jobben (2005) 
Jobben er et arbeidstreningstilbud for 
mennesker mellom 18 og 67 år, med en 
dokumentert rusproblematikk og som er 
bosatt i Oslo. Det viktigste formålet med 
Jobben er å gi deltagerne meningsfylte 
dager og rusfrie timer.  

Tilbudet er åpent fem dager i uken, og vi til-
byr ulike arbeidsstasjoner som gaterydding, 
søm/husflid, vedproduksjon/skjærgårds-
tjeneste, snekkerverksted, Bi-Jobben (birøkt), 
Epleslang (epleplukking), Linderud gård 
(dyrking og hagearbeid), gjenbruk/re-design, 
lysstøping og tennrull-produksjon. Jobben 
har også noen eksterne arbeids plasser, blant 
annet i rusomsorgens fellesvaskeri, kjøkken 
og budtjeneste. 

2020 ble et år for nytenkning, da vi nær-
mest over natten ble nødt til å drifte alle 
jobber ute. Vi har utført gaterydding i Oslo 
med inntil 40 deltagere hver dag, lokalisert 
to  steder i Oslo. Vi fikk en ny samarbeids
partner, Museet i Akershus, og har vært 
engasjert av dem på Linderud gård. Her har 
vi hatt ansvar for forefallende hagearbeid og 
også vært engasjert i parsellhagen med dyr-
king (urbant landbruk).  

Birøkten vår gikk som planlagt, og vi klarte 
å utvide antallet bikuber. Vi vant sølv i 

NM i honning, med kremet honning fra 
Ensjøtunet. Vi overtok senhøsten  konseptet 
Epleslang og plukket cirka ti tonn epler. 
Skjærgårdstjenesten vår var engasjert i store 
ryddeprosjekter i Oslofjorden, blant annet 
har vi ryddet Bjønnebukta på Håøya for 
tonne vis med gammelt plastavfall. Høsten 
2020 fikk vi tilgang til en rekke trær gjennom 
et gartnerfirma og det ble satt i gang en ved
produksjon på Linderud gård. Vi har kappet 
og stablet ved for tørking. Veden skal selges 
på gården høsten 2021.  

Året har ellers vært preget av «grønne» 
 aktiviteter, og vi ser at dette har gitt  deltagerne 
våre ny motivasjon og bedre helse. Gjennom 
å holde åpent har vi klart å holde  deltagernes 
motivasjon oppe i disse vanskelige tider. 
Vi har ikke hatt noe smitte i løpet av 2020. 
Året med pandemien har gjort oss gode på å 
jobbe utendørs og også drifte på mange ulike 
lokasjoner.  

Jobben finansieres av midler fra Oslo 
 kommune, Helsedirektoratet ,  NAV, 
Handelens miljøfond og gavemidler. 

Antall unike brukere: 152 
Antall årsverk: 11 
Antall frivillige: 2 
Antall frivillige årsverk: 2

daglig leder: jorunn mathisen 
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oslo, gatehospitalet (2004) 
Gatehospitalet ligger sentralt til i Oslo 
og er et heldøgns helse- og omsorgs-
tilbud med totalt 24 plasser fordelt på ni 
i herreavdeling, åtte i dameavdeling og 
syv i blandet avdeling. Tre plasser er øre-
merket palliativt tilbud. Gatehospitalet 
fullfinansieres av og drives på oppdrag 
fra Helsedirektoratet. Vi tilbyr tilrettelagt 
sykehusbehandling til mennesker med 
tung rusmiddelavhengighet som har 
store og sammensatte somatiske helse-
problemer, eller som har problemer som 
ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. 
Vi er et rusfritt tilbud der substitusjons-
behandling gis på medisinsk grunnlag 
for å muliggjøre et godt behandlings-
forløp. Fokuset vårt er «Omsorg for 
hele mennesket» – å se mennesket bak 
rusfasaden. Innleggelsesårsaker kan 
være fysisk- og psykisk utmattelse, 
underernæring, helseutredning, sår- og 
infeksjonsbehandling, forberedelser 
til undersøkelser eller etter opphold i 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg til rus-
relaterte helseproblemer ser vi diagnoser 
som kols, hjerte- og karsykdommer, 
nyre- og leversvikt og kreft. Inneliggende 
pasienter følges alltid av personalet ut 
på tur eller til andre avtaler som et rus-
skjermingstiltak. Her har vi tatt i bruk 
digitale løsninger for å tilrettelegge for 
god kontakt med pasientens nettverk og 
samarbeidspartnere. 

Helseteamet består av leger, sykepleiere, 
vernepleiere, miljøarbeidere, fysioterapeut 
og vårt lederteam består av daglig leder og 
tre avdelingsledere. I tillegg har vi kapellan, 
administrasjonsmedarbeider og renholdere. 

Gatehospitalet har opprettholdt tilbudet om 
helsehjelp gjennom hele året, men med noen 
tiltak som følge av covid-19. I mars valgte 
vi å redusere antall sengeplasser fra 24 til 20 
for å tilrettelegge for sluserom ved inntak og 
behov for isolering. Vi opplever at behovet 
for tilrettelagt helsetilbud for pasient gruppen 
til enhver tid er stort, og at det er stadig 
mer alvorlige helsetilstander hos henviste 
 pasienter. Vi hadde i 2020 en økning i bruken 
av vårt palliative tilbud både i antall henven-
delser, inntak av pasienter og dødsfall. Dette 
tilbudet skal utfylle det eksisterende palliative 
tilbudet i helsevesenet i dag.  

Vi har tilbudt praksisplasser for fysioterapi-
studenter og sykepleierstudenter fra OsloMet 
og Lovisenberg diakonale høyskole (LDH) 
gjennom hele året. Vi har fortsatt arbeidet 
med «Nyreprosjektet» – om nyresykdom 
og rus med formålet å øke bevissthet rundt 
nyresykdom i miljøet, både hos helse-
arbeidere og hos brukere.  

Våre samarbeidspartnere som henviser 
 pasienter er blant annet Oslo kommune, NAV, 
sykehusene i Oslo og Akershus, feltpleie-
stasjonene, andre rustiltak,  spesialiserte 
ruspoliklinikker og fastlegene. 

Gatehospitalet finansieres av midler fra 
Helsedirektoratet og gavemidler. 

Antall liggedøgn: 6468 – 86 % belegg 
Antall årsverk: 36,7 
Antall frivillige: 2 
Praksisstudenter: 17 

daglig leder: liv-bente nilsson 
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oslo, elevator (2013) 
Elevator er en § 12institusjon 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 primær
kontakt som har ansvar for oppfølgingen 
under oppholdet. Sammen kartlegges 
det hvilke behov den enkelte har i for
bindelse med løslatelse. 

Elevator startet året med å delta i en 
anbudskonkurranse for en ny avtale om 30 
institusjonsplasser etter straffegjennomfø
ringsloven § 12. Kriminalomsorgsdirektoratet 
var oppdragsgiver og la vekt på at til
budet var spesielt tilrettelagt for kvinner, 
forvarings dømte og personer med nedsatt 
funksjonsevne, i tillegg at det var lagt til 
rette for lengre familie besøk. Elevator vant 
konkurransen blant mange konkurrenter på 
grunn av god faglig kvalitet i tilbudet.  

I forbindelse med anbudskonkurransen 
ble store deler av første etasje pusset opp. 

Frelsesarmeens eiendommer (FEAS) bygde 
nytt felleskjøkken, og Elevator skapte flere 
store, nye rom: Et nytt kontor, ny stue og 
et samtalerom. Formålet med rommene 
er å ha en arena for bo og sosialtrening 
for våre beboere. I tillegg ferdigstilte vi 
lekeplassen Elevator fikk midler til fra 
Sparebankstiftelsen. Lekeplassen skal være 
et sted for samvær mellom beboere og barn 
hun eller han kan ha besøk av. I tråd med 
den nye kontrakten ansatte Elevator også 
en ny primærkontakt i 100 % stilling. Vi 
skal kunne drive enda mer med miljø arbeid 
og være mer oppsøkende for å skape gode 
og trygge boforhold, for både menn og 
kvinner.  

Pandemien preget hverdagen på Elevator i 
stor grad. Vi har fått gode rutiner på plass, 
noe som ble spesielt tydelig da en av våre 
mer sosiale beboere fikk påvist covid19 
uten at andre på institusjonen ble smittet. 

Elevator finansieres av midler fra Kriminal  
omsorgsdirektoratet. 

Kapasitetsutnyttelse: 81 % 
Antall årsverk: 12 
Praksisstudenter: 4

daglig leder: elli graf 
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oslo, mellom oss (2018) 
Mellom oss er Frelsesarmeens samtale-
tilbud til  innsatte som opplever 
utfordringer i relasjoner eller har et 
begrenset sosialt nettverk. Mellom oss 
bistår innsatte med å gjen opprette 
kontakt, reparere og balansere bånd i 
tidligere nettverk. Vi snakker med inn-
satte om relasjonsutfordringer blant 
annet isolasjon, vold i nære  relasjoner, 
 kommunikasjon, konflikter, med mer. 
Pårørende og nettverk  inkluderes 
i samtalene. Hensikten med tilbu-
det er å forebygge tilbakefall til rus 
og  kriminalitet, forebygge vold i nære 
 relasjoner og styrke inn sattes nettverk. Vi 
starter oppfølgingen mot slutten av inn-
sattes soningsforløp og  følger dem på vei 
ut av fengsel og i inntil ett år etter soning. 

Vi har gjennomført 222 samtaler med inn-
satte og personer i deres nettverk i 2020. Vi 

har innledet et faglig samarbeid med VID 
Vitenskapelige høgskole, i tillegg til at vi har 
arbeidet politisk med å gjøre utfordringene 
for mennesker i målgruppen vår mer kjent. 
Koronapandemien har gjort tilbudet mer 
aktuelt. Mange innsatte er løslatt fra isolasjon 
i fengsel til en ny tilværelse med isolasjon 
utenfor. Siden mars 2020 har vi i større grad 
rekruttert fra overgangsboliger og gitt tett 
oppfølging til nylig løslatte. Mange har opp-
levd overgangen krevende og vi har sett økt 
rusbruk. 

Mellom oss finansieres av midler fra 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Kriminal-
omsorgsdirektoratet, Konfliktrådene og 
tilskudd fra Frelsesarmeen sentralt.  

Antall samtaler: 222 
Antall årsverk: 1 

prosjektleder: martine howden 
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oslo, såpa og ut i jobb 
Ut i jobb er en arena for ansettelse og 
arbeidstrening, og et springbrett videre til 
arbeidslivet. Målgruppen er  mennesker 
med langvarige utfordringer knyttet til 
rus og/eller psykisk helse som har vært 
utenfor arbeidslivet i mange år, eller 
aldri kommet inn i det. Programmet er 
skreddersydd etter den enkelte deltakers 
interesser,  kompetanse og helsesituasjon 
og ses opp mot relevant arbeidspraksis og 
jobbmulighet.  

Såpa er en bilpleiebedrift og skal i hovedsak 
gi våre aktuelle kandidater i målgruppen fast 
jobb, men som også skal kunne gi tilbud om 
arbeidstrening en kort periode. 

Ut i jobbdriften ble særlig krevende i 
2020. Arbeidsarenaer forsvant, det gjaldt 
også Skaperverket (bl.a. kafé med arbeids  

treningstilbud) som var på leting etter nye 
lokaler, noe som viste seg å bli vanskelig. Vi 
har måttet orientere oss på nytt for å kunne 
legge til rette for nye tiltak i tråd med retnings
linjer for smittevern. 

Fra juni og ut året har derfor prosjektleder 
jobbet for et samarbeid med Erik Arnesen 
(bilfirma), hatt interne tiltak og direkte med 
deltakere/mulig kandidater for arbeid på Såpa 
og på foodtrucken (se side 43). Det å etablere 
Såpa som en arena for arbeidstrening og for å 
gi aktuelle kandidater arbeids kontrakt på ordi
nære vilkår har vært en viktig jobb.  

Ut i Jobb og Såpa finansieres av midler fra 
NAV, Helsedirektoratet, Oslo kommune 
og tilskudd fra Frelsesarmeens sentralt. Erik 
Arnesen AS Helsfyr garanterer for et visst 
antall biler til klargjøring fra Såpa.  

prosjektleder: pål henriksen 

fetsund, 
behandlingstunet (2012) 
I naturskjønne omgivelser rett ved Glomma 
finner du Behandlingstunet i Fetsund. Vi  
er en tverrfaglig  spesialisert behandlings 
 institusjon for mennesker med rus 
avhengighet. Vi tilbyr 27 døgnbehandlings
plasser i inntil ett år for pasienter som har 
langvarig alvorlig rusavhengighet og even
tuelt 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. Vi ønsker et 
trygt og godt miljø for alle, og vektlegger 
bruker medvirkning og gode relasjoner. 

Pandemien har hatt innvirkning på alle deler 

av arbeidet vårt: Både ansatte og pasienter i 
 karantene, treghet i forhold til  begrensninger 
for våre samarbeidsparter, treghet og stopp i 
avrusningsplasser og inntak og «lock down» 
i perioder i forhold til permisjoner for 
 pasienter. På tross av dette så har personalet 
vist en  fantastisk om stillingsevne og  kreativitet. 
Enkelte uker har vi flyttet all behandling til 
uteaktiviteter. 

Behandlingstunet finansieres av midler fra 
Helse SørØst. 

Belegg: 88,9 % 
Antall årsverk: 30,86 
Praksisstudenter: 2 

daglig leder: marit myklebust 
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lillehammer, aks (2016) 
AKSprosjektet er rettet mot voksne 
fremmed språklige som mottar sosialhjelp. 
De har liten eller ingen arbeidserfaring og 
står langt fra arbeidsmarkedet. Deltakerne 
samles to dager i uka for å få under
visning, blant annet om demens, etikk, 
kosthold og kulturell forståelse. Gruppen 
møter eldre som trenger støtte i hverdagen 
i form av aktivitet og språktrening. Etter 
diverse aktiviteter avsluttes dagen i felles
skap hvor en av oppgavene blant annet er 
å skrive logg. 

AKS har til enhver tid ti deltakere. I 2020 har 
AKS totalt hatt 19 deltakere fra sju forskjellige 
land. Fra mars 2020 mistet vi praksisplassene 
våre på grunn av pandemien. Mens Norge 
var i lockdown, har deltakerne fått oppgaver 
i lekse levert hjemme. Vi besøkte hver del
taker hjemme og gjennomgikk oppgavene 

sammen. Videre hadde de mulighet til å være 
med på «walk and talk»turer. Etter at Norge 
åpnet mer opp, men praksisplassene fortsatt 
var utilgjengelig for oss, begynte vi å søke 
etter andre alternativer til meningsfylte opp
gaver. Vi har startet munnbindproduksjon 
til salg i kafeen. Undervisningen ble utvidet. 
Det har vært mer håndarbeid etter under
visningen og mer individuell oppfølging 
av språktrening. Vi har brukt mye under
visningstid på kunnskap om korona, og 
tiltakene vi måtte forholde oss til. Samtidig 
har vi oppfordret våre deltakere å spre denne 
kunnskapen innad i sine miljøer. 

Finansieres av midler fra NAV og gavemidler

Antall årsverk: 1,4 
Praksisstudenter: 4 

prosjektleder: hilde kristin langseth 

lillehammer, 
skaperverket (2018) 
Skaperverket er en kafé der vi tilbyr jobb
trening. 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 del
takere 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. 

I 2020 hatt en del utfordringer i  forbindelse 
med pandemien. Blant annet har vi hatt 

et stort fall i omsetning. Vi har likevel hatt 
utstilling på kafeen hver måned fra lokale 
kunstner, og vi har opplevd at de faste 
 kundene våre har støttet oss gjennom året. 
Vi startet med takeaway etter sommeren. I 
desember hadde vi julegudstjeneste i kafeen 
og åpning av julekrybben. 

Skaperverket finansieres av midler fra 
Helsedirektoratet og gavemidler.  

Antall deltakere: 455 
Antall årsverk: 1,5 
Antall frivillige: 3 
Praksisstudenter: 2 
Gjennomført lenkesoning: 3

daglig leder: henrik stjer 
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lillehammer, 
skaperverket (2018) 

kongsvinger, linken 
og jobben (2011) 
Linken er et lavterskel kontaktsenter/varme
stue. Vi hjelper mennesker som strever med 
helse, sosiale forhold og psykiske problemer.  

Jobben er et frivillig lavterskel arbeids
treningstilbud til mennesker over 18 år med 
rusutfordringer. 

Linken er åpen fire dager i uken hvor det er kafé
drift med gratis mat, tilgang på datamaskiner, 
telefon, dusj, vaskeri, treningsrom, utdeling av 
klær, tilbud om aktiviteter og kapellantjeneste. 

Linken har holdt åpent med strenge smitte
vernregler igjennom hele året, og i en periode 
driftet vi tiltaket med utdeling av matposer og 
tjenester via en lukeløsning. Vi har hatt fokus 
på basistilbud som samtaler, mat servering, 

vaskeri og utdeling av brukerutstyr.  
Jobben hadde stengt to uker i mars, men 
utover dette har vi holdt tilbudet åpent ved 
hjelp av smitteverntilpasninger og har hatt 
gode besøkstall. I tillegg har vi opprettholdt 
gatefotballen og etablert Stedet og Pedalkraft 
i løpet av 2020. 

Linken og Jobben finansieres av midler fra 
Kongsvinger kommune, Helsedirektoratet, 
Gjensidigestiftelsen, Lions, Kongsvinger 
korps og Retura. 

Antall besøk: 3200 
Antall årsverk: 6 
Antall frivillige: 3 
Antall frivillige årsverk: 1,5 
Praksisstudenter: 4 

daglig leder: tony bekkengen 

lillehammer, 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. Jobben tilbyr 
et bredt spekter av arbeidsoppgaver ut fra 
interesse, helse og dagsform. Det  utbetales 
motivasjonspenger ved dagens slutt. 

Vi tilbyr en rekke sesongbaserte aktiviteter 
som sykling, trening, isfisking, alpint/lang
rennsski, rafting i Sjoaelven og fotball. 

Jobben har opprettholdt tilbudet om lavter
skelaktivitet selv om at pandemien har vært 
en del av hverdagen vår. Vi har jobbet en 
del ute både for private og for Lillehammer 

kommune. Vi har hatt fokus på at ingen 
skulle føle seg alene når avstand og smitte
vern krevde at vi måtte stenge noen få 
uker. Vi hatt «walk and talk» og sykling. I 
mars hadde vi en kort periode med ned
stenging, men holdt likevel tett kontakt med 
 deltakerne våre via telefon og sosiale medier. 

Jobben finansieres av midler fra Lille 
hammer kommune, gavemidler og inn 
tekter fra arbeidsoppdrag fra private og 
NAV/ kommunale oppgaver. 

Antall besøk: 1510 
Årsverk: 2 
Antall frivillige: 2 
Antall frivillige årsverk: 1

daglig leder: henrik stjer 
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færøyene, herbergi∂, 
tórshavn (1996) 

færøyene, viðgerðarstovnin 
frælsi, eiði (2017)

Herberget skal gi et godt tjenestetilbud 
til mennesker med rusproblemer på 
Færøyene, og består av elleve leiligheter, 
to akuttovernattingsrom og et dagsenter. 

I leilighetene tilbyr vi individuell boopp
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, forutsig barhet, 
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 Almanna 
stovan og Tórshavnar kommune og  finan 
sieres som et spleiselag mellom Frelses
armeen og disse samarbeidspartnerne.

Antall årsverk: 9 

Frelsesarmeens behandlingssenter på 
Færøyene er et tilbud til unge kvinner 
og menn i alderen 18–24 år som har et 
om fattende rusproblem. Vi tilbyr rus
behandling på oppdrag 

fra og finansiert av Heilsu og innlendis
málaráðið 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 dag
lig leder har sin utdannelse fra. En lokal 

investor kjøpte eiendommen på Ei∂i som 
Frelsesarmeen nå leier til senteret. Vi har 
ansatt kompetente medarbeidere, jobbet med 
opplæring, forankring og kvalitets sikring 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 

daglig leder: martin kürberg

daglig leder: martin kürberg 
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#mer enn bare 
Frelsesarmeens rusomsorg har  samlet 
aktivitetstilbudene gatefotball, seil-
klubben Frisk seilas og sykkelklubben 
Pedalkraft under samme paraply som vi 
kalle: «Mer enn bare». I det ligger det at 

aktivitetene ikke er målet i seg selv, men 
et virkemiddel for å skape trivsel, bygge 
nettverk og gi motivasjon for en bedre 
hverdag uten bruk av rusmidler. 
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fredrikstad

gatefotball 

sone øst 

Fredrikstad gatefotball startet opp i 2017. 
Vi trener én gang i uka og bruker korpset 
(menigheten) i Fredrikstad som «klubbhus». 
Der samles vi til FIFAkvelder, matlaging 
og sosiale kvelder. For oss handler det om 
og ha et godt tilbud til mennesker i mål
gruppen, der de blir sett, pratet med og vist 
omsorg. Det felles målet er å komme i bedre 
fysisk form, få bedre struktur i hverdagen og 
bygge gode rusfrie nettverk. 

Vi har prøvd gjennomføre fotballtreninger 
gjennom året, i alle fall i de periodene det 
har vært mulig ut fra smittevernhensyn. I 
de periodene vi ikke har kunne trene har 
vi gjennomført «walk and talk», skogsturer 
med grilling og sosiale kvelder på korpset 
i Fredrikstad. Gatefotballen i Fredrikstad 
har hjulpet til med å hente varer på 

Matsentralen i Oslo for korpset. Vi deltok 
i gatefotballturnering på Stiklestad i begyn
nelsen av året. Vi har også stått grytevakter 
for korpset. 

Øvrige aktiviteter: Laserworld, «walk and 
talk», grilling i skogen, Tabatatrening, 
FIFAkvelder/sosialt 

Antall deltakere: 400 
Antall unike deltakere: Ca. 20 
Antall treninger: Ca. 40 
Antall frivillige: 3  
Antall frivilligetimer: Ca. 0,5 årsverk 
Samarbeidspartnere: Kriminalomsorgen 
i Østfold, Gressvik Idrettslag, Helse-
direktoratet, Steg for Steg, Frelsesarmeen 
Fredrikstad

soneleder: steinar sørlie 

trenere: steinar sørlie og hanne isegran 
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kongsvinger

Kongsvinger gatefotball har som mål 
å ha et godt tilbud til mennesker mål
gruppen, der de blir tatt imot, sett, pratet 
med, vist omsorg og gitt ansvar. Vi samles 
og spiller /trener fotball to til tre ganger i 
uken. Målgruppen er personer over 18 år 
som har/har hatt utfordringer knyttet til 
rus, bostedsløshet, psykiske lidelser, sosial 
isolasjon og/eller andre marginaliserende 
faktorer.  

Vi har så langt der er mulig forsøkt å 
gjennomføre treninger gjennom hele 
året. Kongsvinger har i perioder vært helt 
nedstengt, men når vi har kunnet har vi 
gjennomført 1–2 treninger per uke. På 
treningene har vi både dommer, trener 
og spillertrening. Vi har i all hovedsak 
vært utendørs – selv med helt ned mot 11 

kuldegrader. Vi rullerer på oppgavene, så 
flere får dømme, man får prøvd seg i ulike 
posisjoner på banen og veileder hele tiden 
så godt vi kan. Vi har deltatt i Vinger Cup, 
Slaget om Norge og lokal inneserie. 

Øvrige aktiviteter: Vi har hatt pizza og 
FIFAkvelder, bowlingaften, samt at det 
er blitt tilbudt «walk and talk». I tillegg 
snakker vi mye med spillerne underveis i 
treningene. Vi har kjørt og delt ut matposer 
til alle spillere. 

Antall deltakere: 18–20 
Antall unike deltakere: 57 
Antall treninger: Ca. 50 
Antall kamper: Ca. 35 
Antall frivillige: 4 
Antall frivilligetimer: Ca. 200 

trener: håvard monsen 
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lillehammer

Lillehammer gatefotball er en liten gruppe 
deltakere med bakgrunn fra Jobben 
Lillehammer. Vi har som mål å tilby 
 aktiviteter i løpet av uken der alle kan delta. 
Både deltakere fra Jobben og andre tiltak i 
kommunen deltar på trening. Målgruppen 
er mennesker som kan profitere av lav terskel 
aktivitetstilbud, tidligere rusavhengige eller 
enslige mennesker som trenger en sosial 
møteplass. Vi har også en innvandrergruppe 
som er knyttet opp mot gatefotball, som går 
på tur eller er med på aktivitetene vi har ved 
siden av fotball. 

Frem til mars hadde vi faste treninger 
med spinning, skiaktiviteter, fotball og 
 svømning. Etter en kort nedstenging startet 
vi forsiktig opp med «walk and talk» i lokal
området og gikk trappene i hoppbakken for 
å trene styrke fra 30. mars. Vi kunne starte 
sykkelsesongen tidlig, allerede i april kunne 
vi å begynne å sykle ute. Vi var en gruppe 
på 5–6 stykker som syklet et par ganger i 

uken gjennom hele sommeren. Fra august 
startet vi opp med spinning, men måtte ta 
en pause igjen da det lokale smitterykket ble 
for stort. Vi syklet da videre ute fram det ble 
for kaldt på Lillehammer. Videre hadde vi 
«walk andtalk» én gang i uken. 

Øvrige aktiviteter: Vi har drevet med lang
renn, svømming, turer, spinning, kajakk, 
yoga og sykling. 

Antall deltakere: 420 på sykling gjennom 
sesongen, 160 personer til spinning frem til 
mars. 
Antall unike deltakere: 5 
Antall treninger: 85 treninger med sykling, 
ballspill 
Antall kamper: 0 
Antall frivillige: 1 
Antall frivilligetimer: 80 
Samarbeidspartnere: Lillehammer 
 kommunes Rus-team og Havang 
Brukerutstyr 

trener: svein-olav solås og henrik stjer 
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nedre eiker 

oppegård

Gatefotballen i Nedre Eiker startet opp i 
2020. Målgruppen er personer over 18 år 
som har/har hatt utfordringer knyttet til 
rus, bostedsløshet, psykiske lidelser, sosial 
isolasjon og/eller andre marginaliserende 
faktorer og hovedmålsettingen er å skape 
mestring gjennom fotball, bedre livs
kvaliteten for deltakerne og at vi skal være 
en plass å komme til der deltakerne føler 
seg hjemme. 

Vi har hatt 12 spillere innom treningene, 
men foreløpig er det bare to som kan  kalles 
faste deltakere. Hovedandelen av de som har 
vært innom har vært damer, men vi anser 
oss som et mixlag. På grunn av  pandemien 
har vi hatt ulike aktiviteter som har gjort 

det mulig å møtes. Det har vært viktig at 
spillerne har hatt et sted å komme til når 
alle andre tiltak har vært stengt. Når vi ikke 
har kunnet møtes har vi hatt kontakt med 
spillerne per telefon.  

Øvrige aktiviteter: FIFAspilling, bord
tennis, turer og gode samtaler 

Antall deltakere: 12 
Antall unike deltakere: 12 
Antall treninger: 20 stk. 1 gang i uka 
Antall kamper: Deltatt på 1 cup 
Antall frivillige: 2 
Antall frivilligetimer: 10  
Samarbeidspartnere: Crux Øvre Eiker 

Målet med FA Gatefotball Oppegård er å 
gi deltakerne, sammen med uteseksjonen 
til NAV Oppegård, et «fristed» og en rusfri 
arena å møtes på. Vi har opplevd god frem
gang for flere av deltagerne. Aktiviteten er i 
all hovedsak fotball. 

Frem til nedstenging av organiserte  aktiviteter 
gjennomførte en spillergruppe på 6–8 faste 
spillere, samt frivillige, fotballtrening én 
gang i uken. Gjennom vintersesongen trente 
vi inne før vi flytter oss ut når forholdene 

gjorde det mulig. I etterkant av full ned
stenging etter  sommeren 2020 har vi ikke 
gjennomført noen organiserte aktiviteter. 

Øvrige aktiviteter: Sosiale sammenkomster. 

Antall deltakere: 12 
Antall treninger: 20 
Antall frivillige: 3 
Antall frivilligetimer: 100 
Samarbeidspartnere: NAV Oppegård 

trener: ken roger ertsås 

trener: erik meinseth 
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oslo

Målet med Oslo gatefotball er å ha en fast 
rusfri arena som oppmuntrer til sunn aktivi
tet 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 
der alle har ansvar for hverandre og hvor vi 
sammen skaper  positive opplevelser.  

Oslo gatefotball består av et herrelag og 
et damelag som til sammen har hatt 3–4 
 treninger i uka gjennom hele 2020. Treningen 
er gratis og åpen for alle  uavhengig av alder 
og nivå. 

Oslo gatefotball har deltatt på turnering i 
Kongsvinger samt på Frelsesarmeencup på 
Jeløy. 

Vi deltok i bedriftsserien i 5er fotball fram 
til nedstenging i mars. Fokuset i klubben 

ligger mer på det sosiale fremfor fotball
ferdigheter, og vi har derfor mye fokus 
på å finne på andre aktiviteter enn fotball 
sammen. 

Øvrige aktiviteter: Bowling, sandvolley
ball, minigolf, middager, langrenn, «walk 
and talk», tennis og fotballkamper på 
storskjerm. 

Antall deltakere: 20 
Antall unike deltakere: 85–100 
Antall treninger: 2 treninger i uka 
Antall kamper: 8 
Antall frivillige: 4 
Antall frivilligetimer: 4 timer i uka 
Samarbeidspartnere: Elevator, A-sentret, 
Villaberg, VIF, Kif, OsloMet, Vallhall, 
Torshov Sport, Holmen, Incognito

trener: peter nilsson/ellinor flobergseter 
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sandvika

Vi er et gatefotballag for damer over 18 år 
som har eller har hatt utfordringer med rus 
og/eller psykiske lidelser. Klubben startet 
opp i 2018. Vi trener fast én gang i uka og 
har deltatt i flere gateligaturneringer og to 
NM. Vårt felles mål er å komme i bedre 
form, få bedre struktur i hverdagen og 
bygge gode nettverk. 

Gjennom året har vi holdt fast på vår 
 ukentlige trening, etterfulgt av et felles mål
tid på Stedet så langt smitteverns tiltakene 
har tillatt det. Det var bra oppmøte på 
 treninger fram til nedstenging. I perioden 
etter nedstenging har flere av spillerne hatt 
tilbakefall, noe oppmøtet på treninger også 
har båret preg av. Vi har fulgt opp  spillerne 
gjennom samtaler og praktisk bistand 
– blant annet i møte med det offentlige 
helseapparatet. Samholdet på laget er en 
viktig faktor for spillerne da ikke alle har 
stort nettverk fra før. Vi opprettet derfor 
en Messengergruppe slik at spillerne har 

en samtaleplattform utenom treningene. 
Det har bidratt til å bygge opp tilliten og 
tryggheten innad i laget. Vi gikk ut av 2020 
med en fast kjerne på fem spillere som er 
det dobbelte av første halvår 2020. 

Øvrige aktiviteter: Teambuilding på 
«Fangene på fortet», «walk and talk», påske
pynting av trær i nærmiljøet og juleverksted 
der vi lagde fotballer til å henge på treet. Vi 
har også tilbudt spillerne entilen turer, for
slag til treningsøvelser de kan gjøre hjemme, 
og lånt ut fotballer de til dem som har 
ønsket det. Flere av deltagerne  bruker også 
Stedet aktivt, og er med på flere  aktiviteter 
der i løpet av uken som skriveverksted, 
sang, sykling med mer. 

Antall deltakere: 5 
Antall unike deltakere: Ca. 35 
Antall treninger: 11 
Samarbeidspartnere: Sandvika kommune 

trener: anne-catrine johansen 
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tønsberg

sone sør-øst 

Tønsberg Army startet opp i 2014. Mål
gruppa har utfordringer med rus/ psykiatri 
og har behov for å gjøre noe fysisk og 
 sosialt. Hovedmålsettingen er at dette kan 
være en ny start for personer som ønsker en 
hverdag uten rus. Hovedtrener og hjelpe
trener har også ansvar for transport til og fra 
treninger og for å følge opp sosiale medier 
for  informasjon innad i gruppa. Vi har tre 
ukentlige treninger, hvorav en for dame
laget, sosiale aktiviteter og  turneringer. I 
tillegg er det åpent for å delta på en  ukentlig 
trening i Horten.  

Vi har gjennomført faste ukentlige  treninger 
i perioder uten nedstenging eller store 
begrensninger på aktivitet. Vi kan være 
opptil 20 spillere på enkelte treninger. De 
to første månedene i 2020 spilte vi også 
bedriftskamper en gang i uken i Sandefjord. 
Tønsberg Army var på en bingeturnering i 
Kongsvinger på høsten, og Tønsberg Army 
Girls hadde en bingeturnering på Jeløya. Vi 
var også med på en turnering på Stiklestad 
på starten av året. Vi har hatt én spiller med 
i landslagstroppen for herrer. 

Øvrige aktiviteter: I periodene hvor det 
ikke var mulighet for å ha treninger har vi 

hatt quizkvelder på Facebookgruppa og 
samlinger i tvstua på korpset (menig heten) 
til pizza og Premier League. I perioder med 
begrensninger på fotballaktivitet har vi hatt 
alternative aktiviteter som squash, esport/
FIFA og trening i sal. Trenernes opp
følging av spillerne utenom treningene har 
vært spesielt viktig i år. Vi har hatt jevnlig 
 kontakt med spillere som ikke har møtt på 
samlinger og treninger. 

Antall deltakere: 741 (555 herrer, 186 
damer) 
Antall unike deltakere: 34 (23 herrer, 11 
damer) 
Antall treninger: 95 
Antall kamper: 4 turneringer (Stiklestad, 
Jeløy og Kongsvinger) 
Antall frivillige: 1 
Antall frivillige-timer: 50 
Samarbeidspartnere: Frelsesarmeen 
Skaperverket, NAV, Tønsberg kommune, 
Psykisk helse og rus, Kriminalomsorgen, 
Berg fengsel, Vestfoldklinikken, Flint fot-
ball, Eik fotball.

trenere: ken wick (hovedansvarlig), alf rune svensen (trener herrer), kristine hafsås (trener damer) 
og ole bredesmo klausen (samarbeidende ruskonsulent fra tønsberg kommune) 

soneleder: sverre tolfsby
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horten

kragerø

Frelsesarmeen gatefotball i Horten er et 
samarbeidsprosjekt mellom Frelsesarmeen, 
Borre IF og Horten kommune. Vi har 
 trening en gang i uka på dagtid. På 
 treningene kommer det spillere fra Horten 
og Tønsberg. 

I perioden mai til oktober har vi hatt tilbud 
om én trening i uka. Spillerne i Horten har 

mulighet til å delta på treninger og sosiale 
treff og arrangement sammen med Tønsberg.  

Antall deltakere: 120 (118 herrer, 2 damer) 
Antall frivillige-timer: Trener er engasjert 
som frivillig.  
Samarbeidspartnere: Horten kommune/
Mestringshuset, Borre IF.

Frelsesarmeen gatefotball i Kragerø har 
 treninger to ganger i uka på Kragerø 
 stadion. Vi har et godt samarbeid med 
Kragerø IF Fotball, der leder for klubben 
også er trener for Frelsesarmeen gatefotball 
Kragerø. Mange av spillerne kommer til oss 
gjennom samarbeidspartnerne våre i Vitalis 
Helse og Kragerø kommune. Vi er både 
herrer og damer på treningene, og har et 
godt og stabilt oppmøte på treningene våre, 
mellom 10–15 spillere. 

Vi har hatt mange fine treninger i 2020, 
og stort sett opprettholdt to treninger i uka 

gjennom hele året. Vi fortsetter å jobbe for 
å kunne sette opp en gatefotballbinge et 
 passende sted i Kragerø. 

Antall deltakere: 446 (410 herrer, 
36 damer) 
Antall unike deltakere: 36 (30 herrer, 
6 damer) 
Antall treninger: 41 
Samarbeidspartnere: Vitalis Helse 
Kragerø, Kragerø IF fotball, Kragerø 
kommune 

trener: jan eddie hansen (trener fra borre if) 

trener: per apelseth og runar engebretsen 
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larvik

Gatefotballen i Larvik skal være en trygg 
og stabil arena for fysisk aktivitet, mestring, 
tilhørighet og fellesskap for våre deltakere. 
Vi har tre ukentlige treninger, hvorav en 
for damelaget vårt, sosiale aktiviteter og 
turneringer. 

Vi har deltatt på én turnering i Trøndelag 
og to runder i gateligaen med damelaget 
vårt, samt hatt to fellestreninger med dame
laget i Tønsberg. På tross av perioder med 
mer eller mindre begrensninger på normal 
fotball aktivitet har oppmøtet på  treninger 
vært stabilt godt. Fire spillere har vært 
involvert i landslaget i gatefotball, og en 
spiller har deltatt på Akademiets trenerlinje.
 
Oppfølgingen av spillerne har vært særlig 
viktig i 2020. Vi måtte finne alternative 
måter å holde kontakten med spillerne 
på og alternative aktiviteter. Vi har hatt 
 individuelle samtaler per telefon, «walk 
and talk», digitale sosiale treff og felles 
web treninger, samt alternative utendørs
aktiviteter. Frisbeegolf, aking, bål og grilling 
har vært populære aktiviteter. Mange av 

spillerne våre har stått en eller flere vakter 
på årets julegryte i Larvik, og flere er faste 
frivillige på Frelsesarmeens matutdeling. 

I år var det fem år siden Frelsesarmeen 
 startet opp gatefotball i Larvik. Vi har 
åpnet vår egen hjemmebane i samarbeid 
med Larvik kommune, der vi har satt opp 
gatefotballbingen vår. 

Antall deltakere: 1726 (1303 herrer, 
423 damer) 
Antall unike deltakere: 77 (60 herrer, 
17 damer) 
Antall treninger: 114 
Antall kamper: Tre turneringer (Stiklestad 
og Jeløy) 
Antall frivillige: 3 
Antall frivillige-timer: 465 
Samarbeidspartnere: Ifokus AS, Larvik 
kommune, Virksomhet for psykisk helse 
og avhengighet og ettervernstiltaket 
Broen, Aktiv Larvik, Larvik frivilligsen-
tral, NAV Larvik, DPS, lokalt næringsliv, 
Oppfølgingstjenesten. 

trener: bjarte kringlemoen og sverre tolfsby 
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kristiansand 

sone sør 

FA gatefotball er et fritids og aktivitets
tilbud for mennesker som har hatt 
rusproblemer, som er en del av ettervern 
etter endt behandling. Vi har også fokus på 
flykninger, bostedsløse, mennesker som har 
psykiske lidelser, opplever sosial  isolasjon og 
andre marginaliserende faktorer. Vi ønsker å 
motivere til å leve et meningsfullt liv, mulig
het til en forandring, utvikling og vekst og 
til å skape nye nettverk.  

Året startet bra med godt besøkte innendørs 
treninger i perioden fra januar til midten av 
mars. I denne perioden deltok vi i bedrifts
serien. Vi hadde 12–16 spillere per trening. 
Deretter måtte vi stenge ned for en periode.  

Da vi startet opp i midten av mai, flyttet 
vi treningen ut på kunstgress og spilte etter 
gjeldende smittevernregler. Deltakelsen 
i denne perioden var ustabil fordi flere av 
spillerne var engstelige for smitte. Derfor 
fokuserte vi på fellesskap, trygghet, lek og 
mestring. Vi holdt tett kontakt med dem 
som ikke kom på trening per telefon. Vi 
arrangerte også gå og fisketurer.  

Den 12. oktober ble det åpnet for « vanlig» 
trening, med godt smittevern, og  deltakelsen 
økte til 16–22 spillere på trening. Treningen 
flyttet inn i Starthallen og Odderøyhallen 
i begynnelsen av november. Selv med økt 
fokus på smittevern holdt antallet seg på 
15–20 på treningene.  

Ikke alle spillerne våre deltar like regel
messig, men vi holder kontakt med dem 
gjennom Spond og på telefon. 

Øvrige aktiviteter: Dugnad med bygging 
av bane i Marvika, fisketurer og gåturer.  

Antall deltakere: 42 
Antall unike deltakere: 30 
Antall treninger: 2 pr uke 
Antall kamper: 6 bedriftskamper frem til 
mars 
Antall frivillige: 2 
Antall frivilligetimer: 550 
Samarbeidspartnere: Kristiansand 
korps, Kriminalomsorgen, Sportsprofil, 
Kristiansand kommune, PST Sportsanlegg, 
Skillingsfondet. 

trener: jens kristian haugland/tommy hammergren

soneleder: tommy hammergren
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mandal

FA gatefotball er et fritids og aktivitets
tilbud for mennesker som har hatt 
rusproblemer, som er en del av ettervern 
etter endt behandling. Vi har også fokus på 
flykninger, bostedsløse, mennesker som har 
psykiske lidelser, opplever sosial i solasjon og 
andre marginaliserende faktorer. Vi ønsker å 
motivere til å leve et meningsfullt liv, mulig
het til en forandring, utvikling og vekst og 
til å skape nye nettverk. 

Året startet bra med innetreninger i januar 
og frem til midten av mars. Nedstengingen i 
mars var veldig krevende for våre  deltakere, 
da trening ofte er et «friminutt» fra livets 
utfordringer. Trener hadde i denne perioden 
tett kontakt med spillerne på telefon og via 
sosiale medier. Da vi kunne starte opp med 
treninger igjen i midten av mai, flyttet vi 
utendørs på kunstgress. Det var ikke tillatt 
med fullkontaktsfotball, så Frelsesarmeens 
gatefotball utviklet «koronafotball» som 
tillot spill, men som likevel tok hensyn til 

«meter’n». Mange av spillerne var  engstelige 
for smitte i denne perioden, og  deltakelsen 
på treningene var derfor  ustabil. Vi kunne 
også starte opp med sosiale  samlinger rundt 
pizzabordet i denne perioden. Deltakelsen på 
treninger økte fram mot sommeren og  høsten. 
Vi flyttet treningen inn i Frøyslandshallen i 
begynnelsen av november.  

Øvrige aktiviteter: Når det var lite opp
møte på treninger, arrangerte vi pizzakvelder, 
 tennis eller fotballtennis.  

Antall deltakere: 10–13 
Antall unike deltakere: 8
Antall treninger: 1 gang per uke 
Antall kamper: 0 
Antall frivillige: 1 
Antall frivilligetimer: 20 
Samarbeidspartnere: Mandal kommune, 
NAV Mandal.

trener: geir tore bru 
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vennesla

FA gatefotball er et fritids og aktivitets
tilbud for tidligere rusmisbrukere som en 
del av ettervern etter endt behandling. Vi 
har også fokus på flyktninger, bostedsløse, 
mennesker med psykiske lidelser, i sosial 
isolasjon eller med andre marginaliserende 
faktorer. Vi ønsker å motivere spillerne til å 
leve et meningsfullt liv, med mulighet for 
forandring, utvikling og vekst. 

Året startet bra med innetreninger i januar 
og frem til midten av mars. Nedstengingen 
i mars var veldig krevende for våre deltakere 
da trening ofte er et «friminutt» fra livets 
utfordringer. Trener hadde i denne perioden 
tett kontakt med spillerne per telefon og via 
sosiale medier. Da vi kunne starte opp med 
treninger igjen i midten av mai, flyttet vi 
utendørs på kunstgress. Det var ikke tillatt 
med fullkontaktsfotball, så Frelsesarmeens 
gatefotball utviklet «koronafotball» som 
tillot spill, men som likevel tok hensyn 
til «meter’n». I denne perioden hadde vi 

dugnad på banen i Marvika i Kristiansand. 
Da samfunnet åpnet gradvis opp inn mot 
sommeren økte deltakelsen, med 12–15 
spillere på trening. 

Etter sommeren og inn mot høsten fortsatte 
vi med fotballøvelser, mens vi så fram til 12. 
oktober da det åpnet for «vanlig» fotball for 
sårbare grupper. I denne perioden trente 
vi to ganger i uka, med god  deltakelse. 
Treningene i november og desember ble 
gjennomført i plasthallen til Vinbjart 
fotballklubb. 

Øvrige aktiviteter: Joggeturer, dugnad på 
banen i Marvika.  

Antall deltakere: 18 
Antall unike deltakere: 10
Antall treninger: 2 per uke 
Antall kamper: 6 bedriftskamper frem til 
mars 
Antall frivillige: 3

trener: trond breland 
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stavanger (friskt alternativ) 

Friskt Alternativ er et rusfritt fritids,  aktivitets  
og etterverntilbud for rus avhengige og 
vanskelig stilte, og har som målsetting å tilby 
interessante aktiviteter og en trygg arena for 
nettverksbygging og mestring. Vi er opptatt av 
det sosiale og betydningen av gode relasjoner. 

Fotballtreningene ble gjennomført som 
normalt frem til midten av mars med fire 
 treninger per uke. Tilbudet ble stengt ned som 
anbefalt og omgjort til individuell oppfølging, 
og etter hvert «koronafotball» og  alternative 
treninger og møteplasser ute i mindre  grupper. 
Vi søkte og fikk tilskudd lokalt til flomlys på 
banen for å drive utendørs trening hele året, og 
på den måten opprettholde aktivitets tilbudet i 
korona tiden. Rekrutteringen i 2020 har vært 
lavere enn tidligere år, mye av dette   skyldes 
koronasituasjonen, nedstengningen og 
restriksjoner blant annet hos samarbeidende 
institusjoner (begrensninger på deltakelse 
utenfor institusjoner).  

Øvrige aktiviteter: Løping, crossfit, ski, 
sykkel, sirkeltrening/styrke, Xtreme, samt 
sosiale og nettverksbyggende aktiviteter og 
turer. Koronasituasjonen gjorde det utfor
drende å gjennomføre planene som var lagt 

for 2020, men det har vært faste løpetrenin
ger 2–3 ganger per uke hele året, og vi har 
opprettet en ny skigruppe med tilskudd fra 
Sparebank Vest. I februar 2020 reiste en god 
gjeng på skitur med overnatting, en tur som 
ble den første og siste overnattingsturen for 
2020. Vi har gjennom ført sosiale aktiviteter 
både utendørs og innendørs på klubbhuset 
i små grupper etter gjeldende restriksjoner. 
I et vanskelig år har det vært økt fokus på 
samarbeidet med Behandlingssenteret, og 
delansvar i fysiske aktiviteter med hensikt 
å blant annet å bygge tidligere relasjoner og 
økt rekruttering. 

Antall deltakere: 1560 
Antall unike deltakere: Ca. 170 
Antall treninger: 282 
Antall kamper: 20 Bedriftskamper (redu-
sert pga corona fra mars)  
Antall frivillige: 15 
Antall frivilligetimer: Ca. 1 årsverk 
Samarbeidspartnere: Frelsesarmeens 
Behandlingssenter, Stavanger 
Kommune, NAV, Helsedirektoratet og 
Sparebankstiftelsen

ansvarlig: karianne kleppe 
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bergen

sone vest 

Bergen gatefotball er et fritidstilbud for 
bostedsløse, mennesker som har eller har 
hatt rusproblemer, tidligere innsatte og 
andre sårbare grupper. Sammen skaper 
vi positiv vekst i spillernes liv gjennom 
 aktivitet og sosiale samlinger. 

Gatefotballen i Bergen hadde normal 
aktivitet frem til 12. mars. Etter noe tids 
nedstengning startet vi opp igjen med fut
volley for å holde avstandsreglene. I mai 
2020 var vi tilbake til tre treninger i uken. 
Vi spilte futvolley resten av 2020. Gjennom 
hele året har vi hatt utstrakt telefon og 
digital kontakt med alle aktive spillere. 

Øvrige aktiviteter: I november 2020 
startet vi opp med eSport og egen FIFA
klubb. Vi startet opp Pedalkraft Bergen og 

hadde sykling/spinning en gang i uken. 
Turgruppen har gått sporadiske turer i 
nærområdet hele året, og i sommer hadde 
vi grillfest. Musikkprosjekt har ikke hatt 
mulighet til å øve siden 12. mars, men 
de har jobbet med egne låter og musikk
produksjon over nett i perioden. 

Antall deltakere: Gjennomsnittlig 12 
 herrer og 5 jenter 
Antall unike deltakere: 56 
Antall treninger: 118 
Antall kamper: En turnering med dame og 
herrelag, «Slaget om Norge» Stiklestad jan 
2020. Damene har vært to turer til Jeløy og 
nasjonal liga i gatefotball 
Antall frivillige: 5 
Antall frivillige-timer: 600 

trener: irene myking (dametrener), jostein liebich (herretrener), alf engebakken (prosjektmedarbeider), 
johannes maaseide (prosjektleder) 

soneleder: johannes maaseide
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stord

haugesund

Frelsesarmeens Gatefotball Stord startet 
i 2016. Målgruppen er mennesker som 
har eller har hatt problemer med rus og/
eller psykiske vansker. Hovedmålsettingen 
er å ha et godt treningsmiljø og å fremme 
 aktivitet. Laget deltar i NM og på ulike 
cuper. Vi har to faste treninger i uken, samt 
én sosial kveld i måneden. Vi samarbeider 
med Frelsesarmeen på Stord om FIFA
kvelder, mat og kaffe.  

Fram til første nedstenging i mars hadde vi fire 
timer trening i uken, i tillegg til én sosialkveld 
i måneden. Vi rakk også en vennskaps kamp 
mot Frelsesarmeens gate fotball i Haugesund. 
Etter ned stengingen klarte vi raskt å komme 
opp på det samme antall treninger, selvsagt 
med noen tilpasninger av smittevernhensyn. 

To av lagets spillere deltok på Frelsesarmeens 
landslagssamling på Jeløy. I oktober deltok 
en kvinnelig lagdeltager på en damecup 
og spilte for Bergen. Det ble holdt en jule
avslutning på lokalt korps (menighet) i 
desember. 

Øvrige aktiviteter: Bowling, grilling, FIFA 
kveld og gåturer. 

Antall unike deltakere: 40 
Antall treninger: 80 
Antall kamper: 1 
Antall frivillige: 5 
Antall frivilligetimer: 450 
Samarbeidspartnere: Fitnesspoint Stord 
og Frelsesarmeen Stord korps 

Frelsesarmeens Gatefotball Haugesund 
trener to ganger i uken. Målgruppen er 
bostedsløse, mennesker som har eller har 
hatt rusproblemer og andre  marginaliserte 
 grupper. Målet er å skape positiv vekst i 
 spillernes liv gjennom fysisk  aktivitet og 
sosiale samlinger. Frelsesarmeens Gatefotball 
Haugesund ønsker det skal være en plass der 
en gjør seg selv god ved å gjøre andre gode. 
Det viktigste er å ha det gøy. 

På grunn av koronarestriksjoner har vi hatt 
et begrenset tilbud i 2020, men vi har holdt 

aktiviteten oppe gjennom store deler av 
året med treninger og turer. Når vi ikke har 
kunnet møtes, har vi holdt kontakten med 
spillerne per telefon. I de periodene vi har 
kunnet trene og ha aktiviteter, har vi hatt 
462 besøk på treningene og gjennomført 7 
turer. Vi har spilt en treningskamp.  

Øvrige aktiviteter: Vi har deltatt på en triat 
lon, hatt spillekvelder og gått turer i nær 
området. 

trener: vegard johansen 

trener: arne jakob sørbø/barbro stene 



78

voss

Gatefotballen i Voss har hatt en stabil 
gruppe på 14 deltakere i 2020 (10 menn 
og 4 damer). Tallet har variert noe  gjennom 
året, både på grunn av sykdom og skade, 
men også noe variasjon på grunn av 
r estriksjoner knyttet til pandemien. På det 
meste har vi vært opp mot 20, på det minste 
har vi vært nede i 10. 

I januar, februar og begynnelsen av mars 
gjennomførte vi treninger/samlinger to 

ganger i uka, 3–4 timer per gang. Etter at 
restriksjonene satte inn 12. mars hadde vi 
fokus på å holde kontakt med deltakerne via 
sosiale medier og på telefon. Vi arrangerte 
også noen gruppetreff på sosiale medier. En 
liten åpning i restriksjonene i oktober førte 
til at vi kunne gjennomføre noen treninger, 
men ny nedstenging i november førte til 
at kontakten måtte flyttes over på sosiale 
medier igjen.  

trener: tom jarle istad kristiansen
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trondheim (hveita united) 

sone nord

Hveita United er et lavterskeltilbud for 
mennesker som har eller har hatt rus
problemer og andre marginaliserte grupper 
i Trondheim. I Hveita ønsker vi å skape en 
meningsfull hverdag, og tror at gjennom 
å skape en arena for mestring, utfoldelse 
og fellesskap har vi et godt springbrett for 
dette. 

Hveita United startet året med å arrangere 
fotballcup på Stiklestad, «Slaget om Norge», 
sammen med FMS fra Verdal. Gatefotball
lag fra hele landet deltok og bidro med god 
stemning og viktig innsats. Da det i mars 
ikke lengere vart tillatt med kontaktsport, 
så vi oss nødt til å være proaktive og finne 
andre løsninger på aktiviteter som kunne la 
seg gjennomføre. Damene deltok på dame
ligaen på Jeløy i august og spilte for første 
gang «koronafotball».  

Bandet har gjennom hele året klart å få 
gjennomført sine ukentlige bandøvinger 
grunnet muligheter for riktig avstand. Ellers 

har vi gjennomført aktiviteter som discgolf, 
esport og fotballkampkvelder. 
 
Øvrige aktiviteter: Ukentlige turer ute i 
bymarka, grilling, fisking, løpetreninger i 
terreng og mye tilbragt tid i lavvo. I sommer 
dro Hveita United sammen med Ålesund 
gatefotball, en gjeng på til sammen 25 
 stykker, til Lom og besteg Galdhøpiggen. I 
høst klarte vi å arrangere en pilegrimstur fra 
Stiklestad til Munkeby, hvor forberedelsene 
til turen bestod av å lage egen pilegrimsstav. 
Damegruppa hadde oppstart tidlig i år, og 
har klart å gjennomføre flere aktiviteter slik 
som såpelaging og keramikkurs. 

Antall deltakere: 1470 
Antall unike deltakere: 65 som har deltatt 
mer enn en gang (ca. 80 totalt) 
Antall treninger: 280 aktiviteter 
Antall kamper: 0 
Antall frivillige: 18 
Antall frivilligetimer: 3000

trener: aleksander hågensen 

soneleder: anders granbo
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ålesund

Ålesund gatefotball har som mål å skape 
positiv vekst i spillernes liv gjennom trening 
og sosiale samlinger. 

Ålesund gatefotball har gjennomført gode 
aktiviteter og samlinger for deltagerne på 
tross av pandemi, restriksjoner og tidvis 
lockdown. Gjennom første del av året var 
Ålesund gatefotball med i bedrifts fotball. 
Vi deltok også på turneringen «Slaget 
om Norge», der vi fikk pris som «årets 
ny kommer» og turneringens beste spiller. 
Spillere fra Ålesund gatefotball har deltatt 
i to runder av dameligaen i Moss. En av 
våre spillere deltok og vant i første runde av 
«trikseVM» i regi av Homeless World Cup, 
som var et substitutt for VM som ble avlyst.  

Gjennom året har det vært lite smitte i 
Møre og Romsdal, og vi har derfor unngått 
de langvarige nedstengingene og har kunnet 
fortsatt med treninger. Gjennom store deler 
av året har vi hatt treninger med avstand 
som øvelser, «koronafotball» inndelt i soner, 

fotvolleyball og trappetrening. Vi var ned
stengt i starten av pandemien i mars/april, 
men etter dette har vi variert på å ha to 
 treninger/kontaktpunkt per uke. 

Øvrige aktiviteter: Årets store tur gikk i 
2020 til Lom og Galdhøpiggen i stedet for 
til NM. Sammen med Hveita United besteg 
vi NordEuropas høyeste fjell og fikk også 
prøve zipline over en foss. Andre  aktiviteter 
har vært bading og buldring. Høsten 2020 
fikk vi nytt klubbhus og har brukt tid 
sammen i små grupper til å pusse opp og 
gjøre klart klubbhuset til bruk. Vi hadde 
julebord for alle våre spillere.  

Antall deltakere: 846 
Antall unike deltakere: 20 
Antall treninger: 89 (inkl. sosiale samlinger) 
Antall kamper: Ca. 20  
Antall frivillige: 1 
Antall frivilligetimer: 120 
Samarbeidspartnere: Siff/Hessa idrettslag 

trener: chau lee, lagleder: kristine hurlen 
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harstad og narvik 

2020 ble et spesielt år også for Armeen 
Harstad. Laget deltok i «Slaget om Norge» 
på Stiklestad i januar, damene deltok i 
dameligaen, og én spiller ble tatt ut på lands
laget og har vært på landslags samlinger. 
En  spiller deltar på dommerlinjen ved 
Akademiet, og trener og spillere har holdt 
foredrag for ansatte i ROPtjenesten og 
verne pleierstudenter. I samarbeid med 
universitetet i Tromsø har vi hatt to master
studenter fra University of Ghana i praksis, 
som har deltatt på aktiviteter med laget. 

Vi startet umiddelbart opp treninger så snart 
smittevernreglene tillot det, og har trent 
med avstand og gjeldende regler to ganger 
i uken siden april/mai. NRK laget innslag 
på sin riksdekkende nyhetssending 19. mai 
fra treningsfeltet vårt, og statsminister Erna 
Solberg møtte laget da hun gjestet Harstad 
på sommeren. Noen treninger har foregått 
med bare fem tillatte deltakere, mens andre 
treninger har blitt gjennomført i skogen 
rundt et bål. Vi er glad for at vi har klart å 
opprettholde aktiviteter gjennom hele året, 
selv om det for mange har vært vanskelig å 
motivere seg uten et mål som for  eksempel 
NM å trene mot. 

Vi har ved hjelp av tidligere spillere etablert 
et gatefotballag i Narvik. Armeen Narvik 
har vært i Harstad på treninger, og lagene 
skal samarbeide om treningsgrupper og 
turneringer. Begge lag administreres fra 
Harstad. 

Vi har hatt dialog med andre gatelag i 
nord (Tromsø, Bodø, Sortland, Mo) for 
en egen nordnorsk liga, i samarbeide med 
Fotballstiftelsen og Kirkens Bymisjon.  

Harstad:
Antall unike deltakere: 25 
Antall treninger: 2–3 pr uke, snitt på  
9 spillere 
Antall frivillige: 6 
Turneringer: Deltatt på 1 utenbys 
 turnering (Stiklestad), arrangert 4 egne 
gatefotballturneringer 

Narvik:
Antall unike deltakere: 12 
Antall treninger: 1–2 pr uke, snitt på  
6 spillere 
Antall frivillige: 3 
Turneringer: Deltatt på 1 turnering  
i Harstad

trenere: arnt børge trane, helge dahlberg og julie c. håland 
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landslaget og akademiet 

Landslaget i gatefotball består hvert år av 12 
herrespillere og 12 damespillere  rekruttert 
fra lokale gatefotballlag i Norge. Disse del
tar vanligvis på fire landslagssamlinger og 
representerer Norge i Nordisk mesterskap og 
Homeless World Cup (VM).  

Akademiet er et lederutviklingsprogram 
for dommere, trenere og ledere innen 
Frelsesarmeens gatefotball som varer ett 
 skoleår på deltid. Akademiet består av 15–20 
deltagere, som oftest tidligere og nåværende 
gatefotballspillere, med lederpotensial. 

På grunn av pandemien klarte vi ikke å 
gjennomføre alle planene vi hadde lagt. For 
landslagets del ble alle turneringer avlyst. 
Men vi fikk gjennomført en tredagers 
 samling for både herre og damelandslaget på 
Jeløy i september. Dessuten gjennomførte vi 
et planleggingsseminar med støtteapparatet. 

For Akademiets del fikk vi gjennomført 
første modul 16.–18. oktober. I tillegg har 
Akademiet laget et enkelt elæringsprogram 
med treningstips som ble lagt ut på Facebook 
i løpet av sommeren. I forlengelsen av dette 
utviklet vi dessuten et eget reglement for 
gatefotball – coronaball (eller «korona
fotball») – som ivaretar fysisk distanse under 
spill, slik at treninger og kamper kan gjen
nomføres uten «full kontakt». 

Antall deltakere: 24 på landslaget + 16 på 
Akademiet 
Antall unike deltakere: 24 + 16 
Antall frivillige: 5 (Støtteapparatet på 
landslaget) 
Antall frivilligetimer: 5 x 30 timer  
Samarbeidspartnere: Helsedirektoratet 
bevilger tilskudd og New Balance sponser 
utstyr 

landslagssjef og leder for akademiet: rune r. isegran 
instruktører på akademiet: adil leite og jostein liebich  
landslagets støtteapparat: signe haukvik haugen, tine johansen, anne cathrine johansen, 
leif erik marswall, jostein liebich og steinar sørlie
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pedalkraft
Hovedmålgruppen er personer over 18 år 
som har eller har hatt utfordringer knyttet 
til rus, bostedsløshet, psykiske lidelser, sosial 
isolasjon og/eller andre marginaliserende 
 faktorer. Blant klubbens medlemmer finner 
vi også medlemmer og ansatte i Frelsesarmeen 
– og andre som rett og slett føler seg hjemme 
i miljøet og har lyst til å sykle sammen. 

Formell oppstart av Pedalkraft skjedde under 
første planlagte samling på Jeløy ressurs senter 
i august. Samlingen ga mange fine svar når 
det gjaldt spørsmål om behov, organisering, 
fysisk form – og ønsker fra deltagerne om 
videre utvikling. Neste mål skulle være en 
samling på Lillehammer i november med 
fokus på ernæring, og treningsformer som 
digitalt kan knytte medlemmer sammen også 

ved trening innendørs (Zwift). Da denne 
samlingen ble avlyst, ble det avgjørende 
for motivasjonen å tilrettelegge for et godt 
 rogram for 2021 som medlemmene kunne 
se frem imot. Vi la også ned et stort arbeid i 
å framskaffe leverandøravtale på sykler, verve 
medlemmer og utarbeide konsepter som 
Hjelperytter for Pedalkraft. En grafisk platt
form ble ferdigstilt på høsten, og  arbeidet 
med en Nordkapp–Lindesnestur i 2021 
startet for fullt. 

Øvrige aktiviteter: Turer, spinning, kafé besøk 
og oppsøkende virksomhet er foretatt på ulike 
vis lokalt. Enkelte har sett på muligheter for 
verksted, budvirksomhet og alternative måter 
der sykling er fellesnevneren. 

nasjonal koordinator: jan aasmann størksen 

frisk seilas 
Frisk seilas er en seilaktivitet der  mennesker 
som har eller har hatt rusproblemer og/
eller psykiske lidelser gis ukentlig opp læring 
i regattaseiling. Deltakere tilknyttet ulike 
aktivitets tiltak samles lokalt og  reiser til Moss 
og deltar på seilundervisning. Deltakerne 
løftes ut av et krevende hverdagsliv og får 
mulighet til å lære seg noe nytt og om veltende 
som krever høyt fokus og lagarbeid. Seilingen 
introduserer deltakerne til et nytt miljø, noe 
som skaper fine møter  mellom ulike miljøer. 

Frisk seilas har klart å gjennomføre  aktiviteter 
uten lange perioder med nedstengning, på 
tross av pandemien. Ved sesongstart etter 
påske 2020 var vi tidlig ute med smit
tevernstiltak som munnbind, hansker og 
Antibac, samt et strengt regime for skifting 
av seiltøy, plassering i båt, desinfeksjon og 
avstand. Dermed kunne vi tilby aktivi
teten for  deltakerne i en målgruppe som 

trengte dette ekstra i en periode med eller 
få  konstruktive tilbud, og med begrenset 
mulighet for  sosialisering. En stor andel av 
deltakerne er i risikogruppen helsemessig, 
derfor har vi  måttet være ekstra nøye i vår 
aktivitet. Ettersom det har vært begrenset 
med andre muligheter, har denne aktiviteten 
er ekstra verdsatt. 
 
Som en del av smittevernet har vi begrenset 
sirkulasjonen av deltakere. De som har vært 
med fra starten i 2020, har hatt til budet 
om deltakelse gjennom året, og plassene 
har vært fylt med få unntak. I arbeidet med 
mål gruppen er vi spesielt fornøyde med 
at deltakerne har kommet  kontinuerlig 
( ukentlig) til samlingene, de kommer 
seg «opp om morran», møter til tiden og 
k ommer til  aktiviteten. Det er vanligvis ikke 
lett å få til med denne målgruppen, men er 
et flott resultat vi er stolte av. 

trenere: jan steven johannesen, knut erlend hjorth-johansen 
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Rusreformen
19. desember 2019 mottok helse- og 
omsorgsminister Bent Høye «NOU 2019:26. 
Rusreform – fra straff  til helse» fra rusreforms-
utvalget. NOU-en var ute på en omfattende 
høringsrunde i 2020 og Frelsesarmeen var 
med i høringsrunden og ga sitt svar: 

Frelsesarmeen støtter intensjonen i 
rusreformen om å flytte samfunnets 
reaksjoner for bruk av illegale rusmid-
ler fra straff  til hjelp. Vi ønsker likevel å 
løfte fram enkelte bekymringer  knyttet 
til modellen som reformutvalget har 
lagt fram. 

Frelsesarmeen støtter intensjonen i rus-
reformen om å flytte samfunnets reaksjoner 
for bruk av illegale rusmidler fra straff  til 
hjelp. Vi mener likevel at det er viktig å ha 
fokus på å opprettholde noen av virkemid-
lene som medvirker til at vi etter europeisk 
målestokk har relativt lavt rusbruk i Norge. 

Videre vil det være viktigere enn tidligere 
å opplyse tydelig om rusmidlers skadelige 

effekt. Frelsesarmeen mener at en vel lykket 
rusreform må ha et klart og omfattende 
fokus på forebygging og informasjon, med 
hensiktsmessige reaksjoner på avdekket 
bruk av illegale rusmidler. Samtidig er det 
avgjørende at det kommuniseres tydelig at 
narkotika er ulovlig, også etter rusreformen.  

Administrative reaksjoner/
differensiert hjelp 
Frelsesarmeen er bekymret for at rus-
reformen vil føre til lavere terskel for 
eksperimentell og rekreasjonell bruk av 
narkotika, med påfølgende økning i bruk. 
En slik økning vil gi negative konsekvenser 
for folkehelsen generelt, med en økning av 
personer som blir avhengige med de skade-
virkningene det kan få for dem.  

Det er viktig at rusreformen tar inn i seg 
muligheten for differensierte reaksjoner for 
brukere etter hva slags rusbruk det er snakk 
om – førstegangsbrukere og mennesker 
med en etablert rusavhengighet har for-
skjellige utfordringer og må møtes deretter. 
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Dette innebærer for eksempel at en første-
gangsbruker sannsynligvis vil ha mer behov 
for veiledning enn helsehjelp, mens et men-
neske med etablert rusavhengighet vil ha 
større behov for oppfølging og helsehjelp. 
Vi anbefaler derfor at Helsedirektoratet får 
i oppdrag å utarbeide gode brukerveiledere 
for hvordan de kommunale rådgivningsen-
hetene skal møte de ulike gruppene. 

En avkriminalisering slik den frem-
stilles i reformutvalgets forslag innebærer 
ingen form for sanksjoner, heller ingen 
 registrering som får konsekvens for rulle-
blad etc. Konsekvensen av dette kan være 
at enkelte yrker, med behov for vandels-
attest etter dagens modell, ikke vil kunne få 
informasjon om bruk av illegale rus midler. 
Frelsesarmeen mener at eksperimentell, 
begrenset bruk av rusmidler tidligere i livet 
ikke skal være diskvalifiserende, men det må 
opprettes muligheter for at arbeidsgivere 
kan gi tettere oppfølging av personer med 
rushistorikk. For ungdom er det positivt at 
avkriminalisering gir økt mulighet til å gjøre 
feil uten at det får konsekvenser for resten 
av livet. Feilskjær tidlig i livet bør ikke være 
utslagsgivende for muligheter til yrkesvalg 
eller utdanning senere. Det vil imidlertid 
være yrker der rusbruk er en risikofaktor, 
og som vil ha behov for strengere kontroll 
av ansatte. Det må det være muligheter for. 

Kommunal kapasitet – hensikts messig 
rådgivningstjeneste og oppsøkende 
virksomhet 
Frelsesarmeen har tro på at gode rådgivnings - 
tjenester kan gi riktig og hensiktsmessig hjelp. 
Vi mener at det er viktig å  reflektere over at 
reformutvalgets modell kan føre til at flere 
kommer i kontakt med hjelpe apparatet. Det 
er en forutsetning for en vellykket reform 
at kommunenes kapasitet styrkes til dette 
arbeidet. En opprustning av forebyggende 

tjenester, skolehelsetjenester og barnever-
nets beredskap er etter Frelsesarmeens 
erfaring avgjørende for at samfunnet skal 
kunne møte eksperimentelle, unge brukere 
av illegale rusmidler på et tidlig og avgjø-
rende tidspunkt. 

Barnevernstjenestene er allerede i dag 
under kapasitetspress. Om barnevernet blir 
ilagt ytterligere ansvar/arbeidsoppgaver 
i for bindelse med gjennomføring av rus-
reformen er det avgjørende at ekstra midler 
tilføres. 

Frelsesarmeen mener at rådgivnings tjenesten 
som bygges i kommunene bør være en selv-
stendig tjeneste, som ikke  ligger under NAV. 
Det skal være en tjeneste som skal være en 
reell bistand til å finne relevant hjelp, og bør 
ikke sitte med maktmidler dersom reform-
utvalgets intensjon om avskaffelse av straff  
for bruk av illegale rusmidler skal tas på alvor.  

Vi er videre bekymret for at små  kommuner 
vil ha begrenset mulighet til å finne rele-
vant kompetanse til å bygge opp gode 
rådgivningsenheter. 

Frelsesarmeen er bekymret for dem som 
sier nei til rådgivningssamtalen. Vi er 
bekymret for om kommunenes rådgivende 
enhet vil ha tid/kapasitet/fokus på opp-
søkende virksomhet ved uteblivelse fra 
rådgivningssamtaler. Derfor mener vi at 
regelen skal være at rådgivingsenheten skal 
oppsøke vedkommende ved manglende 
oppmøte, med mindre det foreligger gode 
grunner for å la være. Dette i motsetning til 
reformutvalgets forslag om at de kan opp-
søke dem som ikke møter opp.  

Terskelverdier – noe høye? 
Vi registrerer at det har vært en del  diskusjon 
rundt terskelverdiene som er foreslått av 
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reformutvalget. Vi ønsker ikke å gå inn på å 
anbefale konkrete terskelverdier, men opp-
lever at terskelverdiene er satt noe høyt. Vi 
ønsker derfor en bredere utredning av disse 
før endelige terskelverdier fastsettes.  

Presisering av politiets rolle 
Frelsesarmeen deler utvalgsmedlem Swahns 
bekymring for at politiet ved innførelsen av 
en modell etter rus reformsutvalgets inn-
stilling vil bruke færre ressurser på avdekking 
av bruk og besittelse av  narkotika. Han peker 
på erfaringer fra Portugal som underbygger 
dette. Vi mener det er essensielt at politiet 
fortsatt har fokus på avdekking av bruk av 
narkotika, spesielt for å kunne muliggjøre 
tidlig intervensjon hos barn og unge, men 
også for at  politiet skal kunne sikre informa-
sjonstilgang fra denne gruppen. Vi anbefaler 
derfor en konkret instruks som pålegger de 
ulike politidistriktene å opprettholde arbeid 
med fokus på avdekking.  

Avkriminalisering og forebygging 
Frelsesarmeen opplever bruk av  begrepet 
«avkriminalisering» som problematisk. 
Frelsesarmeen deler utvalgsmedlem 
Swahns bekymring om at betegnelsen kan 
vanskelig gjøre kommunikasjonen om at 
bruk og besittelse av narkotika til eget bruk 
er ulovlig. Vi deler Swahns bekymring for at 
summen av samfunnets signaler kan tolkes 
dithen at bruk av narkotika nå er lovlig. En 
slik tolkning kan også påvirke be folkningens 
tilbøyelighet for å prøve narkotika for  første 
gang. Frelsesarmeen vil derfor foreslå at 
begrepet ikke benyttes i rusreformen.  

Ved gjennomføring av en slik reform vil 
det være nødvendig å styrke det fore-
byggende arbeidet for å motvirke økt bruk 
av narkotika hos befolkningen generelt, 
men blant ungdom spesielt. Det er viktig 
at det opprettes gode forebyggende tiltak. 

Dette kan innbefatte holdnings kampanjer, 
undervisningsopplegg i skolen etc. Dette 
vil innebære økte kostnader for kom-
muner og stat. Frelsesarmeen mener at 
skolehelsetjenesten, rådgivningstjenesten 
og barnevernet må styrkes til å ivareta deler 
av dette arbeidet.  

Utvalgsleder Torgersen uttalte på Fagrådets 
høringskonferanse 30.01.20 at dette ikke 
er en reform som løser årsakene til at 
 mennesker velger å ruse seg. Det  viktigste 
arbeidet på rusfeltet er forebyggende 
arbeid, og det må vektes i rusreformen og 
styrkes gjennom øremerkede midler. 

Oppsummering 
Å flytte samfunnets reaksjon på bruk av 
illegale rusmidler fra straff  til helse er en 
god ting. Vi stiller oss bak reformutvalgets 
forslag til denne endringen. Frelsesarmeen 
ønsker i utgangspunktet en differensier-
ing som ivaretar «de unge» og «tunge.» Vi 
ser at en reform som skal gjelde alle - med 
forholdsvis like reaksjoner - ikke klarer å 
ivareta de ulike gruppene. 

En slik reform vil likevel føre med seg 
enkelte uoversiktlige konsekvenser. Å 
gjennom føre en slik reform vil kreve en 
endring i og oppjustering av en rekke andre 
 tjenester innenfor stat og kommune. Vi 
ser behov for at det tilføres midler til å 
opprette skikkelige rådgivingstjenester i 
kommunene, en styrking av barnevernet 
og økte tilskudd til forebyggende innsats, 
blant annet  gjennom skolehelsetjenesten. I 
tillegg vil en slik reform kreve økte tilskudd 
til behandlingsplasser og ettervernstiltak, 
for å unngå «køer» og tilbakefall.  

Oslo 31.03.20 
Lindis Evja 
Sosialsjef  
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Frelsesarmeen har startet sitt helt egne budbilfirma.  
Vi har blitt med De ti bud på jobb – alltid på farten mellom de 

som trenger dem. 

Tekst: Emmaline Sophie Hekneby   Fotograf: Petter Berntsen

Underveis med  
De ti bud 

Morgensola trenger igjennom over Oslos 
gater, og sommervarmen har så smått 
begynt å trekke seg ut av lufta. Budbilen 
styrer over trikkeskinnene og svinger 

inn på veien mot Urtegata. I førersetet sitter Øivind 
Giil (49) og nikker i takt med musikken som spilles 
på radioen. Han er kjøreleder i De ti bud og har alle- 
rede levert og hentet varer for ulike institusjoner  
siden klokka seks i dag morges. Frelsesarmeens mat-
vogn er festet bakpå budbilen, og snart skal opp mot 
300 ferdigsmurte matpakker deles ut til sultne krop-
per på Elgsletta.  

– Jeg trives veldig godt i jobben og får møte så  
mange hyggelige mennesker hver eneste dag. Man blir 
godt kjent med folk som sjåfør i et budbilfirma, sier 
Øivind. 

De ti bud er budtjenesten til Frelsesarmeens rus- 
omsorg, og består av tre sjåfører og daglig leder Jorunn 
Mathisen. Firmaet startet opp i januar i fjor og frakter 
mat for sentralkjøkkenet, samt kjører søppel og flytte- 
lass for institusjoner i rusomsorgen i Oslo og omegn. 
De henter og bringer også pakker for eksterne firmaer, 
og har ulike oppdrag for Fretex. I dag kjører De ti bud 
en liten varebil, en stor varebil og en 3,5 tonn lastebil 
med mulighet for transport av pallegods.  

 
Lastet med lapskaus  
Øivind rygger matvogna inn på den faste plassen i 
parken og kobler den av budbilen. Det er allerede flere 
som har møtt opp og venter tålmodig på at klokka skal 

bli ti. Raskt og effektivt bæres maten inn i vogna, hvor 
de ansatte gjør maten og vogna klar til servering. De 
ti bud kjører videre til sentralkjøkkenet på Heimen, 
Frelsesarmeens botilbud for rusavhengige, for å kjapt 
hente varmmat som også skal deles ut fra matvogna.  

Kjøkkensjef Knut Saraby (61) kommer ut med et 
sort forkle godt festet rundt magen og tørker sine godt 
brukte kokkehender med en klut. Han har jobbet på 
Heimen i tolv år, og i åtte av dem har han vært kjøk-
kensjef. Tidligere har han både jobbet som kokk på 
restaurant og privat, før det vokste fram et ønske om å 
arbeide på Frelsesarmeens sentralkjøkken.  

På kjøkkenet lages det mellom 250 til 500 mat- 
pakker og 150 varme måltider hver dag, syv dager i 
uka. Det hender de kommer i tidsklemma, og da er det 
essensielt med et godt samarbeid med De ti bud. 

– Øivind her er på tilbudssiden og stiller alltid 
opp, sier han og klapper «første bud» Øivind på skul-
deren. Rett før klokka ti er de tilbake på Elgsletta, og 
det har dannet seg lang kø foran matvogna. Dørene 
på budbilen åpnes, og lukten av varm lapskaus sprer 
seg over parken. Enda flere trekker inn mot vogna, det 
er mange som er avhengige av å få utdelt mat her til 
samme tid hver dag. 

Øivind kom inn i Frelsesarmé-miljøet i 2016 som 
pårørende. Broren hans har lenge vært tung rusmis- 
bruker, og det var da Øyvind bodde i Bergen, at han kom 
inn i gatefotballen – først som spiller og så som trener.  
Øyvind har en tidligere karriere som profesjonell fot- 
ballspiller i Tsjekkia, noe han beskjedent bekrefter. 

Sigurd Larsen er selv tidligere rusavhengig. Han gir gatefotballen og Frelsesarmeen æren for at han i dag er fri fra rusen og har en jobb han trives veldig godt i.

DE TI BUD

• De ti bud startet 
i januar 2019 og 
kjører syv dager i 
uka.

•  De frakter det aller 
meste for både 
interne og eksterne 
kunder. 

•  I dag har De ti bud 
to varebiler og en 
lastebil.

•  Booking gjøres på 
nett, og har du 
spørsmål om priser 
og transportmulig-
heter kan du kon-
takte Øivind Giil på 
epost: oivind.giil@
frelsesarmeen.no

Se filmen her.
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på radioen. Han er kjøreleder i De ti bud og har alle- 
rede levert og hentet varer for ulike institusjoner  
siden klokka seks i dag morges. Frelsesarmeens mat-
vogn er festet bakpå budbilen, og snart skal opp mot 
300 ferdigsmurte matpakker deles ut til sultne krop-
per på Elgsletta.  

– Jeg trives veldig godt i jobben og får møte så  
mange hyggelige mennesker hver eneste dag. Man blir 
godt kjent med folk som sjåfør i et budbilfirma, sier 
Øivind. 

De ti bud er budtjenesten til Frelsesarmeens rus- 
omsorg, og består av tre sjåfører og daglig leder Jorunn 
Mathisen. Firmaet startet opp i januar i fjor og frakter 
mat for sentralkjøkkenet, samt kjører søppel og flytte- 
lass for institusjoner i rusomsorgen i Oslo og omegn. 
De henter og bringer også pakker for eksterne firmaer, 
og har ulike oppdrag for Fretex. I dag kjører De ti bud 
en liten varebil, en stor varebil og en 3,5 tonn lastebil 
med mulighet for transport av pallegods.  

 
Lastet med lapskaus  
Øivind rygger matvogna inn på den faste plassen i 
parken og kobler den av budbilen. Det er allerede flere 
som har møtt opp og venter tålmodig på at klokka skal 

bli ti. Raskt og effektivt bæres maten inn i vogna, hvor 
de ansatte gjør maten og vogna klar til servering. De 
ti bud kjører videre til sentralkjøkkenet på Heimen, 
Frelsesarmeens botilbud for rusavhengige, for å kjapt 
hente varmmat som også skal deles ut fra matvogna.  

Kjøkkensjef Knut Saraby (61) kommer ut med et 
sort forkle godt festet rundt magen og tørker sine godt 
brukte kokkehender med en klut. Han har jobbet på 
Heimen i tolv år, og i åtte av dem har han vært kjøk-
kensjef. Tidligere har han både jobbet som kokk på 
restaurant og privat, før det vokste fram et ønske om å 
arbeide på Frelsesarmeens sentralkjøkken.  

På kjøkkenet lages det mellom 250 til 500 mat- 
pakker og 150 varme måltider hver dag, syv dager i 
uka. Det hender de kommer i tidsklemma, og da er det 
essensielt med et godt samarbeid med De ti bud. 

– Øivind her er på tilbudssiden og stiller alltid 
opp, sier han og klapper «første bud» Øivind på skul-
deren. Rett før klokka ti er de tilbake på Elgsletta, og 
det har dannet seg lang kø foran matvogna. Dørene 
på budbilen åpnes, og lukten av varm lapskaus sprer 
seg over parken. Enda flere trekker inn mot vogna, det 
er mange som er avhengige av å få utdelt mat her til 
samme tid hver dag. 

Øivind kom inn i Frelsesarmé-miljøet i 2016 som 
pårørende. Broren hans har lenge vært tung rusmis- 
bruker, og det var da Øyvind bodde i Bergen, at han kom 
inn i gatefotballen – først som spiller og så som trener.  
Øyvind har en tidligere karriere som profesjonell fot- 
ballspiller i Tsjekkia, noe han beskjedent bekrefter. 

Sigurd Larsen er selv tidligere rusavhengig. Han gir gatefotballen og Frelsesarmeen æren for at han i dag er fri fra rusen og har en jobb han trives veldig godt i.

DE TI BUD

• De ti bud startet 
i januar 2019 og 
kjører syv dager i 
uka.

•  De frakter det aller 
meste for både 
interne og eksterne 
kunder. 

•  I dag har De ti bud 
to varebiler og en 
lastebil.

•  Booking gjøres på 
nett, og har du 
spørsmål om priser 
og transportmulig-
heter kan du kon-
takte Øivind Giil på 
epost: oivind.giil@
frelsesarmeen.no

Se filmen her.
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Får hjelpe andre 
Turen bærer videre til Linderud gård, der Sigurd  
Larsen (41), sjåfør i De ti bud, kjapt lemper av rent  
arbeidstøy og matpakker til tidligere og aktive 
rusavhengige som har fått arbeidspraksis der gjennom  
Jobben. 

– Sånn, da må vi videre, ses i morgen! sier «andre 
bud» Sigurd og vinker mens han setter seg inn i bud-
bilen igjen. 

Sigurd har selv vært rusavhengig tidligere. Han gir 
gatefotballen og Frelsesarmeen æren for at han i dag 
er fri fra rusen og har en jobb han trives veldig godt i. 

– Jeg ruset meg hver dag fra 17-årsalderen til jeg 
var 30 år. Reisen ut av det har vært lang, sier han, og  
trommer lett med fingertuppene på rattet. 

Det var i 2011, da Sigurd var på et rehabiliterings-
senter, at han ble introdusert for Frelsesarmeens gate-
fotball gjennom en bekjent. Han trivdes så godt at han 
i 2012 var med å spille NM i Tromsø, og da han kom 
hjem igjen fikk han tilbud om en 20 prosent stilling 
som fotballtrener. Men det var gjennom erfaringen  
han har som tidligere lagersjef for Bring, og «opp- 
arbeidet arbeidspraksis innen bil» i Frelsesarmeen, at 
Sigurd fikk tilbudt jobb som sjåfør for De ti bud i april i 
fjor. Lav musikk spilles i bakgrunnen mens Sigurd øker 
farten og suser videre.  –  Jeg liker at jeg møter så mange 
fine folk gjennom dagen og at det er så variert arbeid. 
Det er ikke en eneste dag jeg står opp om morgenen og 
gruer meg til å gå på jobb, sier han. 

Det er spesielt én situasjon som har betydd mye for 
Sigurd. Det var en dag kjøkkenet hadde laget for mange 
bagetter for Linderud gård, og det var mye til overs. 

Han begynte å tenke på hvem som kunne fått glede av 
dem, og delte ideen han fikk med sentralkjøkkenet. 

– Jeg tok med resten av bagettene til Elgsletta og 
delte dem ut til mennesker der. Det var helt spesielt 
å bli møtt av slitne ansikter som lyste opp når de fikk 
mat. En veldig god følelse, sier han og smiler. 

Nå hjelper Sigurd det miljøet han selv har vært en 
del av. 

Budbilene svinger av E6 og kjører inn mot Elevator 
for å levere mat. Elevator er Frelsesarmeens institusjon 
for innsatte som får fullføre siste del av fengselsstraf-
fen sin der. Sigurd og Øivind bærer inn maten og  
hopper tilbake i hver sin bil for å kjøre videre. 

Åpent for oppdrag 
I bilen til Øivind plinger det stadig på telefonen. 

– Noen ganger må jeg stoppe og gjøre litt kontor- 
arbeid i bilen, sier han og peker på datamaskinen han 
har med seg. 

Eposter og bookinger tikker inn. Nye ordre skal 
bekreftes. 

– For å drive en budtjeneste, må man ha et godt  
system, sier han og viser frem programmet de bruker. 

Det var gjennom Øivinds lange bakgrunn innen 
logistikk at han fikk bidra i oppstarten av De ti bud. 
De har iverksatt logistikksystemet FRAKT24 for 
enklere håndtering av bestillinger, inklusive spor-
ing av sendinger og digital signering for kunden. 
Sjåførene har egen app på telefonen, som brukes for  
enklere håndtering av flere sendinger.  

Budbilene kjører oppover mot Montebello, hvor de 
svinger inn til The Sign On Company og blir møtt av 

Sigurd har ikke latt de vanskelige årene av livet stoppe ham fra  å kjempe for en god fremtid. Han trives i jobben i De ti bud og har fått seg kjæreste. – Jeg 
har fortsatt noen utfordringer i livet som alle andre, men det går i riktig retning og jeg har det veldig bra, sier han og smiler.

– Jeg ruset 
meg hver dag 

fra 17-årsalde-
ren til jeg var 
30 år. Reisen 
ut av det har 

vært lang.

Sigurd Larsen,
sjåfør i De ti bud
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nydelig utsikt over byen. Fjorden er dyp blå og øyene 
grønne. Små båter styrer unna et cruiseskip som skal 
legge til kai. Oslo flotter seg i dag.  – Hei, hei, hilser  
Runar Falstad, og åpner døren til varemottaket. 

Øivind og Sigurd bærer raskt og effektivt inn tunge 
pappesker. I dag har De ti bud opparbeidet seg seks  
eksterne kunder, og Sign On var den aller første. De 
har samarbeidet med Frelsesarmeen i mange år, og det 
er Jobben-tiltaket som står for logomerkingen på alle 
mulige varer, som gryter, pappkrus, penner, capser, 
luer og mer. I fjor sommer ble Sign On også kunder av 
De ti bud. 

– Det er veldig hyggelig å bruke dem, de er profe- 
sjonelle, jobber effektivt og er konkurransedyktige. Vi 
får også veldig gode tilbakemeldinger av våre kunder 
igjen, som de leverer til, sier han. 

Målet for De ti bud er at de skal bli selvfinansiert, 
og de ser muligheter for det nå som behovet og etter-
spørselen har økt. De kjører alt fra brev, småpakker 
og paller. Per i dag har de kapasitet til å ta på seg flere 
oppdrag, og de håper at de etter hvert skal kunne bli 
eneste aktør som transporterer for Frelsesarmeen. De 
er stolte av sitt lille budbilfirma og jobber iherdig med 
at dette skal bli en suksesshistorie i Armeén. 

Det smeller når bakdøra på budbilen lukkes igjen og 
De ti bud skal videre. Med et spøkefullt glimt i øyet del-
er Øivind et slagord han synes de kunne hatt i firmaet: 

– «Du skal ikke ha andre bud enn meg.» 
Han smiler bredt, setter seg inn i bilen og fortsetter 

dagen med Fetsund som neste stopp. ▪ 

Bilde i midten, fra venstre: Øivind Giil, Runar Falstad og Sigurd Larsen. Runar Falstad i firmaet The Sign On Company, forteller om det gode samarbeidet han 
har med De ti bud, og hvor fint det er å støtte en bedrift som både er dyktige og som gjør så mye godt for andre. Bilde t. h.: Sigurd jobber raskt og effektivt når 
han laster mat og andre varer inn og ut av varebilen.
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Frelsesarmeens nye foodtruck har inntatt veiene, med god hjelp fra velvillige 
sponsorer. Nå kan Frelsesarmeens rusomsorg servere både varm og kald mat, 
selv om flere vanlige tilbud må holde stengt. 
Tekst: Stine Frimann   Foto: Kristianne Marøy

– Vi har lenge ønsket oss en ny food truck. 
Vi har sett et behov for å kunne være mer 
fleksible med matservering, både i rusom-
sorgens oppsøkende tjeneste og på for- 
skjellige arrangementer i Frelsesarmeen, 
forteller leder for Frelsesarmeens rusom-
sorg region sør, Frode Woldsund.  

Under koronakrisa har behovet blitt 
ekstra merkbart. Frelsesarmeens bo- og 
omsorgstilbud og behandlingssteder har 
fortsatt å drive omtrent som før. Lavters- 
keltilbudene i rusomsorgen derimot, som 
Fyrlyset i Oslo, har måttet stenge midler- 

tidig. Dermed mistet mange brukere vik-
tige tilbud. 

– Vi har jo suppebussen, men erfarin-
gene er at den er for stor til å reise rundt 
med. Det har også vist seg vanskelig å finne 
nok folk som har førerkort for buss, for- 
klarer Woldsund. 

 
Viktige sponsorer 
Frelsesarmeens rusomsorg tok i bruk en 
gammel tilhenger da koronakrisa brøt ut. 
Den fungerer som en liten kantinevogn, 
og har gjort at de har kunnet dele ut mat- 

Mobil mathjelp
Den nye food trucken gjør at Frelsesarmeen kan være mer fleksible med matservering, ikke minst i rusomsorgen. F.v.: Marianne Groven, sponsor- og nærings- 
livskontakt i Frelsesarmeen; Birger Grøn, daglig leder i DeLaval Norge; og major Wenche Walderhaug Midjord, leder for Frelsesarmeens rusomsorg. 

pakker til rundt 300 mennesker daglig. 
Men tilhengeren er ikke egnet for trans-
port og servering av varm mat. 

– Den er også i dårlig stand nå. Vi har 
lappet den sammen, men den synger på 
siste verset.  

Woldsund meldte derfor inn behovet 
for en food truck, og etter bare en ukes 
tid hadde velvillige sponsorer sørget for  
finansiering. 

– Vi fikk inn en donasjon på rundt 
500.000 kroner fra DeLaval, og etter 
hvert også en del fra Mars Multisales  
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Food trucken er 
spesielt tilpasset 
Frelsesarmeens 
behov, og kan brukes 
til både å lage og 
servere varm og kald 
mat. 
(Foto: Kristianne 
Marøy)

Nordic. Vi hadde allerede fått 500.000 fra 
dr. Burwood, og alle tre syntes food truck-
en var en god måte å bruke pengene på, 
forteller sponsor- og næringslivskontakt i 
Frelsesarmeen, Marianne Groven. 

Birger Grøn er daglig leder i DeLaval 
Norge, som er en del av Tetra Laval 
gruppen. Han forteller at Tetra Laval på 
verdensbasis har delt ut 100 millioner 
kroner til veldedige organisasjoner under 
koronakrisen. I Norge valgte de å støtte 
Frelsesarmeen, fordi de ønsker å hjelpe de 
aller svakeste. 

– Jeg bor selv i Oslo og har sett hvordan 
ting har utviklet seg her. Det er mange flere 
enn før som søker hjelp. De som er i jobb 
kommer jo stort sett greit gjennom det 
og har en del garantier fra staten. De aller 
svakeste, som de rusavhengige, har ingen- 
ting. Frelsesarmeen gjør en veldig god 
jobb for disse gruppene, og bruker lite på 
administrasjon, slik at pengene går til dem 
som trenger det. Det var viktig for oss, for-
teller han. 

DeLaval i Norge hadde 500.000 kroner 
til utdeling og bestemte seg for å gi alt til 
én organisasjon istedenfor å spre det ut på 
flere. 

– Vi tenker en stor sum kan utrette 
mer enn flere mindre. Frelsesarmeen gjør 
et veldig bra arbeid hver dag, og det er vi 
glade for å støtte, sier han. 

 
Mange bruksområder 
Den nye bilen er spesielt tilpasset Frelses-
armeens behov. Den har et komplett kjøk-
ken og kan brukes til både å lage og servere 
varm og kald mat.  

– Under koronakrisen kommer den nok 
til å ha noen få stoppesteder sentralt i Oslo, 
men den gir oss også muligheter til å reise 
lenger ut hvis vi ser behovet for det, fortel- 
ler Woldsund. For behovet for hjelp er 
stort, og etter at koronatiltakene ble inn-
ført er det flere enn før som ber om hjelp. 

– Det er helt klart flere som henter mat 
nå enn de som normalt ville vært innom 
Fyrlyset, vi ser at flere andre grupper enn 
våre vanlige brukere kommer. Det er blant 
annet fattige tilreisende og folk som har 
fått økonomiske problemer under krisa. 
Det er enkelt å komme innom bilen vår og 
hente mat, så det kommer kanskje en del 
mennesker som ellers ville kviet seg for å 
bruke tilbudene. 

Frode Woldsund forsikrer om at food 
trucken vil komme til stor nytte også når 
koronakrisen er over.  

Gjennom hele 
Frelsesarmeens 
historie har mobile 
kantiner blitt brukt 
for å dele ut mat der 
behovet er størst.
Bildet er fra London 
under 2. verdenskrig.
(Foto: Arkiv)

– Vi har blant annet diskutert mulighet-
en for å bruke den som en vanlig food truck 
som selger mat til forbipasserende. Det 
kan være en fin måte å gi arbeidstrening og 
jobb til brukere i rusomsorgen. I tillegg vil 
vi ta den i bruk i oppsøkende virksomhet, 
særlig på kveldstid, og på ulike arrange-
menter, sier han. 

 
Gammel tradisjon 
Bilen er flunkende ny, men den står i en 
god, gammel tradisjon. Servering av mat 
fra busser, sykler og biler er like gammelt 
som Frelsesarmeen selv. Fortsatt er ulike 

food trucker med Frelsesarmé-skjold et 
kjent syn i mange land, ikke minst når 
katastrofer rammer. Mobile kjøkken blir 
brukt av Frelsesarmeen internasjonalt 
blant annet til å dele ut mat og drikke til 
hjelpearbeidere og de som rammes etter 
skogbrann, orkaner og andre katastrofer.  

I Norge begynte Frelsesarmeen utkjør- 
ing av varm suppe til Slottsparken i 1982. 

– Først brukte vi en av Fyrlysets biler 
og fraktet suppekjeler i. Så fikk vi en større 
bil, og etter hvert kom suppebussen, for-
teller Woldsund. 

For det ble etter hvert klart at en buss 
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spesielt innredet til formålet ville fungere 
bedre enn bare suppekjeler fraktet i bil. 
Like etter fikk Frelsesarmeen en henven-
delse fra programmet Oppdraget på TV2. 
Programleder Ingunn Kyrkjebø skulle 
skaffe til veie en ferdig innredet buss på 72 
timer, og de spurte hva Frelsesarmeen ville 
brukt en slik buss til hvis de ble valgt som 
mottaker. Svaret var et suppekjøkken og 
en varmestue på hjul, som kunne ta bruk-
erne bort fra gatelivet og gi et pusterom fra 
rustilværelsen. Frelsesarmeen fikk bussen, 
og den ble raskt en sentral del av Fyrlysets 
arbeid. Med den kunne ansatte og frivillige 
reise ut med varm, næringsrik suppe laget  
fra bunnen av, og møte folk der de var. 
Gatefolket visste hvor og når bussen ville 
dukke opp, og stilte seg gjerne i kø i god 
tid før den kom. Rundt bordene i bussen 
kunne gatas folk varme seg, finne noen å 
prate med og bli mette. 

– Suppebussen ble veldig viktig for 
Fyrlyset. Den ble brukt til veldig mye mer 
enn servering av mat, forteller major Njål 
Mackay Djurhuus. Han var i mange år led-
er for Fyrlyset, som er Frelsesarmeens 
gatenære kontaktsenter for rusavhengige 
i Oslo. 

– Vi brukte suppebussen til en masse 
aktiviteter! En dag i uka gikk for eksempel 
Fyrlysets bibelgruppe om bord. Vi kjørte 
deltakerne vekk fra det vante livet på gata 
og ut i naturskjønne omgivelser, forteller 
Djurhuus. 

Andre dager ble bussen til et rullende 
kunstatelier med silkemalingsgruppa om-

bord. De fikk et avbrekk fra gatelivet og 
boltret seg i farger og skaperglede. Bus-
sen tok dem rett ut i inspirasjonen, til hav, 
strand og natur. Den kjørte også rundt og 
hentet spillere på Fyrlysets fotballag, og 
sørget dermed for at alle kom seg av gårde 
til faste treninger på Ekeberg og til fotball-
cuper. Bussen har også tatt brukerne med 
på skiferie og fisketur, og fungert som et 
rullende «sosialkontor» hvor mange har 
kommet og bedt om samtaler og fått hjelp 
til å takle utfordringer i livet. 

 
Nye behov
Men etter noen år så det mørkt ut for 
Suppebussen. Da bilsakkyndige kom for 
å undersøke den, viste det seg at den ikke 
lenger var i forskriftsmessig stand, den 
var gammel og hadde bare én inngang. 
Dermed var det ikke lenger tillatt å bruke 
den, på grunn av brannvern. 

– En av brukerne våre overhørte hva den 
bilsakkyndige sa. Han gikk bort til ham og 
sa: «Hør nå her, nå skal jeg fortelle deg 
en ting: Om man steikes opp eller fryser i 
hjel, så er faktisk resultatet det samme!». 
Og så fortsatte han med dyp røst: «Og det 
er døden!» Da begynte den bilsakkyndige 
å le, og sa til meg etterpå at han ikke had-
de hjerte til å nekte oss å bruke bussen. Vi 
skulle få lov å bruke den til vi hadde klart 
å samle inn penger til en ny, ler Djurhuus. 

 Heldigvis var gode støttespillere på 
pletten den gangen som i dag.  

– Startpengene til ny buss fikk vi fra 
Saga petroleum. Frelsesarmeen hadde TV- 

– Suppebussen ble veldig viktig for Fyrlyset. Den ble brukt til mye mer enn servering av mat, forteller major Njål Mackay Djurhuus, som i mange år var 
leder for Fyrlyset. (Foto: Ranveig Nordgaard/Arkiv)

Dagens matutdeling for-
beredes i food trucken, 
og er viktig for mange. 
(Foto: Kristianne Marøy)
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aksjonen i 1995, og jeg ble invitert til å dra 
ut på en av oljeplattformene i Nordsjøen i 
den forbindelse. De fortalte at de ville gi 
150.000 kroner til TV-aksjonen, og året 
etter ga de 300.000 øremerket bussen. De 
pengene ble startkapital til den nye bussen. 
Så begynte det å «rulle», det var mange 
som var engasjerte og gjerne ville bidra til 
en ny buss.  

– Til slutt manglet vi 500.000 kroner. 
Jeg ble invitert på lunsj til investor Ola 
Mæle. Han spurte hvor mye vi manglet 
til bussen, men jeg tenkte jeg ikke kunne 
nevne et så stort beløp, det var for flaut. Vi 
gikk inn i et annet rom for å drikke kaffe 
etter maten, og han ba meg kikke under 
tallerkenen min. Der lå det en konvolutt, 
med 500.000 kroner! Jeg holdt på å dette 
i bakken, ler Djurhuus. 

Det viste seg at en av de frivillige, Leif 
Asbjørn Brenne, allerede hadde tipset 
Mæle om beløpet, og Mæle hadde ringt 
rundt til noen av sine venner for å samle 
inn pengene i tillegg til å gi selv. 

– Jeg pleier å kalle Leif Asbjørn for  
suppebussens far. Han har gjort en uvur- 
derlig innsats, forteller Djurhuus. 

Dermed ble en flunkende ny buss kjøpt 
inn fra Sverige. Den kom uten innredning, 
men ble sendt direkte til Stryn hvor den ble 
innredet spesielt til Frelsesarmeens behov. 
På vei til Oslo kjørte de innom den kjente 
kokken Arne Brimi.  

– Jeg var veldig opptatt av at suppa vi 
serverte rusavhengige skulle være god. Vi 
hadde fått hjelp av Tine med oppskriften. 

Så dro vi innom Arne Brimi så han skulle få 
prøvesmake. Brimi sto der, smakte på sup-
pa og sa at den var god. Den manglet bare 
en ting; «sjalottlauk»! smiler Djurhuus.  

Med ny buss og godkjentstempel på 
suppa, kjørte de tilbake til Oslo og Fyrlyset. 
Bussen er den samme som Frelsesarmeen 
fortsatt har. I mange år var det et mylder 
av aktivitet rundt bussen. Den er fortsatt i 

Bilde t.v.: Suppebussen har i mange år vært en viktig matstasjon og varmestue på hjul. Bilde t.h.: Leif Asbjørn Brenne (t.h.), en av de frivillige ved Fyrlyset, 
kalles «suppebussens far» på grunn av sitt store engasjement for dette gatenære arbeidet. (Foto: Kjell Håkon K. Larsen) 

–  Vi ser at flere andre  
grupper enn våre vanlige 

brukere kommer. 

Frode Woldsund,
leder for Frelsesarmeens rusomsorg, 

region sør

bruk innimellom, men samfunnet endrer 
seg og behovene er ikke alltid de samme. 
Rusomsorgen har lenge ønsket seg en min-
dre food truck med fullt kjøkken, som er 
bedre egnet til dagens behov.  

– Denne bilen kan vi egentlig kjøre hvor 
som helst i landet med når det er behov, 
den vil gi oss mye fleksibilitet, sier Frode 
Woldsund fornøyd. ▪
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Koronatiltakene har gjort at overgang fra soning til frihet har gått fra å 
være vanskelig til virkelig krise for mange. Frelsesarmeen jobber for et 

styrket tilbud til dem som kommer ut. 

Tekst: Stine Frimann  Foto: Mette Randem

Løslatt til isolasjon 

– Frelsesarmeen er veldig bekymret for 
den situasjonen innsatte er i nå. På grunn 
av koronakrisen får de ingen permisjoner, 
de får ikke besøk i fengsel verken av fami-
lie eller frivillige organisasjoner. Ingen får 
gå på jobb utenfor fengsel når det nærmer 
seg løslatelse. Disse tingene er noe av nøk-
kelen til å skape gode overganger mellom 
soning og løslatelse, sier Martine Gjørtz 
Howden. Hun er familieterapeut og pro- 

sjektleder for Mellom oss, Frelsesarmeens 
terapitilbud til innsatte og nylig løslatte 
som trenger hjelp med relasjoner.  

 
Trenger styrket tilbud 
Når tiden for løslatelse nærmer seg, får 
innsatte normalt stadig hyppigere permi- 
sjoner. En del flyttes til overgangsboliger 
der soningen er friere og minner mer om 
livet utenfor murene. 

– Siden 12. mars har det vært slik at uan-
sett hvor man er i soningen, er man i prak-
sis isolert. Det å være i overgangsbolig er 
nå omtrent det samme som å sone i lukket 
avdeling, forteller Howden. 

Hun understreker at hun har full 
forståelse for smittevernstiltakene i krimi- 
nalomsorgen, dette er en alvorlig situa- 
sjon, og da må sikkerhet og helse ivaretas 
først. 
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– Men da er det veldig viktig at vi kom-
penserer med noe annet. Det haster med å 
styrke tilbudet de innsatte får når de slip-
per ut. Organisasjonene som jobber med å 
ta imot innsatte utenfor murene må få økte 
ressurser. Med økte midler ville vi kunne 
hjulpet innsatte i et mye større omfang. 
Det vi tilbyr hjelp til, er nettopp det som 
er den store utfordringen nå: Kontakt med 
omverdenen, forteller Howden.  

Vanligvis reiser hun til fengslene for 
å ha samtaler med innsatte. Når de etter 
hvert får flere permisjoner, kommer de til 
hennes kontor på Grønland i Oslo. Det kan 
de gjøre i inntil ett år etter løslatelsen.  

– Noen innsatte opplever hyppige kon- 
flikter, eller mangler nære, stabile rela- 
sjoner. Andre har ingen relasjoner og har 
problemer med å oppsøke arenaer der de 
kan bli kjent med nye mennesker. Soning 
gjør noe med identiteten din, mange kjen-
ner mye skam og sliter med å møte nye folk 
eller finne tilbake til venner og familie som 
de har hatt et vanskelig forhold til. 

 
Stort behov for å snakke 
Mange innsatte er svært bekymret. How-
den tilbyr samtaler på telefon eller video, 
og merker at en del har et veldig stort be-
hov for å snakke. Det gjelder også mange 
av dem som har blitt løslatt under krisen. 
Noen har en jobb der hjemmekontor er 
mulig, men sliter med å bli sittende alene. 
En del løslates til permittering, og de 
mange som ikke har jobb møter et veldig 
vanskelig arbeidsmarked. I tillegg møter 
de et hjelpeapparat på sparebluss.  

– Etter hvert vil det jo kunne åpnes opp 
for flere permisjoner og mer besøk, men vi 
vet ikke når det skjer. Uansett vil det nok 
være vanskelig for innsatte å pleie rela- 
sjoner fremover. Selv om de etter hvert får 
permisjoner igjen, er mange sosiale are-
naer som kafeer og sportsarrangementer 
stengt, og det inviteres ikke til vennemid-
dager og familieselskaper. Da blir terskel-
en for å møte folk høyere. 

Isolasjonen under koronakrisen er ekstra 
krevende for innsatte, fordi så mange sliter 
med nettopp det sosiale fra før. Prosjektet 
Mellom oss startet opp i 2019 for å bistå 

med nettopp nettverksbygging og sosiale 
relasjoner. 

– Jeg har jobbet i mange år på 
Frelsesarmeen Elevator, hvor innsatte kan 
sone siste del av straffen sin og få en god 
overgang til et vanlig liv. Der så vi tydelig 
hvor viktig gode relasjoner er. Samtidig 
havner ofte hjelp med nettverk ganske 
langt nede på prioriteringslista, fordi det 
er så mye praktisk som må ordnes. Det å 
finne jobb til innsatte, skaffe dem en bolig, 
rydde opp i økonomi, skaffe pass og bank-
ID er utrolig tidkrevende. Det er grunnen  
til at vi startet Mellom oss, forteller  
Howden. 

I samtalene hjelper hun den enkelte å 
finne ut om det er potensiale for å gjøre 
noe med relasjoner som har blitt ødelagt, 
eller finne tilbake til folk de har mistet 
kontakten med. Andre trenger støtte for 
å finne nye nettverk. Det finnes til vanlig 
gode tilbud til løslatte hvor de kan bli kjent 
med andre. Men mange har et dårlig selv-
bilde og tør ikke oppsøke slike tilbud, eller 
prøve å finne nye venner andre steder. Da 
støtter Howden dem i prosessen, og hjelp-
er dem å finne tilbake til et positivt selvbil-
de som gjør at de orker å ta initiativer.  

– Jeg har også mulighet til å invitere inn 
folk fra nettverket deres til samtalene. Det 
kan være en sønn som synes det er skam-
fullt at pappa soner, eller en partner som 
er lei av å prøve å ha et forhold med noen 
som går inn og ut av fengsel. Så prøver vi å 
styrke disse relasjonene. Vi får veldig gode 
tilbakemeldinger, fra de innsatte og ikke 
minst fra pårørende. Mange har aldri fått 
snakke med noen om hvordan det er for 
dem at en av deres nærmeste soner.  

Mange oppgir nettopp forholdet til sine 
nærmeste om den viktigste motivasjonen 
til at de ønsker å bli rusfrie eller slutte med 
kriminalitet. Samtidig er disse forholdene 
ofte vanskelige.  

– Nå som muligheten til sosial kontakt 
er så begrenset, har det blitt enda mye  
vanskeligere. Derfor er det enda viktigere 
med et godt tilbud akkurat nå, avslutter 
terapeuten. ▪

Smitteverntiltakene gjør 
at innsatte løslates fra 
isolasjon i fengsel til ny 
isolasjon utenfor. – Det 
haster med å styrke til-
budet de innsatte får når 
de slipper ut, sier Martine 
Gjørtz Howden.
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