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Velkommen til Behandlingstunet 
Fetsund 

 

 
 

I naturskjønne omgivelser rett ved Glomma finner du Behandlingstunet Fetsund. 
Vi er en tverrfaglig spesialisert behandlingsinstitusjon for rusavhengige. Vi tilbyr 
27 døgnbehandlingsplasser i inntil et år for kvinner og menn. Institusjonen eies 
og drives av Frelsesarmeen med avtale med Helse Sør-Øst. 

 
Vi vektlegger at alle pasienter er unike. Rammen for behandlingen er trygghet, 
samhandling med andre, og en forutsigbar struktur i hverdagen. 

Pasient og behandlingsteam utarbeider en individuell behandlingsplan. I tillegg 
til individuell oppfølging, og miljøterapi består behandlingen av teamarbeid, 
gruppesamtaler og felles undervisning. Vi er et tverrfaglig team bestående bl.a. 
av sosionomer, miljøarbeidere, fysioterapeut, sykepleiere, vernepleiere, 
psykologer og psykiater. 
 
Behandlingstunet er et gårdsbruk, der samhandling med dyr er en viktig del av 
behandlingen. Vi kan bl.a. tilby hesteassistert terapi for enkelte pasienter som 
kan nyttiggjøre seg denne type behandling. Behandlingstunet samarbeider med 
de instanser som er viktige for pasienter under og etter behandlingsperioden. 
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Målgruppe 
 
Kvinner og menn med langvarig alvorlig rusavhengighet, og evt. moderate 
psykiske og/eller somatiske lidelser. 
Det er mulig å gjennomføre §12 soning når den soningsdømte viser tydelig 
motivasjon for behandling. 
Alle pasienter må gjennomføre en avgiftnings- og eventuelt en 
stabiliseringsperiode før innleggelse. Vi tilbyr også behandlingsplasser for LAR 
pasienter. 
 

Hvordan få behandlingsplass ved Behandlingstunet 
 
Fastlege, NAV eller andre behandlingsinstitusjoner kan søke de ulike 
helseforetak innenfor Helse Sør-Øst regionen om behandlingsplass for sine 
pasienter. Helseforetakene (TSB/ARA) gjør så en rettighetsvurdering av den 
innsøkende pasient. De sender henvisningen til Behandlingstunet dersom de 
vurderer at pasient vil ha nytte av en innleggelse ved BT. Inntaksteam ved BT 
vurderer henvisningen og tilbyr behandlingsplass etter venteliste. I søknaden om 
behandlingsplass kan pasienten selv velge institusjon og dette skal legges stor 
vekt på.  
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Verdigrunnlag – menneskesyn 
__________________________________________________________________________________ 

 

Behandlingstunets verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn, som 
innebærer at mennesket er skapt med en absolutt og uendelig verdi. 
Frelsesarmeen ser på mennesket som en helhet med fysiske, psykiske, åndelige 
og sosiale behov.  

Alle mennesker er skapt av Gud, er likeverdige, og har ukrenkelig verdi. Det betyr 
at alle, uansett religionstilhørighet, etnisitet, politisk overbevisning, eller 
seksuell legning, er like velkomne til å benytte seg av behandlingstilbud ved 
Behandlingstunet.  
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Vår forståelse av rusavhengighet 
__________________________________________________________________________________ 

 
Rusavhengighet er en sammensatt lidelse som består av ulike faktorer som kan 
være forskjellig fra person til person. Når vi omtaler rusproblemer, er det vanlig 
å skille mellom det som regnes som skadelig bruk, og det som regnes som 
avhengighet (avhengighetssyndrom). Pasienter som legger seg inn til behandling 
ved Behandlingstunet er i den gruppen som har utviklet alvorlig avhengighet til 
ett eller flere rusmidler. 

 

Hva regnes som rusmidler 
Ved Behandlingstunet har vi et vidt syn på hva som regnes som 
avhengighetsskapende rusmidler. I dette bildet regnes illegale, legale (alkohol) 
og avhengighetsskapende medikamenter som rusmidler. Det betyr bl.a. at vi 
regner Benzodiazepiner (B-preparater) som skadelig avhengighetsskapende 
rusmidler. Derfor bruker ikke Behandlingstunet B-preparater som medisinsk 
behandling for våre pasienter.  
Kun i helt spesielle og enkeltstående tilfeller, som f.eks. mot smerter etter en 
operasjon e.l., vil det kunne være aktuelt med bruk av A- og B-  preparater. 
 
Rusfri livsstil 
Ved Behandlingstunet jobber vi sammen med pasienter mot en rusfri livsstil. Vår 
behandling er lagt opp rundt behandling av avhengighet, noe som gir 
implikasjoner i forhold til hvordan vi som institusjon forholder oss til pasienters 
ønsker og planer om evt. bruk av rusmidler etter endt behandlingsperiode.  En 
del av våre pasienter kan ha en forestilling om at de etter behandling skal bruke 
noen rusmidler (ofte alkohol og/eller cannabis) på kontrollert vis. Ved 
Behandlingstunet fraråder vi dette. Forskning viser at en person som har utviklet 
avhengighet til ett eller flere rusmidler ikke bør innta midler som skaper 
ruseffekt.  
Sett i lys av dette, har vi ved Behandlingstunet en overbevisning om at en rusfri 
livsstil vil være den beste og sikreste vei videre for våre pasienter. Vi ønsker 
derfor å motivere og støtte pasienter til å velge å leve et liv uten bruk av 
rusmidler etter endt behandling hos oss.  
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Behandlingstilbudet – de ulike tilbud 
og aktiviteter 

 

Ved Behandlingstunet er i vi opptatt av at den enkelte pasient skal bli i stand til 
å ta vare på seg selv, og ta ansvar for eget liv. Utbytte av behandlingsperioden 
ved Behandlingstunet avhenger i stor grad av pasients egen innsats i forhold til 
å endre sitt liv. Ansatte ved Behandlingstunet vil tilrettelegge, støtte og 
samarbeide tett med pasient, men det er pasients egen innsats som avgjør 
hvilken effekt behandlingen vil ha. 

 

Individuelt tilpasset behandling 
 
Ved Behandlingstunet vil vi så langt det er mulig søke å tilby individuelt tilpasset 
behandling. I samarbeid med behandlingsteam og behandler vil pasient være 
ansvarlig for utarbeidelse av egen behandlingsplan. En slik plan vil være et 
styringsdokument for hvordan pasient skal benytte oppholdet ved Behandlings 
tunet, og hvordan team og behandler skal tilrettelegge for at pasient skal få 
ønsket effekt av behandlingsoppholdet. 
 

Behandlingstilbudet vårt inneholder: miljøterapi, dyreassistert terapi, gruppe 
terapi, individualsamtaler, medisisnk oppfølging, kvinnetilbud, mannstilbud, 
familie og nettverks kartlegging, undervisning og trening-fysioterapi.  
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Fritid ved Behandlingstunet 
 

 
Ved Behandlingstunet 
tror vi at det å være i 
aktivitet og få mulighet til 
nye opplevelser sammen 
med andre, har en stor 
verdi. Dette kan gi 
inspirasjon til å søke 
opplevelser videre i livet 
etter behandling.  
Vi arrangerer turer med 
mulighet for å stå på ski, 
gå på ski etc. hver vinter. 

Om våren er det mulighet for fallskjermhopp (tandemhopp). Videre bruker vi 
Frelsesarmeens flotte sted ved Oslofjorden hver sommer. Hver høst arrangerer 
vi fisketur til Alta. Vi tilbyr våre pasienter tur til Charlottenberg (Sverige) hver 4 
uke. 

Ved siden av de faste 
turene arrangerer vi stadig 
ulike utflukter etter 
pasienters ønsker; fiske 
turer, badeturer, turer 
med båt på Øyeren, 
museumsturer, fjellturer 
etc. Pasienter og ansatte 
møtes jevnlig for å 
planlegge turer og 
aktiviteter som skal skje ila 
de nærmeste måneder.  
 
 

 
 Alta 2017 

 Alta 2017 

Tilbudet vårt 
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Brukermedvirkning 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Pasientene skal ha reell innflytelse på utformingen av tjenestene. Dette kalles 
brukermedvirkning. 

Hos oss betyr dette: 
 

- Brukerråd annenhver uke 

- Storgruppe annenhver uke 

- Brukerundersøkelser 

- Ansvarsgruppemøter (Samarbeidsgruppemøter) 

- Miniteam 

- Behandlingsplan 

- Individuell plan (IP) 
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63 88 79 60 
 

 

frelsesarmeen.no/behandlingstunet 
 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

Marit Myklebust, leder: tlf: 91597263, e-post: marit.myklebust@frelsesarmeen.no  

Georg Kayser, fagleder: tlf:48882120, e-post: georg.kayser@frelsesarmeen.no  

Anna  Haykush Olsen,  administrasjonsleder: tlf: 40634377, e-post: anna.olsen@frelsesarmeen.no 
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