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1. Innledning
Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse. Det betyr at overskudd føres tilbake til 
 stiftelsen og brukes til videreutvikling av behandlingstilbudet. Vi er en av landets 
største aktører innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tyrilistiftelsens 
inntekter kommer fra salg av behandlingsplasser til det offentlige. Per medio 2015 
har vi 173 behandlingsplasser og om lag 200 årsverk. Tyrilistiftelsen består av syv 
behandlings enheter som har beliggenhet fra Trondheim i nord til Skien i sør. Vi har 
en avrusningsenhet og en egen forskings- og utviklingsenhet (FoU). I tillegg jobber 
vi innenfor kriminalomsorgen.

I dette dokumentet skal vi skissere stiftelsens retninger for de neste fem årene. 
Hovedmålsettingen bak dette arbeidet er å samle organisasjonen bak en felles 
 strategi. Strategien er et verktøy som skal føre oss i samme retning mot våre  
felles mål. 

Vi lever av at vi har etterspørsel etter plasser i Tyrili. Etterspørselen kommer både 
fra de som bruker og de som kjøper tjenestene våre.

De som bruker tjenestene våre, er pasientene (heretter elever). De forteller at 
vi har et godt rykte og at de ønsker å komme til Tyrili for å få behandling. Dette 
 understøttes i brukerundersøkelsene vi gjennomfører. Tyrilis overordna prinsipp er 
at vi er til for elevene. Vi tror at vår viktigste suksessfaktor, også framover, er at vi 
aldri må glemme hvorfor Tyrili ble startet og hvem vi er til for: vi driver menneske-
behandling – med eleven i sentrum. 

Tyrili er bygget opp til å være en organisasjon i bevegelse og endring. Vi står nå 
overfor en periode der ny ledelse skal på plass og behandlingsinnholdet  utvides. 
I denne perioden er det viktig å holde grunnlaget vårt levende; våre verdier, vårt 
menneskesyn, vår visjon og våre behandlingsprinsipper. Det som er kjernen i 
 Tyrilis ideologi skal prege de veivalg og prioriteringer som gjøres de neste fem 
årene.

Strategien er blitt diskutert og jobbet fram av alle medarbeidere i Tyrili; på 
 stiftelsessamling og av ledelse i Enhetsmøtet. Styret og stiftelsesledelsen har  
det overordnede ansvaret for at strategien blir brukt som et ledende verktøy.

Tyrilitunet, 18.06.2015
Ulf Jansen, Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen
Stiftelsesledelse 
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2. Ideologisk grunnlag
2.1 Visjon, verdier og menneskesyn

Visjon
Tyrilistiftelsen – mulighetenes sted!

Våre viktigste verdier
Fellesskap, likeverd, solidaritet, respekt, ærlighet

Menneskesyn
«Det finnes ingen håpløse mennesker, bare situasjoner som virker håpløse.» 

Tyrilistiftelsen har et humanistisk menneskesyn. For oss innebærer dette at:

•	 Mennesker bærer i seg muligheten til endring
•	 Mennesket er unikt
•	 Mennesket er sosialt
•	 Familien er grunnleggende for vår identitet
•	 Mennesket påvirkes av materielle, økonomiske og kulturelle forhold i samfunnet

2.2 Virksomhetsidé

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rus-
behandling. Vi lever av å skape endring. Tyrili gir mennesker med rusavhengighet  
mulighet til å øke sin livsmestring gjennom tverrfaglig og helhetlig integrert 
 behandling og omsorgs- og rehabiliteringstjenester. 

Tyrilis medarbeidere jobber sammen med elevene om problemer knyttet til sosiale 
forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet vårt er individuelt tilrettelagt med felles-
skap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening 
og mestring i de utfordringer som vil møte elevene i livet etter Tyrili.  

Tyrilistiftelsen er en aktør i utformingen av behandlingstilbudet for rusavhengige 
og skal bidra til å forme norsk helse- og sosialpolitikk. 
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2.3 Tyrilis syn på rusavhengighet

Tyrili benytter en biopsykososial modell for å forstå r usmiddelavhengighet. 
 Modellen forklarer hvordan avhengighet utvikles og opprettholdes, og gir  dermed 
en pekepinn på hva et behandlings- og rehabiliteringstilbud bør inneholde. 
Nevrologisk kunnskap forteller oss at hjernen endres når folk ruser seg. De 
 biologiske sporene etter rusbruk, men også etter for eksempel traumer og 
 omsorgssvikt, danner grunnlaget for den biologiske forståelsen i modellen. 

Tilknytningsvansker, angst og depresjon kan være psykologiske faktorer som fører 
til bruk av rusmidler. Tilstandene kan også opptre som en følge av langvarig bruk av 
rusmidler.

Sosiale forhold knyttet til nære relasjoner, boforhold, utdanning, arbeid og økonomi 
er sentrale for å forstå sårbarhet for å utvikle avhengighet. Hvis disse forholdene er 
i orden, kan det føre til økt rusmestring og en bedre tilbakeføring til samfunnet. 

2.4 Tyrilikultur

Våre verdier og vårt menneskesyn gjenspeiler seg i hverdagens handlinger og 
 holdninger på alle nivåer i organisasjonen. Vi omsetter ord til handling.

•	 Vi organiserer oss for å skape samhandling i fellesskap med andre mennesker
•	 Vi møtes som likeverdige mennesker i ulike roller og lærer av hverandre
•	 Vi bryr oss om hverandre
•	 Vi har rom for ulikhet og respekterer det unike mennesket
•	 Vi tar ansvar og gjør det vi sier og står for det
•	 Vi møter hverandre med ærlige tilbakemeldinger og meninger fordi vi vil 

 hverandre vel
•	 Vi er i bevegelse og tror at endring er grunnleggende for å utvikle oss: for elever, 

medarbeidere og organisasjon

Dette gjør Tyrili til et ønsket tilbud for elever og hjelpeapparat, til en foretrukken 
samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og til et attraktivt sted å jobbe. 
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3. Ambisjoner for strategiperioden
 
Vi har følgende ambisjoner for perioden fram til 2020:

•	 Tyrili skal være en organisasjon i utvikling – med elevens behandlingsinnhold i 
sentrum 

•	 Tyrili skal være en foretrukken kunnskaps- og kompetanseleverandør innenfor 
tverrfaglig spesialisert døgnbehandling og samhandling 

•	 Tyrili skal ha et inkluderende behandlingstilbud for alle elever, uavhengig av 
kjønn, seksualitet, kulturbakgrunn, etnisitet, politisk og religiøst ståsted 

•	 Tyrili skal inngå flere langsiktige kontrakter med det offentlige innenfor flere 
avtaleområder, og sikre handlingsrom for videreutvikling og nyskaping 

•	 Tyrili skal utvikle eksisterende behandlingsenheter og bygge nye funksjonelle, 
moderne og sentrumsnære behandlingsarenaer 

•	 Tyrili skal ta et aktivt samfunnsansvar og påvirke helse- og sosialpolitikken 

•	 Tyrili skal fortsette å ha en ansvarlig og bærekraftig økonomi  

•	 Tyrili skal være en miljøvennlig organisasjon 

•	 Tyrili skal ha gode arbeidsbetingelser og vilkår for alle medarbeidere
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4. Fagutvikling
Ny kunnskap og egne erfaringer vil alltid utvikle og drive faginnholdet fram-
over. Fagutvikling er tiltak som utvikler medarbeidernes faglige og personlige 
 kompetanse. 

Vi må alltid stille oss følgende spørsmål for å vite i hvilken retning fagutviklingen 
skal gå:
•	 Hvordan ser morgendagens behov ut?
•	 Hvordan ser morgendagens behandlingshverdag ut?
•	 Hvordan skal Tyrili møte og legge til rette for endringene?

4.1 Tverrfaglig samarbeid

Vi har en medarbeidergruppe som består av mange profesjoner med en bredde av 
kompetanse og erfaring. Det tverrfaglige samarbeidet må styrkes gjennom å skape 
en felles forståelse for verdigrunnlag, menneskesyn og behandlingsmetode.Vi skal 
videreutvikle Tyrilis fagfora. Her skal Tyrilis behandlingstilbud samordnes, fag-
området diskuteres og praksisen formes. 

Det er avgjørende å legge til rette for at medarbeidere har eierskap til oppdraget, 
er kulturbærere og føler tilhørighet til Tyrili og elevene. Dette krever at vi sammen 
 utforsker og skaper en felles retning i behandlingstilbudet, og at vi hindrer splittelse 
og profesjonskamp. I Tyrili er det laget som vinner. 

4.2 Kompetanseutvikling

Vi skal alltid bli bedre gjennom å drive kontinuerlig kompetanseutvikling i Tyrili.  
Vi skal utvikle nye utdanninger for våre medarbeidere og for fagfeltet.

Vi skal styrke forsknings- og fagutviklingsmiljøet i Tyrili. FoU har som hovedmål-
setting å dokumentere og evaluere behandlingstilbudet og implementere kunnskap. 
•	 Vi skal kartlegge internkunnskap og enhetenes unike kompetanse.
•	 Vi skal kontinuerlig evaluere vårt behandlingstilbud. 
•	 Vi skal gjennomføre en etterundersøkelse for Tyrilielever. 
•	 Vi skal videreutvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og 

 forskningsmiljøer. 

Ny kunnskap skal bidra til å effektivisere eksisterende tiltak og åpne for nye tiltak, 
nye behandlingsmetoder og ny teknologi.
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4.3 Behandlingstilbud i utvikling

Behandlingstilbudet i Tyrili skal ha som mål å gi eleven størst mulig grad av trening 
og mestring av de utfordringer som vil møte dem i hverdagen utenfor behandlings-
enheten.

4.3.1 Helhetlig integrert behandling

Tyrili skal prioritere arbeidsformer som tar helheten i menneskers livssituasjon på 
alvor og skaper sammenheng for elevene. 
 
Tyrili skal ha et mangfoldig behandlingsinnhold. Helheten er større enn   
summen av alle delene. Bredden i Tyrilis tilbud gir elevene mulighet til å få  
riktig behandlings innsats på det stedet og til den tiden de trenger det. 

Vi skal videreutvikle enhetenes særskilte tilbud for å imøtekomme behov og ivareta 
mangfold hos elevene våre. Tyrili skal være god på kjønnsspesifikk tilnærming og 
et attraktivt behandlingsted for kvinner.

4.3.2 Langvarige behandlingsbehov

Tyrili mener at rusavhengighet kan utvikle seg til en kronisk lidelse som krever 
langvarig og omfattende helsehjelp. Med riktig hjelp er det mulig å bli frisk. En del 
elever trenger flere innleggelser, og behovet for hjelp kan vare livet ut. Mange av 
Tyrilis tidligere og nåværende elever blir eldre og har sammensatte helseplager. Vi 
må tilegne oss kunnskap og samarbeide med andre fagfelt for å imøtekomme disse 
behovene.

4.3.3 Overganger og samhandling 

Vi ser at overganger mellom ulike behandlingstiltak er sårbare for elevene og det 
samme gjelder overgangene mellom Tyrilis enheter. Vi skal identifisere glippsoner 
i elevens tiltakskjede, og finne gode løsninger internt og eksternt. Tyrili tar ansvar 
for å skape nødvendig kontinuitet i de sårbare overgangene fra døgnbehandling til 
annen spesialisthelsetjeneste eller kommunale tiltak. 
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4.3.4 Behandling der livet skal leves

Å jobbe systematisk med elevens nettverk og familie gir trygghet og stabilitet i 
overgangen til livet etter behandling. En måte å få til dette arbeidet på kan være 
å gi eleven behandling i sitt nærmiljø. Her må det utvikles måter å organisere 
 arbeidet på. Vi skal utvide og ut vikle vår ambulante behandling slik at vi kan følge 
elevene utenfor behandlingsenhetene. 

Pårørende- og barneperspektivet skal systematiseres og integreres i behandlingen. 

4.3.5 Fellesskap som ramme for utvikling

Tyrilis tilbud er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for 
 behandlingen.Fysiske forhold kan legge til rette for gode fellesarenaer, men det er 
mennesker som  skaper fellesskapene. Verdien av fellesskap er at vi samhandler, og 
dermed har mulighet til å påvirke tanker, holdninger og adferd. 



8

5. Livsgrunnlag  
– økonomisk bærekraft
 
En forutsetning for Tyrili sin drift og videreutvikling er økonomisk bærekraft. Dette 
betyr at vi får rett betaling for tjenester som holder høy kvalitet og at vi forvalter 
økonomien på en langsiktig og ansvarlig måte. 
 
Tyrilistiftelsen er en del av den offentlige helsetjenesten gjennom langsiktige 
 avtaler og tett samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi er også et supplement til  
det offentlige  gjennom utdanning, utvikling og nyskapning i rusfeltet. 

Markedet for private kommersielle aktører er i vekst, noe som kan utfordre de 
 ideelle aktørene i rusfeltet. Vi trenger kontinuerlig dialog med det offentlige om 
Tyrili og ideelle aktørers rolle og plass i rusfeltet. Vi må melde fra om behov og 
fremholde den unike rollen de ideelle aktørene spiller i norsk helsevesen. 

5.1 Økonomi

Vi skal ha en nøktern økonomi slik at vi får handlingsrom og overskudd til å 
 prioritere utviklings- og kvalitetsarbeid. Vi skal melde inn nye behandlingsbehov 
til våre oppdragsgivere, og vi skal presentere løsninger for hvordan vi kan utvikle 
nye behandlingsplasser. Vi skal skape trygghet i stiftelsen ved å ha en økonomisk 
buffer. 

Vi skal jobbe for ekstern finansiering og prosjektstøtte fra Helsedirektoratet, Arbeids- 
og velferdsdirektoratet og Husbanken for å utvikle flere rehabiliteringstjenester.

Vi skal styrke økonomikompetansen i ledelsen, styrke økonomiadministrasjonen 
og sørge for kontinuitet i det økonomifaglige arbeidet.

5.2 Eiendommene

Vi ser på eiendommene i Tyrili som dynamiske redskap for driften av vårt 
 behandlingstilbud. 

Tyrili skal finne en ny og egnet organisering for eide og leide eiendommer.  
Dette  arbeidet skal foregå i tett samarbeid med eksterne partnere. Målsettingen  
er å skape  trygghet og forutsigbarhet, samtidig som vi har handlingsrom til 
 omstrukturering, flytting,  ekspandering og nyskapning. 
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6. Organisasjonsutvikling
God organisasjonsutvikling innebærer at både medarbeidere og elever er med i 
forbedrings- og utviklingsarbeid. Behandlingsinnholdet skal tilpasses behovet, 
i samråd med oppdragsgivere og i tråd med samfunnsmessige endringer, krav og 
økonomisk bærekraft. 

6.1 En demokratisk organisasjon

En demokratisk organisasjon innebærer at medarbeiderne har mulighet til å reise 
synspunkter, være delaktige og ha innflytelse på hva slags beslutninger som  fattes. 
Dette innebærer også at medarbeiderne tar medansvar for gjennomføringen av 
demokratiske beslutninger. 

Det skal gjøres kjent for alle medarbeidere hvilke beslutningslinjer, -prosesser   
og -organer som er i Tyrili. Det skal være tydelig hvor ulike tema skal tas opp 
og forslag skal fremmes. Det skal være enkelt å komme med innspill og påvirke 
 utviklingen av Tyrili. 

6.2 Ledelse

Ledelsens viktigste oppgave er å organisere Tyrili mest mulig hensiktsmessig. 
 Beslutninger om organisering og drift skal være forankret i stiftelsesstyret og 
 Enhetsmøtet. 

Tyrili skal satse på ledelsesutvikling og en tydelig ledelse. Vi skal sikre en trygg og 
god overgang til ny stiftelsesledelse og den skal være godt etablert innen 2020. 
Vi skal etablere en rådgivningstjeneste bestående av tidligere medarbeidere. 
 Tjenesten skal fungere som en støtte for ny stiftelsesledelse og enhetsledelse,  
og sikre kontinuitet, kunnskapsoverføring og ivaretakelse av nettverk. 
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6.3 Medarbeidere 

Det er medarbeiderne som sikrer kontinuitet i behandlingsforløpet til elevene. 

Medarbeidergruppene skal speile bredden og behovene i elevgruppa slik at alle får 
et tilpasset behandlingstilbud. Det betyr blant annet at vi må tilegne oss kunnskap 
om minoriteter og rekruttere medarbeidere med annen etnisk bakgrunn enn norsk. 

Tyrili skal være en trygg arbeidsplass. Vi skal ha gode og hensiktsmessige arbeids-
rammer for både medarbeidere og elever. Vi skal prioritere fellesgoder og kollektive 
løsninger til det beste for flest mulig fremfor individuelle avtaler. Vi skal ha en god 
seniorpolitikk.

6.4 Elever

Elevene skal ha reell brukermedvirkning gjennom deltagelse i hverdagens 
 avgjørelser og i egen behandling. Daglige samhandlingsarenaer for medarbeidere 
og elever sikrer kommunikasjonen. Vi skal fortsette å dyrke diskusjonskulturen  
i Tyrili. 

Systematiske undersøkelser og oppfølging av resultater skal sikre åpenhet og 
 kvalitetsforbedring i behandlingsinnholdet. 

Vi skal utvikle et tiltak basert på frivillighetsarbeid av og for tidligere elever i Tyrili. 
Målsetting er at elevene skal støtte hverandre og dele erfaringer om sosiale nett-
verk og aktivitetstilbud utenfor Tyrili. 

Vi skal opprette «Tyrili tenketank» bestående av tidligere elever og venner av 
Tyrili, som skal fungere som et rådgivende organ for stiftelsen. Tenketanken skal 
komme med innspill til utvikling av Tyrilis tjenester, utfordre syn og standpunkter 
i Tyrili, samt skape diskusjon rundt aktuelle rusfaglige tema.
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7. Identitet og samfunnskontakt
Tyrilistiftelsen skal påvirke behandlingstilbudet for rusavhengige og bidra 
til å forme norsk helse- og sosialpolitikk. For å oppnå en slik posisjon, må vi 
 kjenne formelle styringsdokumenter og skape brede allianser med  myndigheter, 
 organisasjoner og miljøer innenfor vårt fagfelt. Vi må kunne «lese» hva som 
 forventes og hvilke linjer og utviklingstrekk som er i tiden.

•	 Tyrili skal være en ønsket samarbeidspartner i rusfeltet
•	 Tyrili skal være utadretta og synliggjøre arbeidet i stiftelsen
•	 Tyrili skal være ledende i fagfeltet og bli ansett som eksperter på tverrfaglig 

 spesialisert døgnbehandling
•	 Tyrili skal være tilstede der avgjørelser tas 

7.1 Påvirkningsarbeid

Politisk påvirkning skjer gjennom medieoppslag, nettverkspleie og lobby-
virksomhet. Andre viktige arbeidsmetoder er å drive med holdningsskapende 
arbeid og folkeopplysning, praksisutvikling, undervisning, forhandlinger, 
 forskningssamarbeid, være på og holde foredrag, lese og skrive artikler, samt  
å delta i formelle og uformelle fora der beslutninger tas.

Det er et kollektivt ansvar å bidra til å gi folk et språk som hindrer ytterligere 
 stigmatisering og ekskludering av rusavhengige.

Vi skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi. Denne skal være et av flere virke-
middel for å oppnå Tyrilis overordnede mål. Den beskriver hvordan Tyrili kan bruke 
kommunikasjon for å nå sine mål over en tidsperiode og komme nærmere sin 
visjon. Vi skal øke egen bevissthet om hvordan vi framstår i media, hvordan vi vil 
framstå i media og hvordan vi skal oppnå ønsket endring. 

Vi skal sette hele stiftelsen og hver enkelt enhet bedre i stand til å prioritere 
 påvirkningsarbeid i eget nærmiljø, i media og på rusfeltet. 

Øverste ledelse har ansvar for å ytre stiftelsens meninger om dagsaktuelle 
 saker og ståsted i faglige debatter, både overfor myndigheter og i det offentlige 
 ordskifte. Ledelse på alle nivåer i stiftelsen har ansvar for å spille inn, løfte og 
 drøfte problem stillinger og uenigheter i stiftelsen og på fagfeltet. Avgjørelser om 
 stiftelsens standpunkter skal forankres i stiftelsesstyret og Enhetsmøtet. 
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«Det er vi, elever og  
medarbeidere sammen,  

som skaper og driver Tyrili.  
Sammen eier vi Tyrili.  

Ta vare på den arven.»

Ulf Jansen, stiftelsesleder


