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skulle leid hytte i stedet, ville de 
også gått glipp av den sosiale biten, 
forteller Roy Evensen.

– Limet og et vegkryss
Tyrilistiftelsen ble startet opp i 
1980. Det hele startet på det som nå 
er stiftelsens eget samlingspunkt.

Dit strømmer samtlige når de 
trenger faglig påfyll i fellesskap.

– Både på høsten og på våren er 
det fullt kjør. På sommeren får vi 
noen pauser, hvor vi blant annet får 
unnagjort nødvendig vedlikehold, 
forteller Engen.

Roy Evensen er anleggets eneste 
ansatte. Han er både kokk og 
brannmann, og har gjennom flere 
år vært verneombud i bedriften.

– Nå er vi på en måte limet, og et 
vegkryss, i stiftelsen. Det er her de 
samles, midt imellom alle våre for-
skjellige enheter, sier Engen.

Evensens kokkeferdigheter sør-
ger for at alle som kommer til 
tunet, uavhengig av hvor lenge de 
blir, får servert god, hjemmelaget 
og norsk mat.

– Vi tilbyr ikke treretters mid-
dager til de som kommer hit på 
besøk, men de får ordentlig og god 
mat, lover Evensen. 

De to er opptatte av å poengtere 
at tunet driftes av alle som er 
innom.

– De som er her hjelper oss med 
praktiske ting også, sier Evensen.

Siden selve rusbehandlingen ble 

flyttet ned til Tyrilisenteret i Lille-
hammer, har de gjort enkelte 
oppussingsarbeider på Mesnali. De 
to er enige om at lokalsamfunnet er 

glade for at de fortsatt holder det 
gående.

– Selv om vi ikke genererer 
mange arbeidsplasser, sier de to.

Kurs og konferanser 
har overtatt for rus-
behandling på Tyrili-
tunet. Likevel viser de 
nå til 3.000 overnat-
tinger bare det siste 
året.

Av Erik Børresen
erik.borresen@gd.no
Mobil 952 45 997

MESNALI: – Tiden løp fra dette 
stedet som behandlingssted. Et kol-
lektiv, som dette er, holder ikke 
lenger for mennesker som skal 
komme seg tilbake til en virkelig 
hverdag. Derfor ble det slik, fortel-
ler Gunnar Engen til GD.

Engen er, sammen med Roy 
Evensen, framtredende på Tyrilitu-
net. For et drøyt år siden ble stedet 
endret fra å være et behandlings-
sted i Tyrilistiftelsen til å bli stiftel-
sens eget kurs- og konferanse- 
senter.

Nå kan de se tilbake på et vellyk-
ket år, hvor 3.000 overnattinger er 
registrert i bygningene på Mesnali. 

– Vi er veldig fornøyde med det 
året som har gått. Det har jo gått så 
veldig fort også, forteller Engen.

– Samtidig var det rart da de 
siste reiste herfra i fjor, føyer Roy 
Evensen til. 

Solid besparelse
Tyrilistiftelsen er stor, med institu-
sjoner i Skien, Trondheim, Oslo, 
Folldal og Lillehammer. Totalt er 
det omtrent 170 personer som er i 
behandling gjennom stiftelsen. De 
er elever, som de selv kaller det.

200 årsverk er satt i sving for å 
drifte det hele. Å spare penger er 
naturligvis viktig for en såpass stor 
bedrift. Det mener stiftelsen at de 
har gjort med stor suksess gjennom 
endringen av driften på Tyrilitunet.

– Det er snakk om 3.000 ligge-
døgn som vi måtte ha lagt igjen 
andre steder. Økonomiavdelingen 
i stiftelsen smiler nok, humrer 
Engen, som legger til at den 
interne utdanningen i bedriften har 
fått et betydelig løft.

– Ekstra spesielt blir det når den 
viktige jobben med å drive intern 
utdanning foregår der det hele 
startet, sier han.

– Om alle som er innom her 

Brede smil på Tyrilitunet

SMILER: Gunnar Engen og Roy Evensen smiler godt et drøyt år etter at Tyrilitunet ble til det det er i dag. – Vi har en kjøkkenbord-kultur her, sier de to og poserer deretter. Begge foto: Erik Børresen

HOVEDHUS: Bygningsmassen på Tyrilitunet står nesten aldri tom.

LILLEHAMMER: Sykehuset 
Innlandet får godkjent 36 av 53 
sjekkpunkter som Helsedirekto-
ratet har undersøkt.
Hvert kvartal utarbeider Helsedi-
rektoratet en statistikk der 
kvaliteten i helsetjenestene ved 
landets sykehus belyses. Torsdag 
ble det lagt fram nye tall som viser 
kvaliteten på 53 ulike områder 
innenfor pasientbehandlingen. 

Sjekkpunktene er blant annet antall 
korridorpasienter og ventetid 
innenfor psykisk helsevern og 
somatikk.

– Jeg er glad for at vi har tall 
som viser at vi i all hovedsak leverer 
gode helsetjenester til brukerne 
våre. Våre pasienter skal være 
trygge og sikre på at de får den 
behandlingen de har krav på, sier 
Toril Kolås, fagdirektør i Sykehuset 

Innlandets til virksomhetens 
webside. Men det er forbedringspo-
tensial i sju av sjekkpunktene.

Det er to områder der Sykehu-
set Innlandet (SI) har markert 
dårligere resultat enn kravene som 
stilles fra myndighetene. Ved 
hjerneinfarkt skal 20 prosent av 
pasientene mellom 18 og 80 år som 
blir lagt inn med blodpropp i 
hjernen, behandles med legemidler 

som løser opp tilstoppingen. 
For SI er tallet 10,7 prosent. Det 

andre området er behandling av 
prostatakreftpasienter der SI ennå 
ikke har nådd målet om at 70 
prosent av pasientene skal ha 
behandling innen anbefalt tid.
– Vi vil rette oppmerksomheten 
mot dette området for å bedre 
resultatene, sier fagdirektør Tone 
Kolås ved Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet får god attest fra myndighetene – med et par unntak

GODT SYKEHUS: Det står bra 
til med Sykehuset Innlandet.

Søkeutstyret 
berget rastatt 
Alle de tre involverte i 
rasulykka ved Rasletinden 
søndag 15. november 
hadde sender-mottaker, 
søkestang og spade. Det 
berget  livet til mannen som 
ble tatt av raset.

Av Rune René Kristiansen

LILLEHAMMER: Forrige søndag 
klokka 12.43 ble AKM-Innlandet 
varslet av en skiløper om at det 
hadde gått et snøskred på østsiden 
av Rasletinden ved Valdresflye.

Mannens to kamerater ble 
begge tatt av skredet. Den ene fløt 
oppå snømassene i omtrent 100 
meter før han stoppet, mens den 
andre ble ført videre over et klip-
parti, og ble helt begravet av skre-
det. Han ble gravd fram bevisstløs 
på omtrent 1,5 meters dybde ved 
hjelp av skred-sender/mottaker.

Kunne blitt fatalt
«Uten sender/mottaker kunne det 
ha tatt lengre tid for å finne skred-
tatte. Det kunne blitt fatalt i dette 
tilfellet» sier rapporten fra snø-
skredvarslingen til Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE).

Skredet ble utløst i en østvendt 
skålformasjon med cirka 40 gra-
ders helning på mellom 1.700 og 
1.800 meters høyde. Det hadde 
blåst opp i ti sekundmeter fra vest/
nordvestlig retning, og det hadde 
også kommet 15 centimeter nysnø 
natten før.

Rapporten understreker også 
viktigheten av å gjøre aktive vurde-
ringer underveis på turen: «De 
involverte i denne ulykken mener 
selv de burde ha gjort mer under-
søkelser når de kom inn i utsatt 
område, som for eksempel en snø-
profil, samt hatt mer diskusjon om 
forholdene og terrenget».

Handlekraftig og ryddig
– De involverte har opptrådt veldig 
handlekraftig og ryddig. Kamerat-
redning er det eneste dokumen-
terte livredddende i slike 
situasjoner, for varslingen og utryk-
ningsfasen hos nødetatene tar så 
lang tid at det er større sannsynlig-
het for at du dør under snøen, sier 
Hans Erik G. Kveum i Røde Kors.

SKREDSTED: Rasletinden.
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Flotte blomsterNestleder i Tyrilistiftelsen, 
Camilla Fjeld, smiler om 
kapp med duoen på Mes-
nali. Hun understreker 
viktigheten av Tyrilitunet i 
stiftelsens arbeid.

MESNALI: – Vi kan se tilbake på 
et aktivt år. Det har vært et år med 
veldig god drift. Tyrilitunet er vik-
tig for bedriften, forteller Fjeld.

Hun er nestleder i stiftelsen, og 
forteller at de er veldig fornøyde 
med den avgjørelsen som ble tatt 
om å flytte behandlingen ned til 
Lillehammer i fjor.

– Samtidig så må vi si at 

behandling skjer fortsatt på Tyri-
litunet gjennom innkjøringsleirer. 
De første dagene etter avrusning 
tilbringer elevene på Tyrilitunet, 
forteller Fjeld.

I tillegg til å være et samlings-
punkt for ansatte og elever i 
behandling, er stedet et gode de 
ansatte kan dra nytte av på friti-
den. For å slappe av.

– Folk i Tyrili jobber mye og de 
jobber hardt. Derfor er det fint for 
oss å ha Tyrilitunet som et ansatt-
gode, hvor de kan reise på ferie 
eller leie til andre formål, forteller 
nestlederen i Tyrilistiftelsen.

– Viktig for bedriften

glade for at de fortsatt holder det 
gående.

– Selv om vi ikke genererer 
mange arbeidsplasser, sier de to.

Brede smil på Tyrilitunet

SMILER: Gunnar Engen og Roy Evensen smiler godt et drøyt år etter at Tyrilitunet ble til det det er i dag. – Vi har en kjøkkenbord-kultur her, sier de to og poserer deretter. Begge foto: Erik Børresen

HOVEDHUS: Bygningsmassen på Tyrilitunet står nesten aldri tom.

LILLEHAMMER: Ingen kom til 
skade da tre biler krasjet i 
hverandre i Fåberggata.
Uhellet skjedde rundt 08.15 torsdag 
morgen i krysset Fåberggata og 
Skurvavegen i Nordre Ål.

Politi og ambulanse kom raskt til 
stedet men kunne etter relativt 
kort tid konstatere at det ikke var 
personskader.

To av personbilene hadde fått 

skader i henholdsvis høye og 
venstre del av fronten. I en av 
bilene hadde begge kollisjonspu-
tene løst ut. En tredje bil fikk 
mindre skader i uhellet.

Det foreligger ikke mistanke om 
promille hos noen av de involverte. 
En av bilførerne fikk førerkortet 
beslaglagt fordi bilen kom ut i 
motgående kjørefelt og forårsaket 
uhellet.

Tre biler kolliderte i Faaberggata

KRASJ: Politi og ambulanse kom raskt til trafikkuhellet som 
skjedde i krysset Fåberggara – Skurvavegen.    Foto: Arnfinn Skinlo

Norske forskere 
ønsker å bruke mer tid 

på å få informasjon om 
forskning ut i samfunnet. 
Forskerne mener det blant 
annet er nødvendig for å sikre 
finansiering av prosjektene. 
Undersøkelsen er gjort av 
Forskningsrådet for Future 
Present Group. I alt er 5.000 
norske forskere spurt.

GIR OPP ANKE: Arne Haugerud (82) «Castro» på Dovre betaler 
boten han fikk.  Foto: Vidar Heitkøtter

DOVRE: Arne Haugerud (82), 
best kjent som Dovres «Cas-
tro», betaler boten han fikk for 
å ha sperret inne en bil.
I Nord-Gudbrandsdal tingrett sa 
«Castro» at han ville anke   saken 
så langt det var mulig. Men nå har 
han ombestemt seg:

– Jeg betaler boten for å erte 
politiet. Jeg skal takke offentlig for 
alle støtte jeg har fått for den 
urettmessige straffen jeg fikk, sier 
bensinstasjonseier Arne Haugerud 
til GD. Han våknet om natten av en 
bileier som hadde fylt diesel, og 
som ikke kunne betale for seg. 

Bileieren gikk frivillig med på å 
kjøre bilen inn på servicehallen. 
Haugerud låste porten. Da to 
politibetjenter dukket opp, fikk 
bileieren låne penger til å betale 
drivstoffregningen. Haugerud fikk 
et forelegg på 3.000 kroner fordi 
han ikke hadde etterkommet 
politiets henstilling om å låse opp 
porten for bileieren.

Haugerud fryktet på forhånd at 
saken var tapt, og nå betaler han 
boten for at kostnadene ikke skal 
bli høyere. I tillegg til boten, må 
han betale advokathonorar og 
2.000 kroner i saksomkostninger.

«Castro» betaler bot – trekker anken

Brede smil på Tyrilitunet 
 Gudbrandsdølen Dagningen. 27.11.2015. Profil: Intrafeed - Tyrilistiftelsen - feed. Side: 6-7 
Erik Børresen Mobil 
Kurs og konferanser har overtatt for

rusbehandling på Tyrilitunet. Likevel viser de nå

til 3.000 overnattinger bare det siste året.

MESNALI: - Tiden løp fra dette stedet som

behandlingssted. Et kollektiv, som dette er, holder

ikke lenger for mennesker som skal komme seg

tilbake til en virkelig hverdag. Derfor ble det slik,

forteller Gunnar Engen til GD.

Engen er, sammen med Roy Evensen, framtredende

på Tyrilitunet. For et drøyt år siden ble stedet endret

fra å være et behandlingssted i Tyrilistiftelsen til å bli

stiftelsens eget kurs- og konferansesenter.

Nå kan de se tilbake på et vellykket år, hvor 3.000

overnattinger er registrert i bygningene på Mesnali.

- Vi er veldig fornøyde med det året som har gått. Det

har jo gått så veldig fort også, forteller Engen.

- Samtidig var det rart da de siste reiste herfra i fjor,

føyer Roy Evensen til.

Solid besparelse Tyrilistiftelsen er stor, med

institusjoner i Skien, Trondheim, Oslo, Folldal og

Lillehammer. Totalt er det omtrent 170 personer som

er i behandling gjennom stiftelsen. De er elever, som

de selv kaller det.

200 årsverk er satt i sving for å drifte det hele. Å

spare penger er naturligvis viktig for en såpass stor

bedrift. Det mener stiftelsen at de har gjort med stor

suksess gjennom endringen av driften på Tyrilitunet.

- Det er snakk om 3.000 liggedøgn som vi måtte ha

lagt igjen andre steder. Økonomiavdelingen i

stiftelsen smiler nok, humrer Engen, som legger til at

den interne utdanningen i bedriften har fått et

betydelig løft.

- Ekstra spesielt blir det når den viktige jobben med å

drive intern utdanning foregår der det hele startet, sier

han.

- Om alle som er innom her skulle leid hytte i stedet,

ville de også gått glipp av den sosiale biten, forteller

Roy Evensen.

- Limet og et vegkryss Tyrilistiftelsen ble startet opp i

1980. Det hele startet på det som nå er stiftelsens

eget samlingspunkt.

Dit strømmer samtlige når de trenger faglig påfyll i

fellesskap.

- Både på høsten og på våren er det fullt kjør. På

sommeren får vi noen pauser, hvor vi blant annet får

unnagjort nødvendig vedlikehold, forteller Engen.

Roy Evensen er anleggets eneste ansatte. Han er

både kokk og brannmann, og har gjennom flere år

vært verneombud i bedriften.

- Nå er vi på en måte limet, og et vegkryss, i

stiftelsen. Det er her de samles, midt imellom alle

våre forskjellige enheter, sier Engen.

Evensens kokkeferdigheter sørger for at alle som

kommer til tunet, uavhengig av hvor lenge de blir, får

servert god, hjemmelaget og norsk mat.
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- Vi tilbyr ikke treretters middager til de som kommer

hit på besøk, men de får ordentlig og god mat, lover

Evensen.

De to er opptatte av å poengtere at tunet driftes av

alle som er innom.

- De som er her hjelper oss med praktiske ting også,

sier Evensen.

Siden selve rusbehandlingen ble flyttet ned til

Tyrilisenteret i Lillehammer, har de gjort enkelte

oppussingsarbeider på Mesnali. De to er enige om at

lokalsamfunnet er glade for gående.

- Sel mange a at de fortsatt holder det v om vi ikke

genererer rbeidsplasser, sier de to.

© Gudbrandsdølen Dagningen
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Flotte blomsterNestleder i Tyrilistiftelsen, 
Camilla Fjeld, smiler om 
kapp med duoen på Mes-
nali. Hun understreker 
viktigheten av Tyrilitunet i 
stiftelsens arbeid.

MESNALI: – Vi kan se tilbake på 
et aktivt år. Det har vært et år med 
veldig god drift. Tyrilitunet er vik-
tig for bedriften, forteller Fjeld.

Hun er nestleder i stiftelsen, og 
forteller at de er veldig fornøyde 
med den avgjørelsen som ble tatt 
om å flytte behandlingen ned til 
Lillehammer i fjor.

– Samtidig så må vi si at 

behandling skjer fortsatt på Tyri-
litunet gjennom innkjøringsleirer. 
De første dagene etter avrusning 
tilbringer elevene på Tyrilitunet, 
forteller Fjeld.

I tillegg til å være et samlings-
punkt for ansatte og elever i 
behandling, er stedet et gode de 
ansatte kan dra nytte av på friti-
den. For å slappe av.

– Folk i Tyrili jobber mye og de 
jobber hardt. Derfor er det fint for 
oss å ha Tyrilitunet som et ansatt-
gode, hvor de kan reise på ferie 
eller leie til andre formål, forteller 
nestlederen i Tyrilistiftelsen.

– Viktig for bedriften

glade for at de fortsatt holder det 
gående.

– Selv om vi ikke genererer 
mange arbeidsplasser, sier de to.

Brede smil på Tyrilitunet

SMILER: Gunnar Engen og Roy Evensen smiler godt et drøyt år etter at Tyrilitunet ble til det det er i dag. – Vi har en kjøkkenbord-kultur her, sier de to og poserer deretter. Begge foto: Erik Børresen

HOVEDHUS: Bygningsmassen på Tyrilitunet står nesten aldri tom.

LILLEHAMMER: Ingen kom til 
skade da tre biler krasjet i 
hverandre i Fåberggata.
Uhellet skjedde rundt 08.15 torsdag 
morgen i krysset Fåberggata og 
Skurvavegen i Nordre Ål.

Politi og ambulanse kom raskt til 
stedet men kunne etter relativt 
kort tid konstatere at det ikke var 
personskader.

To av personbilene hadde fått 

skader i henholdsvis høye og 
venstre del av fronten. I en av 
bilene hadde begge kollisjonspu-
tene løst ut. En tredje bil fikk 
mindre skader i uhellet.

Det foreligger ikke mistanke om 
promille hos noen av de involverte. 
En av bilførerne fikk førerkortet 
beslaglagt fordi bilen kom ut i 
motgående kjørefelt og forårsaket 
uhellet.

Tre biler kolliderte i Faaberggata

KRASJ: Politi og ambulanse kom raskt til trafikkuhellet som 
skjedde i krysset Fåberggara – Skurvavegen.    Foto: Arnfinn Skinlo

Norske forskere 
ønsker å bruke mer tid 

på å få informasjon om 
forskning ut i samfunnet. 
Forskerne mener det blant 
annet er nødvendig for å sikre 
finansiering av prosjektene. 
Undersøkelsen er gjort av 
Forskningsrådet for Future 
Present Group. I alt er 5.000 
norske forskere spurt.

GIR OPP ANKE: Arne Haugerud (82) «Castro» på Dovre betaler 
boten han fikk.  Foto: Vidar Heitkøtter

DOVRE: Arne Haugerud (82), 
best kjent som Dovres «Cas-
tro», betaler boten han fikk for 
å ha sperret inne en bil.
I Nord-Gudbrandsdal tingrett sa 
«Castro» at han ville anke   saken 
så langt det var mulig. Men nå har 
han ombestemt seg:

– Jeg betaler boten for å erte 
politiet. Jeg skal takke offentlig for 
alle støtte jeg har fått for den 
urettmessige straffen jeg fikk, sier 
bensinstasjonseier Arne Haugerud 
til GD. Han våknet om natten av en 
bileier som hadde fylt diesel, og 
som ikke kunne betale for seg. 

Bileieren gikk frivillig med på å 
kjøre bilen inn på servicehallen. 
Haugerud låste porten. Da to 
politibetjenter dukket opp, fikk 
bileieren låne penger til å betale 
drivstoffregningen. Haugerud fikk 
et forelegg på 3.000 kroner fordi 
han ikke hadde etterkommet 
politiets henstilling om å låse opp 
porten for bileieren.

Haugerud fryktet på forhånd at 
saken var tapt, og nå betaler han 
boten for at kostnadene ikke skal 
bli høyere. I tillegg til boten, må 
han betale advokathonorar og 
2.000 kroner i saksomkostninger.

«Castro» betaler bot – trekker anken

- Viktig for bedriften 
 Gudbrandsdølen Dagningen. 27.11.2015. Profil: Intrafeed - Tyrilistiftelsen - feed. Side: 7 
Nestleder i Tyrilistiftelsen, Camilla Fjeld, smiler

om kapp med duoen på Mesnali. Hun

understreker viktigheten av Tyrilitunet i stiftelsens

arbeid.

MESNALI: - Vi kan se tilbake på et aktivt år. Det har

vært et år med veldig god drift. Tyrilitunet er viktig for

bedriften, forteller Fjeld.

Hun er nestleder i stiftelsen, og forteller at de er veldig

fornøyde med den avgjørelsen som ble tatt om å flytte

behandlingen ned til Lillehammer i fjor.

- Samtidig så må vi si at behandling skjer fortsatt på

Tyrilitunet gjennom innkjøringsleirer. De første

dagene etter avrusning tilbringer elevene på

Tyrilitunet, forteller Fjeld.

I tillegg til å være et samlingspunkt for ansatte og

elever i behandling, er stedet et gode de ansatte kan

dra nytte av på fritiden. For å slappe av.

- Folk i Tyrili jobber mye og de jobber hardt. Derfor er

det fint for oss å ha Tyrilitunet som et ansattgode,

hvor de kan reise på ferie eller leie til andre formål,

forteller nestlederen i Tyrilistiftelsen.
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