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Arendals Tidende

Den første eleven, som Tyrili 
kaller sine pasienter, flytta inn i 
mars 2018, ett år etter at bygget 
sto ferdig. I dag bor det fem elever 
i det gamle Karl S. Hansen-bygget 
i Kittelsbukt.

Øremerka behandling
I januar 2015 kom nyheten om 
at Tyrili planla å etablere seg 
i Arendal i det gamle Karl S. 
Hansen (KSH)-bygget. Først tre 
år senere flytta den første eleven 
inn.

Tilbudet i Arendal er for 
 pasienter som er på slutten av 
behandlingsopplegget sitt og 
som snart skal tilbake til sam-
funnet. I denne perioden jobber 
de med å planlegge tiden etter 
døgnbehandling som å skaffe 
seg bolig, jobbe med nettverk, 
øve på å drive husholdning 
og søke jobb eller skoleplass. 
Tyrilistiftelsen har cirka 200 
behandlingsplasser fordelt 
på åtte enheter i Trondheim, 
Folldal, Lillehammer, Oslo, 
Skien og i Arendal. Elevene har 
et behandlingsløp på gjennom-
snittlig ni måneder, hvor den siste 
fasen foregår i egen bolig under 
oppfølging av faglig personell 
og terapeutisk behandling på 
lik linje med de andre heldøgns-
enhetene i Tyrili. 

Tyrili Sør avdeling Arendal har 
16 leiligheter, tolv av dem er 
øremerka behandlingsplasser. 
Ifølge Tyrili skulle leilighetene 
være innflyttingsklare allerede 
før påska i 2017, og det er mange 
som har lurt på hvorfor det har 
tatt så lang tid. Det er heller 

ikke alle som har fått med seg at 
behandlingstilbudet har starta 
opp. Avisa har derfor tatt turen 
innom det gamle KSH-huset for 
å se hvordan behandlingsstedet 
drives i dag.

Moderne
Konstituert nestleder i Tyrili Sør, 
Roy Sørbø, inviterer gladelig inn 
i varmen, men understreker med 
en gang at ingen av beboerne er 
tilgjengelige for en prat. 
 – De er ute av huset for 
å gjennom føre sine daglige 
oppgaver som skole og arbeid. 
De fleste ønsker heller ikke å 
snakke med media, det handler 
om stigmatisering, og at de vil 
leve et så normalt liv som mulig 
mens de bor her, sier han. 

På 

innsiden er det en lun atmosfære 
i lyse omgivelser. Bygget har felles 
kjøkken og oppholdsrom i moderne 
stil, her har ansatte og elever et felles 
samlingspunkt der de lager mat og 
sitter og prater. Sørbø tar oss med 
en tur gjennom de fire etasjene 
med leiligheter. På taket er det 
parkerings plasser. I gangene henger 
det bilder av tidligere elever i ulike 
aktiviteter. Leilighetene er romslige 
med god plass. Hver leilighet inne-
holder kjøkken, stue, bad, gang og 
sovealkove, med store vinduer som 
slipper inn mye lys.

Døgnbemanning
Sørbø forteller at det i dag er 
sju ansatte tilknyttet arendals-
avdelingen som har fått navnet 
«Tyrili Arena Arendal». 

 – Arena-navnet har ingen ting 
med kjøpesenteret som går under 
navnet «Arena-senteret» å gjøre, 
bare så det er sagt. Navnet Arena 
kommer fra Tyrili Arena Oslo, 
forklarer han. 
Tyrili i Arendal er tilknyttet Tyrili 
Sør, som består av en avdeling i 
Skien i tillegg til Arendal. Alle 
som får plass i søravdelingen 
må først gjennom et opphold på 
døgnenheten i Skien eller en av 
de andre enhetene, før de flytter 
inn i leiligheter hvor de skal trene 
på å fungere ute i det virkelige liv. 
 – Noen har også vært i behan-
dling hos andre aktører i forkant, 
de må ikke nødvendigvis har vært 
gjennom Tyrili, presiserer Sørbø. 
Avdelingen i Arendal ivaretar 
begge Agder-fylkene, mens Skien 

ivaretar Telemark og Vestfold. 
Det betyr at alle fra Agder som 
skal ut i den siste behandlings-
fasen må bo i Arendal i en 
periode. Sørbø understreker at 
huset er hundre prosent rusfritt, 
og hvis noen bryter den regelen, 
så må de tilbake til Skien eller 
Oslo. 
 – Sånn må det være, alle 
enhetene i Tyrili er selvsagt 
rusfrie, vi tolererer ikke rus 
på noen måter, dette er et 
behandlings sted. Folk skal leve og 
bo i rolige omgivelser, og lokal-
befolkninga rundt oss skal ikke 
merke at vi er her. Det er klart 
det er lett å møte på utfordringer 
på utsiden av huset, men det er 
en del av treninga. Vi er der for 
å hjelpe dem til å håndtere dette, 
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Tyrili i Arendal 
er omsider i drift
Fem av Tyrilistiftelsens 
16 disponible leiligheter 
og behandlingsplasser 
i Arendal er i bruk. 
Stiftelsen frykter ikke at 
plassene skal stå tomme 
lenge.

VELKOMMEN: Roy Sørbø ønsker velkommen inn til Tyrili Arena Arendal.

KOLLEGA: Tine Shmidt Thorvaldsen trives godt med 
å jobbe i Tyrilistiftelsen.

TEAM: Marit Grythe er en av de ansatte som jobber 
i Tyrili Sør.

KSH-BYGGET: Det gamle KSH-bygget i   Kittelsbukt framstår som nyrenovert og moderne, med 16 leiligheter som venter på å bli bebodd.

AKTUELT
Tirsdag 5. februar 2019

LINDA DYRHOLM
ldy@arendalstidende.no

Arendals Tidende

og vi har døgnbemanning 24/7, 
sier han. 
Han forklarer at det hver dag er 
terapeuter på huset på dagtid. På 
kvelder og helger er det alltid en 
som har oppfølging. 
 – Vi er tilgjengelige døgnet 
rundt. Vi sjekker at alle har det 
bra, tilbyr samtaler og bidrar med 
sosiale treff og møter, forklarer 
Sørbø.

Kritikk 
At det har tatt lang tid før noen 
har flytta inn i bygget forklarer 
stiftelsen med at de har venta på 
anbudsrunden. 
 – Vi er en ideell stiftelse, som 
tar oppdrag fra Helse Sør- Øst, 
avdeling for rus- og avhengig-
 het. Tyrili Arena er siste delen 

av behandlingskjeden i Tyrili, 
og det har vært behov for å 
bli kjent i nærområdet, slik at 
hjelpeapparatet vet om at vi er 
her og henviser til oss. Denne 
henvisningsprosessen har tatt 
tid, men i mars i fjor flytta den 
første eleven inn, og nå har vi 
vært i drift i ett år. Prognosene 
er bra og vi er ikke redde for 
at plassene ikke vil bli fylt opp, 
understreker han.

Mange har vært skeptiske til 
å plassere rehabiliterte rus-
avhengige midt i sentrum, og da 
planene ble offentliggjort i 2015 
fikk de mye kritikk. Både leder 
av narkotikaavsnittet i Arendal, 
Asbjørn Røed, politikere og 
tidligere rusavhengige har pekt 

på brutaliteten ved å kaste rus-
avhengige under behandling rett 
ut i boliger i byen hvor det er tett 
nærhet til narkotika og rusmiljø. 
Sørbø påpeker at det er en del 
av prosessen med å skulle lære 
seg å leve mest mulig normalt 
i samfunnet igjen, og at Tyrili 
har gode resultater med bynær 
døgnbehandling. 
 – Det er en bevisst politikk 
fra det offentlige og en føring 
fra helse myndighetene, samt at 
Tyrili har gode erfaringer med 
dette gjennom mange år både 
i Oslo, Lillehammer og Skien. 
Det er selvsagt noen som gjør 
feil valg. Da vurderer vi hvorvidt 
det er formålsnyttig for den 
enkelte å returnere tilbake til 
heldøgns enheten hvis vi ser at 
utfordringene blir for store. Noen 
flytter tilbake til Skien eller Oslo i 
en periode. Vi har fokus på indi-
viduelt tilpasset behandling, sier 
han, og legger til at det ikke er 
uvanlig at noen må prøve flere 
ganger før de får det til. 
 – Når de kommer hit er det 
stor sjanse for at de lykkes. Du må 
huske på at de allerede har vært 
i behandling og rusfrie i mange 
måneder. Dessuten er de fleste ute 
i jobb eller utdanning på dagtid, 
understreker Sørbø.

Samarbeid
Han presiserer at det er viktig at 
alle elevene har noe å gjøre på 
dagtid. Ledighet og ensomhet 
kan fort føre til tilbakefall, mener 
han. 
Tyriliavdelingen i Arendal 
har etablert samarbeid med 
Durapart, Steg for Steg, Kirkens 
Bymisjon, Aktiv på dagtid og 
flere andre instanser. De har også 
hatt besøk av ARA (avdeling for 
rus- og avhengighet, sykehuset) 
og DPS (distriktspsykiatrisk 
senter). 
 – Vi er et sted hvor hjelpe-
apparatet kan oppsøke oss for å 
få råd, eller bare komme innom 
å si hei. Dørstokken er lav, og vi 
ønsker tett relasjon med hjelpe-
apparatet, sier han. 
Nå som de omsider er drift i 
Arendal, håper Sørbø at det blir 
større pågang og flere beboere i 
huset etter hvert. 
 – Det går alltid litt opp og ned 
med antall elever, men akkurat nå 
har vi jo god plass, og det er opp 
til helsevesenet om de vil sende 
sine pasienter til oss. Vi kan fram 
til nå tilbakevise all frykt om at 
vi bidrar til økt rusmiljø fordi vi 
holder til midt i sentrum, her har 
det vært veldig stille og rolig, sier 
han.
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KSH-BYGGET: Det gamle KSH-bygget i   Kittelsbukt framstår som nyrenovert og moderne, med 16 leiligheter som venter på å bli bebodd.

STUE: Leilighetene er moderne innredet i lyse farger.
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Fem av Tyrilistiftelsens 16 disponible leiligheter og
behandlingsplasser i Arendal er i bruk. Stiftelsen
frykter ikke at plassene skal stå tomme lenge.

Den første eleven, som Tyrili kaller sine pasienter, flytta
inn i mars 2018, ett år etter at bygget sto ferdig. I dag
bor det fem elever i det gamle Karl S. Hansen-bygget i
Kittelsbukt.

Øremerka behandling
I januar 2015 kom nyheten om at Tyrili planla å
etablere seg i Arendal i det gamle Karl S. Hansen
(KSH)-bygget. Først tre år senere flytta den første
eleven inn.

Tilbudet i Arendal er for pasienter som er på slutten av
behandlingsopplegget sitt og som snart skal tilbake til
samfunnet. I denne perioden jobber de med å
planlegge tiden etter døgnbehandling som å skaffe seg
bolig, jobbe med nettverk, øve på å drive husholdning
og søke jobb eller skoleplass. Tyrilistiftelsen har cirka
200 behandlingsplasser fordelt på åtte enheter i
Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og i
Arendal. Elevene har et behandlingsløp på
gjennomsnittlig ni måneder, hvor den siste fasen
foregår i egen bolig under oppfølging av faglig
personell og terapeutisk behandling på lik linje med de
andre heldøgnsenhetene i Tyrili.

Tyrili Sør avdeling Arendal har 16 leiligheter, tolv av
dem er øremerka behandlingsplasser. Ifølge Tyrili
skulle leilighetene være innflyttingsklare allerede før
påska i 2017, og det er mange som har lurt på hvorfor
det har tatt så lang tid. Det er heller ikke alle som har
fått med seg at behandlingstilbudet har starta opp.
Avisa har derfor tatt turen innom det gamle KSH-huset
for å se hvordan behandlingsstedet drives i dag.

Moderne
Konstituert nestleder i Tyrili Sør, Roy Sørbø, inviterer
gladelig inn i varmen, men understreker med en gang
at ingen av beboerne er tilgjengelige for en prat.

- De er ute av huset for å gjennomføre sine daglige
oppgaver som skole og arbeid. De fleste ønsker heller
ikke å snakke med media, det handler om
stigmatisering, og at de vil leve et så normalt liv som
mulig mens de bor her, sier han.
innsiden er det en lun atmosfære i lyse omgivelser.
Bygget har felles kjøkken og oppholdsrom i moderne
stil, her har ansatte og elever et felles samlingspunkt
der de lager mat og sitter og prater. Sørbø tar oss med
en tur gjennom de fire etasjene med leiligheter. På
taket er det parkeringsplasser. I gangene henger det
bilder av tidligere elever i ulike aktiviteter. Leilighetene
er romslige med god plass. Hver leilighet inneholder
kjøkken, stue, bad, gang og sovealkove, med store
vinduer som slipper inn mye lys.

Døgnbemanning
Sørbø forteller at det i dag er sju ansatte tilknyttet
arendalsavdelingen som har fått navnet «Tyrili Arena
Arendal».
- Arena-navnet har ingen ting med kjøpesenteret som
går under navnet «Arena-senteret» å gjøre, bare så det
er sagt. Navnet Arena kommer fra Tyrili Arena Oslo,
forklarer han.
Tyrili i Arendal er tilknyttet Tyrili Sør, som består av en
avdeling i Skien i tillegg til Arendal. Alle som får plass i
søravdelingen må først gjennom et opphold på
døgnenheten i Skien eller en av de andre enhetene, før
de flytter inn i leiligheter hvor de skal trene på å fungere
ute i det virkelige liv.
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- Noen har også vært i behandling hos andre aktører i
forkant, de må ikke nødvendigvis har vært gjennom
Tyrili, presiserer Sørbø. Avdelingen i Arendal ivaretar
begge Agder-fylkene, mens Skien ivaretar Telemark og
Vestfold. Det betyr at alle fra Agder som skal ut i den
siste behandlingsfasen må bo i Arendal i en periode.
Sørbø understreker at huset er hundre prosent rusfritt,
og hvis noen bryter den regelen, så må de tilbake til
Skien eller Oslo.
- Sånn må det være, alle enhetene i Tyrili er selvsagt
rusfrie, vi tolererer ikke rus på noen måter, dette er et
behandlingssted. Folk skal leve og bo i rolige
omgivelser, og lokalbefolkninga rundt oss skal ikke
merke at vi er her. Det er klart det er lett å møte på
utfordringer på utsiden av huset, men det er en del av
treninga. Vi er der for å hjelpe dem til å håndtere dette,
og vi har døgnbemanning 24/7, sier han.
Han forklarer at det hver dag er terapeuter på huset på
dagtid. På kvelder og helger er det alltid en som har
oppfølging.
- Vi er tilgjengelige døgnet rundt. Vi sjekker at alle har
det bra, tilbyr samtaler og bidrar med sosiale treff og
møter, forklarer Sørbø.

Kritikk
At det har tatt lang tid før noen har flytta inn i bygget
forklarer stiftelsen med at de har venta på
anbudsrunden.
- Vi er en ideell stiftelse, som tar oppdrag fra Helse Sør-
Øst, avdeling for rus- og avhengighet. Tyrili Arena er
siste delen av behandlingskjeden i Tyrili, og det har
vært behov for å bli kjent i nærområdet, slik at
hjelpeapparatet vet om at vi er her og henviser til oss.
Denne henvisningsprosessen har tatt tid, men i mars i
fjor flytta den første eleven inn, og nå har vi vært i drift i
ett år. Prognosene er bra og vi er ikke redde for at
plassene ikke vil bli fylt opp, understreker han.

Mange har vært skeptiske til å plassere rehabiliterte
rusavhengige midt i sentrum, og da planene ble
offentliggjort i 2015 fikk de mye kritikk. Både leder av
narkotikaavsnittet i Arendal, Asbjørn Røed, politikere og
tidligere rusavhengige har pekt på brutaliteten ved å
kaste rusavhengige under behandling rett ut i boliger i
byen hvor det er tett nærhet til narkotika og rusmiljø.

Sørbø påpeker at det er en del av prosessen med å
skulle lære seg å leve mest mulig normalt i samfunnet
igjen, og at Tyrili har gode resultater med bynær
døgnbehandling.
- Det er en bevisst politikk fra det offentlige og en
føring fra helsemyndighetene, samt at Tyrili har gode
erfaringer med dette gjennom mange år både i Oslo,
Lillehammer og Skien. Det er selvsagt noen som gjør
feil valg. Da vurderer vi hvorvidt det er formålsnyttig for
den enkelte å returnere tilbake til heldøgnsenheten hvis
vi ser at utfordringene blir for store. Noen flytter tilbake
til Skien eller Oslo i en periode. Vi har fokus på
individuelt tilpasset behandling, sier han, og legger til at
det ikke er uvanlig at noen må prøve flere ganger før de
får det til.
- Når de kommer hit er det stor sjanse for at de lykkes.
Du må huske på at de allerede har vært i behandling og
rusfrie i mange måneder. Dessuten er de fleste ute i
jobb eller utdanning på dagtid, understreker Sørbø.

Samarbeid
Han presiserer at det er viktig at alle elevene har noe å
gjøre på dagtid. Ledighet og ensomhet kan fort føre til
tilbakefall, mener han.
Tyriliavdelingen i Arendal har etablert samarbeid med
Durapart, Steg for Steg, Kirkens Bymisjon, Aktiv på
dagtid og flere andre instanser. De har også hatt besøk
av ARA (avdeling for rus- og avhengighet, sykehuset)
og DPS (distriktspsykiatrisk senter).
- Vi er et sted hvor hjelpeapparatet kan oppsøke oss for
å få råd, eller bare komme innom å si hei. Dørstokken
er lav, og vi ønsker tett relasjon med hjelpeapparatet,
sier han.
Nå som de omsider er drift i Arendal, håper Sørbø at
det blir større pågang og flere beboere i huset etter
hvert.
- Det går alltid litt opp og ned med antall elever, men
akkurat nå har vi jo god plass, og det er opp til
helsevesenet om de vil sende sine pasienter til oss. Vi
kan fram til nå tilbakevise all frykt om at vi bidrar til økt
rusmiljø fordi vi holder til midt i sentrum, her har det
vært veldig stille og rolig, sier han.
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må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning

fra Retriever eller den enkelte utgiver.
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