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1. INNLEDNING

Tyrilistiftelsen har siden 2012 hatt et tilbud om 

botrening ved sine enheter i Oslo, Trondheim, 

Skien og Lillehammer. Tilbudet innebærer at 

eleven er innskrevet i den tverrfaglige spesiali

serte døgnbehandlingen (TSB), men samtidig har 

tilgang til bolig for botrening. Dette gir fleksibi

litet til å overnatte og holde egen husholdning, 

samt å trene på andre sider ved det å bo i en 

bolig. Tyrilis uttalte mål med dette er at en:

«(…) veksling [mellom døgnenheten og bolig] gir 

eleven mer rusmestring gjennom å trene på å bo 

mer selvstendig og å håndtere sine helse messige og 

 sosiale utfordringer som f. eks. ensomhet, depresjon 

og angst. Planlegging av tiden etter døgnbehandling 

er i fokus under hele perioden.» (Tyrilistiftelsen)

Formålet med denne rapporten er todelt: 

Å kartlegge elever, medarbeidere og enhets

lederes erfaringer med botreningstilbudet i  

Tyrili, som grunnlag for å videreutvikle tilbudet. 

Å dele kunnskap om botrening med andre som 

kan ha nytte av våre erfaringer og kunnskap om 

overgangen fra behandlingsinstitusjon og ut i en 

vanlig tilværelse. 

Det er ikke, i seg selv,  tilfredsstillende å 

«oppbevares» bak vegger og under tak 

(Hansen og Øverås, 2007). Det er flere  faktorer, 

i det ordinære boligmarkedet. Botrening er 

å regne som et sentralt virkemiddel i  Tyrilis 

behandlingsforløp. Det er en del av døgn

behandlinga og overlapper delvis med ambu

lant behandling i etterkant av døgnbehandling 

for å skape en mest mulig sømløs overgang for 

 elevene i overgangen ut av behandling. 

I denne rapporten kartlegger vi botrenings

tilbudet i Oslo, Trondheim og Skien ved hjelp av 

intervjuer med enhetsledelsen,  medarbeiderne 

og elevene som mottar slikt tilbud. Behandlings

enhetene har fått tilbakemeldinger om funn 

underveis, slik at det har gitt mulighet for 

endringer også før rapporten foreligger. 

PROBLEMSTILLINGER
Hvordan organiseres ordningen?
• Hvilke arbeidsmetoder benyttes i 

 botreningsordningen?

• Nås målsetningene med ordningen?

 praktisk, psykologisk og sosialt (Dyb og Holm, 

2015) som skal til for at det å bo skal være en 

tilfreds stillende og utviklende del av  generell 

livsmestring. Livsmestring er et kjerne

begrep i Tyrilistiftelsens målsetting med sin 

 rusbehandling. Dette krever, som vi skal gå 

nærmere inn på senere, for de fleste av Tyrilis 

elever: trening. 

I 2012 ble det første gang formulert i ytelses

avtalen med Helse SørØst at: 

«Døgnbehandlingen er to-delt, og foregår delvis 

i tette rammer i et behandlingsfellesskap og dels i 

Tyrilis treningsleilighet hvor målet er å kartlegge og 

trene på fungering knyttet til psykisk helse og sosiale 

ferdigheter.»

Et sted å bo er for alle et grunnleggende behov. 

For de som skal avslutte rusbehandling er bolig 

i tillegg essensielt for å lykkes med å bryte ut av 

rusavhengighet. 

Tyrili har gjennom et nå mangeårig samarbeid 

med Steinar Moe Eiendom AS og Husbanken 

bygget opp gode, framtidsrettede behandlings

arenaer, og de senere år har dette inkludert flere 

boliger tilpasset botrening. 

I dag har, som vi skal se, noen av Tyrilis  enheter 

egne treningsboliger i direkte tilknytning til 

institusjonen, andre enheter benytter  boliger 

I Tyrili omtales de som er i behandling som 

 elever. Dette har sitt utspring i at  Tyrili i 

 starten drev sosialpedagogisk behandling. Det 

sosial pedagogiske perspektivet står fortsatt 

sterkt i Tyrili, men det drives i dag tverr faglig 

 spesialisert behandling etter biopsykososiale 

prinsipper. Pasienter er den betegnelsen som 

blir brukt utad overfor for eksempel helse-

foretakene. I denne rapporten blir elever og 

 pasienter brukt kontekstavhengig.
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2. DATA OG METODE

Denne rapporten er skrevet ved  Tyrilistiftelsens 

enhet for forskning og utvikling (FoU). Prosjek

tet ble gjennomført som følgeforskning. Dette 

innebærer at tilbakemeldinger til de det forskes 

på gis underveis i prosjektperioden, slik at 

eventu elle uheldige praksiser kan rettes opp 

fortest mulig (Baklien, 2004). 

Det empiriske grunnlaget i rapporten er hoved

sakelig kvalitative semistrukturerte  intervjuer 

med elever, medarbeidere og enhetsledelse 

ved Tyrilis enheter Trondheim, Skien og Oslo, 

utført i 2013–2014. Tilbudet i Lillehammer har 

ikke fått tilsvarende evaluering som de andre 

en hetene, fordi de var nyoppstartet i evalu

eringsperioden og erfaringsgrunnlaget dermed 

begrenset. Vi intervjuet her enhetsledelse og en 

representant for Ambulant Team for å kunne 

gi en  beskrivelse av utforming og innhold i ny 

 botreningordning. I tillegg var en student ved 

Høgskolen i  Lillehammer tilknyttet  prosjektet 

i 2014 og 2015. Data fra dette prosjektet er i 

noen grad inkludert også i denne rapporten. 

Noe teori og annet empirisk materiale er også 

 trukket inn. Tall materialet er i hovedsak inn

hentet fra det  løpende kvalitetssikrings arbeidet 

i Tyrili; spesifikt fra egen brukerundersøkelse og 

 sluttevaluering i 2014. I tillegg er Tyrili sine  data 

fra Kunnskapssenterets  nasjonale brukerunder

søkelse benyttet.

Datamaterialet består totalt av 34  i ntervjuer, 

hvorav 26 er intervjuer med elever, fire er 

gruppe intervjuer med  medarbeider grupper og 

fire er intervjuer med  enhetsledelse (ledere 

og nestledere). Av de 26   elevene som ble 

intervjuet var elleve i  døgnbehandling på 

intervjutids punktet, mens 14 var  utskrevet 

fra døgnbehandling relativt nylig. I student

prosjektet ble seks elever som nylig  avsluttet 

 behandling i  Lillehammer intervjuet. Disse  

intervjuene brukes ikke for å  evaluere 

botrenings ordningen siden den var i en 

oppstartsfase, men er tatt med i elevgrunn laget 

eksempelvis for å vurdere tidligere behandlings

erfaring. Når det har vært nyttig å inkludere 

Lillehammerintervjuene blir elevantallet 32,  

mot 26 der Lillehammerutvalget utelates. 

Intervjuene ble transkribert og analysert ved 

hjelp av dataverktøyet NVivo (QSR, 2012). Tyrili 

bruker journalsystemet SOMA (SOMA, 2015). Her 

registreres blant annet antall døgn i  bo trening. 

Slike relevante journaldata er inkludert for å 

beskrive omfanget av botrening samt ulike 

bakgrunnsopplysninger på individ og gruppe

nivå. Data fra SOMA er inkludert for en  utvidet 

prosjektperiode på 20 måneder, fra 1.9.2013 til 

31.3.2015. Tidsperioden ble valgt fordi man først 

den 1.9.2013 startet med å registrere  botrening 

i journalsystemet. Intervjuene fra  Høvringen, 

Tyrili Sør og Tyrili Arena ble utført av en av 

rapportforfatterne (H.O.).
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I dette prosjektet ble tilbakemeldinger gitt til 

den enkelte behandlingsenhet etter at intervju

runden var avsluttet og inn ledende  bearbeiding 

var utført. Intervjurundene ble  gjennomført 

enhetsvis. Intervjuer og  tilbake meldinger ble 

gjennomført på  Høvringen høsten 2013, på Tyrili 

Sør i slutten av 2013 og tidlig i 2014 og høst 2014 

på Arena. Tilbakemeldingene ble gitt i form av 

et foredrag ved hver behandlingsenhet med 

presentasjon av resultater for denne  enheten, 

med  påfølgende diskusjon. Medarbeidere og 

ledelse deltok på Høvringen og på Tyrili Sør, 

mens elevene også deltok på Arena. 

Prosjektet er meldt til Tyrilis personvern    ombud 

(Norsk Samfunnsvitenskapelig Data tjeneste – 

NSD) og godkjent der (Prosjektnummer: 35608).  

Det nevnte studentprosjektet har egen god 

kjenning fra NSD.

2.1 IMPLEMENTERING OG SVAKHE TER VED 
UNDERSØKELSEN
Det er ikke vanlig med formelle arbeidsinstrukser 

i Tyrili. I praksis betyr dette at de som skal utføre 

en arbeidsoppgave eller implementere et system 

eller prosjekt, har stor grad av frihet innenfor 

grunnleggende rammer. Så har også vært til   felle 

for arbeidet med botrening. Dermed er det noe 

ulike implementeringer av botrening i de ulike 

behandlingsenhetene. 

 i ntervjuet de som var i botrening i  perioden  

2013–2014. I en organisasjon i  kontinuerlig 

forandring, kan noe av det som f remkommer i 

rapporten allerede i skrivende stund være for 

andret, selv om hovedtrekkene nok er de samme. 

Denne undersøkelsen baserer seg i hovedsak på 

kvalitative data, og spørsmålet om r epresenta

tivitet er da underordnet.  Utvalget av infor

manter er gjort ved at alle elever og  ansatte 

ved de  aktuelle behandlingsen hetene har fått 

tilbud om å være med, og de som takket ja ble 

 intervjuet. Det er altså uungåelig et element av 

selv seleksjon. Det kan altså være at det er andre 

enn de som har blitt intervjuet som har helt 

andre meninger om og erfaringer med  botrening. 

 Allikevel mener vi at de stemmene som her 

blir hørt speiler viktige og essensielle sider ved 

 Tyrilis botreningstilbud. De fleste med arbeidere 

og ledelsen ved enhetene har deltatt i  intervjuer, 

med unntak av medarbeidergruppa ved Tyrili Sør. 

Vi intervjuet de to som arbeidet med bo trening i 

Ambulant Team, enhetsleder og nestleder, samt 

en som arbeidet i behandlingsenheten. Ved Tyrili 

Sør er botreningsarbeidet skilt ut og arbeidet med 

botrening tillagt Ambulant Team. Vi så det derfor 

lite formålstjenlig å intervjue hele medarbeider

gruppa ved Tyili Sør. I ettertid ser vi at det kan ha 

medført større mangler ved datagrunnlaget her 

enn ved de andre enhetene, da kunnskap om hva 

som skjer i første del av behandlingen er viktig 

for å kunne belyse og vurdere botreningstilbudet.

Frihet og stort handlerom i en pragmatisk 

 organisasjon, der implementering foregår med 

tilgjengelige ressurser, betyr ikke  manglende 

forarbeider eller at det ikke er en felles ledet 

retning. Det betyr simpelthen at beslutnings

prosesser er demokratiske, men lite byrå

kratiske. Det var ikke slik at Tyrili fra et år til et 

annet begynte å trene elevene på å bo for seg 

selv utenfor institusjon. Tyrili har alltid drevet 

ulike former for botrening. Arena i Oslo åpnet i 

2004 med tilbud rettet mot overgangsfasen fra 

døgnbehandling og ut i  sam funnet.  Høvringen 

i Trondheim utviklet botrening som en del av 

behandlingstilbudet helt fra  oppstarten av 

 enheten i 2009. På Tyrili Sør ble to  med  arbeidere i 

februar 2013 heltidsansatt for å jobbe ute lukkende 

med overgangen ut av døgnbehandling og videre 

oppfølging. Overgangen til dagens  bo   trening 

var altså en utvidelse og en  formalisering av 

en  praksis Tyrili alltid hadde drevet. Når denne 

arbeidsformen ble definert i tilbudstekstene var 

det for å øke fokuset på disse arbeidsformene, 

men også for å standardisere praksis.

2.1.1 Utvalget
Svarene som gis av elever og medarbeidere i 

denne undersøkelsen er ikke representative for 

alle elever og medarbeidere i Tyrilistiftelsen. 

Dette har heller ikke vært formålet. Hensikten 

med undersøkelsen er å vise hvilke kvalitative 

opplevelser og erfaringer elever og  medarbeidere 

i Tyrili har fra botrenings ordningen. Vi har 

2.2 HVORFOR BE TEGNELSEN BOTRENING
Flere betegnelser på botreningstilbudet i 

Tyrili har vært brukt siden botrening første 

gang ble avtalt med helseforetakene i 2012. 

Dag i Døgn (en sammentrekking av «dag 

behandling i  døgnramme») har blitt  benyttet 

ved  behandlingsenhetene Skien, Arena og 

Lillehammer, mens Høvringen har  benyttet 

«botrening». Ulik begrepsbruk har årsak i 

at Høvringen  startet med botrening før «Dag 

i Døgn» kom inn i anbuds papirene og ble et 

tilbud i alle  Tyrilienhetene. Ulik begrepsbruk 

 springer også ut fra at bo trening er organisert 

og  ut føres noe ulikt i behandlingsenhetene. I 

det at  botreningen er en spesifikk forbe redelse 

for livet etter døgn behandling har det også en 

naturlig  tilknytning til det ambulante  arbeidet. 

Av  praktiske og ressursmessige årsaker er derfor 

med arbeidere i Ambulant Team også delvis 

 involvert i  botreningen. Figuren på neste side 

illustrerer de ulike delene av behandlingen.

For å unngå videre forvirring bruker vi i denne 

rapporten betegnelsen botrening, da det er 

sammen  fallende med nåværende kommu ni

kasjon utad i stiftelsen.

Ambulant behandling i Tyrili er å regne som et 

selvstendig tilbud som foregår seks måneder  

før og etter døgnbehandlingen.



Ambulerende 
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12 mnd. i enhet

UtskrivningInntak

Botrening

Ambulerende 
 behandling
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Botrening slik vi beskriver det i denne  rapporten 

dekker spesifikt Tyrilis tilbud til sine elever om 

å øve på å bo selvstendig i en bolig underveis i 

sin døgnbehandling, fysisk eller  praktisk adskilt 

fra behandlingsenheten. Denne  botreningen 

 inneholder en fleksibel overgang fra døgn

behandling og ut i egen bolig. Elevene skal 

gjennom slik botrening få øvelse i å styre egen 

husholdningsøkonomi, innkjøp, matlaging og 

orden i boligen. I tillegg følges de opp og gis 

hjelp til å utvikle rutiner for dagtilbud som skole 

eller jobb. Gjennom dette skal elevene trene 

på å mestre psykiske plager, stress, ensomhet 

og  isolasjon. I praksis foregår botrening noen 

ganger i treningsleilighet som Tyrili disponerer, 

andre ganger i boliger i det ordinære leiebolig

markedet. Typen bolig varierer mellom de ulike 

enhetene, noe som beskrives nærmere i avsnit

tet «Botreningstilbudet i de ulike enhetene».

Vi vil understreke at botrening i  Tyrilistiftelsen 

ikke er ment å være et tilbud om overgangs

en rekke faktorer både i og utenfor  pasienten. 

Det grunnleggende og mest  vesent lige er 

 imidlertid at slike faktorer er  foranderlige. 

Begrepet boevne er lite sammenfallende med 

den grunnleggende endringsoptimismen som er 

nødvendig for rusbehandling, slik vi ser det. 

Potensialet for endring er en viktig del av det 

humanistiske fundamentet i Tyrilis  virksomhet, 

slik Tyrilis menneskesyn er formulert: 

«det finnes ingen håpløse mennesker, bare 

 situasjoner som virker håpløse.»

2.4 LIVSMESTRING
Livsmestring er et kjernebegrep i Tyrili

stiftelsens målsetning for behandlingen vi  

tilbyr. Sammenhengen mellom bolig og 

 livsmestring beskrives blant annet i resultat

rapporten fra Opptrappings planen for rusfeltet 

(Helsedirektoratet, 2012), og bolig som livs

mestringskomponent i den enkeltes liv  omtales 

i flere av NIBRs kart legginger og  rapporter 

om bostedsløshet og boligsituasjon (Dyb og 

Holm, 2015; Dyb et al., 2006). Det å bo på en 

 tilfreds stillende måte under og etter behandling 

 representerer også i Tyrili en grunnsten på veien 

fram mot livsmestring.

2.5 GLIPPSONEN
Kunnskapen om den sårbare fasen ved 

 avslutning av rusbehandling, der  tilbakefallet 

bolig etter behandling, men en mulighet for 

å prøve å bo alene allerede under opphold i 

 døgnbehandling. Mulighet for slik realistisk 

botrening med den tette oppfølgingen og den 

fleksibiliteten dette gir for eleven, er antatt å 

være viktig for senere å lykkes med å bo.

2.3 BOEVNE
Et mye brukt begrep i mange sammen henger 

er boevne. Ordet boevne kan spores tilbake til 

vurderingene som ble gjort i forhold til boset

ting av tidligere pasienter utenfor institusjon, 

i forbindelse med nedbyggingen av de store 

sentrale psykiatriske institusjonene i Norge på 

80 og 90 tallet. 

Boevne er etter vårt syn ikke en  dekkende 

 betegnelse for målet for botrening i Tyrili, siden 

det gir inntrykk av en relativt statisk evne eller 

egenskap ved pasienten som  avgjørende for det 

å bo. Boevne er slik vi ser det i verste fall mis  

visende siden det å lykkes med å bo  handler om 

er høyt, har utviklet seg de siste par tiår. 

Behandlings feltet sammen med kommuner  

og  fylkes kommuner forsøker sammen å lage 

tilbud for å motvirke at en ellers god rusbehand

ling glipper i denne sårbare perioden. En nylig 

kartlegging av boligsituasjonen for personer med 

rusmiddel problemer understreker viktigheten 

av å få bolig til riktig tid i et behandlingsforløp, 

og at det er en viktig forutsetning for livsendring 

(Dyb og Holm 2015). I rapporten «På randen av 

å bo» fra 2006 anbefales det at  overgangen til 

bolig bør foregå som en gradvis prosess, hvor 

brukeren får økende ansvar. Det frem holdes 

også der at pasienter som ikke er klare for et 

selvstendig liv i bolig, vil kunne oppleve en 

mislykket bosetting som enda et nederlag  

(Taksdal et al., 2006). 

2.6 UTFORDRINGER
2.6.1 Praktiske hindre
De fleste av Tyrilis elever har over tid 

 opparbeidet seg ulike hindre for det å bo  

på en tilfredsstillende måte. Det er  praktiske 

sider ved å leve som rusavhengig som gjør 

at mange for  eksempel har opparbeidet seg 

gjeld og  økonomiske vanskeligheter som gjør 

det vanskelig å finansiere en bolig. En del har 

hatt lite struktur på døgnet og kanskje også 

et  svekket forhold til god «ro og orden». 

En del har nedprioritert renhold og hygiene. 

Mat, matbudsjett og matlaging er også  vanlige 

eksempler på områder som aktivt  rusavhengige 

Figur 1. Oversikt over behandligsforløpet i  Tyrilistiftelsen
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3

 POLITISKE OG 
 FAGLIGE FØRINGER

ofte har vansker med. Med tanke på bredde og 

kompleksitet i slike utfordringer ser en at det 

skal innsats til for å lære seg, for første gang 

eller på nytt, nødvendige vaner og rutiner og 

opparbeide seg nødvendige strukturer for å bo. 

Slike konkrete utfordringer kan se enkle nok 

ut på papiret, men er som alle endringer i 

et menneske allikevel vanskelige og tar tid. 

 Imidlertid kan de fleste, med god veiledning 

og støtte underveis, utvikle og mestre slike 

 praktiske ferdigheter. 

2.6.2 Ensomhet
Den aller største utfordringen for mange rus 

avhengige er imidlertid sosiale og  psyko logiske 

vansker. Ensomhet er en vanlig  snuble sten. 

Personer i rusbehandling har ofte lite eller 

ikke noe eksisterende sosialt nettverk utenom 

rusmiljøer. For mange fører ensomhet til 

 tilbakefall til rus etter endt behandlings opphold. 

De fleste lever alene, og har rustne eller til 

syne     latende ødelagte forbindelser til familie og 

venner. I Tyrili svarte seks prosent av elevene i 

2014 at de hadde status som gift eller  samboende 

(Haugum, Holmboe og Iversen, 2014), mens 

det i et større nasjonalt utvalg var 16 prosent 

av innlagte i TSB som hadde status som gift/ 

samboer (NIBR 2015). For  normalbefolkningen 

er tallet på  aleneboende 41 prosent (ssb.no). 

 An  delene som lever i par  forhold er altså dramatisk 

lavere hos  pasienter i TSB, så også blant  Tyrilis 

elever. Som også denne rapporten vil vise, er 

ensomhet og sosial   iso lasjon en helt sentral utfor

dring for Tyrilis elever i tiden etter behandling.

Deltakelse og sosial inkludering er temaer som 

utheves spesielt i arbeidet med psykisk helse 

og rus, blant annet i veilederen «Sammen om 

mestring» (Helsedirektoratet, 2014).  Toleranse 

for ensomhet og initiativ til å bryte ut av ensom

het er viktige faktorer for å lykkes med å bo. 

For å være best mulig forberedt til livet uten rus 

utenfor Tyrilis rammer trenger de fleste å trene 

på sosial ferdigheter. Ensomhet og dårlig selv

følelse er for de fleste rusavhengige ikke bare 

noe som har oppstått ved inngangen til rus be

handling, men også en fundamental del av selve 

lidelsen (Abebe, Hafstad, Brunborg, Kumar og 

Lien, 2014; Olmstead, Guy, O'Mally og Bentler, 

1991). Direkte og indirekte medfører det rus 

avhengige livet en livsstil og en måte å  håndtere 

emosjoner på med rusmidler som hemmer og 

påvirker, og i verste fall nærmest stopper sosial 

og emosjonell utvikling. 

Vi ser at for det psykososiale aspektet av rus 

behandlingen, er muligheten for å trene på å bo 

en helt nødvendig del. Treningen vil  inne bære 

å møte ulike situasjoner, praktisk, sosialt og 

mentalt, med tett oppfølging underveis i døgn

behandling. Behandlingstilbudet har som mål å gi 

trening og mestring i de utfordringer som vil møte 

eleven i livet etter Tyrili (Tyrilistiftelsen, 2015).
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 ventelister. Kortere døgnbehandlingsforløp 

er et faktum, og behovet for raskt å trene på å 

komme seg ut i egen bolig under døgnopphold er 

stort, siden elevene i dag har kortere tid til slik 

 botrening. 

3. POLITISKE OG 
 FAGLIGE FØRINGER
De siste tiårene har synet på rusbehandling 

vært i endring. Rusreformen ga rusavhengige 

pasient rettigheter og integrerte  rusbehandling 

i tverrfaglige spesialiserte klinikker i spesialist

helsetjenesten. Det har kommet nye f ørin

ger og hovedlinjer politisk og faglig for hva 

god rus behandling er, og hvordan den burde 

 utføres. Nedenfor vil vi oppsummere noen 

 føringer som ligger til grunn for Tyrilis  utvikling 

av botrenings tilbud som et viktig element i 

behandlingsforløpet. 

Tyrilis botrening er en refleksjon av  omstillingen 

i rusbehandling til kortere og mere intensive 

behandlingsforløp. Tyrili har utviklet seg fra et 

lite kollektiv som startet på Tyrilitunet i Mesnali 

med tre års behandlingsløp for årskull av elever, 

til en stiftelse som i dag består av behandlings

enheter i all hovedsak lokalisert i bysentra 

med seks eller tolv måneders behandlings

løp,  Ambulant Team seks måneder før og etter 

 døgnbehandling, og altså botrening få måneder 

inn i døgnbehandlingen. 

Behandlingstilbudet i Tyrili har endret seg i 

takt med politiske og faglige endringer. Mens 

en tidligere tenkte at eleven trengte lang tid 

i trygge, ofte delvis isolerte, rammer for så å 

være «ferdig» rehabilitert, er forståelsen nå 

at tiden i institusjon kan og bør være kortere og 

helst skje der livet skal leves. Imidlertid, mange 

har i dag poliklinisk og annen oppfølging fra 

ulike  instanser før innskriving i Tyrili og det er 

som nevnt seks måneder ambulant behandling 

både før og etter døgnopphold i Tyrili. Slik er 

behandling s tiden totalt sett ikke så mye kortere 

enn  tidligere. Det er altså formen som har endret  

seg mest, da de lange «endelige» behandlings

løpene er sjeldnere.

3.1 KORTERE BEHANDLINGSOPPHOLD
Det er et politisk ønske at lengden på døgn

behandling skal ned (WelleStrand og Jorda, 

2007). Et konkret eksempel er at det i krav  

s pesifikasjoner for offentlige anskaffelser, 

fra og med 2008, ble definert  korttidsplasser 

i TSB, som inntil seks måneder og langtids

plasser inntil tolv måneder. Det åpnes  fortsatt 

for lengre døgn behandlingsforløp kun etter 

 individuell vurdering (Oslo universitetssykehus, 

2014; Helse SørØst, 2013). I forbindelse med 

 rusreformen i 2004 ble det også et uttalt mål at 

rusbehandling skulle differensieres med hensyn 

til behandlings  type, lengde og intensitet, og ikke 

minst at det måtte trekkes et tydeligere skille 

mellom behandlings intervensjon og omsorgs 

eller langsiktige  sosiale rehabiliteringstiltak 

(Helsedepartementet, 2004). Intensjonene med 

å redusere behandlingstid er flerdelt. Samfunns

økonomiske vurderinger må antas å ligge til 

grunn sammen med hensyn som reduksjon av 

I dag er det et fåtall som er i  døgnbehandling 

utover tolv måneder også i Tyrili. Dagens 

 botrening er dermed en radikal, men  nødvendig 

endring fra tidligere, ved at elevene skal 

bo i selvstendige boliger etter få måneder i 

 behandlingsforløpet.
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4

3.2 BEHANDLING DER LIVE T SK AL LEVES
Elever i behandling i dag skal lære seg å leve et 

liv med de muligheter, fristelser og utfordringer 

som er tilstede etter behandling. Fra generelt å 

drive behandling av rusmiddelavhengige i døgn

behandling «langt opp i lia», er tendensen nå 

at rusbehandling bør foregå i omgivelser der folk 

skal bo i etterkant. 

I St.Meld. 47 2008–2009  S amhandlingsreformen 

vil verdien av den behandlingen som gis i spesi

alisthelsetjenesten ofte være sterkt avhengig 

av at kommunen følger opp med tjenester og 

tilpassede tilbud. Eksempel på dette kan være en 

rusavhengig som etter langvarig rusbehandling i 

spesialisthelsetjenesten er avhengig av et parat 

og helhetlig tilbud i kommunen med både prak

tisk bistand, bolig, dagaktiviteter og nødvendige 

helsetjenester for å kunne forbli rusfri. 

Videre i Melding til Stortinget 30 2011–2012, Se meg 

er det et uttalt mål å legge til rette for:

«(…) å få god hjelp nærmest mulig eget bosted og 

om å samle gode behandlingstilbud i sterke fag -

miljøer også lokalt. Regjeringen legger til grunn at 

tilbudet til pasientene over tid blir best når det skal 

gis av det ordinære tjenesteapparatet (…).»  

(Helse og omsorgsdepartementet, 2012)

 

 

Også i Stoltenbergutvalgets rapport har bolig 

og booppfølging en sentral plass som forslag 

nummer 14: 

«Gjøre en trygg bo-situasjon til en del av behand-

lingen: Å være oppmerksom på hvilket behov den 

 enkelte har, er helt avgjørende for at  personer 

skal klare å bo i boligen sin og beholde den over 

tid.  Hvilken oppfølging den enkelte har behov for, 

 varierer. Det kan være behov for noen å ta kontakt 

med når man føler seg utrygg, behov for støtte når 

det kommer uønsket besøk og man mister    kontrollen, 

behov for praktisk hjelp til å holde orden, hjelp til 

å handle og huske å spise og til å betale husleie.» 

(Stoltenberg et al., 2010)

 
3.3 KRONISK LIDELSE
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. Dermed har Tyrili akseptert at en del elever 

vil ha behov for gjentatte kortere eller lengre 

behandlingsopphold. Denne oppfattelsen har 

modnet til det den er i dag over tid. Blant annet 

har det bakgrunn i at i underkant av tre firedeler 

av våre elever har tidligere behandlingserfaring 

og av disse har omkring en tredel vært i Tyrili før 

(Haugum, Holmboe og Iversen, 2014).



Antall  
avslutninger

Gjennomsnittlig antall  
døgn

Plasstype 2013 2014 2012 2013 2014

Helseplasser – 
lang – HSØ

94 87 234 227 155

Helseplasser – 
kort – HSØ

33 41 189 137 132

Helseplasser – 
stifinnere – HSØ 

19 21 231 223 136

Helseplasser 
Midt-Norge

36 41 268 283 234

Andre helse-
plasser

1 1 91 98 72

Oslo kommune 15 12 576 464 345

Kommunal 
ikke-Oslo

2 3 60 156 43

Barnevern 12 16 184 217 257

Totalt 213 222 243 219 179

Tyrili Høvringen Tyrili Skien Tyrili Arena Tyrilisenteret

Type behandling Ordinær døgn-
behandling og 
botrening. 12 mnd.

Ordinær døgn-
behandling og 
botrening. 12 mnd.

Elever overføres for 
botrening fra andre 
Tyrilienheter, eller 
direkte inntak, 6 mnd.

Ordinær døgn-
behandling og 
botrening. 6 eller  
12 mnd.

Bolig for botrening Ingen egne trenings-
boliger. Elev leier bolig 
i ordinært marked.

Få treningsleiligheter 
i Tyrili, de fleste 
leier egen bolig for 
botrening.

Egne rom og 
 hybelleiligheter for 
botrening. 

26 hybelleiligheter 
for døgnbehandling 
og botrening i samme 
bygg.

Ansvar for botrening Alle elevkontakter. Ambulant Team. Alle ansatte. Elevkontakter og 
 Ambulant Team. 

Tidspunkt for 
botrening

Fortrinnsvis etter 6 
mnd døgnbehandling.

Individuelle 
 vurderinger.

Hele oppholdet er 
botrening. Bør ha 3 
mnd igjen av innvilget 
døgnopphold.

Individuelle 
 vurderinger.
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4. FORMÅL OG RESSURSER 
I T YRILIS BOTRENING
Tyrilistiftelsen har fire ulike plasstyper ved sine 

enheter: Behandlingsplasser innen TSB, som 

i hovedsak kjøpes av Helse SørØst (HSØ) og 

Helse MidtNorge; barnevernplasser som kjøpes 

av Barne, ungdoms og familiedirektoratet; 

omsorgs og rehabiliteringsplasser som kjøpes av 

Velferdsetaten i Oslo kommune. Det er kun helse

plasser som inkluderer tilbud om botrening. 

Helse SørØst var først ute med å  formalisere 

botrening som en del av behandlingsforløpet 

innenfor TSB. Første gang tilbudet ble beskrevet 

i anbudstekst var i 2012:

«‘Glippsonen’ etter døgnbehandling er  identifisert 

ved forskning og erfaring (…) En god del  pasienter har 

behov for videre bot rening i skjermede  omgivelser, 

før videreføring til mer permanent botilbud. (…) 

 Døgnbehandlingen er to-delt, og foregår delvis i 

tette rammer i et behandlingsfellesskap og dels i 

 Tyrilis treningsleilighet hvor målet er å kartlegge og 

trene på fungering knyttet til psykisk helse og sosiale 

 ferdigheter.» (Tyrilistiftelsen, 18.11.2011)

Tyrili Høvringen er likevel den behandlings

enheten i Tyrili som har drevet med botrening 

i dagens form lengst. Den relativt  nyåpnede 

 enheten  startet opp i 2009, grunnlagt på  moderne 

ideer for rus behandling. Beskrivelsen av  tilbudet 

på Høvringen er noe mer detaljert enn ved 

de andre en hetene fordi  erfaringsmaterialet 

er størst her. De har selv utviklet tilbudet om 

 bo    trening som en naturlig del av behandlings 

tilbudet,  innenfor ordinære økonomiske rammer. 

Etter hvert har Helse MidtNorge fulgt opp 

 satsningen til Helse SørØst på  botrening, og 

 botrenings tilbud har kommet inn i a vtalen også 

her fra 2014, med egne midler. I tilbudet til Helse 

Midt Norge  beskrives hvordan botrening er tenkt 

å gjøre overgangen ut fra døgnbehandling mindre 

sårbar.  Tyrilistiftelsen skriver i sitt tilbud til Helse 

 MidtNorge og om botrening:

«(…) det veksles mellom å bo i behandlings-

fellesskap med tydelige rammer og å trene på  

mer selvstendighet i egen leilighet eller en av   

Tyrilis treningsleiligheter. Pasienten må kjenne 

på og  forsøke å mestre f.eks ensomhet, angst og 

depresjon, og jobbe med familie og nettverk mens 

de fortsatt er i trygge rammer. Pasienten vil kunne 

delta i behandlingsopplegget i Tyrili på dagtid, 

være i skole/praksis, samtidig som de trener på å 

bo i leilighet utenfor behandlingsfellesskapet. Dette 

foregår innenfor døgnrammen, slik at Tyrili fortsatt 

har døgnansvar, og eleven har en seng i enheten.» 

(Tyrilistiftelsen, mai 2014)

4.1 BOTRENINGSTILBUDE T I DE ULIKE 
 ENHE TENE 
Utfordringer med bolig og botrening er noe 

forskjellige om institusjonen ligger i en større 

by, som Oslo og Trondheim, eller på mindre 

steder. Blant annet derfor utformes  botreningen 

ulikt de ulike stedene. I det følgende vil vi se 

at botreningsarbeidet varierer en del fra enhet 

til enhet. De fleste boliger brukt i botrening er 

direkte disponert og tilknyttet Tyrili. 

 
4.1.1 Tyrili Høvringen – Trondheim 
Tyrilis behandlingsenhet i Trondheim ligger på 

Høvringen. Høvringen har i dag ingen  direkte 

Tabell 1. Oversikt over typer behandlingsplasser Tabell 2. Oversikt over behandlingsenheter
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Elev og elevkontakt skriver botreningsplan 

for to–fire uker av gangen. Eleven trener ofte 

på oppgaver og situasjoner de vet de har hatt 

vansker med tidligere. Det varierer hvor  detaljert 

planen er med hensyn til konkrete  gjøremål. 

Eleven selv i samarbeid med sin elev kontakt 

evaluerer kontinuerlig om noe må endres. 

 Utvidelse av varighet for opphold i boligen 

tilpasses også individuelt. Noen starter med  

bare noen timer. Av praktiske grunner starter  

de som har bolig lengre unna Høvringen med 

bo    trening lengre ut i døgnbehandlingen, men de 

har lengre opphold av gangen. Tidsbruken i egen 

bolig er begrenset slik at minst halve tiden skal 

 tilbringes på Høvringen. Denne begrensningen 

er satt for å sikre tilstrekkelig deltagelse i det 

øvrige døgnbehandlingsforløp samt gi mulighet 

for å evaluere progresjon.

4.1.2 Tyrili Sør – Skien
Tyrili Sør ligger i Skien sentrum og har et 

begrenset antall leiligheter som benyttes til 

botrening. Elever kan også finne bolig i det 

ordinære markedet og ha botrening der mens 

tilbudet i døgnbehandling følges,  tilsvarende 

botreningstilbudet på Høvringen. Omfang av 

botrening blir således mindre ved Tyrili Sør enn 

ved Høvringen og Arena. Mange av elevene som 

kommer til Skien har tilhørighet til Sør lan

det, eller andre steder med geografisk avstand 

til behandlingsenheten, noe som vanskelig

gjør botrening i vekselvirkning mellom bolig og 

Individuell plan
Alle som har behov for langvarige og  koordi nerte 

tjenester [i norske helsetjenester] har rett til 

å få utarbeidet en individuell plan,  uavhengig 

av alder, diagnose og funksjon. Individuell 

plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et 

 helhetlig, koordinert og individuelt  tilpasset 

 tjeneste tilbud. Én tjenesteyter ( koordinator)  

skal til  enhver tid ha hovedansvaret for 

 opp følgingen av tjenestemottakeren. (Ref:  

https://helsedirektoratet.no/individu-

ell-plan-rehabilitering-og-habilitering/individu-

ell-plan)

Behandlingsplan
Tverrfaglig team [i Tyrili] lager en behandlings-

plan som beskriver behandlingen i  tillegg til 

den daglige strukturen med arbeidslag/sko-

le,  samtalegrupper, individuelle samtaler, 

 fritidsaktiviteter m.m. (ref: http://www.tyrili.no/ 

behandlingsforlop/)

Utviklingsplan:
Eleven utarbeider sin utviklingsplan/ukeplan som 

beskriver kortsiktige mål og tiltak og som sikrer 

progresjon og mestringsopplevelser. (ref:  

http://www.tyrili.no/behandlingsforlop/)

Botreningsplan
Plan med konkrete utviklingsmål spesifikke for 

 botrening. Brukes i den formen på tidspunktet for 

denne rapporten kun ved Tyrili Høvringen

Ansvarsgruppe
Skal være definert i individuell plan og er en 

 gruppe som består av deltagere som er nød-

vendige for samhandling rundt den individuelle 

planen. 

institusjon. I Porsgrunn og Arendal er det plan

lagt flere treningsleiligheter for Tyrili Sør, slik 

at også elevene ved denne enheten kan få et 

tilfredsstillende botreningstilbud. 

Innholdet i behandlingen under botrening på 

Tyrili Sør består av gruppebehandling en etter

middag per uke og i tillegg individualsamtaler 

etter behov. Elevene får mye individuell opp 

følging, i samarbeidet med NAV, arbeidsgivere, 

for å skaffe seg bolig, samt hjemmebesøk til de 

som har flyttet ut av Tyrili. De som har botrening 

gjør individuelle avtaler om hvordan de gradvis 

kan utvide friheten i forhold til å være på jobb/

skole og hvordan fritiden skal brukes. 

4.1.3 Arena – Oslo
Tyrili Arena ligger på Tøyen i Oslo, og åpnet i 

2004, for å arbeide med oppfølging. Siden 2013 

har Arena også drevet døgnbehandling. Arena 

tilbyr botrening for alle enheter i Tyrili. 

Elevene kommer enten til Arena i siste del av 

sitt døgnopphold etter å ha hatt første del av 

behandlingen ved en annen Tyrilienhet, eller 

direkte på seks måneders korttids opphold. 

Slike korttidsopphold på Arena benyttes ofte for 

personer som har behandlingserfaring fra før, 

kommer rett fra fengsel, eller av andre  grunner 

ikke trenger like tett  oppfølging som i de andre 

døgnbehandlingsenhetene.  Behandlingen ved 

Arena består av behandlingsgrupper to dager 

tilknyttede treningsleiligheter, slik at alle 

 elevene finner bolig i det ordinære  markedet.  

Det planlegges imidlertid opprettelse av et 

mindre antall treningsboliger. De fleste elev

ene som kommer til Høvringen bosetter seg i 

 Trondheimsområdet etter endt behandling. Det 

var derfor mulig å utvikle en botreningsordning 

med utgangspunkt i boliger elevene selv leier i 

det ordinære markedet, som de fortsetter å bo i 

etter døgnbehandling. 

På Høvringen starter botreningen fortrinns

vis opp etter seks måneder i døgnbehandling. 

I praksis er det allikevel variasjon i når elevene 

starter arbeidet med å finne en bolig. Enkelte har 

etter seks måneder allerede skaffet seg leilighet, 

mens andre da starter arbeidet med å planlegge 

og lete etter en passende bolig. Årsakene til ulikt 

oppstartstidspunkt for botrening er sammen

satte. Botreningsplan er et sentralt verktøy i 

 botreningen på Høvringen – se boks.
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i uken, og eleven skal være med i dagaktivitet 

utenfor Arena (jobb/arbeidstrening, skole e.l.) 

minimum to dager i uken. En kveld per uke er 

det fellesmiddag, der også de som har flyttet 

ut er velkomne til å delta. Arena har i tillegg 

til ordinære helseplasser også oppfølgings

plasser for elever hjemmehørende i Oslo der 

de kan få forlenget døgnopphold ved behov. 

Arena har ti ettromsleiligheter og ni rom i 

tillegg til fellesstue, kjøkken, kontorer, møte

rom og  kafeteria. Elever som kommer til Arena 

bør ha etablert ansvarsgruppe og individuell 

plan. Også  eventuelle resepter for perioden må 

være klare, samt vedtak for arbeidsavklarings

å jobbe med nettverket sitt, er  målsetninger 

som griper inn i alle livsområder, og fra det 

helt konkrete til det store og abstrakte. Felles 

for utviklingsplanene er imidlertid at metodene 

skal være oppnåelige og så konkrete som over

hodet mulig. Hvordan skaffer en seg en bolig? 

Jo, en legger ut en annonse på finn. Hva gjør en 

for å være tilstede for venner og familie samtidig 

som en setter grenser? Jo, en ringer og avtaler 

konkrete treff, som faktisk passer en selv.

4.1.4 Tyrilisenteret – Lillehammer
Det gamle behandlingstilbudet i Lillehammer

området besto av Tyrilihaugen og Tyrilitunet i 

Mesnalia, ca ti kilometer utenfor Lillehammer 

sentrum. Den gang ble to leiligheter i Lilleham

mer sentrum brukt til botrening. I  s eptember 

2014 åpnet det nye tilbudet i Lillehammer 

sentrum, med 26 ettromsleilighet som  be nyttes 

både til ordinær behandling og botrening. Det 

er det nye tilbudet som omtales her, selv om 

noen av de som ble intervjuet hadde botrening i 

gammelt tilbud.

Elever i botrening skal generelt ha en større 

selvstendighet enn de som har ordinær døgn

behandling. De skal styre økonomien og lage mat 

selv, de får nøkkelkort som varer døgnet rundt, 

og de må ha noen målsetninger rundt fritid. 

Overgangen til denne nye statusen markeres med 

at hele fellesskapet blir informert om rammer, 

målsetninger og innhold, og så får de en gave 

penger, plan for bolig, praksisplass, eller jobb, 

og eventuell plan for skolegang. Behandlings

teamene på Stifinner'n Oslo fengsel og Bredtveit 

fengsel, samt inntak og ambulante tjenester er 

samlokalisert på Arena for å skape nærhet for en 

mest mulig sømløs overganger mellom fengsel, 

behandling og rehabilitering. 

Utviklingsplaner og ukeplaner er virkemidler for 

å holde oversikt og systematisere behandlings

målene til den enkelte elev. Nedenfor er to 

eksempler på hvor variert disse målene kan være 

i abstraksjonsnivået i en slik plan. Å skaffe seg 

en bolig, skaffe hjelp for migrene, være  tydelig, 

som kan være ei kokebok eller et annet symbol 

på det de skal inn i. I ordinær døgnbehandling 

ligger husarbeid inne i dagsstrukturen, mens de 

som har botrening må få det til på fritiden sin. 

Botreningsplan lages for en periode på tre 

måneder. Hva botrening skal innebære, hva 

slags målsetninger de skal ha, skal de delta 

i strukturen på dagtid helt eller delvis, eller 

 praksis/skole? Vanligvis holdes en «midtveis

evaluering» etter hvert, hvor man snakker 

om hvordan det går og hvordan det  fungerer 

i  leiligheten, blant annet med matlaging og 

 sosialisering på ettermiddager. De som har 

behov for tettere oppfølging kan få flere slike 

«evalueringssamtaler». 

 

Eksempler på botreningsplaner

De nye leilighetene på Tyrilisenteret 
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BOLIG OG 
 BOSITUASJON

5

4.2 TE T T PÅ

Tett På var et samarbeidsprosjekt mellom Tyrili

stiftelsen og NAV i årene 2009–2013, for å bedre 

samarbeidet med kommunene rundt elevene 

ved utskriving. Vi kan se Tett Påprosjektet som 

forløperen til botrening. TettPå  koordinatorene 

ble etterpå ansatt i Tyrili slik at kompetansen i 

prosjektet ble værende i Tyrili. Sannsynligvis har 

dette medført at kvaliteten på botreningen i dag er 

bedre enn den ville vært uten Tett På som forløper.

Mange av elevene og medarbeiderne i Tyrili 

snakker om Tett På i intervjuene i denne 

 undersøkelsen, selv om prosjektet på intervju

tidspunktet var avsluttet. Årsaken er at de som 

ble ansatt i prosjektet gikk inn som  ordinære 

 medarbeidere i Tyrili i ambulante team ved 

 enhetene ved prosjektslutt, og videreførte sine 

arbeidsoppgaver. Kompetansen i Tett På ble 

altså integrert i Tyrili. Disse enkeltpersonenes 

 kompetanse og deres overføring av kompetanse til 

andre ansatte har medført gode vekstbetingelser 

for arbeidet med botrening. I evalueringsrap porten 

sies det: 

«Erfaringer gjort i Tyrili og av prosjektets ansatte har 

gjort at deres tjenester og kompetanse nå benyttes mer 

omfattende og langt tidligere i behandlingsforløpet 

enn opprinnelig planlagt, for å skulle sikre at elevene 

har gode planer for arbeid/utdanning før utskriving av 

behandling.»

Prosjekt Tett På ble rettet mot pasienter som 

var eller hadde vært i døgnbehandling i  Tyrilis 

behandlingsenheter. Hovedmålsettingen var å 

lage helhetlige og realistiske planer for elev-

ene med fokus på arbeid, utdanning og  bolig. 

 Prosjektet ble evaluert av Tyrili Forskning og 

 Utvikling (FoU) (Snartland og Johansen, 2013). 

Planen var at prosjektet skulle jobbe med 25 

prosent av elevene i Tyrili, men behovet var så 

stort at de endte med å jobbe med 75 prosent 

av elevene.
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vært aktuelt, mens 23 prosent er delvis uenige i 

at de har fått verdifull trening i å bo i egen bolig. 

Blant de 31 elevene vi intervjuet i  forbindelse 

med rapporten, hvorav alle var i sluttfasen av 

døgnbehandling eller nylig hadde avsluttet 

døgnbehandling, var det en som hadde avsluttet 

behandling uten å ha bolig. Denne eleven bodde 

på tidspunktet hos foreldrene mens han prøvde 

å finne sin egen bolig. De andre som ikke hadde 

egen bolig på intervjutidspunktet hadde noe tid 

igjen i behandling. 

Enhetslederne og medarbeiderne i Tyrili sier i 

intervjuene at de aller fleste lykkes med å få en 

bolig om de forsøker, og at det å finne bolig ikke 

sees som en særlig stor utfordring. En  garanti 

fra NAV beskrives imidlertid av både elever og 

medarbeidere som et unødvendig hinder, som 

de ønsker fjernet. De elevene som får kontant

depositum i stedet for garanti får mye lettere 

leid en bolig. Boligen er fundamentet som livet 

skal leves ut fra, og hvilke utfordringer elevene 

møter fremkommer i det følgende, når vi ser på 

målsettingene med botreningsordningen. 

5.1 MÅLSE T TING MED BOTRENING
Hvordan målsettingen for en virksomhet er 

utformet er avgjørende for hvordan  innholdet 

blir. Målsettingen for botrening er som nevnt 

innledningsvis beskrevet i anbud, men det fins 

ingen entydige skriftlige instrukser for  arbeidet 

5. BOLIG OG 
 BOSITUASJON
Når elever er i botrening registreres dette i 

 journalsystemet. I de tjue månedene (1.9.2013–

31.3.2015) vi har sett på hadde 159 elever hatt 

botrening i totalt 11.757 døgn. Gjennomsnittlig 

antall botreningsdøgn per elev var dermed 74. 

Gjennomsnittsalder blant disse var på 33 år.

Husbankens kunnskapsoppsummeringen om 

bolig fra 2013 peker på at ansvarsforholdene 

knyttet til både kartlegging av bolig og bolig

anskaffelse er særdeles uklare ved avslutning 

av behandlingsopphold (Snertingdal og Bakkeli 

2013). Dette er faktorer som gjør at mange gjen

nomgår rusbehandling og ender opp uten bolig. 

Lengden på et behandlingsopphold vil naturlig

vis ha stor betydning for hvor mye en får jobbet 

med bolig og boligsosiale spørsmål, da dette 

ofte er tidkrevende prosesser. Tyrili sin slutt

evaluering fra 2014 viser at 83 prosent av de som 

fullfører behandling i Tyrili har en bolig når de 

er ferdig. Hvis vi inkluderer de elevene som av 

ulike grunner avslutter behandlinga underveis 

er det 60 prosent som har bolig. Brukerunder

søkelsene i Tyrili viser videre at elevene stort 

sett er fornøyde med den botreningen de får 

under behandlingsoppholdet. På spørsmål om 

hvor fornøyde Tyrilis elever er med botrening, 

oppgir 50 prosent av elevene at de er helt eller 

delvis fornøyd, 23 prosent oppgir at det ikke har 

ved den enkelte Tyrilienhet. Vi spurte derfor 

ledergruppene og enhetsledelsen om hva de 

så som hovedmålsetning med botrenings

ordningen ved deres enhet. På Høvringen 

 t rekkes botrening splanene fram når de skal 

svare på hva som er hovedmålsettingen med 

botreningsarbeidet. Punkter som er gjengangere 

i disse planene er typisk å stå opp om morgenen, 

handle og lage mat, være alene i leiligheten sin, 

å dra tidsnok når man har avtaler, ha dagligliv 

og helg og lage seg rutiner selv. Medarbeiderne 

opplever at disse tingene er knyttet tett sammen 

med rusbildet til elevene.

Ved Tyrili Sør var det imidlertid noe sprik i uttalt 

målsetting mellom enhetsledelsen og de som 

gjorde botreningsjobben (der: Ambulant Team). 

Enhetsledelsen formulerte hovedmålsetninga 

slik:

«Jeg tenker at vi ikke skal drive oppfølging. Vi skal 

mobilisere det andre hjelpeapparatet slik at  behovet 

for videre oppfølging ivaretas. Ansvarsgruppa er 

sentral, eventuelt poliklinisk behandling. Vi skal ha 

fokus på hjelpeapparatet, ikke eleven.»

De som jobbet i angjeldende ambulante team 

formulerte derimot målsetningen med  botrening 

slik: 

«Målsettinga må være å få hver enkelt elev 

over i sin plan, at de følger den. At vi sikrer 

Omkring 50 prosent er helt eller delvis fornøyd 

med den botreningen de har mottatt. For 23 

prosent har botrening ikke vært aktuelt

83 prosent av de som fullførte behandling i  

Tyrili i 2014 hadde bolig ved utskrivning

 overgangen til et selvstendig liv, at andre tar over 

på andre siden. Rusfritt. Vi sier til folk at nå har 

du seks måneder, og vi slipper deg ikke før du har 

 arbeidsavklaringspenger, noen som følger deg opp 

utenfor, og bolig og jobb er på plass.»

Det kan ut fra utsagnene se ut til at de som gjør 

jobben overfor elevene i praksis ønsker å følge 

opp folk til «alt er på plass», mens  ledelsen 

mener ansvaret i større grad skal legges på 

kommunen. Dilemmaet om hvor lenge og hvor 

mye oppfølging elevene skal få hos Tyrili og når 

kommunen bør ta over ansvaret er muligens et 

dilemma som er mer nærliggende for  ledelsen å ta 

i stilling til og diskuteres nærmere i de  empiriske 

kapitlene her. Botreningsordningen ved Tyrili 

Sør hadde vært i drift i underkant av ett år da vi 

gjorde intervjuene (desember 2013). At tilbudet i 

så måte muligens ikke var fullt utviklet kan være 

en forklaring på forskjeller i målsetting mellom 



Rammer og rutiner
Å gjenoppta eller  
bygge opp nytt   

rusfritt nettverk

Personlig vekst, bli  
sterkere, tryggere

Ordne opp i  familierelasjoner
Finne andre løsninger  
på  utfordringer som  

kommer enn å ruse seg

Å venne seg til å være hjemme  
hos seg selv i en annet  modus  

– uten rus

Takle kjedsomhet  
og ensomhet

Få seg skolegang  
og et yrke

Handle inn og lage mat
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ledelse og medarbeidere der.  Medarbeiderne 

erfarte at det var veldig nyttig å kunne bidra litt 

ekstra for eleven når de hadde behov for det, 

men at det ville bli en utfordring å følge opp like 

tett når arbeidspresset hos dem ble større. 

Ledergruppa ved Arena var samstemte i at selv

stendighet hos elevene var målsetningen med 

arbeidet i denne enheten: 

«Det med selvstendighetsbygging, å bygge sin nye 

identitet, er også et viktig arbeid her som vi er med 

på. Hvem er jeg nå?»

De utdypet videre at alle nødvendige ferdigheter 

for å bo for seg selv og klare seg i hverdagen skal 

«integreres i eleven». Dette skjer gjennom å 

eksponeres for utfordringer, mente de. Når man 

kommer unna fellesskapet i behandlingsenhetene 

kjenner folk bedre på hva slags behov de har:

«Alle vil si på inntakstur at de har behov for å bygge 

nettverk, kutte ut gamle kjente. Når de er på plass 

inne på enheten, så vil de ikke kjenne behovet, der er 

det kompiser nok. Hvis man ikke gjør noe med dette 

mens man er inne til behandling, så er det en ganske 

vanskelig jobb som skaper mye følelser og frustrasjon. 

Å få trent på det her er å sette dem mer i en selvstendig 

situasjon.»

I Lillehammer fokuserte de på ansvarsutvikling i 

botreningen:

hovedmålsettinger med botreningen. Det de 

trekker frem samsvarer likevel i stor grad med 

det medarbeiderne sier i sine svar, og det var 

lite variasjon mellom enhetene. Figuren under 

oppsummerer hva elevene ser som viktigste 

områder å fokusere på i siste fase av sin rus 

behandling.

Målet for de fleste er altså å lære å leve  vanlige 

liv. Å ha meningsfulle aktiviteter eller jobb på 

dagtid, ha kontroll på økonomien og betale 

regningene sine, samt å evne å inngå i  vanlige 

sosiale relasjoner. Svarene fra eleven om 

deres hovedmålsetting kan illustreres i to 

«Vi tenker ansvarsutvikling på alle nivåer. At det å 

være i botrening, det er en light-variant av det å bo 

for seg selv i egen leilighet utenfor. Som en gradvis 

prøving, så får man jo kjenne på det, om man klarer 

å strukturere seg til å lage middag eller om det blir 

Grandiosa. Man får kjenne på det om man klarer å 

disponere de pengene man har til mat. Om det blir en 

uke med mye fin mat og så blir det tre uker med mye 

dårlig mat. Det er veldig reelt.»

 

Lillehammertilbudet var som sagt helt nytt da vi 

intervjuet, og derfor fortsatt under  utarbeidelse. 

Noen erfaringer hadde de imidlertid gjort seg, 

og de mente at det var avgjørende å kunne lage 

individuelle målsettinger for den enkelte elev 

innenfor botreningsordningen da behovene for 

øvelse kan være diametrale motsetninger selv 

innenfor det samme livsområde: 

«De som har utfordringer med å være for sosiale får 

målsetninger med å klare å være litt i leiligheten. De 

som er altfor mye i leiligheten får målsetning om å 

delta på eget initiativ på ting, uten at vi må mase.  

Så det er veldig individuelt snekret sammen.»

5.2 ELEVENES MÅLSE TNINGER MED 
 BOTRENING
Mens ledelse og medarbeidere definerte over

ordnede målsettinger for tilbudet, og reflekterte 

dilemmaer i den overordnede ansvars fordel

ingen, var elevene naturligvis mer  detaljerte 

og personlige i sine svar på hva som var deres 

 hovedretninger, en retning a) som er  selvstendig 

og med minimale hjelpebehov, og en annen b) 

som uttrykker et større behov for og ønske om 

kontakt med hjelpeapparat:

 

a) «Jeg så for meg at jeg har en bra jobb jeg trives 

med, og at jeg tjener greit med penger og er hjemme 

og bor sammen med barna og dama.»

b) «Botreningsleilighet, grupper et par ganger i 

uka og en jobb to-tre ganger i uka. Det hadde vært 

perfekt tror jeg. Litt jobb og litt oppfølging og et sted 

å bo.»

Figur 2. Hovedmålsettinger med botreninger
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ELEVENES STØRSTE 
UTFORDRINGER ETTER 

ENDT BEHANDLING

6

Det kan tenkes ulike forklaringer på en slik 

forskjell. Det kan tenkes at de som svarer innen

for kategori a) er de mer ressurssterke og bedre 

etablerte før de kommer inn i behandling enn 

de som svarer i kategori b).  Oppsummeringen 

av bosituasjon for personer med  rusproblemer, 

som vi nevnte ovenfor, peker på at verken type 

rusmiddel eller hvorvidt behandlingen  full føres 

ser ut til å være avgjørende for  boligsituasjon 

ved utskrivelse, men heller den  helhetlige 

 situasjonen og ressursene personen besitter 

(Dyb og Holm, 2015). En kunne også tenke seg at 

de som svarte innenfor kategori b) kanskje har 

kommet lengre i prosessene omkring hvordan 

hverdagen etter behandling faktisk vil komme til 

å se ut. Noen fortalte for eksempel at de hadde 

startet ut med en målsetning som var sam 

svarende med a), men hadde endt opp med en 

målsetting innenfor b). 

Elevene fikk også spørsmål om hva de trodde ville 

bli deres største utfordringer etter endt behand

ling i Tyrili, og om de syntes de fikk hjelp til å 

jobbe med dem i behandlingen. Svarene var nært 

knyttet til det de selv skisserte som sine hoved

målsettinger for døgnbehandling og botrening. 
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6. ELEVENES STØRSTE 
UTFORDRINGER ETTER 
ENDT BEHANDLING

Vi spurte elevene om hva de så som sine  største 

utfordringer på veien ut av behandling, og om 

eleven fikk hjelp i Tyrili til å jobbe med disse 

utfordringene. Elevenes største utfordringer kan 

oppsummeres i følgende punkter: 

• Meningsfull dagaktivitet 

• Økonomi 

• Familie, venner og fritidsinteresser

• Avstå fra rusmidler

De fleste elevene vi intervjuet svarte at de syntes 

de fikk hjelp i Tyrili til å jobbe med utfordringene 

sine. Noen av de som hadde avsluttet  behandling 

og bodde for seg selv ønsket imidlertid en enda 

tettere kontakt med Tyrili, via telefon eller ved 

at de ble invitert inn i institusjon til ettervern

samtaler/gruppe. 

6.1 MENINGSFULL DAGAKTIVITE T
Tyrili sin sluttevaluering av elever i behandling 

fra 2014 viste at 89 prosent av elever som avslut

tet behandling har et dagtilbud, tilsvarende tall 

er 64 prosent når vi inkluderer de som dropper 

ut. Intervjudataene kan belyse disse tallene, ved 

å vise hvordan det arbeides i Tyrili for å få folk 

ut i skole/jobb, hvorfor det er viktig for  elevene, 

og hva som gjør det vanskelig for noen å få til 

dette. Av de 32 elevene vi intervjuet var det ni 

som ikke enda hadde avklart dagaktivitet. Seks 

var  allerede i ordinær jobb, elleve hadde praksis

plass, to drev med frivillig arbeid og fire hadde 

skole som sin hovedaktivitet, mens to hadde 

skole i tillegg til jobb eller praksisplass. Tyrili

elevene har ofte ingen eller svært lite arbeids

erfaring, og mange trenger omfattende hjelp og 

rådgivning til å stake ut en kurs for seg selv. En 

elev i 20årene sier det slik:

«Jeg vet ikke hva jeg vil jobbe med. Har aldri jobba 

med noe i over to måneder. Da blir det kjedelig, jeg 

må ha variasjon. Jeg har aldri jobba meg over den 

kneika, sånn at det blir vanlig.»

Karriereveiledningen som gis i Tyrili har vært 

viktig for mange, samt muligheten for å starte 

med en arbeidspraksis. For mange av elevene vi 

intervjuet er det å komme i en «vanlig» jobb det 

de trekker frem som sin viktigste målsetting:

«Forrige gang jeg var i behandling var det å komme 

i jobb det viktigste, da falt det andre på plass natur-

lig, for da følte jeg at det fungerte og at jeg gjorde de 

riktige tingene.»

Kompetansen i Tett På trekkes også frem av 

mange, både elever og medarbeidere. Det tar 

tid å opparbeide seg kompetansen som trengs 

i møte med NAV og mulige arbeidsgivere for 

elever i rusbehandling, og en elev ordlegger sitt 

forhold til Tett På slik:

«Tett På hjelper meg med lærlingegreia. Jeg føler 

selv at jeg er dårlig på å formulere meg i mailer og på 

telefon.Det blir liksom, jeg er eksnarkoman, har du 

lyst til å ansette meg? Da er det bedre den måten de 

legger det frem på.»

6.2 ØKONOMI
De fleste elevene har under behandlingstiden 

sin hovedinntekt fra arbeidsavklaringspenger 

fra NAV. Tall fra sluttevalueringa i 2014 viser at 

82 prosent av elever som fullfører behandlin

gen har arbeidsavklaringspenger, mens tallet er 

81 prosent når vi inkluderer også de som avslut

ter underveis i forløpet. En del elever har fått 

innvilget uføretrygd som er en varig ytelse, og 

de beholder den derfor også under sitt behand

lingsopphold. 

Når økonomi trekkes frem som en utfordring for 

elevene i behandling handler det oftest ikke om 

at de ikke har inntekt, men mer om at de har lite 

erfaring med å disponere penger. En gitt penge

sum som skal vare i for eksempel en måned er 

for mange uvant og for enkelte helt nytt. De 

typiske inntektskildene som arbeidsavklarings

penger og for noen uføretrygd er relativt lave og 

noen opplever at matpengene tar hele budsjettet 

hvis de ikke er svært bevisste på kostnader ved 

for eksempel ferdigmat versus hjemmelaget:

«Det er lett å bare stikke og kjøpe en pizza eller 

ferdigmat. Det blir dyrt. Jeg har lært mye av kokken 

her, å lage mat fra grunnen av, sauser og ulike retter, 

bruke rester, lage handlelister og lage mat.»

Tyrili har jevnlige økonomikurs for  elevene, 

og enkelte av Tyrilis medarbeidere har bygd 

seg opp kompetanse omkring økonomi og 

 gjeldsrådgiving. Det jobbes individuelt med 

enkelt elever som trenger slik hjelp. En elev 

forteller om hvordan han har funnet frem til en 

måte å håndtere sin økonomiske situasjon på:

«Skal jeg i et gjeldsrådgivningsmøte så har jeg 

 papirene klare på forhånd. Jo mere jeg klarer å være 

i forkant og ajour, jo bedre har jeg det med meg selv. 

Ser jeg nå. Jeg har landa og akseptert mer av det 

også, for konsekvensene kommer til å bite meg i ræva 

hver eneste dag, men jeg har et lettere forhold til det. 

Det dreier seg bare om penger, og det kommer på 

renter, men jeg får ikke gjort noe mer med det enn 

jeg gjør i dag. Jeg prøver å rydde opp i det, og det får 

ta så lang tid det tar.»

Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i 

 perioder der en på grunn av sykdom, skade eller 

lyte har behov for hjelp fra NAV for å komme i 

arbeid, men ikke har rett på andre ytelser.
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6.3 FAMILIE, VENNER OG FRITIDSINTERESSER
Det er stor variasjon i hvor mye nettverk den 

enkelte elev har å spille på i en rehabiliterings

fase. Noen har samboer og familie som venter 

ute, noen har noen gode venner, mens mange 

bare har litt familie som de har «rustne» 

forbindelser til, og kanskje et vennskap eller to 

som kanskje kan «gjenopplives». 

Elevene som ble intervjuet nevnte ofte 

kjedsom het og ensomhet i sin beskrivelse av 

opphold i boligen sin. Å kutte ut venner som 

ruser seg er nødvendig for å komme videre, men 

er tveegget ved at det også fører til ensomhet for 

mange:

«Nå har jeg bare kontakt med mamma og pappa.  

Så det blir litt sånn trist og ensomt er jeg redd.»

 

En annen hadde vært i denne situasjonen over 

tid også før vedkommende kom i behandling: 

«Jeg kuttet egentlig med miljøet tre–fire år før jeg 

kom inn hit. Jeg satt for meg selv og stengte meg 

inne.»

Gjennom medarbeiderintervjuene kom det også 

frem at medarbeiderne ser nettverksjobbing 

rundt elevene som en stor utfordring. Det synes 

også fra medarbeidernes perspektiv som om 

elevene ikke tar nettverksjobbing under døgn

behandlingen alvorlig nok, eller at de ikke får til 

ikke nødvendigvis blir ferdige mens de er i 

 behandling, og noen ser det som så vanskelig 

og tidkrevende at de ikke ønsker å bruke tiden i 

behandling på dette. 

6.3.2 Venner og annet nettverk
Det er ingen rask vei til nye venner eller nytt 

nettverk, og mange av elevene strever med å 

finne mennesker å omgås på fritiden:

«Jeg har bodd i byen her i tre år, og de eneste jeg 

kjenner her utenom rusmisbrukere er familien min. 

De få vennene jeg har må jeg bare prøve å holde 

kontakten med.»

Når elevene har få personer å bruke tiden sin 

sammen med, tyr mange til TV eller spill. En av 

medarbeiderne ved Høvringen sier dette også 

gjelder for elever i botrening:

«Mange sitter hele natta på TV eller data. Mange 

beskriver at eneste «vennen» eller aktiviteten de 

har på fritiden er TV-en.»

Utfordringen med å ta kontakt handler ofte 

om forskjellige referanserammer, at det er 

 vanskelig å finne noe felles med de som har levd 

 «vanlige» liv. Noe av det som gjør det  vanskelig 

for tidligere rusmisbrukere å utvikle et nettverk 

utenfor rusmiljøene er at de mangler, eller føler 

at de mangler, mye kunnskap. Hva skal en prate 

om, hvordan skal en fremstå, hvordan skal en 

å gjøre noe med situasjonen. En medarbeider fra 

Arena i Oslo forklarer det slik:

«Jeg tror at mange når de kommer fra  fellesskapet 

har noen uker her hvor de synes det er deilig å bo 

alene, man slipper alle menneskene rundt seg, og 

så sier det plutselig bang, man har brukt veldig lite 

tid på å pleie nettverk, så kommer den  overgangen 

brått på. Da er det bedre at de jobber med det de 

 månedene de er her, så blir overgange mindre brå. 

Den er ennå bråere når de er ferdig her.»

6.3.1 Familie
Familie og venner er to hovedkategorier av 

 nettverk som det jobbes ulikt overfor. Tyrili har 

blant annet familieseminarer, og ønsker stadig 

å bedre arbeidet rundt familiene. Arbeidet er 

 utfordrende, og særlig vanskelig der familien bor 

langt unna behandlingsstedet. I mange  tilfeller 

er familien rota til elevens problemer, eller 

forsterker dem, og da må det jobbes annerledes 

enn med de som kan bruke familien som støtte

spiller i et behandlingsforløp:

«Det er også viktig for meg å ta tak i bitterhet og nag, 

det er ikke noe særlig for en rus  avhengig å leve videre 

med. Det går på moren og faren min.»

 

Brutte eller dårlige familierelasjoner er ganske 

vanlig blant elevene i Tyrili, noe som  gjenspeiles 

i intervjuene. Å ordne opp i slike  relasjoner 

beskrives som langsiktige  prosjekter som 

kle seg. Lav selvfølelse og en følelse av stigma 

forsterker angsten for ikke å passe inn for 

mange, slik en av medarbeiderne setter ord på:

«Den største barrieren i forhold til nettverk for folk er 

at de tror det står skrevet narkoman i panna på seg.»

Det kan altså være vanskelig å sette seg selv fri 

fra en rusavhengig identitet, selv for de som 

tilsynelatende lykkes med å gjenoppta kontakt 

med gamle venner og få innpass igjen. Mange 

har i tillegg et behov for å videreutvikle og 

 vedlikeholde den endringsprosessen de  startet 

på i behandlingen. Denne eleven forteller at det 

rusfrie nettverket ikke alltid kan tilfredsstille 

de behovene han har for samtaler. Han  utrykker 

at han trenger noe mer, og at «noe» ofte er 

behandlerne Tyrili:

«Jeg føler ikke alltid at de forstår mitt problem eller 

hvordan min hverdag er. Jeg tror aldri de kan erstatte 

Tyrilinettverket, for de vet så lite om det livet jeg har 

levd når jeg ikke har vært sammen med dem. Noen 

ganger så kan jeg føle at når jeg snakker med dem, 

og de er  nysgjerringe på hva jeg har drevet med de 

siste ti årene, så blir det nesten som at de lever litt 

 gjennom meg, at det blir litt spennende å høre på. 

Det synes ikke jeg er så ok, for jeg er ikke glad for det 

som har skjedd.»

En av elevene som hadde vært i behandling 

 tidligere har erfart at arbeidet med å bygge opp 
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nytt nettverk er avgjørende i rusbehandling, og 

at han la mer vekt på å sikre et godt nettverk nå 

enn ved forrige behandling:

«Jeg har gjort noen grep som jeg nok ikke gjorde ved 

forrige behandling. Jeg har blant annet sletta hele 

Facebook, og tatt kontakt igjen med det gamle fotball-

laget mitt der jeg bor. De er veldig imøtekommende og 

sier det er kult å se meg igjen. Det er viktig. Jeg pleier 

de få kompisene jeg har godt. De støtter meg.»

Spørsmålet om hva medarbeiderne i Tyrili kan 

gjøre for å hjelpe elevene til å bygge opp sitt 

nettverk mens de er i behandling er et hyppig 

Mennesker er sosiale og trenger å ha noen rundt 

seg for å kunne dele livets gleder og sorger. 

Personer med rusproblemer har i tillegg utfor

dringer som gjør det ekstra viktig at de har andre 

mennesker rundt seg:

«Det er den største fella både for og ruse seg og for å 

bli deprimert og for å ikke klare å stille på en praksis-

plass eller arbeid og skole eller. Så vi jobber mye 

med det. Vi har så fine tanker rundt det og så mange 

måter å gjøre det på, men når eleven står alene, så 

blir de ofte litt handlingslammet, for de har ikke noen 

erfaring med å møte samfunnet i nykter tilstand, i 

edru tilstand. Alt er en bøyg.»

6.4 AVSTÅ FRA RUSMIDLER
Å holde seg rusfri er et overordnet mål for alle i 

rusbehandling. Det er likevel store variasjoner 

i hvor framtredende denne målsetningen er for 

elevene i Tyrili. Noen har stor avstand til rus ved 

tema i enhetene. Å oppfordre til å ta kontakt 

med frivillige organisasjoner eller nettverks

tilbud for tidligere rusbrukere er vanlig, men  

en er klar over at det ikke passer for alle:

«Det er mange som ikke ønsker å være på et sted 

hvor det handler om at du har historikk. At det følger 

dem, at det er det de har felles med de andre som 

er der. Og noen er ganske påvirka på noen av disse 

stedene. Mange er opptatt av at ikke andre skal 

 definere dem, og at det de har gjort før ikke skal være 

deres identitet. Den skal være ny, selv om de ikke vet 

helt hva og  hvordan skal det i alle fall ikke være det 

det har vært tidligere. Det er ting som snakkes om, og 

folk er forskjellige.»

Medarbeiderne vi intervjuet mente de ambulante 

teamene som nå tilbys i etterkant av behandling 

vil bli sentrale for å følge opp problemer knyttet 

til manglende nettverk og fritidsaktiviteter hos 

elevene:

«Vi har noen erfaringer nå som tilsier at vi må være 

tett på noen. Ensomheten kommer og det blir litt 

sånn depresjonstilstand etter å ha flyttet fra et felles-

skap. Kanskje har de vært mange år i rehabilitering 

eller den type fellesskap, enten fengsel eller reha-

bilitering, og så ut og blir sittende alene. De har så 

store og vide planer, men dørstokkmila blir så lang. 

 Intensjonen er de beste, men tiltaket og den angsten 

for å møte enten den bussen eller det idrettslaget 

eller den organisasjonen er så stor at de tør ikke.»

Hvilket rusmiddel brukte du mest før denne 
innleggelsen? Flere alternativer mulig.

Alkohol  31 

Medikamenter  52 

Cannabis  62 

Kokain/amfetamin  69 

Heroin/morfinstoffer  48 

Annet  24

inntak, enten fordi de kommer fra fengsel eller 

annen behandling, eller fordi de selv har kuttet 

ut rusmidler før inntak i behandling. Andre 

kommer i behandling etter år med mer eller 

mindre sammenhengene rusbruk. Mens noen 

elever beskriver det som en daglig kamp over 

tid å avstå fra rusmidler, sier andre at de tenker 

lite på det, det er andre livsområder de trenger 

mer fokus på i rusbehandling. Tyrilis elever har 

brukt mange ulike typer rusmidler, men heroin 

og amfetamin oppgis som hovedrusmiddel av et 

stort flertall av elevene, se boks. 

I samtaler med medarbeidere og elever er 

det likevel alkohol som trekkes frem som det 

rusmiddelet som er vanskeligst å forholde seg 

til i rusbehandling. Det er et lovlig rusmiddel 

som benyttes av de med «vanlige» liv, og hver 

enkelt elev må derfor ta sitt eget standpunkt 

til totalavhold eller bruk, og hvordan dette skal 

håndteres i praksis. Hva slags holdning elevene 

tar til alkohol og alkoholbruk er noe ulikt, men 

mange uttaler seg som denne eleven, som etter 

hvert hadde bestemt seg for å avstå:

«Jeg brukte ikke så lang tid på å skjønne hva 

 drikkemønsteret mitt handla om, jeg ønsket egentlig 

amfetamin.»

Mange elever går imidlertid mange runder 

med seg selv angående alkohol i løpet av et 

behandlingsforløp. Det drikkes generelt mer og 
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 dessuten mer åpent om sommeren enn ellers 

i året, og denne årstiden blir for mange derfor 

ekstra utfordrende, men også lærerik. Slik 

forklarer en elev det:

«Når jeg nå ser tilbake på sommermånedene, så 

har det gitt meg noe å ta kontroll over fristelsene. 

Jo lengre tid det går, jo større avstand. Jeg får noe 

 positivt ut av å velge noe annet, samt økonomisk 

vinning. Jo mer jeg finner ut av at det gir meg noe å 

finne på andre ting enn å gå på puben å drikke, så gir 

det meg noe.»

Det er ofte mot slutten av  behandlings oppholdet 

at problemstillinger i forhold til alkohol og 

avhold særlig aktualiseres. Dette er for  eksempel 

ofte tema i behandlingsgruppene på Arena. 

Alle elevene på Arena er i sluttfasen av sin 

 behandling og har dermed mye frihet og eget 

ansvar. Det er mye alkoholbruk i arbeidslivet i 

forbindelse med sosiale  kollegatreff: 

«Når jeg jobbet på praksisplass så måtte jeg ofte si 

nei. Jeg drikker ikke alkohol. De spurte om jeg ville 

være med på puben for det var en som fylte år. Så da 

må man si nei. Hadde de spurt om jeg ville være med 

på kino så hadde jeg sagt ja.»
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7. Tidligere behandlingserfaring

 UTFORDRINGER 
I BOTRENINGS

ORDNINGEN

7. TIDLIGERE 
 BEHANDLINGSERFARING
De fleste av elevene i Tyrili har tidligere  erfaring 

fra rusinstitusjon. Den nasjonale Pasient

erfaringsundersøkelsen fra 2014 viser at 72 

prosent av Tyrilis elever også tidligere har vært 

innlagt ved rusinstitusjon (Haugum, Holmboe 

og Iversen, 2014). Av de 32 elevene vi intervjuet i 

denne undersøkelsen hadde 20 vært i behandling 

tidligere (63 prosent). Når så mange har erfarin

ger fra tidligere behandlinger er det interes sant å 

se hva de selv mente hadde gått galt, og hvordan 

de nyttiggjorde seg behandlingen denne gangen.

Ingen av elevene vi intervjuet hadde hatt tilbud 

om botrening eller liknende ved sine tidligere 

rusbehandlinger, verken i Tyrili eller ved andre 

behandlingssteder. Flere sier de kom med klare 

bestillinger på hva de trengte hjelp til. De mente 

å vite hvor de hadde mislyktes, og mener det er 

mye lettere å vite hvordan man skal nyttiggjø

re seg behandlingen når man har prøvd det før. 

De hadde generelt tiltro til at det botreningsopp

legget de fikk denne gangen ville gjøre overgan

gen mindre brå, og at det de lærer i botrening vil 

hjelpe dem når de skal klare seg på egen hånd:

«Arena er en slags utbrytningsfase, der man møter 

på godt og vondt hva man har og ikke har og hva 

man har fått med seg og ikke. En litt  kronglete 

fødselsovergang, der redskapene skal frem. Det er 

mulighet til å gjøre feil uten at man blir uglesett, 

det er en del av prosessen, og de er mer  nysgjerrige 

på hva som gjorde det. For meg har det vært en helt 

nødvendig base for å tre inn i egen  l æringssituasjon, 

samtidig som jeg har fått etablert hverdagen 

på  utsiden. Så blir det ikke slik som det har vært 

 tidligere, at bare jeg får leilighet så er alt i orden.»

Tidligere medførte det å ruse seg mens man var 

i behandling ofte utskrivelse, mens en i dag i 

større grad forstår rusepisoder som symptomer 

på en lidelse som trenger fortsatt behandling. 

En elev utdyper hvordan rusepisoder kan brukes 

som en læringssituasjon i behandling:

 «Jeg ønsker at det skal være en evaluering og en 

bevisstgjøring rundt sprekk. Kanskje formulere 

skriftlig hva som skjedde i forkant av den sprekken, 

hvor lenge jeg hadde planlagt det. Var det impuls? 

Det er sånne ting som det kan være viktig å gå gjen-

nom for seg selv, som en sånn narrativ metode for å 

sette i gang hodet og bli mer bevisst i forhold til valg 

man tar.»

Noen elever mente imidlertid at de ikke fikk den 

hjelpa de trengte i forhold til sine individuelle 

behov i overgangen ut av behandling. De beskrev 

hva dette innebar, og hadde ofte forslag til 

forbedringer. Elevene og medarbeidernes anke

punkter ved botreningsordningen er tema for 

neste kapittel.
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8. UTFORDRINGER I 
BOTRENINGSORDNINGEN
Elever og medarbeidere ble spurt om hvilke 

utfordringer de har støtt på og hva som even

tuelt kunne vært annerledes i botrenings

ordningen. Noen av forbedringsområdene er 

forhold Tyrili selv kan gjøre noe med, mens 

andre forhold ligger til andre å endre. For noen 

 områder vil ansvaret ligge både hos Tyrili og 

NAV, for eksempel individuell plan og ansvars

grupper. Vi velger derfor å omtale hva Tyrili kan 

gjøre noe med, og i mindre grad de forhold som 

vi har liten innvirkning på. 

8.1 HVA SL AGS TRENINGSBOLIGER OG  
HVOR SK AL DE LIGGE?
Den botreningsmodellen Tyrili har valgt, der 

det bygges egne treningsleiligheter i Tyrili for 

elever i siste fase av døgnbehandling, er ikke 

 nødvendigvis den eneste modellen for  botrening 

som det bør satses på fremover. Mange elever 

får ikke nyttiggjort seg dette botreningstilbudet, 

enten fordi den enheten de er i har få trenings

leiligheter, eller fordi de skal bosette seg et 

annet sted enn der døgninstitusjonen ligger. 

Naturlig nok er dette noe flere av elevene trek

ker frem som en mangel ved behandlingsopp

holdet sitt, og det er særlig elevene ved Tyrili Sør 

som nevner dette. De ønsker større  muligheter 

for botrening i Skien, for de som skal bosette 

seg i nærområdene, mens de som bosatte seg på 

«Jeg lurer på hvem sitt problem det er hvis de aldri 

finner seg bolig. Det blir fort en oppsamlingsplass, 

og da blir det lettvint å ikke finne seg noe. De må 

presses fra første stund til å finne seg en  l eilighet. 

De må tilpasse forventningene til hvor de skal bo 

og hvor fint i forhold til hva som er mulig ut fra 

økonomien deres.»

I Lillehammer, der de har treningsleiligheter 

inne i institusjonen, ser de sin form for  bo  trening 

som en «lightvariant» av botreningstilbudet 

på Høvringen. De opplever likevel at deres elever 

så langt har fått mye nyttig trening: 

«Vi tenker ansvarsutvikling på alle nivåer. At de som 

er i [botrening], det er en light- variant av det å bo 

for seg selv i egen leilighet der ute et sted. Som en 

gradvis prøving, så får man jo kjenne på det, om man 

klarer å strukturere seg til å lage middag eller om det 

blir Grandiosa, man får kjenne på om man klarer å 

disponere de pengene man har til mat. Om det blir 

en uke med mye fin mat, så blir det tre uker med mye 

dårlig mat. Det er veldig reelt.»

Hvordan botilbudet er utformet har altså 

 betydning for behandlingsinnholdet. Ensomhet 

og kjedsomhet er som vi har sett en utfordring 

for mange av elevene i Tyrili når de flytter for 

seg selv. Når botreningen foregår samlokalisert 

med døgninstitusjonen, slik som situasjonen er i 

Lillehammer og på Arena blir det ekstra utford

rende å få trent på slike problemstillinger:

Sørlandet ønsket å kunne trene seg der de skulle 

bo etter endt behandling. 

I intervjuene fremstår det som et  dilemma 

 hvorvidt elevene bør ha botrening i  boliger 

disponert av Tyrili eller ikke. Argumentene 

som støtter dagens utbygging av botrenings

leiligheter er at de gir alle elever mulighet for å 

trene seg på å bo, ikke bare de som er selvdrevne 

og håndterer situasjonen, slik en medarbeider på 

 Høvringen sier:

«Noen trenger å øve seg på å holde det ryddig, 

lage mat, vaske klær. For de som har leilighet langt 

unna tar det lengre tid før de får startet botrening, 

og de som ikke vet hvor de vil bo får aldri en bolig å 

trene seg i. Disse kunne ha profitert på å bo utenfor 

Høvringen også mens de var i behandling. Jeg tenker 

på de som har vært her i tolv måneder og som ikke 

har funnet noe, men som kanskje har en praksis-

plass. De kunne fått trent på hvordan det er å være 

alene, hvordan man skal ta bussen til og fra, og fikse 

morgenen alene.»

Hovedkonklusjonen fra intervjuene på Høvrin

gen er likevel at de fleste elevene er best tjent 

med å leie bolig i det ordinære markedet, og at 

de ikke ønsker Tyrilis treningsleiligheter til alle 

elever. Hovedargumentet er at trenings boliger 

kan bli en sovepute, fordi elevene uansett må 

«ut i verden» og finne en egen bolig og lære å 

bo der:

«En problemstilling her er at de bor rett ved siden av 

hverandre, så vi må hele tiden utfordre dem på at de 

må ha en større grad av selvstendighet i planene sine 

enn å bare gå sammen med naboer.»

For likevel å få trening i sosiale ferdigheter er det 

en nøkkelstrategi å lage individuelle opplegg for 

den enkelte elev:

«De som har utfordringer med å være for sosiale, de 

får målsetninger med å klare å være litt i  leiligheten. 

De som er altfor mye i leiligheten, de får  målsetning 

om å delta på eget initiativ på ting, ikke bli mast 

på. Så det er veldig individuelt snekret sammen, de 

planene.»

Vi ser altså at ulike typer treningsboliger gir 

mulighet for ulikt innhold i botreningen, og 

at den mest reelle botreningen foregår i bolig 

 utenfor institusjon. En slik ordning er  dessverre 

heller ikke problemfri. Det er en målsetting 

i Tyrili at elever uten forutgående  tilhørighet 

til institusjonsstedet ikke skal bosette seg der 

etter endt behandling. Dette fordi personer 

i rus  behandling har behov for tjenester i det 

 kommunale apparatet, og det ville bli en over

belastning på tjenestene der institusjonen ligger 

dersom for mange av elevene bosetter seg på 

stedet:

«Treningsleiligheter i Skiensområdet vil være bra 

fordi det er lett å få folk ut i egen bolig, men dårlig 
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fordi det er uønsket å etablere for mange Tyrilielever 

i området. Det bidrar til at de blir her om de får 

treningsleiligheter her, da bygger de nettverk.»

Strategien med å bygge treningsleiligheter i 

tilknytning til døgnenheten kan altså komme til 

å motvirke målsettingen om at elevene i minst 

mulig grad skal bosette seg der institusjonen 

ligger. Hensynet til at elevene trenger bo   trening 

før behandlingens slutt bør nok likevel veie 

tyngre, men det er viktig å være seg problem

stillingen bevisst. 

8.2 OPPFØLGING AV BOTRENING
Elevene trekker også frem oppfølging av  botrening 

som et forbedringsområde.  Hvordan oppfølging 

av elever i botrening foregår,  varierer mellom de 

ulike enhetene. De som trener seg i egen bolig får 

andre utfordringer enn de som har botrening i en 

behandlings enhet, og oppfølg ingen må følgelig 

 differensieres. Det er  Høvringen som har lengst 

erfaring med  botrening, og refleksjonen blant 

elever og medarbeidere om hva som kan gjøres 

bedre handler mest om å bedre systematikk rundt 

planlegging og oppfølging av botreningsopphold. 

Elevene ser det som en utfordring at oppfølging 

av botrening skjer mye i gruppesammenheng. De 

mener mange har god nytte av det, men at de som 

ikke liker å ta ordet i en gruppe får mer tilfeldig 

oppfølging. Oppfølging av botrening bør derfor 

sikres i individual samtaler.  Høvringen og Arena 

benytter egenutviklede planer for å sikre innhold 

8.3 OVERGANGER MELLOM ENHETENE I TYRILI
Tyrili tilbyr i dag kortere behandlings forløp 

enn tidligere, og det er vanlig å ha opphold 

ved ulike enheter i løpet av et og samme 

 behandlingsforløp. 

Arena og Ambulant Team ved Tyrili Sør  arbeider 

bare med elever i siste fase av  behandlingen. 

Alle elever som kommer til Arena har bak 

grunn fra en annen  Tyrilienhet,  fengsel, 

annen behandlingsinstitusjon eller de er på 

 reinntak i Tyrili. De Tyrilielevene som skal bo i 

 Skiensområdet kommer til  Ambulant Team for 

botrening og ambulant oppfølging når døgn

behandlinga har foregått ved Tyrili Sør eller 

ved de andre  enhetene. En del elever flyttes 

også av ulike grunner mellom Tyrilis enheter 

før  botren ingen begynner. Slike behandlings

forløp vil kunne gi en oppstykket tilværelse for 

personer med rusmiddelproblemer (Snertingdal 

og Bakkeli 2013), og særlig med tanke på  Tyrilis 

fokus på relasjonene og alliansene er dette et 

tema som skal imøtegås. En utfordring er derfor 

hvordan vi kan sikre gode overganger i Tyrili, 

og hvordan samarbeidet mellom enhetene er 

til det beste for elevene, for å skape  kontinuitet 

i de  relasjonene og alliansene som vi vet er 

 avgjørende for at elevene skal lykkes. Enhetene 

i Lillehammer og i Trondheim opplever i mindre 

grad problematikken med overganger, da mange 

av deres elever har hele behandlingsforløpet ved 

samme enhet. 

i botrening; «Botreningsplan» på Høvringen og 

«Utviklingsplan» på Arena, som vist ovenfor. 

Grunnen til at botreningsplanen ble innført er 

erfaringene om at Playstation og TV blir løsnin

gen dersom det ikke er lagt  kon  krete planer om 

at eleven skal ta kontakt med en venn, dra på et 

besøk eller liknende. 

For å bedre systematikken i oppfølgingen fore

slår elevene i tillegg at de kan få med  opp gaver 

hjem på botrening om hva man spesielt skal 

tenke på mens man er hjemme, som ikke bare 

omhandler praktiske gjøremål. Det kan være 

noen punkter man kan tenke gjennom mens 

man er hjemme, og kanskje loggføre underveis. 

Hvordan var det for eksempel å våkne hjemme 

på lørdagen alene hjemme? Du skal gå deg en 

tur, og hva tenker du da, hvilke følelser kommer 

da? Tenk om jeg møter noen som er rusa nå? Blir 

du stressa av det, eller var du helt avslappa? En 

slik loggføring av botreningen kan være viktig:

«Når man har det dårlig så er det dårlig, men når 

det går over er det veldig lett å glemme det. Særlig 

for oss som har vært rusmisbrukere som er gode på å 

 fortrenge og skyve bort. Da kan viktige ting forsvinne 

i at resten av botreninga var fin.» 

Medarbeiderne på sin side sier de kan bli 

 flinkere til å forberede elevene på hva innholdet 

i  botrening er, og at det må gjøres mer konkret 

enn bare at de «skal bo seg inn».

I intervjuene spurte vi hvilke erfaringer elever og 

medarbeidere hadde med overgangene mellom 

enhetene i Tyrili. Ledergruppa ved Arena sier 

de hadde som utgangspunkt at elevene som 

kom ville se det som problematisk å måtte bytte 

behandlingssted midt i behandlingen:

«Jeg husker at jeg var mye opptatt av overgangene, 

hvordan det var å stå i de overgangene. Det tror jeg 

de i varierende grad kjente seg igjen i.»

Elevene vi intervjuet var i hovedsak enige i 

denne oppfatningen; de så det stort sett som 

uproblematisk å flytte mellom  enheter i Tyrili. 

Ved alle enhetene hadde elevene stort sett 

opplevd god informasjonsflyt ved  overflytting. 

Arena i Oslo har praktisert en ordning der 

 elevene har fått komme på besøk for å se på 

stedet før overflytting, og mange har fått 

 hospitere ved å ha et eller flere kortere eller 

lengre opphold ved enheten før endelig over

flytning. Formålet med ordningen er at  elevene 

kan få innblikk i til  budets innhold samt at de 

kan bli litt kjent med de som jobber og bor der i 

forkant, for å trygge overgangen. De elevene som 

har fått denne muligheten er udelt positive: 

«Fra jeg fikk beskjed om at de hadde ledig døgnplass 

og til jeg skulle flytte var det bare en uke, men fordi jeg 

hadde hatt hospiteringer her var jeg helt rolig på det og 

tenkte at det er riktig for meg. Men det var skummelt å 

skulle hospitere her i begynnelsen, da var jeg usikker.»
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Det tar tid å bygge opp relasjoner til nye 

kontaktpersoner, og mange fortsetter å ha noe 

kontakt med den gamle kontaktpersonen i en 

overgangsfase. Noen har også avtalt besøk ved 

den opprinnelige behandlingsenheten en eller 

flere ganger etter at de er overført til Arena, og 

beskriver det som viktig for trygghetsfølelsen i 

den nye enheten. Muligheten til å flytte   tilbake 

til den enheten man kom fra om det skulle gå 

dårlig i ny enhet har også være viktig for mange. 

En elev med flere lengre opphold i Tyrili ble 

intervjuet rett før utflytting fra Arena til egen 

leilighet. Hun var veldig glad for den individuelle 

tilretteleggingen hun hadde fått i prosessen: 

«Jeg har følt på en sånn navlestreng, den blir klipt på 

en fin måte jeg kan leve med.»

Noen elever som søkte seg inn til Arena på kort

tidsopphold, har blitt bedt om å være en   periode i 

ordinær døgninstitusjon før overflytting til Arena. 

Dette ses på som unødvendig og som bortkastet 

tid. De hadde mye behandlings erfaring og søkte 

seg derfor til en enhet som hadde fokus på over

gangen til å klare seg selv. Da ble skjerming og 

arbeidslag unødige hinder på veien, som skapte 

mer frustrasjon enn progresjon. Slike opp  levelser 

viser at behandlingsopplegg i bo    trening bør 

tilpasses mer til det enkelte individ. 
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9. ORGANISERING 

Kapitlene foran viser hvordan Tyrili har 

 organisert botrening ved de ulike enhetene. 

Hvilke fordeler og ulemper kan vi se av de ulike 

organisasjonsformene?

9.1 SPESIALISERING VERSUS  GENERALISERING
Botreningsarbeidet på Høvringen kan sees som 

generalisert, ved at arbeidsoppgavene er tillagt 

medarbeidergruppa som sådan, ikke bare  enkelte 

medarbeidere. Behandlingsmodellen ser ut til 

å være godt integrert både hos elever og med 

arbeidere. Det var en lik forståelse av til  budets 

innhold hos elevgruppa, medarbeiderne og 

ledelsen. Botrening hadde blitt til en naturlig del 

av behandlingsoppholdet. Kontaktpersonen som 

har fulgt eleven fra starten er også den som har 

hovedansvaret i botreningen. Intervjuene viser 

at elevene er fornøyde med en slik organisering, 

men at de ønsker seg noe mer oppfølging mens 

de er på botrening utenfor behandlings enheten. 

Den største fordelen med en slik organisering er 

at botrening er en integrert del av  behandlingen 

i døgnenheten, og at de samme personene følger 

elevene gjennom hele behandlings forløpet. 

Utfordringen er at kontakt personene  arbeider 

ordinære arbeidstider tilpasset behandling i 

døgnenhet. Elever i botrening utenfor døgn

enhet har behov for oppfølging til andre tider 

og kanskje på andre steder enn de som bor i 

behandlingsenheten. 

Ved Arena i Oslo og Ambulant Team ved Tyrili 

Sør er den utadrettede jobbingen rundt  ele vene 

spesialisert, ved at utvalgte  medarbeidere skal 

ha spesialkompetanse på å arbeide med skole/

jobb, økonomi, bolig og nettverk. Disse sitter 

også fysisk atskilt fra der den ordinære døgn

behandlingen foregår. En ulempe ved slik 

spesialisering er at kompetansen hos de andre 

med  arbeiderne kan bli dårligere. En medarbei

der ved døgnenheten i Tyrili Sør bekrefter at det 

kan skje:

«Jeg vet egentlig forsvinnende lite om [botrening]. 

Jeg har valgt å konsentrere meg om mitt, så stoler jeg 

blindt på de der nede. Men vi snakker jo sammen selv 

om elevene forsvinner ned dit, for det er vi som har 

best relasjon til dem ofte. Vi begynner ganske tidlig 

å jobbe med praksis og bolig, men de er flinkere der 

nede, de har større sjans til å holde det fokuset over 

tid, for her skjer det så mye.»

Både ved Tyrili Sør og på Arena mener medarbei

derne at elever som overføres fra enhetene ofte 

har kommet for kort i forberedelsene til tiden 

etter behandling:

«Det tar tid å skaffe leilighet, og vi er kanskje i 

mange tilfeller for sent inne, noe som gjør at vi står 

og stamper to måneder før de er  ferdige. Jeg tror 

nok at vi må komme inn tidligere, eller at det foku-

set på å begynne å søke arbeidsavklaringspenger og 

se på  leilighet starter tidligere før de kommer til oss. 

Vi kommer så sent inn hos noen at de blir  skikkelig 

stressa og livredde av det.»

Fra elevenes side etterlyses også et tidligere 

fokus på det som skal skje etter behandling: 

«Jeg hadde ikke ansvarsgruppe før jeg kom på 

Ambulant Team i Skien, men da gikk det bare tre 

dager før det var på plass.»

Dette er ikke nytt for ledelsen ved enhetene, 

men de forklarer hvorfor det blir slik:

«Det er mye motstand i ledergruppen mot å jobbe 

utadretta og med familier. Alle synes det  

er bra, men å gjøre det er noe annet.»

En annen ulempe ved at noen  medarbeidere 

spesialiserer seg på utvalgte arbeidsoppgaver 

er at de kan bli som «satellitter» som jobber 

helt for seg selv, som blir borte dersom disse 

personene slutter i jobben. Til tross for denne 

utfordringen foretrekker de spesialiserte med  

arbeiderne å jobbe på denne måten: 

«Når jeg gikk over fra å jobbe i miljøet til Ambulant 

Team, så er vi to stk som kan konsentrere oss hundre 

prosent om den jobben. Da får vi samlet  trådene 

mere. Det er en mer priviligert  oppgave, for da har 

vi tid. I stedet for at alle andre sine behov lager 

 prioriteringer for min dag, så kan mine og  elevenes 

behov være styrende for dagen. Da kan vi være 

 fleksible og bruke en hel dag på det om det trengs.  

Vi kan planlegge å dra på hjemmebesøk. Jeg opplever 

jo at det ofte skal lite til, bare du har tid til det.»

En annen problemstilling som løftes frem i 

intervjuene er kravet til belegg og  økonomisk 

inntjening, også ved Arena. Alle  Tyrilienhetene 

har slike krav, men det spesielle for Arena 

er at de tar over elever som allerede er i 

 Tyrilibehandling. Dette skaper en utfordring 

i samarbeidet mellom enheter i Tyrili. Arena 

ønsker i  utgangspunktet en spesiell elevgruppe, 

nemlig de som er «klare» for mer selvstendig

het, mens de samtidig har krav på seg til å fylle 

opp plassene for å sikre økonomien. Tilbudet 

ble lagt opp med et krav om at eleven måtte ha 

skole/jobb på dagtid  minimum to dager i uka før 

overføring, men det viste seg vanskelig å holde 

på det kravet etter som tiden gikk:

«Vi prøvde å holde fast på det, men fikk litt press fra 

noen enheter på at det var vanskelig å oppfylle, så 

slapp vi litt opp på det.»

Manglende belegg ved enheten gjorde at 

inntakskriteriene måtte lempes på.  Plassene 

måtte fylles opp for å rettferdiggjøre stillings

hjemlene ved enheten. Å ta inn elever som 

kanskje ikke var klare for denne formen for 

botrening har sannsynligvis gått ut over 

behandlingsutbytte til disse elevene:
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«Det fungerer veldig dårlig. De kommer ned hit 

og har kort tid igjen, og så skal man da begynne å 

etablere noe som allerede skulle vært der. De får mye 

fritid, fordi de ikke har noe annet opplegg utenom 

gruppene, og da ser vi at det går sakte med sikkert 

nedover. Det går ganske fort. Noen takler det bare et 

døgn, andre bruker lengre tid. Så vi har snakka om 

det at vi må tilbake til der vi starta.»

Vi stilte spørsmål om hvorvidt det er realistisk 

å få til at alle allerede skal ha dagaktiviteter og 

avstand til rus når de kommer:

«Hvis det skal ha noe for seg å være her så må de ha 

noe i bunn, ja. Ellers får de ikke noe ut av å være her. 

Jeg tenker at den strukturen kan vi kreve. Men vi kan 

ikke stille krav til hvor de er mentalt når de kommer 

hit, eller hvor godt de kjenner sine egne behov.»

På denne måten ser vi at krav om  økonomisk 

inndekning kan gå på bekostning av godt 

behandlingsutbytte for elevene, samtidig 

som denne måten å organisere på vanskelig

gjør samarbeid mellom enhetene i Tyrili. På 

den annen side vil slike inntakskrav fra Arena 

bidra til å skjerpe fokuset på utadrettet jobbing i 

døgnenhetene, noe som igjen er til det beste for 

elevene. 
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10. AVSLUTNING OG 
 ANBEFALINGER
Denne rapporten viser hvordan Tyrilistiftelsen 

arbeider med å forberede elever i TSB til å mestre 

dagliglivet i etterkant av behandling. 

Gjennomgående var de vi intervjuet fornøyde 

med botreningstilbudet. Tall fra brukerunder

søkelser viser at om lag 50 prosent av den totale 

elevpopulasjonen synes de har fått god hjelp 

gjennom botrening. Til dette bildet hører det 

at omkring 25 prosent ikke har  benyttet seg av 

botrening slik at omkring 65 prosent av de som 

faktisk har hatt botrening er helt eller delvis 

fornøyd. Medarbeidere og elever har langt på vei 

fått en felles forståelse av hva botrening inne

bærer, og særlig på Høvringen som bygde opp 

sitt botreningstilbud fra  starten av har  tilbudet 

blitt en sentral del av behandlingsoppholdet. 

Allikevel ser vi i vårt datagrunnlag at det er til 

dels store variasjoner i oppfattelsen av hvilken 

funksjon botreningen skal ha.

Rapporten viser at et viktig skille mellom 

døgnbehandling i felleskap og botrening er 

at behandlingen individualiseres mer når 

eleven kommer over i botrening. Felles

skapet med de andre i behandling får mindre 

betydning, og fokuset flyttes over på  sosialt 

nettverk og  interesser utenfor behandling. 

 Behovene hos elevene er ulike, og rapporten 

viser  hvordan de selv lager opplegg i  samarbeid 

med  Tyrilis medarbeidere som passer til sin 

egen  situasjon i overgangen ut av behandling. 

Den  gruppe baserte behandlingen i botrening er 

 l ikevel  fellesskapsbasert, og verdien av å hjelpe 

hverandre er derigjennom også tilstede i siste 

del av  behandlingsoppholdet i Tyrili. Selv om 

Tyrili er tuftet på behandling i fellesskap med 

andre, viser rapporten at det er nødvendig med 

skredder sydde behandlingsopplegg i botrening, 

for å gjøre eleven i stand til å mestre sin egen 

unike livssituasjon når behandlingsoppholdet  

er over.

Det er svært viktig å få hjelp til å ordne opp i 

økonomiske forhold og skaffe seg et menings

fullt virke i hverdagen, og alt tyder på at det 

jobbes godt med disse spørsmålene i behand

lingshverdagen. Mangel på rusfritt sosialt nett

verk og ensomhet beskrives som den største 

utfordringen for elevene når behandlingen 

avsluttes. Det er en formidabel oppgave å skulle 

hjelpe enkeltmennesker til å få nye venner og 

en innholdsrik fritid, med deltakelse på lik linje 

med andre samfunnsborgere. Dette arbeidet 

kan med fordel få et enda høyere fokus både i 

døgnenhet og i botrening. 

Rapporten viser at de ulike botrenings modellene 

som eksisterer i stiftelsen gir ulike trenings

muligheter. En viktig utfordring er å sikre 

 kvalitet i behandlingen også for de som  bosetter 

seg på et annet sted enn der behandlings enheten 

ligger. Idealet er at elevens individuelle behov 

skal styre tempoet for overgangen fra heldøgns 

institusjonsopphold og over i egen bolig. 

De elevene som skal bosette seg langt unna 

behandlingsenhetens geografiske  plassering vil 

 nødvendigvis ikke ha samme mulighet til en 

gradvis utflytting som de som skal bosette seg 

nært. Den samme utfordringen gjelder ambulant 

oppfølging i etterkant av døgnbehandling. Det 

er de som bor i nærheten av tilbudets  lokaliteter 

som har tilgang på den beste oppfølgingen. 

Denne utfordringen kan løses ved å  opprette 

flere mindre behandlingsbaser på steder der 

elevene erfaringsmessig bosetter seg. 

Botrening er en viktig komponent i TSB, men 

botrening er avhengig av et godt  grunnleggende 

behandlingsarbeid i døgnenhetene. Mange elever 

trenger en lang periode i heldøgns  rus behandling 

i institusjon før de er rede til å trene seg  utenfor. 

Døgnenheten representerer en stor trygghet for 

mange elever, ved at de kan komme tilbake igjen 

om de trår feil. Slik sett er døgn enhetene i Tyrili 

forutsetningen for at  elevene skal tørre å prøve 

ut sin egen livsmestring  underveis i døgnopp

holdet. Botrening er dermed ikke et  substitutt, 

men et utfyllende tilbud i døgn behandling. En 

 medarbeiders sitat til sist illustrerer hvordan 

oppfatningen av hva som er god behandling har 

endret seg etter at botrening ble innført som 

behandlingskomponent:

«Vi har blitt modigere, vi oppfordrer mye mer i 

stedet for at vi er redd for at det mislykkes. Og hva 

er det å mislykkes? De skal kjenne på hva som er 

 utfordringene sine. Jeg tror ikke vi har hatt flere 

rusepisoder fordi vi har startet botrening, heller tvert 

imot. Det er våre holdninger som har endret seg mest, 

hva vi synes om at de gjør det.»

Anbefalinger
• Botrening bør foregå i fleksible, individuelle 

 opplegg. Behovene er svært ulike.

• Kontinuerlig oppfølging av botreningen bør 

 sikres også i individualsamtaler, slik at også 

de som er mindre fortrolige med gruppe-

behandling får den oppfølgingen de trenger. 

• Det bør vurderes mindre botreningsenheter 

spredt geografisk, slik at flest mulig blir best 

 mulig koblet på det livet de skal leve etter et 

 behandlingsopphold.
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«Veien har vært åpen, kronglete og nødvendig for 
å kunne glede meg til å få leilighet, og kunne lære 
meg å kontakte noen hvis jeg trenger det. Jeg har 
nok følt på en sånn  navlestreng. Den blir klipt av 

på en fin måte som jeg kan leve med.»


