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Dette er Tyrili er en omarbeidet og utviklet versjon av Tyrili i lomma og Tyrili i 
hverdagen fra 2003 og 2009. Dette er Tyrili er for alle i tyrili, nye som gamle 
– elever og medarbeidere. Selvfølgelig kan også familie, venner og samar-
beidspartnere ha nytte av å lese om hvordan vi tenker og jobber, og de er 
velkomne til det. Det finnes ingen fasit for det arbeidet som g jøres i tyrili, 
derfor er ikke dette en oppskriftsbok eller en rutinehåndbok. Men den viser 
retning og legger klare føringer for hva behandlingstilbudet skal inneholde 
og hva det krever av oss som jobber her. Fordi tyrili er i bevegelse og en-
dring er noe av det som står beskrevet mer aktuelt i noen enheter enn i 
andre. Det er det unike mangfoldet i tyrili som helhet som g jør oss til et rikt 
og slagkraftig tilbud. like bra er det at tyrili som helhet er g jenkjennbart 
fra enhet til enhet. Det å være en del av noe som er mer enn bare sin enhet, 
skaper samhørighet og stolthet! Vi håper òg at dette kan gi deg noen innspill 
og inspirere deg til nye og kreative løsninger. 

Dette er Tyrili handler om tyrilis ideologi, om hverdagen og behandlingsinn-
holdet, om rollen som medarbeider og tyrili som organisasjon. tyrilis ideologi, 
altså overordnede tanker og ideer, er et resultat av felles diskusjoner.  Allerede 
ved starten av tyrili, i 1980, begynte diskusjonene om hvilke verdier og hvilket 
menneskesyn tyrili skulle drives etter. Gjennom årene har tyrilis ideologi vært 
tema i mange ulike sammenhenger, og medarbeidere og elever har blitt invitert 
inn i samtaler og diskusjoner rundt dette. Derfor ligger dette naturlig nok som 
det første og grunnleggende kapittelet i Dette er Tyrili.

resten av boka beskriver praksisen som er et resultat av tyrilis overordnede 
tanker og ideer. Det er i hverdagen vi møter hverandre og utvikler oss som 
mennesker, det er her rammene ligger. Det er i hverdagen mulighetene 
skapes og endring oppstår. et viktig prinsipp er at elevene skal stå i sentrum, 
tyrili er til for elevene. Vi håper dette kommer tydelig frem. Det er også sånn 
at medarbeidere i tyrili er det aller viktigste redskapet i behandlings-
arbeidet, og den viktigste faktoren i endringsprosessen. De ordene vi 
bruker og de uttrykkene eller ordtakene vi har med i Dette er Tyrili er 

ikke tilfeldige. Ordvalget forteller noe om hva vi står for og er en del av tyrilis 
identitet. Det er viktig at vi beholder det spesielle ved tyrilispråket når det 
g jelder oss selv og hverdagen vår. Det ligger klare verdivalg i bruk av ord 
som elev, leder eller medarbeider, ledergruppe, arbeidsramme, enhet, behand-
lingsfellesskap og utviklingsplan. Ordene vi bruker forteller mye om vår iden-
titet og om vårt menneskesyn. De minner oss daglig om at vi har en spesiell 
og verdifull tradisjon å ta vare på.

Mange har bidratt i prosessen med å utvikle og skrive Dette er Tyrili. Alle har 
fått mulighet til å lese utkastene, mange har bidratt med nyttige innspill 
og kommentarer i skriveprosessen. takk til alle dere! Men først og fremst 
er dette et resultat av praksisen vår, av det arbeidet som g jøres i de ulike 
enhetene i tyrili. Det er den jobben som g jøres sammen med hver enkelt elev 
og hver elevgruppe vi skal være stolte av og fremheve. 

Det er Tyrili som lag som vinner frem. Det er lagspillet, 
tilhørigheten, vi-følelsen og stoltheten som skaper 
TYRILI  - MULIGHETENES STED!

Tyrili, juni 2013

Turid Wangensteen og Ulf Jansen
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Ordet ideologi er sammensatt av de greske ordene idea (tanke, ide) og logos 
(lære). ideologi er en overordnet filosofi eller et tankesett om de viktige 
retningene og målene i organisasjonen. i tyrilis ideologi har vi inkludert visjon, 
virksomhetsidé, verdier, menneskesyn, målsetning, syn på rusavhengighet 
og faglige prinsipper. Den handler om et overordnet syn på mennesket, 
på samfunnet og på behandlingstilbudet. Det at tyrili har en tydelig felles 
ideolog bidrar til å styrke fellesskapet på tvers av enhetene og ideologien 
gir oss retning i en krevende hverdag.

ViSJON
TyriliSTiFTElSEN – MUliGHETENES STED!

VirKSOMHETSiDé
tyrili skal gi den enkelte elev en mulighet til å øke sin livsmestring, uten at 
rusmidler og kriminalitet styrer deres hverdag. 

tyrili tilbyr helhetlig, integrert behandling og oppfølging til ungdom og voksne 
med rusavhengighet. Mange har tilleggsproblematikk knyttet til sosiale 
relasjoner, psykisk og fysisk helse. i tyrili er det elever (pasienter) med og 
uten lAr (legemiddelassistert rehabilitering) og/eller annen medikasjon.

tilbudet er individuelt tilrettelagt, med fellesskapet som en grunnleggende 
metode. Den daglige strukturen og treningsarenaer utenfor fellesskapet 
gir utviklingsmuligheter på ulike livsområder. 

tyrilis ulike enheter gir den enkelte elev mulighet for et tilrettelagt tilbud 
med en progresjon ut ifra fungering og utvikling. tyrilis fellesskap er rusfrie, 
men vi har rom for at elever skal gå i prosesser der det er lov til å prøve, 
feile og seire. 

TyriliS iDEOlOGi
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tyrilistiftelsen har også som mål å være en aktør i utforming av norsk 
narkotikapolitikk og behandlingsapparatet for rusavhengige.

VErDiEr
FEllESSKAP, liKEVErD, SOliDAriTET, TOlErANSE OG ÆrliGHET!

Dette er verdier som g jenspeiler seg i vår hverdag!

 Fellesskap – Vi vil skape en kultur der mennesker får lov til å være ulike, 
og samtidig drar lasset sammen og i samme retning. Det er i fellesskap 
med andre at vi utvikler og endrer oss.

 likeverd – Alle mennesker skal bli møtt med verdighet, slik at de føler 
seg betydningsfulle.

 Solidaritet – ”Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke 
 rammer deg selv”. Vi vil stille opp for og bry oss om andre, 
 og støtte deres kamp for et verdig liv!

 Toleranse – Vi ønsker å forstå, akseptere og inkludere forskjeller og 
individuelle uttrykk.

 Ærlighet – Vekst, utvikling og endring forutsetter ærlighet og åpenhet 
overfor oss selv og andre.

MENNESKESyN

Det finnes ingen håpløse mennesker, 
bare situasjoner som virker håpløse
 Alle mennesker bærer i seg muligheten til endring. Uansett opphav, 

historie og aktuell situasjon, har alle muligheter til å g jøre noe annet 
og mer positivt ut av livet sitt.

 Mennesket er unikt. Vi er utstyrt med ulike evner og anlegg. 
 Det å utvikle disse egenskapene styrker vår identitet.

 Mennesket er sosialt. Alle trenger å bli sett og bekreftet av andre. 
en forutsetning for utvikling og vekst ligger i våre relasjoner til andre 
mennesker.

 Familien er grunnleggende for vår identitet. Forholdet til omsorgs-
personer og familie er helt sentralt, uavhengig av om disse forholdene 
oppleves som gode eller dårlige. en dårlig familierelasjon kan ofte 
bearbeides og bli bedre.

 Mennesket påvirkes av materielle, økonomiske og kulturelle forhold 
i samfunnet. For å forstå oss selv, må vi også forstå samfunnet rundt 
oss.

Det er ingen fortid som er så belastet at 
ikke fremtiden kan bli bedre
Mål
Elevene skal oppnå økt mestring på ulike livsområder, uten at rus og 
kriminalitet får styre hverdagen deres.

Dette innebærer at den enkelte, ut ifra sine forutsetninger, skal kunne:

 Makte å ta ansvar for eget liv og egne valg

 Våge å utvikle forhold til andre mennesker, vennskap og kjærlighet

 lære å håndtere motgang, skuffelser, frustrasjoner og ensomhet

 Kunne delta i utdanning og arbeidsliv, ha et sted å bo og en meningsfylt 

fritid

MøTE MED ElEVENE
De gode møtene mennesker i mellom

Vårt menneskesyn g jør det viktig for oss å møte elevene med varme og 
respekt slik at de føler seg velkomne og verdifulle. Vi vil by på oss selv, ha en 

inkluderende holdning og en utstrakt hånd.
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TyriliS SyN På rUSAVHENGiGHET 
Vi må forstå kraften som ligger i rusavhengigheten og samtidig se hele 
mennesket med sin historie, erfaring og ressurser. Dersom våre elever skal 
oppnå målene sine om bedret livsmestring må de også lære seg sosiale 
ferdigheter. Mange må bearbeide traumer og opplevelser fra barndom og 
fra ruslivet. De må ta tak i ulike sider ved sin fysiske og psykiske helse, og få 
tro på egne evner, ferdigheter og muligheter. Derfor må vi, i vår forståelse 
av rusavhengighet, se hele mennesket med all sin kompleksitet og sitt 
mangfold.

Det å ruse seg kan handle om å dempe ubehag, angst, depresjon og uro, om 
å få spenning, sosial tilhørighet, anerkjennelse, makt og kontroll. Noen 
begynner å ruse seg fordi de har store vansker i livet, andre får store 
vansker på grunn av rusbruk. Uansett oppleves det ofte som en ond sirkel, 

som de aller fleste ønsker å komme ut av.

Mange som utvikler en rusavhengighet har med seg en sårbarhet i livet som 
g jør at rusen har blitt en løsning eller et resultat av ulike faktorer. Dette 
kan handle om oppvekstforhold, omsorgssvikt, foreldre med rusavhengighet 
eller psykiske problemer, vold, mobbing, fattigdom, plassering i barneverns-
institusjon eller fosterhjem, psykiske vansker, ADHD, lærevansker m.m.

De siste årene har det vært en sterk økning av nevrobiologisk forskning på 
forståelsen av rusavhengighet. Dette er også faktorer vi tar hensyn til i 
vårt behandlingsinnhold. Forskningen viser blant annet at bruk av rusmidler 
over tid gir alvorlige konsekvenser som:

 Konsentrasjonsvansker

 endret stemningsleie

 Angst

 Hukommelses- og innlæringssvikt

 Ukritisk og grenseløs atferd

 Manglende samsvar mellom tanker og handlinger

Over tid vil også evnen til å vurdere fordeler opp imot risiko svekkes. 
Opplevelsen av belønning og straff, og av lyst og ulyst endres og elevens valg 
blir styrt av umiddelbar belønning mer enn av vurdering av konsekvensene 
av handlingen. Opplevelsen av belønning fra naturlige stimuli blir også mindre,
og hverdagslivets gleder blir mindre verdt. Stemningsleie vil for mange ligge 
under ”normalt” i lang tid etter at de sluttet å ruse seg, noe som ig jen kan 
gi rus-sug og tilbakefall. Dette er en del av avhengighetsutviklingen som 
trigges ved følelsesmessige opplevelser eller ved inntak av også små doser 
stoff/alkohol. Derfor er det ingen tvil om at det er minst fare for tilbakefall 
dersom man unngår alle typer rusmidler, alkohol inkludert. Følelsesmessige 
utfordringer som forelskelse, sorg, sterk glede og sinne kan og bør man jo 
ikke hindre, men en viktig del av behandlingen i tyrili er å håndtere dette uten rus.

Når vi kartlegger elevens rusavhengighet er det viktig å finne ut hvilke funks-
joner rusen har hatt. Noen blir roligere av rus, noen blir mer oppstemte, noen får 
større selvtillit og andre kjeder seg mindre. Dette gir en forståelse av hvorfor 
mange fortsetter å ruse seg, til tross for alle negative konsekvenser. De 
aller fleste ruser seg for å få det bra eller i hvert fall bedre. Dersom vi ensidig 
fokuserer på de negative sidene ved rusen, kan vi miste viktige behandlings-
messige innfallsvinkler.

rusavhengighet må også sees i sammenheng med andre avhengigheter 
knyttet til for eksempel vold, kriminalitet, spilling, mat og sex.  Vi ser ofte 
at elever bytter ut en avhengighet med en annen, og selv om det er mange 
likhetstrekk er det viktig å ta også de andre avhengighetsområdene på alvor.
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DEN DELTE RUSAVHENGIGE

Ønsker å slippe 
og leve som en 

rusavhengig

Ønsker å ruse seg
-forelskelsen i rusen 
og rusens funksjon

ElEvgruppEn i Tyrili 2010 – uTvalgET Er på 97 ElEvEr

88 prosent av utvalget har forsøkt heroin. Gjennomsnittlig alder for første gangs 
forsøk er 21.6 år, 28 prosent var 18 år eller yngre (n=79)

76 prosent av dem som har forsøkt heroin (60 av 79) utvikler senere et ’høyfrekvent 
bruk’. Høyfrekvent bruk defineres som bruk minst tre dager i uka eller to dager 
etter hverandre til et nivå som vanskeliggjør normale aktiviteter. Disse 60 har brukt 
heroin på den høyfrekvente måten i gjennomsnittlig 7.3 år (60 stk = 62 prosent av 
totalutvalget).

73 prosent har injisert heroinet, mens 25 prosent har røyket det. (De som oppgir 
at de har injisert kan også ha røyket; det er den mest alvorlige bruksmåten som 
registreres.)

Alle elevene (97 stk) har forsøkt amfetamin. Gjennomsnittsalder for første gangs 
bruk var 16.8 år, men nesten halvparten (47 prosent) var 15 år eller yngre.  87 personer 
(90 prosent av utvalget) har hatt en høyfrekvent bruk av amfetamin. I gjennomsnitt 
prøvde denne gruppen amfetamin for første gang i en alder av 16.5 år, og 1.8 år 
senere utviklet de en høyfrekvent bruk. 

74 prosent har hatt en eller flere overdoser, 43 prosent av disse har hatt minst tre. 
Bruket varer i snitt 9.8 år. 69 prosent har injisert amfetamin, 27 prosent sniffet.

UlIke stoffer
Andel som har forsøkt ulike rusmidler noen gang:

Heroin –  88 %
Metadon, subutex, o.l. –  67 %
Andre opiater – 76 %
Dempende medisiner 
(benzo, sed) –  96 %
kokain –  98 %

Amfetamin – 100 %
Cannabis – 100 %
Hallusinogener –  81 %
sniffestoffer – 52 %
Andre stoffer 
(f.eks. ecstasy, steroider) –  86 %

53 prosent rapporterer at ’misbruk av flere stoffer’ er det største problemet.
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FAGLIGE	PRINSIPPER	FOR	GODT	ENDRINGSARBEID:
Drift av tyrili siden 1980 har gitt oss en bred erfaringskompetanse. Noen 
sentrale faktorer i denne kompetansen er samlet i tyrilis faglige prinsipper 
for godt endringsarbeid. Disse beskriver noen overordnede tanker som vi 
mener er helt sentrale for å skape et godt behandlingsinnhold. Disse prinsip-
pene skal g jenspeiles i det vi skriver i Dette er Tyrili og i behandlingshverdagen.

ElEVEN i SENTrUM 

tyrili er til for elevene. Alle medarbeidere i tyrili jobber direkte med elever. 
Behandlingen organiseres på en måte som g jør at elever og medarbeidere 
er i samhandling på ulike arenaer. en forutsetning for å få dette til er at vi 
skaper et klima der elever og medarbeidere trives og utvikler tillitsfulle og 
konstruktive relasjoner. Alle tiltak og forandringer skal g jøres ut ifra hva vi 
mener vil tjene elevenes utvikling.

ENDriNGSOPTiMiSME

Tro kan flytte fjell
Først og fremst må vi ha en grunnleggende tro på at endring er mulig. Det 
betyr ikke at vi ikke tar elevenes problemer på alvor, men vår grunnholdning 
er at vi tror på menneskers ønske om å skape et best mulig liv for seg selv. 
Men tro på endring er ikke nok. Dette synet må vise seg i vår samhandling 
med elevene. Det handler om å se muligheter, ikke begrensninger og om å 
være mer opptatt av ressurser enn av problemer. Vi må lage realistiske 
utviklingsmål sammen med den enkelte elev og fremheve de små skrittene 
i riktig retning. endringsoptimisme er å stå sammen med elevene i "gode og 
onde dager", om å fortsette å ha tro på at endring er mulig når elevene trår 
feil. Vi må være villige til å g jøre helomvendinger, snu om på avg jørelser og 
gi elevene nye sjanser. endringsoptimisme er å ha tro på at det umulige er 
mulig!

HElHETliG OG iNTEGrErT bEHANDliNG

tyrili tilbyr et helhetlig behandlingsforløp der elevene gradvis får nye utfor-
dringer. elevene skal ha en god progresjon i samsvar med målene i deres indi-
viduelle plan, behandlingsplan og utviklingsplan. tyrili tilbyr integrert behan-
dling der elevene jobber med områder knyttet til avhengighetsproblematikk, 
psykisk og fysisk helse, samt sosiale ferdigheter. Samarbeidet med andre 
instanser i kommune og spesialisthelsetjeneste er helt sentralt.

TiD, TAKHøyDE OG TilHøriGHET

Alle er vi ulike. ingen går likt i de samme spor eller bruker akkurat samme tid 
for å nå sine mål. De vanskene vi bærer på forsvinner ikke over natta. Det 
finnes sjelden noen enkle løsninger på omfattende og kompliserte problemer. 
Derfor må vi gi elevene tid til å prøve, feile og seire og tid til å modnes og 
utvikles i takt med egne forutsetninger. Vi må tåle at elevene ”går fremover, 
tilbake og innimellom står stille”. Det må være rom i tyrili som tar høyde for 
individuelle forskjeller, og at elevene blir behandlet ulikt. Det å forandre seg 
kan være frustrerende, forvirrende og til tider smertefullt, da trenger vi 
andres tålmodighet, utholdenhet og takhøyde. Mange har behov for behandlings-
kontakt over mange år innenfor tyrilis differensierte tiltak.

Alle trenger vi å kjenne at vi hører til og at vi har en trygg base i livet – for 
en kortere eller lengre periode. Dette er spesielt viktig for de som står i en 
endringsprosess. Behandlingsfellesskapene må tilstrebe trygghet slik at de 
oppleves som en hjemmebane for elevene, og som et alternativ til rusmiljøet.

SOSiAl SAMHANDliNG

tyrilis hverdag baserer seg på samvær og samhandling mellom elever og 
medarbeidere. Dette skjer på ulike arenaer: i arbeidslag, under felles hus-
vask, i samtaler individuelt og i grupper, på aktiviteter, på reiser og under 
måltider. Vi ønsker at elevene skal få oppleve engasjement og livsglede. De 
må lære seg å håndtere konflikter, vise omsorg for andre, oppleve mestring, 
tåle å kjede seg osv. Vi vil skape et klima hvor kontakt etableres og hvor vi 
g jør hverandre gode og i stand til å nå våre mål.
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POSiTiVE rElASJONEr

Det å utvikle et positivt og godt selvbilde er avhengig av de forholdene vi har 
til andre. en forutsetning for endring er å tørre å gå inn i relasjoner der vi blir 
betydningsfulle personer for hverandre, der vi samarbeider om felles mål. i 
vår forståelse av begrepet relasjon legger vi vekt på evnen til å lytte, og på 
empatisk samhandling.

FAMiliE OG KUlTUr

Vi bærer alle med oss vår familiehistorie og vår kulturelle og etniske arv. 
Dette g jør oss til de unike menneskene vi er. Forståelse av historie og 
bakgrunn er viktig når en ny fremtid skal skapes. Vi ønsker å inkludere 
familie og sosialt nettverk som viktige medspillere der det er mulig. 

HENSyNET Til KJøNN

Som kvinner og menn er vi ulike. Derfor kan vi ikke behandle kvinner og menn 
likt på alle områder. Vi må ha et bevisst forhold til kjønnsroller generelt og 
kjønnsrollemønsteret i rusmiljøer spesielt. Dette må være en naturlig del av 
hverdagen i behandlingsfellesskapene.

KUlTUrKAMP

Vi må forstå og ha kunnskap om ruskulturen, utviklingen av rusmiljøene og 
avhengighetens egen dynamikk. Dette er nødvendig for å forstå hvilken kraft 
rusavhengigheten representerer. Det er dette som skaper utgangspunkt for 
det vi i tyrili kaller kulturkamp. 

ruskulturen bærer med seg normer, holdninger og væremåter som ofte står 
i sterk motsetning til det tyrili står for. Kulturkampen handler om å slåss mot 
den nedverdigelsen og destruktiviteten som man utsetter seg selv og 
andre for i rusen. Kulturkamp er å sloss mot ruskulturen med virkemidler som 
struktur, omsorg, respekt, tydelighet og trygge relasjoner. 

EN TyDEliG STrUKTUr i HVErDAGEN

Strukturen samler oss og legger rammene rundt innholdet. Den skaper 
tydelige rammer, forutsigbarhet og trygghet. Strukturen er et godt hjelpe-
middel mot egoisme og impulsivitet og bidrar til at fellesskapet fungerer, og 
at den enkelte elev kan utvikle seg.

ANSVArSUTViKliNG

Ingen rettigheter uten plikter - ingen frihet uten ansvar
Det å få ansvar er å bli stilt positive krav til, det er å få respekt og bli regnet 
med. Det gir muligheter for mestringsopplevelser, selvtillit og styrking av 
positiv identitet. Ved å forvente noe av andre signaliserer vi at de klarer 
noe og at de er noe verdt. Det må være en progresjon i forhold til hva slags 
ansvar hver enkelt elev får, i fellesskapet og for egne valg og eget liv.  Ansvaret 
må samsvare med elevens ferdigheter og forutsetninger for mestring. Vi må se 
det positive som elevene g jør på ulike områder i livet, bekrefte og berømme det.

KUNNSKAP

tyrili må hele tiden følge med på hva som skjer i utviklingen i ruskulturen, 
innenfor rusbehandling, barnevernsfeltet og i samfunnet for øvrig. Dette 
innebærer at vi er nysg jerrige og opptatte av hva som skjer i forskning, 
og at vi tilegner oss ny kunnskap og er oppmerksomme på politiske signaler. 
Vi må være i kontinuerlig dialog med elever, tidligere elever, familie og andre,
slik at vi skaper et behandlingsinnhold i hverdagen som er både kunnskaps- 
og erfaringsbasert. 

Vi er også opptatt av å evaluere vårt eget arbeid g jennom tyrili Forskning 
og Utvikling (tyrili FoU). tyrili har et utstrakt samarbeid med Høgskolen i 
lillehammer. 
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tyrili er organisert med 7 behandlingsenheter, behandlingsteam på Stifinner‘n 
Oslo fengsel og Bredtveit fengsel, samt tyrilisenteret i lillehammer som er 
under utbygging og utvikling. 

Det er felles ledelse for stiftelsen, som består av et styre samt leder og 
nestledere. Behandlingsenhetene er relativt autonome. enhetene har ulike 
funksjoner og målgrupper, og det er enhetsledelsen som har faglig, 
administrativt og økonomisk ansvar. Mye skal allikevel være likt i tyrili, og 
det blir ivaretatt g jennom felles funksjoner som inntak, FoU, anbud og 
avtaler, kvalitetsarbeid og veiledning.

Pr 01.01.13 er det 140 årsverk i tyrili og det er 150 elevplasser. i tillegg gir 
vi tilbud til innsatte på Stifinner‘n, til elever i behandlingsoverganger og til 
pårørende. tyrili har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Oslo kommune 
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. i tillegg tar vi imot g jeste-
plasser fra andre helseregioner og kommuner.

LITT	OM	HISTORIEN

Du må kjenne historien din for å vite hvor du skal gå
tyrili startet opp i 1980 som et alternativ og supplement til eksisterende 
rusbehandling. På initiativ fra Sentralrådet for narkotikaproblemer og 
Sosialdepartementet ble tyrilistiftelsen opprettet. Ønsket var å skape et 
mer helhetlig tilbud til rusavhengige. et ubyråkratisk og fleksibelt system 
som ikke ble styrt av all verdens formaliteter. Starten var tyrilikollektivet i 
Mesnali, der det flyttet inn 6 voksne, 2 barn og 6 elever. i tråd med utviklingen av 
rusmiljøene i Norge, politiske føringer og den enkelte rusavhengiges behov, 
har tyrili vært i konstant vekst og utvikling. Ulike prosjekter og behandlings-
enheter har gradvis vokst frem, noe har vi beholdt og noe er avsluttet. Det 
har hele tiden vært elevenes behov som har styrt utviklingen av tyrili. Noen 
eksempler: 

STyrET

STiFTElSESlEDElSEn 

EnHETSMØTET

inntak
ambulante tjenester

Forskning og utvikling
Økonomi og iT

Tett på
Tyriliutdanninger,

veiledning, fagutvikling

STiFinnEr´n 
OSlO FEngSEl Og 

BrEDTvEDT FEngSEl
oslo

Tyrili HØvringEn
trondheim

TyriliTunET
ringsaker

TyriliHaugEn
ringsaker

TyriliSEnTErET & 
Tyrili KlaTring

lillehammer

Tyrili KaMpEn
Oslo

Tyrili SØr
skien

Tyrili arEna
oslo

FranKMOTunET
folldal

TyriliSTiFTElSEN 2013
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 Frankmotunet startet i 1991 som en korttidsenhet, blant annet fordi 
tyrilitunet var blitt stort og vi så behovet for en mindre og tettere 
enhet. Frankmotunet har vokst, men tilbyr fortsatt et tett fellesskap.

 Stifinner‘n  ble etablert i 1992 som en forlengelse av "Krimprosjektet"på 
midten av 80-tallet. Mange elever hadde dommer som de ønsket å sone 
på tyrili. Stifinner‘n er i dag lokalisert både i Oslo fengsel og Bredtveit 
fengsel, og gir innsatte menn og kvinner mulighet til å starte en en-
dringsprosess under soning.

 Da arbeidsledigheten økte på slutten av 80-tallet vokste idéen om 
Tyrilisenteret i Oslo frem – et senter for arbeidstrening, sosiale 
aktiviteter og kompetanseutvikling. Her var det kurs- og konfer-
ansesenter, kafé, klatresenter og dansesal. tyrilihaugen har videre-
ført noen av idéene til lillehammer.

 Mange tidligere elever begynte å søke seg tilbake til tyrili for mer hjelp. 
Vi så behovet for en egen enhet for de som trengte å stabilisere 
livssituasjonen sin, kanskje starte med medisiner og, for noen, få en 
mulighet til å leve under tyrilirammer i lang tid. Slik ble Tyrilihaugen til i 
1995.

 Mange i tyrili var skeptiske til om det gikk an å være i behandling midt 
i Oslo. Skeptikerne tok feil! Tyrili Kampen sto ferdig i 1998, som den 
største tyrilienheten så langt.

 Tyrili Sør (1999) og Tyrili Høvringen (2009) har kommet til, blant annet 
fordi det er hensiktsmessig å være i behandling i nærheten av familie, 
nettverk og sitt eget hjemmemiljø.

 Tyrili Arena har i mange år vært en enhet med varierende innhold. Nå 
er hovedfokuset på inntaksarbeidet, dagbehandling mens elevene bor i 
treningsleiligheter (dagbehandling i døgnramme) og ambulante tjenester.

Helheten og mangfoldet i tyrili gir elevene muligheter for progresjon, 
samtidig som tilhørigheten ivaretas.

i tillegg til behandlingsenhetene har Tyrili også noen felles funksjoner: 

Tyrili inntak ivaretar inntak til alle enhetene.

Tyrili Forsknings- og Utvikling (FoU) foretar evaluering og forskning av ulike 
deler av tyrili, fagutvikling, informasjonsarbeid internt og eksternt, utdanninger 
og veiledning. Vi har økonomi- og it-funksjoner som dekker helheten i tyrili.

Tett På er et samarbeidsprosjekt mellom tyrili og NAV, som sammen med de 
ambulante teamene sikrer overgangen fra behandling i tyrili til kommunale 
tiltak og spesialiserte helsetjenester. Dette er et område vi er i ferd med 
å utvikle og utvide slik at tilbudet i tyrili blir mer differensiert og helhetlig.

 

Tyrili
ET HElHETlig BEHanDlingSTilBuD

avHEngigHET

pSyKiSK Og FySiSK HElSE

SOSialE FErDigHETEr

inDiviDuEll BEHanDling 
i FEllESSKap MED anDrE

amlo
Utheving

amlo
Notat
Tyrili Forskning og Utvikling
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3
HVEM Er ElEVENE i Tyrili
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MålGrUPPEr
Det følgende er en kort beskrivelse av de ulike målgruppene i tyrili, samt 
avslag-/ekskluderingsgrunner:

SPESiAliSTHElSETJENESTEPlASSEr

Døgnbehandling i inntil 12 måneder

Målgruppen i tyrili er personer med rusavhengighet og tilleggsproblematikk 
knyttet til fysisk og psykisk helse, vold og kriminalitet, samt sosiale vansker 
knyttet til relasjoner, fungering i egen bolig, arbeid/skole m.m. 

Aldersgruppen er fra 18 år og eldre, kvinner og menn. tyrili gir tilbud til 
elever med og uten lAr-medikamenter eller annen medikasjon. tyrili tilbyr 
individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne 
nyttigg jøre seg grupper og ønske deltakelse i fellesskap. 

Døgnbehandling i inntil 6 måneder

Se forøvrig beskrivelse av målgruppa for døgnbehandling i inntil 12 måneder.

Målgruppe a): Personer som har vært i rusbehandling tidligere og som har 
behov for et kortere stabiliseringsopphold av inntil 6 måneders varighet.

Målgruppe b): Personer i alderen 18 – 23 år som har et mindre omfattende 
avhengighetsproblem. De har også lavere problembelastning knyttet til 
psykisk helse, kriminalitet og vold. Henviser har g jort en faglig vurdering om 
at han/hun vil profitere på kortvarig døgnbehandling på inntil 6 måneder. 
Dette kan også være personer som tidligere har vært i barneverntiltak eller 
i annen korttids rusbehandling. Det er nødvendig med gode rammer i form 
av kommunale tiltak, polikliniske tilbud og/eller familie, som tilsier at de vil 
kunne skrives ut av døgnbehandling etter maksimum 6 måneder. 

Se Tyrili Skriftserie nr 1/2011: «Evaluering av korttidstilbudet på 
Tyrilihaugen» av Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland (Tyrili FoU)

26  Dette er tyrili
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bArNEVErNSPlASSEr:

Ungdom plassert etter lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-26, 4-4 
femte ledd, er i alderen 16 til 23 år og hovedproblematikk er rusavhen-
gighet. Mange har tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og psykisk helse, 
kriminalitet, vold og sosial fungering. tyrili forutsetter at ungdommen har 
et en trygg omsorgsbase - foreldre, annen familie, fosterfamilie eller andre 
ressurspersoner, som kan være nære samarbeidspartnere for tyrili, og et 
sted for eleven å reise til i helger, høytider og ferier. 

Frankmotunet, tyrilitunet, tyrili Kampen og tyrili Sør er godkjente barneverns-
institusjoner.

KOMMUNAlE PlASSEr

Omsorgsplasser

Målgruppen er personer med lang og omfattende rusavhengighet, og som 
har alvorlig tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og psykisk helse og sosial 
tilpasning. Plassene tilbys fortrinnsvis de som tidligere har vært i behandling 
i tyrili, men tilbudet kan også omfatte andre. 

eleven må profitere på tydelige rammer, en strukturert hverdag, og ha 
ønske om og evne til å delta i fellesskapet. Fungeringsnivået vil være ulikt, 
og strukturen og innholdet kan tilpasses den enkeltes behov, men det for-
ventes en viss progresjon knyttet til deltakelse og fungering i fellesskapet.

rehabiliteringsplasser

Målgruppen er personer over 18 år som har g jennomført rusbehandling, 
og som har behov for fortsatt oppfølging og støtte i et heldøgnstiltak 
i overgangen til et selvstendig liv med arbeid/utdanning og integrering i 
samfunnet. 

AVSlAGS-/EKSKlUDEriNGSGrUNN

tyrili har ikke avtale om plasser for behandling av dobbeltdiagnoser 
(rusavhengighet og alvorlige psykiske lidelser). elever med alvorlig volds-
problematikk, som gir seg utslag i trusler om vold og/eller utøvelse av 
psykisk, seksuell og/eller fysisk vold i behandlingsfellesskapet, er ikke innenfor 
målgruppen. Personer som av ulike årsaker har svært dårlige forutsetninger 
for å fungere i en stor gruppe bør ikke plasseres i tyrili. Det samme g jelder 
for de som har så alvorlig skade eller sykdom at de blir avgrenset fra å delta 
i strukturen i hverdagen. Det forutsettes også relativt god forståelse av 
det norske språk.

et godt samarbeid mellom eleven og medarbeidere i tyrili er en forutsetning 
for at eleven skal lykkes i sin endringsprosess, og dersom dette ikke 
fungerer bør eleven henvises videre til annet tiltak.

tyrilistiftelsen er ikke et forebyggende tiltak for ungdom i faresonen. 
Ungdom som plasseres i tyrili må ha dokumentert alvorlig rusbruk og det 
må være overveiende fare for at de kommer til å utvikle dette ytterligere 
dersom de ikke får adekvat hjelp. 

SAMMENSATTE ElEVGrUPPEr

tyrili tar imot elever av begge kjønn, i ulik alder, med og uten medikamenter, 
fra ulike kulturer og med ulike tilleggsproblemer. Det er hovedvekt av 
voksne elever i alle tyrilis behandlingsfellesskaper. Vi mener at det er 
mange fordeler ved å ha sammensatte elevgrupper. Det kan bidra til å 
hindre at det utvikler seg en negativ subkultur blant de yngste, og de eldre 
elevene kan lære mye om å ta hensyn og vise omsorg for de yngre. Vi vekt-
legger å skape et miljø der det er rom for personlig endring og utvikling i et 
trygt og åpent fellesskap. Dette fører til at det relativt sjelden forekommer 
utagering i form av skade på ting eller personer. Det er en god tone i felles-
skapene og elevene er flinke til å ta vare på hverandre, se hverandre og 
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bruke av egen erfaring for å hjelpe hverandre. Det er viktig å skape rom for 
alle, uavhengig av kjønn, alder, hudfarge, religion, seksuell legning og historie. 
Det er lettere å ”være seg selv” i et fellesskap med liten grad av konformitet 
der vi dyrker frem et ”fargerikt fellesskap”. 

Alle deltar sammen i de fleste behandlingsmessige sammenhenger, som 
arbeidslag, skole, samtalegrupper, gutte- og jentegruppe, aktiviteter og 
turer. Avhengig av den elevgruppa som er i fellesskapet til enhver tid, kan vi 
ta ut barnevernselever / de yngste elevene i egne grupper eller aktiviteter, 
dersom dette er hensiktsmessig. På samme måte kan vi skille kvinner og 
menn når det vurderes som riktig. De fleste enhetene har egne jentehus 
med soverom, bad og oppholdsrom. Her kan jentene trekke seg tilbake, 
utvikle jentefellesskap og vennskap og være i et miljø uten gutter og menn. 
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tiden i tyrili handler om å være i endring og bevegelse. Det å forandre seg 
er krevende og til tider smertefullt. For alle som kommer til tyrili er det 
allikevel helt nødvendig, og for mange er det et spørsmål om liv eller død. 
Det er viktig at elevene benytter tiden i tyrili til å gripe fatt i livet sitt og 
at de g jør en seriøs jobb i kampen for et liv uten rus og kriminalitet. De må 
ha en progresjon i utviklingen, samtidig som den enkelte får gå i sitt tempo, 
ut ifra sine forutsetninger. De fleste elever begynner sin døgnbehandling i 
et behandlingsfellesskap, men noen kan også starte rett i dagbehandling i 
døgnramme (elevene bor i tyrilis treningsleilighet og mottar behandling på 
dagtid). Ambulant team g jør disse vurderingene g jennom det arbeidet som 
g jøres i forkant av døgnbehandlingen.

TILBUDET	FOR	ELEVER	PÅ	TSB	–	PLASS	
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

AMbUlANTE TJENESTEr i FOrKANT AV DøGNbEHANDliNG

tyrilis erfaring viser at de aller fleste har behov for tett oppfølging i forkant 
av innleggelse i døgnbehandling. Dette er både en forberedelse til døgn-
behandling, men vil også være et selvstendig behandlingstilbud. Målet er å 
hindre frafall før og under avrusningsperioden, og i starten av døgnbehan-
dlingen.  Dette arbeidet innebærer blant annet:

 samtaler med eleven, henviser og andre samarbeidspartnere  

 etablere kontakt med familie og nettverk 

 delta i ansvarsgruppe og sikre at individuell plan utarbeides 

 delta i vurderinger knyttet til medisinering, lavterskeltiltak eller 

 mellomplassering før innleggelse i døgnbehandling

 besøk/telefonsamtaler under avrusningsoppholdet

 sikre at eleven har tilstrekkelig med klær og utstyr for årstiden 

Se Rutinehåndbok for elevarbeidet: Rutiner for inntaksarbeid 
og behandlingsforberedende tiltak
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•  Samtaler med eleven
•  Samarbeid med 
 henviser og annet 
 hjelpeapparat
• Kartlegge og etablere 

kontakt med familie / 
nettverk

•  ansvarsgruppe og 
 individuell plan
•  Sikre avrusning

•  Samtaler individuelt 
 og grupper
•  Fokus på å bo, fysisk 
 og psykisk helse, 
 arbeid/utdanning, fritid 
 og sosiale relasjoner
•  ansvarsgruppe og  
 individuell plan
•  Elev-styrte senger

"DagBEHanDling 
i DØgnraMME":

  Bo i treningsleilighet 
  i tilknytning til 
  behandlingsfellesskapet

BaSE i BEHanDlingS-
FEllESSKapET

"Elev-styrte senger"

AMBUlANte tJeNester 
I forkANt AV 

DØGNBeHANDlING

AMBUlANte tJeNester 
I etterkANt AV 

DØGNBeHANDlING

•  Kartlegging/utredning
•  Behandling av 
 rusavhengighet, psykisk 

og fysisk helse og  
sosiale vansker

•  planer for veien videre

BeHANDlING MeD 
DØGNANsVAr

HElHETlig, inTEgrErT ruSBEHanDling i Tyrili

amlo
Notat
Elevstyrte senger - og det må stå det samme i boblen helt til høyre som den i midten



Dette er tyrili     3534  Dette er tyrili

bEHANDliNG MED DøGNANSVAr

i døgnbehandlingen kartlegges elevenes avhengighet, fysiske og psykiske 
helse, sosial fungerings- og skoleferdigheter. tverrfaglig team utarbeider 
en behandlingsplan som definerer hvilke behandlingsintervensjoner som 
skal iverksettes i tillegg til den daglige strukturen med arbeidslag/skole, 
samtalegrupper, individuelle samtaler, fritidsaktiviteter m.m. eleven 
utarbeider sin utviklingsplan/ukeplan som definerer kortsiktige mål og 
tiltak og som sikrer progresjon og mestringsopplevelser. Under kapittelet 
om "Metoder og virkemidler" vil de ulike delene av tilbudet beskrives nærmere.

Døgnbehandlingen består av to deler: 

1)  i behandlingsfellesskapet. Behandlingen foregår i tette rammer og i en 
tydelig struktur, basert på den enkeltes behandlingsplan og utviklingsplan/
ukeplan. etter en periode kan eleven avslutte døgnoppholdet eller de kan gå 
inn i dagbehandling i døgnramme.

2)  Dagbehandling i døgnramme. eleven bor i treningsleilighet og deltar i 
behandlingen på dagtid. Noen elever vil starte sin døgnbehandling her, avhengig 
av tidligere behandlingserfaring, fungering og behov. Behandlingsplanen 
definerer progresjonen og innholdet der grunnlaget for boevne og hverdags-
kompetanse styrkes innenfor tydelige rammer. Boevne er en viktig beskyt-
telsesfaktor med hensyn til tilbakefall.

en slik veksling mellom døgnbehandling og dagbehandling i døgnramme kom-
binerer ulike behandlingsintervensjoner der både helsefaglige og sosialfa-
glige perspektiver vektlegges. eleven får økt rusmestring g jennom å trene 
på å bo mer selvstendig og å håndtere sine helsemessige og sosiale utfor-
dringer som f eks ensomhet, depresjon og angst. Planlegging av tiden etter 
døgnbehandling er i fokus under hele perioden.

Les mer om innholdet i døgnbehandlingen i kap 7  Metoder og virkemidler.

AMbUlANTE TJENESTEr i ETTErKANT AV DøGNbEHANDliNG

tyrili tar ansvar for å skape nødvendig kontinuitet i den sårbare over-
gangen fra døgnbehandling og inn i annen spesialisthelsetjeneste eller 
kommunale tiltak. Alle våre elever har kompleks problematikk og har behov 
for langvarige tjenester. elevene er sårbare for tilbakefall dersom tilrette-
lagte tiltak ikke er på plass. Dette tilbudet kan innebære:

 Samtaler individuelt og i gruppe
 Deltakelse i ansvarsgruppe
 Fokus på det å bo, fysisk og psykisk helse, arbeid/utdanning, 

 fritid og sosiale relasjoner
 Samarbeid med annen spesialisthelsetjeneste
 Samarbeid med kommunale tiltak og fastlege
 Arbeid med familie og sosialt nettverk
 elevstyrte senger, som innebærer at eleven tilbys døgnopphold 

 i en kortere periode

Ambulante tjenester skaper kontinuitet i viktige behandlingsallianser og det 
vil oppleves som tryggere for eleven å avslutte døgnbehandling. 

Se Rutinehåndbok for elevarbeidet: Rutiner for avslutning av 
behandlingsoppholdet
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bArNEVErNSTilbUDET

tilbudet til elever plassert iht barnevernloven er i all hovedsak sammenlignbart 
med tilbudet til andre elever. Det å g jøre et godt og grundig behandlings-
forberedende arbeid med barnevernselevene er svært viktig og ofte en 
avg jørende faktor for om elevene slår seg til ro og nytteg jør seg tilbudet 
eller ikke. For mange skaper det trygghet å komme på ett eller flere besøk 
til enheten før inntak, ha samtaler med tyrilimedarbeidere, få mulighet til 
å ringe og spørre om det de lurer på, og få en opplevelse av at tiden i tyrili 
kan bli et samarbeidsprosjekt mot felles mål. 

De yngste elevene vil i større grad enn de eldre trene hjemme hos familie/
omsorgsbase og i egen bolig, og mindre i tyrilis treningsboliger. Men det er like 
viktig at de kan trene på å være rusfrie i den virkeligheten de skal tilbake til.
trebasemodellen legger grunnlaget for barnevernarbeidet. Dette krever 
stor grad av tilpasning av forløpet til den enkelte elev og et tett samarbeid 
med hjemstedskommunen.

Se notat om barnevernsarbeidet av Gunnar Engen (2012)

Kommunale plasser

Noen elever kan få tilbud om kommunal plass i etterkant av g jennomført 
behandlingsplass i tyrili eller andre behandlingstiltak. Kommunale plasser er 
ettervernsplasser, og tyrili har avtale med Oslo kommune om slike plasser, 
andre kommuner kan kjøpe enkeltplasser. tilbudet innebærer mulighet til å 
bo og delta i fellesskapet over tid, med mål om rusfrihet. rehabiliterings-
plassene har en avgrenset varighet på ca 18 måneder, mens omsorgsplas-
sene kan ha en varighet på flere år. 

Tyrili BEHanDlingSFEllESSKap

ElEvEn

FaMiliEn / annEn OMSOrgSBaSE
TrEning i EgEn BOlig
- FaMiliE Og vEnnEr
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Det å endre seg er en krevende og til tider smertefull prosess. Det vet alle 
som har forsøkt å slutte å røyke, slanke seg eller begynne å trene. i tyrili er 
det ingen som passivt kan sitte og vente på å bli behandlet. Det å være elev 
i tyrili krever stor grad av egen innsats. tyrili bidrar med rammer, struktur 
og behandlingsinnhold, men det å slutte å ruse seg krever òg at elevene 
benytter seg av disse mulighetene. Vi kan tenke oss at endring foregår på 
tre områder – tanker, følelser og handling. endring på et område fører ofte 
til endring på de andre områdene. Noen elever har behov for å bearbeide 
følelsesmessige opplevelser, og g jennom det klarer de å tenke annerledes 
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 ut av vonde sirkler.
For medarbeidere i tyrili innebærer dette at vi forsøker å nyansere tolkninger 
– av oss selv og andre, g jennom:

 å være nysg jerrig, åpen og emosjonelt tilstede 
 med-utforsking av elevens tanker og følelser
 det å løfte frem andre fokus (f eks. det ytre når eleven bare er 

 indrefokusert og omvendt)
 å vise frem mentaliserende holdninger 
 støtte til elevens egen mentalisering

Vi jobber med mentalisering i individualsamtaler, grupper, familiesamtaler, 
i arbeidslag og i fellesskapet.

Les mer om mentalisering i Heid Nøkleby sin doktoravhandling 
«Kroppen i rusbehandling» (2013) 

MOTiVASJON OG rOM FOr å PrøVE OG FEilE
Begrepet motivasjon kan benyttes på ulike måter. i verste fall er det et 
moralistisk slagvåpen vi slår i hodet på de elevene som atferdsmessig sliter 
med å tilpasse seg tyrilistrukturen eller som ruser seg g jentatte ganger. 
Da snakker man om motivasjon som en konstant faktor – noe du har eller 
ikke har. i tyrili har vi et annet syn på motivasjon. Motivasjon kan sees på 
som en positiv kraft som g jør at man tør og orker å gå inn i krevende 
endringsprosesser. Motivasjon svinger og den kommer og går. For noen 
elever er det nyttig å snakke om motivasjon, for andre er det ikke nyttig. Vi 
kan ikke bruke "manglende motivasjon" som begrunnelse for å skrive ut en 
elev og vi skal ikke påstå at noen er motiverte for å slutte med rus, mens 
andre ikke er det. Vi minner om illustrasjonen av den "delte rusavhengige". 
De aller fleste har denne ambivalensen i seg – de ønsker ikke å leve som en 
rusavhengig, men de ønsker rusopplevelsen. Vi må forholde oss til og jobbe 
med denne ambivalensen slik at eleven får forståelse for hvilke krefter som 
ligger i avhengigheten, men også hvilke krefter som finnes i hver enkelt i 
kampen for et rusfritt liv. 

om seg selv og sin situasjon og de begynner å handle annerledes. Andre har 
mer nytte av at endringsprosessen starter på det kognitive, tankemessige 
plan eller ved at man endrer atferden sin. Atferdsmessig endring kommer 
ofte raskt når elevene kommer til tyrili. De kommer inn i en god struktur 
og døgnrytme og kulturen i tyrili innbyr til at man er hyggelig og høflig mot 
hverandre. For de aller fleste er det ikke nok å g jøre de riktige tingene og 
tilpasse seg systemet, det er også viktig at det skjer en endring i måten å 
tenke på og at man får hjelp til å g jenkjenne og håndtere ulike følelsesut-
trykk. en av måtene dette foregår på er mentalisering. tyrili har jobbet på 
denne måten i alle år, men det har nå fått en ny språkdrakt og er satt inn en 
større teoretisk sammenheng. Det er nyttig for oss og vi bør etterstrebe å 
systematisere denne måten å jobbe på. 

Mentalisering er en mental aktivitet som setter oss i stand til å oppfatte 
og fortolke menneskelig atferd når det g jelder indre mentale tilstander, f eks. 
behov, ønsker, følelser, tro, mål, hensikter og fornuft. Dette innebærer blant 
annet:

 å se seg selv utenfra med andres blikk
 se og forsøke å forstå andre 
 å tenke over følelsene sine og “føle over” tankene sine

Mentalisering er viktig for:

 å forstå hva som foregår mellom mennesker
 å forstå deg selv, hvem du er, hvordan du er, hva som er ditt 

 verdisett etc.
 å kommunisere godt med dine nærmeste
 å regulere egne følelser

 å regulere andres følelser
 å unngå misforståelser
 at en lettere kan se at det er sammenheng mellom følelser og 

 handlinger, slik at man ikke blir sittende fast og kverne 
 i destruktive “spor” av tanker og følelser, men lettere kan komme 

amlo
Notat
bort med punktum: f eks

amlo
Notat
bort med punktum: f eks
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6
ViKTiGE liVSOMråDEr

Vi JObbEr MED

BEHANDLINGSINNHOLDET I TYRILI

OMråDEr vi jOBBEr MED:   avhengighet
     psykisk helse
     Fysisk helse
     Familie/nettverk
     Sosiale ferdigheter
     veien videre 

BEHanDlingSplanlEgging:   individuell plan/ansvarsgruppe
                       Behandlingsplan
         utviklingsplan/ukeplan

                        METODEr/virKEMiDlEr:

arbeidslag og skole
aktiviteter, turer og  høytider
ritualer og overganger
Dagbehandling i døgnramme/botrening
Treningsreiser
Hospitering/overflytting
Bruk av medikamenter
Karriereveiledning
Økonomiveiledning
ansvarsutvikling
ansvarsgruppemøter 
Brukermedvirkning

relasjoner
Struktur
rammer
Fellesskap
Kartlegging/utredning
Behandlingsplanlegging
Samlinger
grupper, menneskekunnskap 
og undervisning
individuelle samtaler
Familie- og nettverksarbeid
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elevene i tyrili har sammensatt problematikk. Det er ikke alle områder det 
er mulig eller riktig å jobbe med mens de er i tyrili. Noe må det tas tak i 
umiddelbart, mens andre problemer best kan løses eller jobbes med etter 
døgnbehandlingen. Det er imidlertid viktig å understreke at vi ikke bare er 
opptatt av elevenes problemer og diagnoser. Vel så viktig er det å fokusere 
på elevenes ressurser. Dette kan være en krevende balansegang, og vi må 
ofte minne hverandre om at elevens sterke sider ikke skal forsvinne i alt 
problemsnakket.

AVHENGiGHET

Alle elever i tyrili har en alvorlig rusavhengighet. Derfor er veldig mye av 
det vi g jør i hverdagen relatert til det å mestre livet uten rus. Mange sliter 
også med annen avhengighet, og noen utvikler en ny type avhengighet når 
de slutter å ruse seg, for eksempel knyttet til spilling, kriminalitet, vold 
eller spiseforstyrrelser. elevene må få kunnskap om og behandling for de 
avhengighetene de sliter med. 

Se for øvrig avsnittet om Tyrilis syn på rusavhengighet i kap 1. 

PSyKiSK HElSE

integrert behandling betyr at rusavhengighet og psykiske problemer 
behandles innenfor samme behandlingstiltak. Dette skaper kontinuitet i 
behandlingen og sikrer at de ulike faggruppene samarbeider tett. 

elever som strever med angst, depresjon, konsentrasjon eller traumer må få 
hjelp til disse problemene. Det er tverrfaglig team som i behandlingsplanen 
definerer hvilke områder det er riktig å jobbe med i tyrili, og hva det er mer 
hensiktsmessig å vente med til etter døgnbehandlingen. Denne vurderingen 
kan være vanskelig og bør foregå i dialog med eleven, tidligere behandlere, 
samarbeidspartnere og familie. 

Heid Nøkleby (Tyrili FoU) har skrevet doktoravhandlingen 
«Kroppen i rusbehandling. Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av 
dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet» 
(2013), www.tyrili.no.

FySiSK HElSE
Mange av elevene har fysiske plager etter år med omfattende rusbruk. 
Hepatitt er vanlig og noen har HiV. Ofte har elevene kun hatt sporadisk 
kontakt med lege, og mange har selvmedisinert bort smerter g jennom 
å ruse seg.

Mange bruker medisiner som har god virkning, men også bivirkninger. Det er 
viktig at legen deltar i arbeidet med å utarbeide og evaluere behandlings-
planen, slik at elevens behov for somatisk utredning og behandling blir 
ivaretatt som en del av behandlingstilbudet i tyrili. Fornuftig fysisk 
aktivitet, og fokus på kosthold og ernæring er viktig for alle elever.
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ElEvgruppEn i Tyrili 2010 – uTvalgET Er på 97 ElEvEr:

33 prosent av elevene har tidligere vært innlagt for psykiske/følelsesmessige 
problemer, 68 prosent har mottatt poliklinisk behandling for dette. elevene 
rapporterer at de tidligere i livet har:

Vært deprimert over en lengre periode på minst to uker  78 %
Hatt angst/anspenthet over en lengre periode på minst to uker  71  %
Hatt problemer med å forstå/konsentrasjon/hukommelse   79 %
Har hatt problemer med å kontrollere voldelig atferd   68 %
Blitt foreskrevet medisiner for et psykisk/følelsesmessig problem 62 %
Har forsøkt å ta sitt eget liv     40 %
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SOSiAlE FErDiGHETEr

For å være best mulig forberedt til livet uten rus utenfor tyrilis rammer 
trenger de fleste å trene på sosiale ferdigheter. Mange strever med å 
forholde seg til andre mennesker. Derfor legger vi vekt på å vise elevene 
at det finnes andre normer og verdier enn de som g jelder "på gata" og i 
fengsel. De får hjelp til å mestre sin sosiale angst og sitt dårlige selvbilde, 
slik at de tør å møte nye mennesker uten å være ruset. 

Sosiale ferdigheter handler også om å klare å bo i egen bolig, og å ha det 
rimelig rent og ryddig rundt seg. Det er å holde avtaler og å være bevisst på 
språkbruk og klesstil. 90 % av elevene oppgir at de har g jeld, i g jennomsnitt 
220 000 kroner. Det å få orden på økonomi g jennom for eksempel g jelds-
rådgivning er avg jørende for å skape optimisme for fremtiden. Deltakelse i 
organiserte fritidsaktiviteter kan også være nyttig, og mange har fått nye 
bekjente og venner g jennom å delta i lag og organisasjoner.

VEiEN ViDErE

Hva som er riktig lengde på døgnbehandling er en omdiskutert sak. Noen 
mener at jo lengre tid jo bedre, fordi man da får avstand til rusen og mange 
nyttige opplevelser og kunnskap å bygge et rusfritt liv på. Andre mener at 
man blir institusjonalisert av å være lenge i døgnbehandling og at den beste 
behandlingen foregår mens man lever mest mulig normalt. 

Vi mener at det må være mulighet for begge deler. Vi vet at avstand til rus 
er viktig, og samtidig vil behandlingen for de aller fleste være rettet mot 
et liv utenfor institusjon. Derfor må eleven ha mange treningsarenaer som 
retter seg mot livet utenfor tyrili, som treningsleilighet, fritidsaktiviteter, 
hjemreiser i helger, høytider og ferier og hospitering på arbeidsplasser. 
Arbeidet med å legge planer for hvor elevene skal bo, hva de skal g jøre og 
hva slags oppfølging de skal ha, må begynne tidlig i behandlingsforløpet. Her 
er ansvarsgruppa sentral og individuell plan er et godt redskap. "tett På" 
g jør en viktig jobb for å kartlegge elevenes ressurser og muligheter for 

FAMiliE/NETTVErK

ensomhet og sosial isolasjon fører mange tilbake til rus. Familie og sosialt 
nettverk kan være en viktig støtte når eleven flytter fra tyrili. 

Det er mange tanker og følelser knyttet til familie – tanker og følelser på 
godt og vondt. Den familiehistorien og de relasjonene hver enkelt bærer 
med seg er med på å prege oss. Vi ser på elevenes familie og nettverk som 
en mulig ressurs, og vi inkluderer alle de som er eller kan bli viktige personer 
for eleven - foreldre, besteforeldre, søsken, partner, egne barn, tanter og 
onkler eller andre. Når vi kartlegger familie og nettverk finner eleven nesten 
alltid en eller annen person som har vært viktig og som kan være en støtte-
spiller i fremtiden. 

tyrili har et spesielt ansvar for barn av elever. 23 % av elevene oppgir å 
ha barn, og en like stor andel av menn som kvinner er foreldre. Barn som 
pårørende har i altfor mange sammenhenger vært en oversett gruppe.  
tyrilis familiearbeid er nærmere beskrevet i neste kapittel. 

ElEvgruppEn i Tyrili 2010 – uTvalgET Er på 97 ElEvEr:

47 % av elevene oppgir at mor og/eller far har eller har hatt betydelige problemer 
med alkohol og/eller stoff/medikamenter. Dette er problemer som har ført til behan-
dling eller som eleven mener burde ført til behandling. 36 % svarer at mor og/eller 
far har eller har hatt psykiske problemer av et omfang som har ført til eller burde 
ført til behandling.
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arbeid og utdanning, og de spiller en viktig rolle i det tverrfaglige arbeidet 
med planene for veien videre. 

i utgangspunktet skal elever flytte tilbake til sin hjemkommune/bydel. Det 
er viktig å ha et hjelpeapparat rundt seg i en sårbar periode, og vi vet at 
det tar mye lengre tid før elever som flytter til et helt nytt sted får god nok 
hjelp dersom de trenger det. Unntaksvis kan tverrfaglig team og ansvars-
gruppe støtte at en elev flytter til annen kommune, men da er det hjemkom-
munen som må ta ansvar for overføring til ny kommune.

7
METODEr/VirKEMiDlEr
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i denne delen kan du lese litt om de ulike metodene vi benytter i behandlings-
arbeidet. Noen av disse g jelder for alle elever, mens innhold og omfang i 
andre metoder blir definert i den enkeltes behandlingsplan. Det er noe 
ulikt hvordan metodene eller virkemidlene brukes i de ulike enhetene, og 
i perioder får noen metoder større plass enn andre, og nye metoder 
utvikles og prøves ut. tyrili tilbyr ikke et statisk behandlingsprogram, 
her er det rom for kreativitet, dialog, nye tanker og nye handlinger. 

rElASJON

relasjoner er ikke bare en metode, men en grunnleggende faktor for at 
eleven skal nytteg jøre seg tyrilis behandlingsinnhold. Vi snakker her om 
relasjonen mellom eleven og en eller flere medarbeidere, men relasjoner 
elevene imellom kan også være nyttig og endringsskapende. Vi snakker 
om en endringsskapende relasjon. Vi skal ikke overta foreldrerollen eller bli 
bestevennen til elevene, men vi skal representere trygghet, stabilitet og 
kontinuitet mens eleven er i tyrili. elevene trenger en betydningsfull person 
som g jør det mulig å få tro på egen fremtid og nye muligheter. en som har 
tro på endring, som holder ut, som forstår, som trøster, som stiller krav, 
som setter grenser og som er til stede. 

STrUKTUr  

en tydelig struktur skaper forutsigbarhet, trygghet og rammer for behand-
lingen. Det er en felles ukeplan med faste tider for måltider, møter, arbeids-
tider osv. Det at elever og medarbeidere spiser sammen, vasker sammen og 
er i arbeidslag sammen er viktige virkemidler og i tråd med tyrilis verdier om 
likeverd. Det individuelle tilbudet beskrives i hver enkelt sin behandlingsplan, 
utviklingsplan og/eller ukeplan. 

Mange av elevene har levd et kaotisk liv der kampen for å få tak i rusmidler 
har g jort det umulig å leve et normalt hverdagsliv. Kun 29 % av elevene 
oppgir arbeid eller sykepenger som inntektskilde de siste 6 månedene før 
inntak. Det innebærer at mange ikke har innarbeidet daglige rutiner som en 

normal døgnrytme, renhold, personlig hygiene og regelmessige måltider. Vi 
kan ikke ta for gitt at alle elevene kan vaske et gulv eller forstår hvorfor det 
er viktig å spise frokost – vi må både forklare det og vise i praksis hvordan 
det skal g jøres. 

Morgenvask der elever og medarbeidere sammen vasker alle fellesrom i 
enheten, har en sterk symboleffekt og er viktig av flere grunner:

 likeverd, ingen tjener for godt eller har for viktig jobb til at de ikke skal 
delta i morgenvask

 en god start på en krevende dag, man våkner til og kommer i gang
 Morgenvask er ofte stedet for gode samtaler
 Det er kjedelig, men nødvendig å vaske og resultatene er synlige
 For elever som ikke er vant til slike rutiner, er dette nyttig lærdom 

Det å ha en god struktur innebærer også å lære å holde tider og avtaler. 
Noen synes det er en streng regel at alle må være på plass i samlingsrommet 
kl. 08.00, men det er nyttig lærdom for å klare livet utenfor tyrili – bussen 
eller trikken venter ikke på deg selv om du "skal bare". Det å holde tider og 
avtaler og g jøre de oppgavene man har tatt på seg eller fått utdelt, handler 
også om respekt for andre. Det å være en person som andre stoler på og 
som man g jerne gir ansvar til betyr mye for oss alle, og er helt nødvendig for 
at elevene skal få til livet etter tyrili. ig jen må medarbeidere gå foran som 
gode eksempler. Struktur handler også om å lære å planlegge, oppsummere 
og dra lærdom av de erfaringene man har g jort seg. Mange elever sliter 
med dårlig konsentrasjon, svak impulskontroll og vansker med å tenke seg 
konsekvenser av egne valg og handlinger. Grundig planlegging og evaluering 
av for eksempel treningsturer er god rusbehandling.
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rAMMEr  

Vindfang Vindfang er ikke et sted, men et begrep som beskriver hvilke ytre 
rammer eleven har. en elev i vindfang kan ikke gå ut alene. Det er flere grunner 
til det. Den første tiden etter inntak er preget av klare rammer og skjerming 
i forhold til rus og kriminalitet. elevene må forholde seg til enheten de er i, for 
gradvis å bli kjent med de andre i fellesskapet. tyrili har ingen låste dører, men 
vi vet at elever som har rusen nært innpå seg trenger hjelp til å skjerme 
seg for muligheter til å ruse seg. Vindfang skal være en hjelp og støtte i en 
sårbar periode, ikke noe som skaper hindringer og begrensninger for den 
enkeltes utvikling. 

For elever på barnevernsvedtak skal det fattes vedtak på ledersamling om 
vindfang for den enkelte, og tiltaket skal vurderes hver annen uke. Det er 
en viktig oppgave for andre elever å ta med seg nye elever så de kommer 
seg ut og samtidig får hjelp til impulskontroll og grenser i forhold til rus og 
kriminalitet. 

Når elever søker seg ut av vindfang skaper det ofte gode diskusjoner og 
refleksjoner om hvordan eleven fungerer, om utfordringer, om ansvar og om 
muligheter. 

"TVANG Til FriHET"

Vårt menneskesyn g jør det viktig for oss å møte elevene med varme og 
respekt slik at de føler seg velkomne og verdifulle. Det er ikke tvangs-
vedtaket i seg selv som skaper endring. tvangen skal gi rammer som hindrer 
en videre destruktiv livssituasjon, og som sikrer at den enkelte får g jen-
nomført sitt behandlingsforløp. Vi legger vekt på å ikke skape situasjoner i 
fellesskapet som g jør at elever på tvang må "slå seg ut". Det er ikke låste 
dører og "overvåkning" 24 timer i døgnet som skaper endring, det er 
trygghet og relasjoner.

tyrili startet i 1980 som et barnevernstiltak der tvangsplassering var et 
nytt og kontroversielt virkemiddel i arbeidet med ungdom med rusproble-
mer. Vi har utviklet dette arbeidet til å inkludere avtale iht helse- og om-
sorgstjenesteloven § 10-4 (frivillig tvang), §§ 10-2, 10-3 (tvang uten sam-
tykke), straffeg jennomføringslovens §§ 12, 16 (soning i institusjon / utenfor 
anstalt) og §§ 4-24, 4-26 i barnevernsloven. 
Målet er at den enkelte skal ønske å ta tak i sin livssituasjon og får en posi-
tiv opplevelse av å leve uten rusmidler og kriminalitet. tyrili legger først og 
fremst vekt på å skape et godt samarbeidsforhold til den enkelte elev, der 
vi sammen kan utarbeide rammer og innholdet for tiden i og etter tyrili. Det 
kan allikevel oppstå situasjoner hvor det er nødvendig å gå til tiltak uten 
elevens samtykke eller samarbeid. Det viktigste virkemiddelet da, er å 
etterlyse elever som uteblir/rømmer. Med dette gir vi et tydelig signal om 
at vi ikke gir opp eleven. 

Se Tyrili Kvalitetshåndbok: Rutiner for håndtering av rus/uteblivelse og HOL § 10-4 og 
Rutiner knyttet til "Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverns-
institusjoner»

Det er rusen som representerer den virkelige tvangen
FEllESSKAPET – KUlTUrKAMP – rESPEKT OG TOlErANSE

Det er fellesskapet som er grunnstammen i tyrili, vi tror at menneskelig 
vekst og utvikling skjer i fellesskap med andre. Kulturen i tyrili må preges 
av at ulike mennesker får lov til å være ulike. Vi bygger på en humanistisk 
tradisjon med et positivt menneskesyn og en grunnleggende tro på foran-
dring. Det er i samhandling med andre man knytter relasjoner og utvikler seg. 
Fellesskapet legger rammer for trygghet, ærlighet og avstand til rus og 
kriminalitet. Hverdagen blir en treningsarena for å prøve ut ny kunnskap og 
å forholde seg til menneskene rundt seg. Det innebærer å håndtere nærhet, 
motstand, oppleve mestring, samarbeid og å få og gi tilbakemeldinger. Det er 
i fellesskap med andre at den enkelte kan finne nye mål og stake ut nye veier. 
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Kulturkamp handler blant annet om å slå hardt ned på handlinger som truer 
fellesskapet med utrygghet, uærlighet og ruskultur. For å skape størst mu-
lig trygghet for alle i fellesskapene har vi noen ”absolutter”. Brudd på disse 
reglene fører ikke automatisk til utskrivning, men de representerer grenser 
det er helt nødvendig å verne om. 

”De tre absoluttene” i tyrili: 

 ingen er ruset eller i bakrus i behandlingsfellesskapet 
 ingen vold eller trusler om vold – psykisk eller fysisk 
  ingen faenskap i nærmiljøet (bygda, bydelen, byen)

Fellesskap krever tilstedeværelse og deltakelse. Derfor må vi ha kontinuerlige 
diskusjoner med elever om hvor mye tid de tilbringer alene på rommet sitt 
og hvor mye de er tilstede sammen med andre. Det er samværet med andre 
elever og medarbeidere som skaper vekst og utvikling. 

rESPEKT OG TOlErANSE

Vi vil møte elevene med en grunnleggende respekt for hvem de er, og vi 
legger vekt på at tonen i fellesskapet skal være respektfull og tolerant. 
Det innebærer at ingen skal føle seg utstøtt, latterligg jort eller mistenk-
eligg jort på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn, kjønn, seksuell 
orientering eller politisk ståsted. Vi må skape rom i fellesskapet og i sam-
talegrupper for å snakke om eksistensielle spørsmål, om tro og tvil og om 
hvem vi er som mennesker. Det skal også finnes støtte og muligheter for de 
som ønsker å utøve sin religion eller sitt livssyn, eller som ønsker å delta i 
politisk arbeid. Begrensningene for dette kan ligge i den daglige strukturen 
og behandlingsinnholdet, men som regel finnes det løsninger. 
Men toleranse for ulikheter og ønsket om å fremelske et fargerikt felles-
skap, må henge tett sammen med respekt for hverandre. Derfor har også 
toleransen noen begrensninger. Utøvelse av og markering av holdninger 
som diskriminerer, plager eller undertrykker medelever eller medarbeidere i 
tyrili, tolereres ikke. Dersom vi skal klare å skape fellesskaper som er trygge 
for alle, må vi kreve at respekt for andre, uavhengig av kjønn, etnisitet, 
religion og livssyn og seksuell orientering, er tilstede.

I fellesskap som er preget av ruskultur finnes det ingen utviklingsmuligheter. 

KArTlEGGiNG/UTrEDNiNG

elevene i tyrili har sammensatte og komplekse problemer. Det er ikke alt 
de skal jobbe med mens de er i tyrili, men det er viktig at vi sammen kan 
avdekke og beskrive problemområdene og at det settes riktige diagnoser. 
Dette er viktig både for at tiden i tyrili skal bli mest mulig nyttig, og det er 
viktig for at eleven skal få adekvat hjelp etter tiden i tyrili. Fokuset blir lett 
på det problematiske og utfordrende. Det er viktig at vi også klarer å være 
opptatt av elevenes ressurser, kartlegge hva de har fått til g jennom livet og 
hva de trives med. Noe av dette blir ivaretatt g jennom ViP 24 - kartlegging, 
som g jøres i forbindelse med karriereveiledning.

Det kartleggings- og utredningsarbeidet som g jøres er avhengig av hva 
som foreligger av dokumentasjon ved inntak. Utredninger kan g jennomføres 
på ulike tidspunkt i behandlingsprosessen, og noen blir henvist til utredning 
utenfor tyrili. Det følgende beskriver noe av dette arbeidet:

 Bruk av kartleggingsverktøyet europASi/ADAD (for ungdom) 
 (Addiction Severity index), som kartlegger områdene fysisk helse,   

skole, sosialt, familie, psykisk helse, kriminalitet og alkohol/narkotika.
 Voldskartlegging.
 Kartlegging av om elever har barn og deres omsorgssituasjon
 Psykologisk kartlegging/utredning. Alle elever diagnostiseres 

 etter iCD10.
 legeundersøkelse senest 14 dager etter inntak.
 Pedagogisk kartlegging/utredning i forhold til allmennkunnskap,   

skrive-, lese- og tallforståelse.
 Miljøobservasjoner og jevnlige samtaler med elevkontakt/andre   

medarbeidere.
 ViP 24 - kartlegging i forbindelse med karriereveiledning og planer   

fremover.

Kartleggingsarbeidet legger grunnlaget for behandlingsplanen, utviklings-
planen og/eller ukeplanen og aktivitetsplanen.
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bEHANDliNGSPlANlEGGiNG

Det utarbeides mange "planer" som elevene i tyrili må forholde seg til. 
Planer er viktige for å skape sammenheng, struktur, progresjon og forut-
sigbarhet i en kompleks tilværelse. Planene kan også bidra til at ulike 
samarbeidspartnere i og utenfor tyrili g jør sine oppgaver. Men planer for 
planens skyld har ingen verdi – heller ikke planer som blir liggende i en 
skuff. Hvis planen skal være nyttig må den brukes, evalueres og justeres 
kontinuerlig. Det følgende er et forsøk på å rydde litt i dette "planlandskapet".

 

bEHANDliNGSPlANEN 

er det viktigste arbeidsredskapet for tverrfaglig team, og her er noen stikkord 
knyttet til arbeidet med behandlingsplanen:
 Skal systematisere det individuelle behandlingsinnholdet 

 og sikre  progresjon i behandlingsforløpet
 Skal utarbeides senest en måned etter inntak 
 Ny plan utarbeides hver 2. eller 3. måned, og alltid når eleven går   

over i en ny "base", f eks ved hospiteringer og dagbehandling i
 døgnramme
 Planen skal g jennomgås med eleven slik at eleven forstår innholdet, 

og den kan også med fordel utarbeides i tett samarbeid med eleven
 Beskriver de behovene eleven har – med utgangspunkt i:

   henvisning
   individuell plan
   tyrili inntaks vurdering
   kartleggingen (ASi/ADAD, psykisk helse, somatisk helse,   

  pedagogisk, miljøobservasjon)
   rusens funksjon

 Beskrive aktuelle individuelle tiltak/behandlingsintervensjoner som 
for eksempel:

   traumebehandling
   tannbehandling
   familiesamtaler 
   utredning av hepatitt c
   økonomi/g jeld
   temabaserte samtalegrupper
   henvisning til DPS i hjemkommunen for behandling/ 
   oppfølging etter avsluttet behandling i tyrili

 evaluere om tiltakene er g jennomført og vurdere om eleven har 
 nyttigg jort seg tiltakene

• Definerer overordnede mål 
 og oppgavefordeling 
 i ansvarsgruppa
• Brukes som mal for ansvars-

gruppemøter og evalueres 
 og justeres der

• tverrfaglig team samordner  
IP og kartlegging, og ut ifra 
det beskriver behandlings- 

 og hjelpebehov, samt tiltak  
på ulike områder

• elevens eget arbeids-
redskap i hverdagen, som 
definerer kortsiktige mål og 
konkrete handlinger

• evalueres hver måned

• Utarbeides i samarbeid 
med NAV og definerer 
behov  for kvalifiserings-
tiltak, undervisningstilbud, 
arbeidstrening 

• Gir grunnlag for søknad om 
arbeidsavklaringspenger

  

UtVIklINGsPlAN
oG/eller UkePlAN

AktIVItetsPlANBeHANDlINGsPlANINDIVIDUell PlAN
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UTViKliNGSPlAN/UKEPlAN

Noen elever har utviklingsplan, noen har ukeplan og noen har begge deler. 
Det viktige er at det er elevenes plan, hvor de lager seg konkrete mål, avtaler 
og g jøremål for å skape struktur og innhold. Det å lage seg kortsiktige mål 
som evalueres ofte er viktig for å se egen fremgang og g jennomføringsevne. 
Det bidrar også til å sikre at behandlingsplanens tiltak blir g jennomført. 
Mange elever sliter med konsentrasjonsvansker og da kan en mer detaljert 
ukeplan være et nyttig redskap.

AKTiViTETSPlAN

Dette er egentlig NAVs plan, men for å tette glippsonen mellom rusbehandling 
og kommunale tiltak g jør tyrili en del av dette arbeidet i samarbeid med NAV. 
Det å ha en god aktivitetsplan er svært viktig i utflyttingsfasen. 

Se Rutinehåndbok for elevarbeidet: Rutiner for planlegging 
av behandlingsinnholdet

SAMliNGEr 

Vi har ulike typer samlinger: morgensamling, helgesamling, ukeoppsummering 
og samlinger rundt enkeltelever. De fleste av disse samlingene foregår med 
alle elever og medarbeidere til stede, men kan også være lagdelt. Målet er 
å skape åpenhet og direkte kommunikasjon, at det er rom for menings-
utvekslinger, tilbakemeldinger og at flest mulig føler ansvar for hverandre 
og fellesskapet. 

Samlinger kan være et kraftfullt virkemiddel og skal benyttes med varsomhet. 
elever skal ikke utsettes for et urimelig gruppepress eller få opplevelsen 
av maktesløshet. Derfor har vi også beskrevet viktige momenter når det 
g jelder ledelse av samlinger. 

Her er en kort beskrivelse av ulike typer samlinger og hva målsetning og 
innhold er:

Morgensamling:  

 samle fellesskapet til en ny dag
 øke fellesskapsfølelsen
 ”ord for dagen ” går på rundgang blant elever og medarbeidere
 starte med å høre / se nyheter
 gi informasjon og organisere fellesskapet g jennom dagen, 

 skape forutsigbarhet
 informere om besøk utenfra
 oppsummere helga, kvelden før, treningsreiser
 innlede til diskusjon som bør tas opp i lagene i løpet av dagen
 lage en god start på dagen (store, tunge diskusjoner bør 

 derfor legges til andre tider på dagen)

Ukeoppsummering:  

 øke elevenes bevissthet om egen fungering og utvikling, g jerne med  
 utgangspunkt i utviklingsplan/ukeplan
 synligg jøre ønskelige, positive handlinger og holdninger, rose 

 fremgang og utvikling 
 fremheve stil og tone som skaper et åpent og godt klima 

 i fellesskapet, og markere dårlig stil og holdning 
 skape fellesskapsfølelse og trygghet g jennom åpne 

 tilbakemeldinger 

Helgesamling:

 organisere helga slik at både elever og medarbeidere vet hva 
 som skal skje
 lære elevene å planlegge, og ikke la seg styre av impulsivitet og lyst
 øke bevissthet i forhold til bruk av tid og penger, oppmuntre til   

 gode aktiviteter
 sikre at helgerutiner, matlaging og renhold blir ivaretatt

amlo
Notat
høre/se uten mellomrom
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Samlinger rundt enkeltelever:

Når en elev har ruset seg og kommer tilbake, eller det er andre spesielle 
forhold rundt en elev som på en eller annen måte truer fellesskapet, samles 
alle elever og medarbeidere for å:

 utveksle informasjon om hva som har skjedd 
 utveksle reaksjoner og følelser på det som har skjedd
 sikre en felles forståelse av spesielle tiltak fremover

ledelse av samlinger:

Samlinger er ingen diskusjonsklubb, men et behandlingsmessig viktig redskap. 
en samling skaper sjelden endring alene, men må sees på som ett ledd i en 
helhetlig prosess. en god samling krever:

 tydelig ledelse med støtte av andre medarbeidere og allierte elever
 Gode forberedelser
 Start av samlingen: Det er viktig at det er helt rolig før samlingen 

starter. Si først hva samlingen skal handle om og om gangen i 
 samlingen – informasjon, spørsmål, reaksjoner, konklusjon.
 Gjennomføring av samlingen: en god samling krever at innholdet, 

 formen og intensiteten treffer elevene, slik at det skapes en 
følelsesmessig berøring og at innholdet og budskapet i samlingen er 
forståelig.

 Sørg for at en medarbeider skriver referat fra samlingen. eleven er 
i en presset situasjon og klarer ikke å få med seg alt, derfor er det 
nyttig å gå g jennom samlingen med eleven i etterkant.

 Avslutning: Husk at det er ”det siste ordet” man har med seg i hodet 
på vei ut av samlingen. Vær tydelig på når samlingen er avsluttet.

SAMTALEGRUPPER/MENNESKEKUNNSKAP/UNDERVISNING

Samtalegrupper

Samtalegruppene i tyrili kan ha ulik form og innhold. De kan være prosess-
orienterte, temabaserte eller ha et ”her-og-nå” fokus. Gruppene kan være 
kjønnsdelte eller blandede og bestå av bare nye elever eller en blanding av 
nye og «gamle» elever. i gruppene jobber vi ofte med mentalisering.

 en kognitiv (mental/tankebasert) bearbeiding av opplevelser, 
 en bevissthet rundt egen fungering og utvikling g jennom samtaler  
 med andre
 en utvikling av den enkeltes empatiske evner g jennom å bry seg   

 med og om de andre i gruppa og få innsikt i hvordan andre tenker   
 og føler
 Sette ord på ulike følelser og g jennom det bedre kunne håndtere   

 sine ulike reaksjoner
 Få en opplevelse av tilhørighet og aksept ved g jenkjennelse av 

 andres problemer, tanker og følelser
 Få kunnskap om sitt problem, og hvordan man kan håndtere det
 Jobbe systematisk med klimaet i elevgruppa, for å skape trygghet  

 og åpenhet slik at alle kan utvikle seg

temaer i gruppene kan være: klima i gruppa, relasjoner til hverandre, 
hjemreiser, hvordan hver enkelt har det, ståsted, utviklingsplaner, fokus 
på ulike livsområder, gleder og sorger i hverdagen, og mulighet for å gi 
og få tilbakemeldinger.
Gruppetilbudet bør legges opp slik at noen grupper er felles for alle elevene, 
f eks "her-og-nå" grupper, mens andre er temabaserte og hvor behandlings-
planen definerer hvilke temaer eleven skal jobbe med. eksempler på tema-
baserte grupper er: mamma- og pappagrupper, depresjonsmestrings-
gruppe, økonomigruppe, ADHD-gruppe, kropp- og ernæringsgruppe m.m. 
Disse temabaserte gruppene kan og bør ha innslag av undervisning om 
temaet (se under).
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Det er i møte med andre du lærer deg selv å kjenne
Menneskekunnskap

Vi har gitt navnet menneskekunnskap til temabaserte grupper, som alle 
elever deltar i og som kan vare fra noen timer til flere dager i strekk. 
temaene kan være rus, kriminalitet, identitet, familie, historie og fremtid. 
Menneskekunnskap utg jør en treningsarena der elevene kan få hjelp til å 
forstå sine reaksjoner, g jenkjenne og gi uttrykk for følelser og få kunnskap 
om mellommenneskelige forhold. Gjennom rollespill, ulike øvelser, lek, 
gruppearbeid, undervisning, ritualer og symboler skaper vi grobunn for 
gode endringsprosesser. 

Menneskekunnskap retter seg både mot individ og gruppe, og består ikke av 
et fastlåst opplegg eller en ferdig pakke. Den må til enhver tid tilpasses den 
enkeltes og gruppas ståsted.

Rus stenger for følelsesmessig utvikling
Undervisning

Kunnskap om avhengighet, fysisk og psykisk helse er viktig. Helsevesenet 
satser mye på å gi pasienter tilstrekkelig kunnskap om egen situasjon, slik 
at de kan vite mer om sine begrensninger og muligheter, og g jennom 
det hjelpe seg selv. elevene i tyrili har også behov for kunnskap om det 
de strever med. De får innsikt i hvordan man kan forstå ulike typer avhen-
gighet (rus, vold, kriminalitet, spilling). Vi gir dem kunnskap om ulike psykiske 
lidelser som depresjon, angst, traumer, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser 
og om fysisk tilstand knyttet til f eks hepatitt, sår, kosthold, vekt, trening. 
elevene får også undervisning i førstehjelp og overdosefare. Det er ofte 
nyttig å ha slike undervisningsbolker for elever og medarbeidere sammen.

Undervisningen kan foregå individuelt, men det beste er å g jøre det i 
grupper fordi man kan utveksle erfaringer, utfordre og støtte hverandre. Vi 
kan variere mellom å ha ren undervisning og psykoedukative grupper der man 
også jobber terapeutisk med temaet.

INDIVIDUELLE	SAMTALER
Det er ikke alt det er hensiktsmessig å snakke om i grupper. elevene må 
også få tid og rom til individualsamtaler. Det er viktig at eleven føler seg 
sett og forstått. Samtalene kan være sammen med elevkontakt, annen 
medarbeider, psykolog eller psykiater. Samtalene kan være ukentlige over 
en kortere eller lengre periode eller de kan være sporadiske etter behov. 
tema, innhold og hyppighet diskuteres i tverrfaglig team.

FAMILIE-	OG	NETTVERKSARBEID
Familie- og nettverk er et av de viktigste områdene for elevene. Vi starter 
kartlegging av familie og nettverk som en del av det behandlingsforbered-
ende arbeidet. Hvem kan være viktige personer for eleven g jennom tiden i 
og etter tyrili. Det litt ulikt hva enhetene i tyrili tilbyr av familiearbeid, men 
de fleste har:

 1-2 seminarer årlig for voksne pårørende (foreldre, søsken, annen  
 familie, partnere, andre viktige personer i nettverket) 
 2-3 seminarer/samlinger årlig for elever og pårørende sammen. 

 Her kan temaene være familiehistorie, relasjoner, treningsturer,   
 samvær i helger, høytider og ferier, planlegging av tiden etter tyrili.
 Strukturerte familiesamtaler. Dette er en del av behandlingsplanen  

 og tverrfaglig team bestemmer hvem som skal tilbys samtalene og  
 hyppighet og antall. 
 Kontakt mellom tyrili og familie/nettverk i spesielle situasjoner, for  

 eksempel ved første treningstur/hjemreise, ved rusavbrudd og ved  
 utflytting. 
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Vi jobber aktivt for å få personer som er viktige for eleven med i behan-
dlingsprosessen. ensomhet og sosial isolasjon er viktige faktorer når det 
g jelder tilbakefall, og det å ha en eller flere støttespillere under og etter 
behandlingstiden er helt avg jørende for mange.

Når det g jelder barn som pårørende, blir det kartlagt ved inntak om elev-
en har barn, samt informasjon om tyrilis ansvar for elevenes barn. Her skal 
det komme frem hvilken omsorgssituasjon barnet har og om det har fått 
tilstrekkelig og aldersadekvat informasjon om elevens situasjon. Ved be-
hov tar tyrili kontakt med omsorgspersonene, samt veileder eleven slik at 
barnet får nødvendig informasjonen. tyrili har meldeplikt til barnevernet 
dersom vi er bekymret for et barns omsorgssituasjon. Vi skal sende melding 
uavhengig av om eleven er enig eller ikke, men eleven skal alltid informeres 
om hva vi g jør.

Noen elever har besøk av barna sine i helger og ferier, og det er viktig at 
forholdene blir lagt til rette for dette, slik at barna føler seg trygge og 
velkomne. elevene får hjelp og støtte til å planlegge og å g jennomføre 
samværshelger og ferier. Når det g jelder samvær med egne barn er det 
selvfølgelig barnas behov som skal komme i første rekke. Ofte blir ønsket 
om å være en god og tilstedeværende mamma eller pappa så sterkt at 
elevene ikke ser hvilket ansvar som ligger i dette. Det innebærer f eks en 
stor forpliktelse i å opprette kontakt med barn etter lang tids fravær, og 
dette er et viktig tema for elevene å få forståelse for.

Samværsavtaler med barn skal skje i samarbeid med tyrili, med den som har 
daglig omsorg og eventuelt med barnevernet. Mamma- og pappagrupper er 
et godt forum for å utveksle erfaringer som foreldre, uavhengig av om man 
har kontakt med barnet eller ikke.

Se Rutinehåndboka om «Barn av elever», samt avtale om Tyrilis kontakt med familie, som 
elevene skriver under på ved inntak, samt masteroppgaven om barn som pårørende 
av Sigrun Dalsaune Jansen. 

Jul, nyttår, påske, 17. mai og sommerferie – er krevende begivenheter for 
mange av elevene. Det er ofte mange forventninger knyttet til disse 
høytidene, gode minner og vonde minner. Det vil alltid være en vurdering 
om elevene skal feire høytidene hos familie eller i tyrili. Det må vurderes 
ut ifra den enkeltes ståsted, familiehistorie og behov. Det å dra hjem til 
familie i høytider kan oppleves som den vanskeligste av alle hjemreiser, 
men elevene trenger å trene på det livet de skal flytte ut i, og familie og 
nettverk vil være en viktig del av livet utenfor tyrili. På den annen side 
kan tyrili gi dem en opplevelse av høytid og glede som kan være flott å ta 
med seg videre i livet.

ARBEIDSLAG/SKOLE
Arbeidslagene er en viktig arena for endring og utvikling. De skaper en viktig 
struktur i hverdagen. Arbeidslagene fungerer også som en trygg base 
for elevene, mellom samtaler, grupper og tannlegebesøk. i arbeidslaget er 
elever og arbeidsleder/strukturansvarlige sammen over tid, og handling kan 
kombineres med gode samtaler. Både arbeidslag og skole er betydningsfulle 
arenaer som skaper forventinger om ”normalitet” og opplevelse av verdighet.

Noen viktige behandlingsmessige sider ved denne samhandlingsarenaen er:

 å skape relasjoner

 å lære samarbeid, tydelig kommunikasjon, konfliktløsning 

 få en god struktur og trene på utholdenhet

 få mestringsopplevelser

 lære praktiske ferdigheter

Arbeidslagene sikrer dessuten den daglige driften i fellesskapene. Det er 
arbeidslagenes ansvar å lage mat og utføre vedlikehold av hus og eiendom, 
noe som også bidrar til å g jøre arbeidsdagen meningsfull, viktig og nødvendig. 
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elever kan hospitere på arbeidsplasser utenfor tyrili noen dager i uka, og 
g jerne på slutten av døgnbehandlingen, dag i døgn. Det er også en viktig 
treningsarena, og noe som kan gi elevene mening og livslyst.

tyrili har eget skoletilbud i de fleste enhetene. tyriliskolens motto er ”Våg 
å lære”. elevene kan få hjelp til å ”tette ig jen hull”, bli inspirert til å skaffe 
seg ny kunnskap, øve opp konsentrasjonsevnen og styrke selvtilliten. Det er 
fylkeskommunen i det fylket enheten ligger som har ansvaret for at elevene 
får et undervisningstilbud. i henhold til opplæringsloven skal dette innebære:

 Kartlegging av ferdigheter i basisfagene

 Kartlegging av tidligere skolegang og arbeidserfaring

 yrkes- og utdanningsveiledning (karriereveiledning)

 realkompetansevurdering

 tjenester fra PPt og Oppfølgingstjenesten

 Veiledning/fagundervisning ift privatisteksamen 
 (som er den eksamensformen elevene i hovedsak benytter seg av)

lærerne deltar i tverrfaglig møte etter behov, og her g jøres det vurderinger 
knyttet til innhold og omfang av skoletilbudet.

Undervisning i ordinær skole hvor eleven bruker skoleretten sin er i liten 
grad forenlig med å være i et så omfattende behandlingstilbud, og er derfor 
uaktuelt for de aller fleste av våre elever.

AKTIVITETER	OG	TURER		 	
Aktiviteter er en viktig del av helheten i vårt tilbud. For oss er dette en 
metode som gir viktige samhandlings- og treningsarenaer. 

Aktiviteter i tyrili handler om: 

 sosial trening 

 lek og atspredelse 

 nye opplevelser 

 mestring i nye miljøer 

 kunnskap om å ferdes i naturen 

 spenning 

Målet er at elevene får prøve nye ting, at de får opplevelser de kan fortelle 
andre om og som er naturlige samtaletemaer. livet i rus er ofte fattig på 
opplevelser man kan dele med andre og være stolt av i det rusfrie livet. 
Aktiviteter der man omgås andre er også en måte å bli trygg i omgang 
med andre mennesker, og det kan gi muligheter til å bli kjent med nye.

Det vil alltid være en utfordring å finne en balanse mellom å gi elevene nye, 
spennende og nyttige aktivitetsopplevelser og å ikke bli ”fritidskelnere” der 
oppgaven til ledergruppa er å sørge for at elevene underholdes. Det er også 
en utfordring å skape entusiasme rundt aktiviteter som har et kostnads-
nivå elevene kan klare også når de er utskrevet fra tyrili. 

Det er viktig å skape et aktivitetstilbud som er variert og som kan passe for 
yngre og eldre elever og for kvinner og menn. tyrili kan raskt preges av at vi 
har overvekt av spenningsaktiviteter, sport og friluftsliv – og at kvinnene 
opplever at de ikke blir tatt hensyn til når aktiviteter planlegges. Dette må 
vi ha høy bevissthet rundt, og tilrettelegge og sikre at alle stemmer blir 
hørt når turer og aktiviteter diskuteres og planlegges. Aktiviteter av 
typen paintball og annen voldsrelatert lek kan lett gi dårlige assosia-
sjoner for noen elever, og bør unngås.
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Den viktigste treningsarenaen er allikevel de aktivitetene elevene er med på 
utenfor tyrili. Da får de virkelig trene på sosial samhandling og det å møte 
nye mennesker når de er rusfrie. Vi bør i stor grad oppmuntre og "presse" 
elevene til å tørre å delta i en fast aktivitet i lokalmiljøet. 

For å styrke det store fellesskapet i tyrili har vi flere felles aktiviteter for 
hele stiftelsen:

 Sommerleir. en uke hver sommer samles hele stiftelsen i en stor 
 telt- og lavvoleir til felles opplevelser og aktiviteter.

 Felles innkjøringsleir / inntaksturer, der nye og ikke så nye elever 
 og medarbeidere fra alle enheter møtes.

 Snowboardleir, fotballturnering og surfecamp

 Felles høytidsfeiring ( jul, nyttår, påske) for de som ikke har mulighet til 
å feire med familie og venner.

 Jenteseminar

Les mer om dette i Tyrili Skriftserie nr 4/2010: «Fritid & aktiviteter 
i rusbehandling» av Vegard Snartland (Tyrili FoU) 

Turer kan være en fisketur en helg, en handletur til storbyen, en ridetur i 
fjellet og skitur fra hytte til hytte. Det kan være gutte- og jenteturer, turer 
for deler av et fellesskap, for alle og turer på tvers av enhetene. turer og 
reiser i tyrili har flere funksjoner: 

 en avkopling fra hverdagen 

 vise hvordan elevene fungerer utenfor fellesskapet i nye og fremmede 
situasjoner 

 felles opplevelser som knytter elever og medarbeidere sammen 

 skape samarbeid og mulighet til å utvikle tillit til hverandre

Balansen er å ikke lage så attraktive turer at elevenes individuelle planer blir 
satt til side. Det er ikke så lett for en søster eller far å invitere til hyttetur 
som konkurrerer med en spennende tyrilitur.

inntaksturer. tyrili har lange tradisjoner med å reise på inntakstur eller 
innkjøringsleir med nye elever, der også medarbeidere og ”gamle” elever er 
med. Målet er at man skal begynne å bli kjent med hverandre i mindre og 
tryggere omgivelser enn de store behandlingsfellesskapene. informasjon 
om tyrili og enheten, om rutiner, forventninger og muligheter g jør at elevene 
føler seg tryggere når de kommer til enheten. Det å få nye og positive 
opplevelser sammen med de andre i tyrili er med på å skape håp og tro 
på at endring er mulig. 

RITUALER	OG	OVERGANGER
Vi ser på ritualer som betydningsfulle begivenheter i folks liv. Noen av dem 
bidrar til å skape trygghet i tilværelsen, fordi de karakteriseres ved g jen-
takelser, er forutsigbare og ved at de forbindes med noe positivt og godt. 
Andre ritualer markerer forandringer i livet, at epoker avsluttes og nye 
påbegynnes. Markeringer og ritualer i tyrilis fellesskaper er viktige, de setter 
fokus på og gir oppmerksomhet til enkeltelever og/eller til en samlet elevgruppe.

ritualer og markeringer kan være felles for alle eller variere fra enhet til 
enhet. Noen eksempler:

 Når nye elever kommer til tyrili blir de hilst velkommen av stiftelses-
ledelsen på høstleir eller av enhetslederen når de kommer til enheten. 

 Ut av vindfang er en rituell prosess med diskusjoner i lagene og i felles 
samling. eleven som går ut av vindfang blir gratulert med at hun eller 
han har kommet et viktig skritt på veien mot et rusfritt liv. 

 ½ år / 1 år i tyrili, en viss periode rusfrihet, flytting og andre merke-
dager kan g jerne feires. Hver enhet har sine ritualer knyttet til dette.

 Bursdager! Det er viktig å huske elevenes bursdag og markere med 
kake og bursdagssang!

Det viktigste med slike markeringer er at hver enkelt elev 
føler seg betydningsfull og sett.
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DAGBEHANDLING	I	DØGNRAMME	
Jo mer vi kan gi elevene trening i å mestre livet i lignende omgivelser som de 
skal bo i etter tyrili, jo bedre er det. Det er der ute, i den "virkelige verden" 
at livet skal leves. Det er krevende trening, men nødvendig. i dagbehandling 
i døgnramme (som ofte forkortes til "dag i døgn") bor eleven i trenings-
leilighet og deltar i behandlingen på dagtid. Noen vil også hospitere på 
arbeidsplasser utenfor tyrili samtidig, men ikke på full tid. Dette skal ikke 
være en periode hvor elevene er i "fri flyt" og styrer seg selv, det er tvert 
imot en svært intensiv periode i behandlingen. Her skal det bli tydeligere 
hva eleven mestrer og ikke mestrer – både av dagliglivets oppgaver med 
renhold, innkjøp, kosthold og avtaler, og det å håndtere sine følelsesmessige 
reaksjoner i forhold til for eksempel ensomhet, angst og depresjon.  Behandlings-
planen, utviklingsplanen og/eller ukeplanen revideres ut ifra det som dukker opp 
av utfordringer underveis.

Noen elever starter sin døgnbehandling i dagbehandling i døgnramme, 
begrunnet i tidligere behandlingserfaring, fungering og behov. Noen kan 
begynne med dette to dager i uka, for så gradvis å utvide. Behandlings-
planen definerer progresjonen og innholdet i dagbehandling i døgnramme. 

TRENINGSREISER
elevene skal, som sagt, trene i normale omgivelser utenfor tyrili. en del av 
dette er å dra på treningsreiser hjem til familie, venner eller til egen leilighet. 
Det er viktig å møte utfordringene uten å ha mange tyrilivenner rundt seg, 
for å se hva man mestrer og ikke. treningsreiser blir grundig diskutert og 
evaluert i lagsmøter og på samlinger. treningsreiser til familie, venner og 
eventuell egen bolig g jennomføres uavhengig av om eleven har base i 
behandlingsfellesskapet eller er i dagbehandling i døgnramme.

HOSPITERINGER	/	OVERFLYTTING	TIL	ANNEN	ENHET
Hospiteringer og overflyttinger mellom de ulike enhetene i tyrili kan bidra 
til den enkeltes behandlingsprogresjon. Hospitering og overflytting foregår 
med utgangspunkt i behandlingsplanen. Flytting til en annen enhet kan ha 
flere begrunnelser, som at eleven trenger nye utfordringer, uheldige relasjoner 
i elevgruppa, behov for bedre skjerming i forhold til rus, eller at en annen enhet 
har tilgang til arbeid, skole eller aktiviteter som eleven ønsker å bruke. 

Av og til er hospiteringen resultat av at ledergruppa ber om hjelp fordi det 
har oppstått en vanskelig situasjon rundt en eller flere elever. 

BRUK	AV	MEDIKAMENTER
tyrili er en del av spesialisthelsetjenesten og fokuset på fysisk og psykisk 
helse har blitt større etter rusreformen i 2004. Dette innebærer at en del 
elever i tyrili bruker ulike typer medikamenter. Det har vært en gradvis 
utvikling i tyrilis syn på bruk av medisiner – fra at vi unngikk å gi elevene 
paracet til at vi åpnet for at HiV-smittede elever kunne bo i fellesskapene 
og samtidig bruke metadon. Vi var relativt tidlig ute med å ta inn også andre 
elever som var i lAr (legemiddelassistert rehabilitering), og som hadde behov 
for døgnbehandling. en del elever bruker også angstdempende medisiner, 
antidepressiva, psykosehemmende medisiner og annet. 

Det må understrekes at tyrili har en restriktiv holdning til benzodiazepiner og 
andre avhengighetsskapende medisiner. Vi skal ikke tilby eller akseptere bruk 
av medisiner ukritisk. Det å ta en pille for en plage, kan for noen elever være 
en enkel løsning i øyeblikket, eller i verste fall en trigging av rusavhengigheten 
som g jør at veien tilbake til rusen blir kort. en pille kan ikke fjerne alt ubehag 
og vonde minner, den løser ikke familieproblemene, den g jør ikke at du plutselig 
klarer å stå opp hver morgen, den lærer deg ikke å lese og skrive. Men medisiner 
kan for noen være et nyttig og helt nødvendig hjelpemiddel på veien mot et 
rusfritt liv. Vi må diskutere bruk av medisiner med eleven. Virker medisinene som 
de skal, hva er bivirkningene, hvor lenge er det nødvendig å bruke dem, trigger 
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de lysten til å ruse seg, gir medisinen en rus? Vi må stille alle spørsmålene! 
Dersom en elev ser rusa ut, uten å ha rusa seg, må dosering og tidspunkt 
for inntak endres slik at eleven kan fremstå som rusfri!

Se Rutinehåndbok for elevarbeid: Rutiner for legemiddelhåndtering

ElEvgruppEn i Tyrili 2010 – uTvalgET Er på 97 ElEvEr:

etter innleggelse i tyrili viser kartlegging at: 

25 % blir medisinert med enten metadon, subutex eller subuxone.
13 % blir foreskrevet ADHD-medisin (ritalin, Conserta, Dexedrine equasym)
7 % blir foreskrevet antidepressiva
2 % blir foreskrevet sovemidler/beroligende midler 

Noen elever får interferonbehandling av hepatitt c mens de er i tyrili.

KARRIEREVEILEDNING
Mange elever strever med å finne ut hva de skal g jøre når de er ferdige som 
døgnelever i tyrili. Angsten for fremtiden er ofte forbundet med utrygghet i 
forhold hva de kan og hva de skal g jøre. Så å si alle ønsker en fremtid der de 
har en meningsfull aktivitet på dagtid, enten i form av noe arbeidsrelatert 
eller en skoleplass. Karriereveiledning g jøres av både tyriliskolen og av "tett 
På". De g jennomfører en kartlegging av tidligere skole- og arbeidserfar-
ing, og av ressurser og interesser (ViP-24). Med dette som utgangspunkt 
får eleven informasjon om ulike alternativer og veiledning om hva som kan 
være fornuftige planer. Planene om arbeid og skole må være en del av 
den helhetlige planen om hvor eleven skal bo og eventuell oppfølging fra 
kommune og spesialisthelsetjeneste.

ØKONOMIVEILEDNING
Økonomi er et svært viktig område for alle som kommer til tyrili. Noen 
kommuner/bydeler har dyktige økonomiveiledere som bistår elevene, andre 
har det ikke.

tyrili kan bistå de elevene som har behov for det på følgende konkrete måter:

 temadager om økonomi med intern eller ekstern leder
 Kurs over to dager ”Fra minus til pluss” med temaene:

    Hvor tar pengene veien? 
    Sett opp realistiske budsjett 
    Nettbank 
    Forebygge inkasso 
    lær å bli venn med din økonomi 
    en reise i personlig økonomi - og i deg selv 
    Bli kjent med dine vaner og hvordan disse påvirker din økonomi.

       Hjelp til å samle alle regninger og inkassokrav
      Hjelp til å sette opp enkle budsjett og regnskap
      Maler for brev som sendes til kreditorer
      Vedlegg fra tyrili til kreditorer

ANSVARSUTVIKLING		
Ansvarsutvikling er en del av det å være i bevegelse, i endring og det er en 
del av en synlig progresjon. elevene må få ulike krav og forventinger ut ifra 
de forutsetningene de har, kunnskap, erfaring, modenhet og alder. Vi må se 
ressursene hos elevene og finne områder i hverdagen der de kan vise seg 
frem, mestre oppgaver og ta ansvar. Ansvarsutvikling må være tydelig i ar-
beidslagene, i ukeansvarligrollen, i økonomi, i diskusjoner om treningsreiser 
og ferier og i valg av veien videre.  Flere av enhetene har elevstyrte kvelder 
og helger. Det innebærer at noen elever er ansvarlige for organisering, 
innhold og stemning i fellesskapet. Dette er spesielt viktig i kulturkampen, 
det har stor virkning når elevene selv kjemper aktivt mot rus og ruskulturen 
i fellesskapet!
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Dersom vi skal skape gode behandlingsfellesskap må vi spille på lag med 
elevene – vi må skape en "vi-følelse"! Det å inkludere elevene i beslutnings-
prosesser og ansvarsoppgaver på denne måten er brukermedvirkning i 
praksis – samtidig som det er nyttig og nødvendig for den enkeltes utvikling.

Uten ansvar ingen frihet – uten plikter ingen rettigheter
ANSVARSGRUPPEMØTER

 

Ansvarsgruppemøter og bruk av individuell plan er viktige redskaper for 
elevene. Mange har hatt mye kontakt med hjelpeapparatet før de kom til 
tyrili og mange vil ha behov for mye hjelp og støtte i tiden etter tyrili. 
Samarbeidet er viktig både for å unngå behandling som tidligere har vist 
seg å ikke være nyttig, og for å sikre at overgangen etter tyrili blir så god 
som mulig. "tett På" og tyrili ambulante team må komme inn tidlig i planleg-
gingen av tiden etter tyrili. Vi må strekke oss langt for å få deltakerne 
i ansvarsgruppa til å komme på møter og til å forplikte seg til videre 
samarbeid med eleven etter tyrili. Det er helt nødvendig at ulike hjelpe- og 
behandlingsinstanser snakker sammen og samarbeider for å gi eleven et best 
mulig tilbud i og etter tyrili.

BRUKERMEDVIRKNING
tyrili har i sin struktur, organisasjon og ideologi en klar linje om at elevenes 
deltakelse på alle nivåer i tyrili er sentralt. Dette er en forutsetning for å 
skape “vi-følelse” og tilhørighet. Dette g jenspeiler seg i hverdagen g jennom 
arbeidslag, aktiviteter, samtaler, grupper, måltider og turer hvor elever og 
medarbeidere er sammen om planlegging og g jennomføring.  Andre konkrete 
fora som gir elevene reell deltakelse i beslutningsprosesser er:

  i samlinger og møter diskuteres større og mindre saker som angår alle 
i enheten. Det er åpne diskusjoner der meninger utveksles og elever og 
medarbeidere sammen kommer frem til løsninger.

  elevene kan delta i diskusjoner knyttet til enhetens økonomi og 
  prioritering av innkjøp og oppussing.

  Det g jennomføres bruker- og/fornøydhetsundersøkelser en gang i 
året. elevene deltar aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet sammen med 
FoU, ledelse og medarbeidere i enheten. FoU har laget en egen rapport 
om dette arbeidet. 

  Deltakelse i tyrili Kvalitetsutvalg på stiftelsesnivå.  

  elever deltar i leirledelse på sommerleir og høstleir.

  elever deltar i og har ansvar for planlegging, g jennomføring og 
  evaluering av aktiviteter, høytider, reiser og lignende.

  elever som har vært innskrevet en stund og som er klare for det, 
  tilbys å delta på tyriliutdanning for nye medarbeidere i tyrili. 
  Denne utdanningen er viktig for utviklingen av tyrili.

  Vi har fagdager felles for elever og medarbeidere.

  elevene inviteres til å delta i arbeid rundt høringsuttalelser, anbud m.m.

På det individuelle plan deltar elevene i utarbeidelse og evaluering av behand-
lingsplanen, og de har stort ansvar for sin utviklingsplan og/eller ukeplan.
Det er ikke alltid hverdagen blir slik vi har tenkt og planlagt – og kanskje 
er det nettopp det som er hverdagen i tyrili. Noen ganger skjer det ting i 
fellesskapet vi må ta tak i og forholde oss spesielt til. 

• NAV

• kommunal helsetjeneste

• fastlege

• DPs / annen spes. helse. tj. 

• Barneverntiltak

TYRILI
• Behandlingsforberedende

  tiltak

• Behandling i fellesskap

• Behandling i overgangen

• NAV

• kommunal helsetjeneste

• fastlege

• DPs / annen spes. helse. tj. 

• Arbeidsmarkedstiltak

TYRILI – En DEl av En TilTaKSKjEDE

amlo
Notat
bruker- og fornøydhetsundersøkelser
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TYRILI

ELEVEN

FAMILIE, NETTVERK, NÆRMILJØ SAMFUNN, AKTUELT HJELPEAPPARAT

8
NOEN UTFOrDrENDE 

SiTUASJONEr
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NÅR	EN	ELEV	RUSER	SEG
en del elever ruser seg en eller flere ganger i løpet av tiden i tyrili. Dette ser 
vi på som en del av det å være i behandling. Vi har en klar regel om at ingen 
får være ruset eller i bakrus i våre fellesrom, dette g jelder alle rusmidler, 
inkludert alkohol. Det er heller ikke tillatt å bruke anabole steroider eller 
lignende preparater. Fellesskapene skal være trygge for alle, ingen skal 
behøve å forholde seg til rusa personer der. Det skal være trygt og godt 
for barn og voksne å bo og å komme på besøk.   

Når elever allikevel velger å ruse seg, enten på rommet sitt, på hjemreise 
eller ved å dra fra enheten uten avtale, er det en situasjon som må vurderes 
og håndteres. reaksjonen må ta hensyn både til fellesskapets behov og til 
den eleven som har ruset seg.  Vi kan ikke skrive ut elever som er i krise-
situasjon på grunn av rus, vi må finne løsninger som ivaretar både eleven og 
resten av elevgruppa.

 Hvordan forstår vi situasjonen? 
Vet vi noe om bakgrunnen for rusingen? er det første gang det skjer? Var 
det planlagt? Var det flere som ruset seg sammen? Har eleven selv tatt 
kontakt etter rusingen? er det rusing som har vart over tid eller er det 
snakk om en episode? Har rusingen skjedd i en tyrilienheten eller i tyrilis 
treningsleiligheter?

Hvilke handlingsvalg har vi?
Alle som har vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-26 og de 
som soner etter straffeg jennomføringslovens § 12, skal etterlyses dersom 
de uteblir eller stikker av. i utgangspunktet skal også de som har avtale om 
frivilling tvang iht Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4, etterlyses, men 
her er det rom for vurderinger. Det skal alltid foretas en forsvarlighets-
vurdering når en elev har ruset seg, denne g jøres av psykolog eller erfaren 
medarbeider på jobb i samarbeid med ledelse og psykolog.
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R På bakgrunn av dette er det vår faglige vurdering som legger premissene 
for de handlingsvalg vi tar. For eksempel:

 Skal vi sende henvisning til avrusningsplass umiddelbart? 
 Kan vi be familie om å bidra? 
 Skal vi gi ”time-out” så eleven og fellesskapet får tenke seg om? 
 Bør vi kontakte overdoseteam og uteseksjonen? 
 Skal vi tilby skjerming i vår regi?

Hvordan kan resten av fellesskapet støtte opp rundt eleven når han/hun 
kommer tilbake til enheten, slik at han/hun ikke ruser seg ig jen?  Hvordan 
kan erfaringene fra rusepisoden brukes konstruktivt?

løgn og triksing er en del av ruskulturen, og det skjer at elever holder skjult 
at de har ruset seg. Dersom ikke rushistorier kommer frem, vil eleven ofte 
bli gående med en ”verkebyll” som g jør det vanskelig å være åpen og ærlig 
også på andre områder. Den viktigste kontrollen vi har er fellesskapet, det 
at elever ser hverandre og vet at de blir sett.

Se Tyrili Kvalitetshåndbok: Rutiner for håndtering av rus / uteblivelse og HOL § 10-4 og 
Rutiner knyttet til  «Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold 
i barnevernsinstitusjoner», Rutiner for forsvarlighetsvurdering

VOLD	OG	TRUSLER	OM	VOLD
Vold defineres som: ”enhver handling rettet mot en annen person, som 
g jennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får 
denne personen til å g jøre noe mot sin vilje eller slutter å g jøre noe den vil.” 

Vold er maktmisbruk. Voldshandlinger er en del av hverdagen mange 
rusavhengige befinner seg i. Dette g jelder både psykisk vold som trusler, 
kontroll, ydmykelse eller isolasjon, og fysiske og seksuelle handlinger. i en 
kartlegging av elevenes voldserfaring høsten 2008, deltok 87 elever. resultatene 
viste at 70 % hadde utøvd vold som voksen, 21 av 25 kvinner har vært utsatt for 
vold i en nær relasjon og 49 av 61 menn har vært utsatt for vold i voksen alder. 
Svært mange har også opplevd og vært vitne til vold under oppveksten.
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Å møte disse sidene hos våre elever er krevende. Vi vil ha trygghet i våre 
fellesskaper. Vi vil kunne ta opp ting åpent, konfrontere, sette grenser og 
krangle uten at dette skal medføre trusler eller fysiske overgrep. Vi har 
nulltoleranse overfor vold, enten den er rettet mot elever eller medarbeidere, 
slik det er i beskrevet i en av de tre ”absoluttene”: ”ingen vold - fysisk eller 
psykisk”. Det er allikevel ingen automatikk i at elever blir skrevet ut dersom 
de truer eller utøver vold, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Når vi blir konfrontert med disse sidene hos enkelte elever, g jør det noe 
med oss. Vi vet at vi noen ganger må orke å se og forholde oss også til 
”drittsekk”–sidene hos eleven for at en positiv endring skal bli mulig. Bak 
maskene av aggressive utbrudd vet vi at det ofte befinner seg en liten redd 
gutt eller jente. Vi vet at angst og sinne er nært beslektede følelser, og at 
maktesløshet avler vold. Vi må forholde oss til at svært mange av elevene 
har et reelt problem med å takle livet uten bruk av vold. Dersom de ikke 
finner nye måter å håndtere følelsene sine på vil de heller ikke klare å g jennom-
føre en behandlingsprosess. Mange har utallige erfaringer med å slå seg ut av 
institusjoner eller å bli kastet ut fordi de har oppført seg truende på en eller 
annen måte. Noen opplever også en avhengighet til bruk av vold, der det å 
slå eller true blir en slags rus.

Vårt mål må være å møte disse elevene på en måte som g jør det mulig for 
dem å forholde seg til utfordrende følelser og situasjoner, uten at de får 
lov til å utøve vold, eller true med fysisk eller psykisk vold i våre fellesskaper. 

Noen viktige momenter:

 Vi må ha voldsproblematikk som et tema det snakkes regelmessig om.
 Vi må så langt mulig unngå å provosere elever unødig, vi må være sensitive 

overfor elver vi vet har et aggresjonsproblem og liten impulskontroll. 
 De må få mulighet til å trekke seg tilbake fra konfliktsituasjoner. 
 For mange er dette det foreløpig eneste alternativ til vold de mestrer. 

ingen konfrontasjon skal være en kamp om prestisje der medarbeideren 
må ”vinne”.

 elever som har utøvd og/eller har blitt utsatt for vold kan få tilbud om 
individuell behandling hos våre psykologer eller i Stiftelsen Alternativ til 
Vold  (AtV).

 trusler eller fysiske overgrep mot elever eller medarbeidere skal 
markeres sterkt i fellesskapet. Det må settes tydelige grenser og det 
må vurderes å ta eleven fysisk ut av enheten, eller lage et tett opplegg 
rundt eleven. Det må alltid vurderes hva som er fellesskapets behov, 
samtidig som den enkelte eleven det g jelder må ivaretas.

 Både medarbeidere og elever som blir utsatt for vold eller truet med 
vold skal ivaretas på best mulig måte. Voldsepisoder skal alltid rapport-
eres til enhetsleder. Det skal skrives skademelding. ingen medarbeider 
eller elev skal være alene hvis de er redde for eller har blitt utsatt for 
overgrep. 

 Den voldsutsatte skal snarest mulig etter hendelsen ha en samtale der 
hendelsen g jennomgås. enhetsleder er ansvarlig for dette. 

Se Rutinehåndboka for elevarbeid: Håndtering av vold og trusler om vold

Rus, vold og kriminalitet er tre hoder på samme kropp!
MOTIVASJONSTUR/SKJERMINGSTUR
Det ligger i ordene at dette er noe utenom det vanlige, og slike turer har 
ofte flere funksjoner. Det første er at vi ved å reise bort sammen med en 
elev, kan bearbeide vanskelige situasjoner under tettere og roligere forhold 
enn i fellesskapene. Vi kan skape åpninger til å sette ord på følelser, opplevelser 
og tanker. Vi kan få noen brikker i puslespillet på plass slik at eleven får et 
tydeligere bilde av seg selv og blir bedre i stand til å stake ut veien videre. 

Motivasjonsturer kan virke forebyggende, vi må ikke vente på en rusepisode 
eller andre kriser for å dra på tur. Noen elever vil også ha behov for en skjer-
mingstur i krisepregede perioder.

amlo
Notat
liten i: ingen vold
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et annet viktig moment når det g jelder motivasjonsturer er at det gir elevene 
en god mulighet til å stille opp for hverandre, være en støtte for en kamerat 
som virkelig trenger det. Det at elever drar ut med medelever på tur, både 
for å snakke og for å g jøre ting sammen kan skape sterke bånd. Det er 
solidaritet i praksis, og bidrar til å utvikle den enkeltes empatiske evner og 
opplevelsen av egenverd som medmenneske.

Motivasjonsturer handler om at vi tar den enkelte elev på alvor, ansvarligg jør 
dem og samtidig ser den enkeltes sårbarhet og behov. Hver tur er forskjellig 
og må vurderes ut fra den eleven det g jelder og situasjonen som har opp-
stått. Det skal oppleves trygt for både elever og medarbeidere å være på 
tur, det bør derfor være med to medarbeidere eller en medarbeider og en 
velfungerende elev, og det skal alltid være med minst en medarbeider av 
samme kjønn som eleven. 

Skjermingsturer med mål om avrusning bør foregå i nærheten av eller på 
enheten, slik at man har lett tilgang til andre medarbeidere og eventuelt kan 
bytte på å være der. Det må også være nærhet til lege/legevakt. Dersom 
det er behov for medisinsk avrusning må vi henvise til avrusningsinstitusjon.

PARFORHOLD	MELLOM	ELEVER
De første årene i tyrilis historie var det tydelig uttalt at parforhold mellom 
elevene var forbudt, og det ble g jort ulike tiltak for å hindre kjæresteforhold. 
Fortsatt har vi en klar holdning om at parforhold mellom elever er uønsket 
og vi g jør tiltak dersom vi mener det er nødvendig. elevene skal bruke tiden 
i tyrili til å fokusere på egen endring og forholde seg til medelever mer 
som venner enn som potensielle sexpartnere og kjærester. erfaring viser 
at elevkjærester ofte inngår dårlige allianser, ruser seg sammen, holder 
på hverandres hemmeligheter og går inn i en negativ tosomhet. Mange av 
kjønnsrollemønstrene fra rusmiljøet blir overført til parforholdene på tyrili. 
Dette hindrer både kvinner og menn i å komme seg inn på nye baner, og det 
reduserer deres sjanser for å lykkes i å bli rusfrie. 

Vår motstand mot parforhold kan oppleves som paradoksalt, da vi samtidig 
ønsker at elevene skal få bedre og nærere kontakt med sine egne følelser, 
også de gode følelsene som forelskelse, nærhet og intimitet. Men selv om 
spenning og bekreftelse, romantikk og god sex er viktig og fint, er de i seg 
selv ikke nok å bygge et nytt liv rundt. Vi har ingen gode ”oppskrifter” på 
hvordan vi best kan håndtere parforhold mellom elever. Hver enhet må 
diskutere og finne frem til det som er mest hensiktsmessig i den gitte 
situasjonen og ut i fra de elevene det g jelder. 

Noen viktige momenter i vurderingene er:

 er det nye elever eller har de vært lenge i tyrili?
 er det barnevernselever?
 Har de rushistorier sammen, før eller under tyrilitiden?
 Oppleves forholdet som likeverdig, eller virker det undertrykkende  

 eller destruktivt for den ene?
 er det negative mønstre som g jentas eller har det oppstått ”nye”  

 følelser og en ny måte å være kjæreste på?
 er forholdet kun seksuelt eller er de forelsket i hverandre?
 Hvordan håndterer de å være i fellesskapet, deltar de eller 

 isolerer de seg?

ledergruppa må sikre samtaler og diskusjoner rundt parforholdet, med de 
aktuelle elevene og i fellesskapet. Skal forholdet aksepteres og i så fall på 
hvilke premisser? eller er forholdet uforenelig med god behandling når 
begge er i det samme behandlingsfellesskap? 

Ut i fra disse vurderingene finnes det ulike valgmuligheter. Noen er:

 elevene får fortsette å bo i samme enhet som kjærester, de får   
 parsamtaler og utvikling av et godt kjæresteforhold blir sett på   
 som en viktig del av behandlingsinnholdet.
 en av elevene må flytte til en annen enhet slik at begge får tid og   

 rom for seg selv og sin egen utvikling.
 Den ene eller begge velger å skrive seg ut fordi de ikke godtar 

 ledergruppas vurdering av deres parforhold.
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Holdningen til parforhold er å ta den enkelte elev på alvor og forsøke å skape 
best mulige løsninger for eleven og for fellesskapet.

DERSOM	EN	ELEV	DØR
Vi jobber med mennesker som balanserer mellom liv og død. en rusepisode 
kan være den siste. Hva kan vi g jøre når en elev fra vår enhet dør? Hvordan 
vi takler et elevdødsfall handler ikke bare om følelser. ledergruppa har ansvar 
for å gi både oss selv og elevene rammer i forhold til dødsfallet. i ytterste 
konsekvens kan rus bety død og det må både medelever og medarbeidere 
forholde seg til. Vi har en detaljert rutine som beskriver hvordan vi skal forholde 
oss dersom en elev dør.

Se Rutinehåndbok for elevarbeid: Håndtering av dødsfall

9
rOllEN SOM 

MEDArbEiDEr i Tyrili
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Den enkelte medarbeider og ledergruppa som helhet er det viktigste redskapet 
i arbeidet med elevene. Vi ønsker tverrfaglig sammensatte ledergrupper med 
helse- og sosialfaglige utdanninger, psykologer, leger/psykiatere, pedagoger 
og håndverkere. Det er den samla kunnskapen, erfaringene og ferdighetene 
vi rår over som skaper og utvikler tyrili. Dette er viktige faktorer for å få 
til et sterkt lag med en god lagånd. Forsvinner lagånden, går livskraften 
ut av laget. For å styrke den enkeltes ferdigheter har vi tyriliutdanning, 
menneskekunnskap for ledergruppene, veiledning, videreutdanning og 
deltakelse på ulike seminarer og konferanser. Vi mener det er bra med 
ledergrupper der medarbeidere er ulike og hvor det er rom for uenigheter 
og diskusjoner. Mangfold og motsetninger skaper vekst og utvikling.

Arbeidsrammene våre skal g jenspeile vår ideologi og vårt tilbud til elevene. 
De skal også ivareta den enkelte medarbeiders behov for privatliv og 
familieliv, og de skal være i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven. 
Dette kan være en krevende balansegang. Vi må ha arbeidsrammer som gir 
oss tid og rom til å være sammen med elevene i de ulike samhandlings-
arenaene. Det er det at vi er sammen - i arbeid, lek og alvor – som g jør tyrili 
til Mulighetenes sted!

Det å være medarbeider i tyrili er krevende, utfordrende, interessant, viktig 
og spennende! Vi har ingen konkrete stillingsinstrukser, men det er allikevel 
behov for å definere noen arbeids- og ansvarsoppgaver tydelig, og dette er 
knyttet til profesjon og det tverrfaglige samarbeidet. Vi mener imidlertid det 
er viktig at medarbeidere kan rullere på ansvarsområder og fordele oppgaver 
ut i fra behov, når det er mulig. Det er en del av medarbeiderdemokratiet. 
Ansvar er noe du tar – ikke bare noe du får. Vi forventer at medarbeidere er 
selvstendige og deltakende. ingen kan si at ”dette angår ikke meg”. Hvis du 
har en oppgave eller et ansvarsvarsområde er det ditt, til det er løst eller 
du har gitt det videre. 
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Du har mange å spille på og det er ingen som behøver å stå alene i vanskelige 
situasjoner, men det er først og fremst ditt ansvar å be om støtte og hjelp 
når du trenger det. For visst kan det være tøft å jobbe i tyrili. Vi skal romme 
elevenes ulike følelser og følelsesutrykk. Vi skal tåle dem og holde ut, også 
når de ikke tåler seg selv. Vi skal ta imot de vonde opplevelsene og møte 
elevene med empati, men uten å overta deres traumer. Vi må ofte korrigere 
atferd, trøste og forklare. Vi må av og til gå inn i oppdragerroller og foreldre-
roller, men uten å bli der. Det å jobbe så tett med elevene og med oss selv og 
relasjonen som redskap krever, men det er også det som gir mening, innhold 
og engasjement i jobben.

”DE	FIRE	STOLPENE”	OG	RELASJONSFERDIGHETER
i tyrili har vi fire egenskaper eller ferdigheter som vi mener er viktige for å 
g jøre en god jobb. Alle er ikke like gode på alle områdene, men alle må være 
villige til å utvikle seg for å bli bedre. Hvordan den enkelte fungerer på disse 
områdene er et viktig tema i veiledning og medarbeidersamtaler.

"De fire stolpene" er:

   engasjement
   relasjon
   Struktur
   Samspill

ENGASJEMENT: 

    ha en grunnleggende tro på at endring er mulig

    være genuint opptatt av elevene 

   bruke seg selv som redskap 

    være foroverlent og ta plass i ledergruppa

    være nysg jerrig, søkende og opptatt av tyrili, 
      fagfeltet og verden for øvrig 

    ha evne til å formidle engasjement
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rElASJON:   

    være en betydningsfull person i elevenes endringsprosess
    ha evne til empati 
    være en god lytter 
    holde ut / orke å «gå flere runder» 
    ha tydelige grenser/integritet
    ha humor og lekenhet

STrUKTUr:  

    holde tider og avtaler 
    g jennomføre arbeidsoppgaver 
    vise helhetlig ansvar 
    holde det rent og ryddig rundt seg
    utg jøre en motvekt til ruskulturen 

SAMSPill:  
    samarbeide med elever og kollegaer, unngå for mye alenejobbing 
    skape lagfølelse og g jøre andre gode 
    tåle konflikter og motstand
    være sosial / like å være sammen med andre

relasjonen til eleven er det viktigste virkemiddelet vi har i behandlings-
arbeidet. Det er medarbeiderens ansvar å skape denne relasjonen og å 
strekke seg langt for å bli en betydningsfull og viktig person i elevens endrings-
prosess. Dette er en givende og viktig del av arbeidet. Undersøkelser viser 
at ansatte i sosialsektoren som har mange og sterke relasjoner til klientene 
sine, er de som er minst sykmeldte, de trives på jobb og de får energi av de 
klientene de jobber med. i tyrili kan vi være både profesjonelle og personlige 
i relasjonsarbeidet. Det er alltid vurderinger knyttet til elevens behov som 
avg jør hvor nær en relasjon skal være. Grensen går mot det private, og det 
er vi som skal sette de grensene. Det er for eksempel helt uakseptabelt, 
og faktisk også ulovlig å inngå kjæresteforhold med en elev. Man skal heller 

ikke blir bestevenn med en elev i behandling eller ha hemmeligheter sammen. 
Som medarbeider i tyrili står vi i en maktposisjon i forhold til elevene og 
den makten skal man være bevisst på og håndtere med ydmykhet. Åpenhet 
om krevende relasjoner eller hvis man opplever at det er vanskelig å sette 
grenser, er helt nødvendig for å hindre utvikling av private eller negative 
relasjoner mellom elever og medarbeidere. 

Det følgende er noen ferdigheter knyttet til relasjonsarbeidet som det er 
nødvendig at hver og en medarbeider er bevisst på:

rElASJONSFErDiGHETEr:

 Skape og utvikle kontakt, ta ansvar for relasjonen 

 Kjenne seg selv og sine styrker og sårbarheter

 Være tydelig som person, sette grenser

 Være omsorgsfull

 Være nysg jerrig på den andre

 Ha interesseområder å by på     

 Ha en tydelig struktur, men være åpen for fleksibilitet        

 Ha sensitivitet for gruppesamspill 

 tåle å bli provosert og utfordret 

 Håndtere konflikter

 Gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte

 Være utholdende og ha tålmodighet 

 Spille på lag 

 Ha humor og lekenhet 

 Ha og vise engasjement

Les mer om dette i boka «Allianser» (2010) av Odd Arne Tjersland, Ulf Jansen og Gunnar Engen  
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FORDELING	AV	OPPGAVER	OG	ANSVAR
Vi har valgt å ikke ha veldig konkrete arbeidsinstrukser. Vi ønsker å ha 
fleksibilitet og rom for den enkelte til å forme og utvikle sin rolle som 
medarbeider i tyrili. Sammen skal vi løse ulike utfordringer når de oppstår. 
tyrili har systematisert behandlingsarbeidet og vi må sikre at behandlings-
innholdet blir g jennomført og er av god kvalitet. Dette krever tydeligg jøring 
av ansvar og rollefordeling for hver enkelt medarbeider, tettere samarbeid, 
bedre kommunikasjon og en mer effektiv organisering. Det er mange 
oppgaver som skal ivaretas og det er mange formelle krav som må sikres. 
Gjennom de avtalene vi har med helseforetakene og andre har vi beskrevet 
vårt behandlingstilbud til elevene og hvordan vi organiserer oss for å skape 
et best mulig tilbud. Derfor er også beskrivelsene av ulike medarbeideres 
oppgaver og ansvar tydeligg jort de siste årene. Her en oversikt som ikke 
er fullstendig, men som viser noen av de områdene hvor ansvaret er tydelig 
fordelt. Det må understrekes at alle medarbeidere i tyrili, uavhengig av rolle 
eller tittel, har ansvar for å skape en god grunntone i enhetene våre, stå opp 
i kulturkampen og ta ansvar for hvordan vi har det rundt oss.

Se også om enhetsledelsens ansvar under kap. om Tyrili som organisasjon.

TVErrFAGliG TEAM
Det finnes lokale tilpasninger i de ulike enhetene, men hovedrammen for det 
tverrfaglige arbeidet ser slik ut:

Tverrfaglig team består av:

 en psykolog
 en-to medarbeidere med sosialfaglig utdanning
 en-to medarbeidere med helsefaglig utdanning
 eventuelt enhetsledelse
 Arbeidsleder, lærer, tett På, lege, ambulant team og andre trekkes   

inn ved behov.
 teamet skal ha en definert leder som sikrer struktur i møtet, at   

alle elever diskuteres med jevne mellomrom og at andre aktuelle   
inviteres med i diskusjonen. 

 en av medarbeiderne med helse- eller sosialfaglig utdanning er   
journalansvarlig. 

 en av medarbeiderne med helsefaglig utdanning har medisinfaglig   
ansvar. 

 eleven skal ha en elevkontakt/koordinator i teamet

TEAMET HAr ANSVAr FOr å:

 drøfte og planlegge behandlingsforløp og innhold for den enkelte elev
 samle informasjon/bestilling fra henviser, vurderinger g jort av 

 tyrili inntak og resultatene fra kartlegging 
 utarbeide behandlingsplaner  
 evaluere behandlingsforløpet for hver enkelt elev – minimum hver 

 2. måned for korttidselever og barnevernselever, 
 og hver 3. måned for langtidselever

 Gå g jennom behandlingsplanen. er tiltakene g jennomført? Hvis ikke:  
 hvorfor? Har det oppstått nye behov? 
 Hva er aktuelle tiltak fremover? (psykologens ansvar)
 er det avholdt ansvarsgruppemøte og har eleven iP? (individuell plan)

 (elevkontaktens ansvar)
 er journalen tilfredsstillende ført? Bruk sjekkliste 

 ( journalansvarliges ansvar)
 er det gode planer for tiden etter døgnbehandling/tilbakeføring   

 til kommunen? (elevkontaktens ansvar)

       sikre informasjon til og eventuell diskusjon med resten av 
        medarbeidergruppa 
  samarbeide tett med eleven om behandlingsplanen og andre aktuelle 

områder, f eks når eleven skal i dagbehandling i døgnramme/hospitere 
  i annen enhet, skal ha fritidsaktivitet utenfor enheten osv.
  sikre overgangen til tyrilis ambulante tjenester og kommunen/annen 

spesialisthelsetjeneste
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PSyKOlOG

 kartlegge elevens psykiske helse og samarbeide med kontaktpersonen 
om europASi /ADAD

 diagnosevurdering
 utrede / henvise til utredning
 individuell behandling og gruppebehandling
 psykoedukativ behandling
 risiko- og forsvarlighetsvurdering ved kriser og utskriving – vold, 

 suicid, psykose, rus
 kvalitetssikre epikriser

ElEVKONTAKT/KOOrDiNATOr

 møte eleven senest 3 dager etter inntak
 informasjon til eleven om ansvarsfordeling mellom elevkontakt og 

 tverrfaglig team 
 ivareta den daglige kontakten med eleven – sørge for at hver elev føler 

seg sett og forstått
 sørge for europASi/ADAD- kartlegging, legeundersøkelse, pedagogisk 

kartlegging, miljøobservasjon
 sørge for jevnlige ansvarsgruppemøter der iP evalueres og justeres, 

 og at det foreligger en god og samordnet plan for utflytting
 sørge for at eleven har utviklingsplan og/eller ukeplan

TEKNiSK JOUrNAlANSVArliG

Det overordnede ansvar for den enkelte journal har enhetsleder, 
men teknisk journalansvar kan delegeres. 

 avg jøre hvem som skal ha ulik tilgang til journal
 prosedyrekoding
 registrere NPr (Norsk pasientregister) variabler
 sikre at epikriser skrives og sendes innen frist
 ivareta internkontroll av journal 

MEDiSiNANSVArliG SyKEPlEiEr / VErNEPlEiEr

 samarbeide med lege/psykiater om foreskriving av medisiner
 være med eleven til legen
 ivareta det medisinfaglige fokuset i tverrfaglig team
 følge opp det daglige rundt medisineringen 

lEGE

 legeundersøkelse av alle nye elever senest 14 dager etter inntak
 ansvar for elevens somatiske helse, inkludert medisiner og 

 henvisninger til spesialister
 foreskrive medisiner til enheten slik at det finnes et lite lager
 samarbeide med elevens fastlege og lAr, der det er aktuelt
 delta i utformingen av den enkelte elevs behandlingsplan

bArNEANSVArliG

 tyrili inntak kartlegger om elever har barn og deres alder og 
 omsorgssituasjon. Dersom dette ikke er g jort, er det enhetsleders  
 ansvar å sikre dette.
 elevkontakt og barneansvarlig skal opprette samarbeid med 

 barnets omsorgspersoner og eventuelt hjelpeapparat. 

Barnet skal sikres informasjon om foreldrenes situasjon og om tyrili, ut ifra 
barnets alder og modenhet.

Se Rutinehåndboka -  Rutine for oppfølging av elevenes barn

ArbEiDSlEDEr

 sikre strukturen i dagen g jennom arbeidsoppgaver/aktiviteter
 ivareta praktiske oppgaver inne og ute
 ha fokus på fellesskapet
 sikre at hver elev har en god og realistisk ukeplan
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UKEANSVArliG – KVElDANSVArliG – HElGEANSVArliG

Alle enhetene i tyrili er organisert med ukeansvarlige eller andre ordninger 
der ledergruppa deler på å ta ansvar for enhetens daglige drift. en eller to 
medarbeidere, med bistand fra en eller to elever, holder oversikt og sikrer 
strukturen i hverdagen. Ansvaret innebærer for eksempel:

 ansvar for morgensamling, helgesamling og eventuelt 
 ”her-og-nå”- gruppe og samtalegruppe
  oversikt over avtaler og besøk 
 organisere kjøring
 ansvar for håndkassa
 planlegge aktiviteter eller samarbeide med de som har ansvar for dem
 planlegge helga
 sjekke at elevrommene er ryddige og rene
 være tilg jengelig på telefon hele døgnet
 sikre at det blir tatt nødvendige urinprøver
 stå i spissen for kulturkampen – stil og tone
 kontakte de riktige instanser (politi, familie, samarbeidspartnere) 

 når en elev stikker av eller uteblir
 brannansvar / sikre at noen har det, og organisere eventuell evakuering
 se til at enheten er ren og ryddig, at avtaler holdes, og at 

 ansvarsoppgaver og plikter blir ivaretatt

AMbUlANTE  TJENESTEr

Flere enheter har team som har ansvar for ambulante tjenester før og 
etter døgnbehandlingen. Dette foregår i nært samarbeid med tyrili inntak 
og "tett På". Ambulante tjenester handler om å gi et behandlingstilbud 
utenfor tyrilis behandlingsenheter - reise hjem til elever eller til trenings-
leilighet, besøke dem på arbeidsplassen eller hjemme hos familien – altså 
møte dem på deres hjemmebane. Ambulante team jobber også med samar-
beidspartnere for å sikre ivaretakelse av eleven etter utskrivning. "tett På" 
– ambulante tjenester er tiltak vi ønsker å utvide og videreutvikle.

rOllEMODEll

Som medarbeidere i tyrili har vi et spesielt ansvar for å være gode rolle-
modeller. ”Det er ikke det du sier, men det du g jør som viser hvem du er” 
– g jelder like mye for medarbeidere som for elever. er du en god rollemodell 
viser du det i hverdagen g jennom det du g jør:

 hvordan du snakker til andre 
 at du rydder kopper fra stuebordet 
 at du rydder bilen etter bruk 
 at du sier fra hvis du har fått parkeringsbot eller bulka  en tyrilibil
 at du holder tider og avtaler
 at du sørger for at telt og soveposer henges til tørk etter en reise
 at du plukker opp søppel på gårdsplassen når du ser det

Man er tyrilimedarbeider også når man ikke er på jobb. Det krever varsom-
het og bevissthet i omgang med sosiale medier, når man er ute på byen eller 
i andre sammenhenger.

FlyTSONEN

For å få energi, glede, trivsel og mestringsfølelse, må det være en balanse 
mellom de ferdighetene du har og de oppgavene/utfordringene du møter – 
altså en flytsone. Det er ingen selvfølge at det er balanse mellom det du kan 
og de utfordringene du har i jobben din. Du kan synes at utfordringene er 
både for store og for små, i hele eller deler av jobben.  
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 Hvis du har kunnskaper, ferdigheter, erfaring og kompetanse som   
du ikke får utnyttet til det beste for deg selv, kolleger og elever, vil du 
fort gå lei, kjede deg, mistrives, ikke føle deg verdsatt - og få mindre 
og mindre energi.

 Du befinner deg under flytsonen i diagrammet.

 Har du, på den andre siden, oppgaver og utfordringer som er for 
krevende og for vanskelige ut ifra den kunnskapen, de ferdighetene 
og de erfaringene du har - vil du kunne oppleve arbeidsdager som er 
preget av ”angst” og en følelse av utilstrekkelighet og mislykkethet. 

 Du befinner deg over flytsonen i diagrammet.

Flytsonen forandrer seg i forhold til ulike arbeidsområder, i ulike situasjoner 
og etter hvert som du får mer erfaring.  For de fleste er det nødvendig, i 
perioder, å bevege seg helt i øvre del av flytsonen og inn i feltet der utfor-
dringene er for store. Det er i dette landskapet du utvikler og forandrer 
deg, hvor du flytter grenser og får nye ferdigheter. 
Dette er viktige temaer i veiledning og i medarbeidersamtaler, og det er 
både enhetsledelsens og medarbeiderens ansvar å reise problemstillinger 
knyttet til balansen mellom oppgaver og ferdigheter.

lAGSPill

Det er laget som vinner
et lag bestående av fornøyde medarbeidere, medarbeidere i flytsonen – 
vil lettere utg jøre et lag i flytsonen. Flytsonebegrepet er brukbart på alle 
nivåer. Det å spille på lag og å g jøre hverandre gode er både å trekke det 
beste ut av den enkelte og å g jøre laget godt. Det er dette som g jør at vi 
kan være best når det g jelder og kan tørre å bruke våre sterke sider uten 
frykt for jantelov og maktkamp.

Les mer om lagspill i «Bevegelse» av Gunnar Engen og Ulf Jansen (2012) 

MUliGHETENES STED – OGSå FOr MEDArbEiDErE

Vi ønsker at tyrili skal være Mulighetenes sted også for medarbeidere. 
Det innebærer blant annet muligheter til å påvirke og delta i beslutnings-
prosesser, ha rom for faglig utvikling, få lov til å prøve ut ideer og prosjekter. 
tyrili belønner kontinuitet g jennom lønnstillegg og permisjon. Vi støtter medar-
beidere som ønsker videreutdanning/skolering når dette er mulig i enheten. 
Gjennom dette får vi mange medarbeidere som viser engasjement i praksis 
og som har initiativ og kreativitet – til det beste for elevene, seg selv og 
hverandre.
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10
Tyrili - EN OrGANiSASJON

 i bEVEGElSE Vi lever alle i en verden og en hverdag som er i bevegelse og endring. Noen 
endringer kommer utenfra, andre innenfra. Noen endringer er uønsket, 
andre framelsker vi. Uansett må vi forholde oss til endringer på ulike plan. 
Vi har aldri ønsket å stå stille, vi tror ikke at det er et godt utgangspunkt 
for endringsarbeid. endringene skjer rundt oss på flere kanter. Dette 
påvirker oss og gir oss utfordringer, utfordringer som g jør at vi i vår tur 
må skape endringer. Vi er avhengige av å utvikle og forbedre vår virksomhet 
kontinuerlig

Se «Bevegelse» av Gunnar Engen og Ulf Jansen(2012) og 
Tyrili Kvalitetshåndbok: Håndbok for administrasjon og ledelse.
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ORGANISASJONS- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

tyrili har en relativt enkel og oversiktlig organisasjonsstruktur med roller og 
fora med definert innhold og myndighet. Her er en kort oversikt:

STiFTElSESSTyrET

tyrilistiftelsen er en ideell, privat stiftelse underlagt lov om stiftelser 
(lOV 2001). i en ideell organisasjon har ingen private eierinteresser, alle 
har vanlige ansettelsesforhold. Stiftelsesstyret er sammensatt av 
medlemmer fra privat og offentlig virksomhet i tillegg til ansatte fra 
tyrili. Styret gir føringer for de store linjene for utviklingen av stiftelsen 
og er ansvarlig for stiftelsens drift og kapitalforvaltning. Det er styret som 

vedtar budsjetter og investeringer. Stiftelsesstyret møtes en gang hvert 
kvartal, oftere når det er behov.      

STiFTElSESlEDElSEN

Stiftelsesledelsen har vært organisert på flere måter: Med leder og 
nestleder, med leder og flere nestledere, som et lederteam eller med en 
leder og et team av støttefunksjoner rundt. Grunnen til dette har dels vært 
stiftelsens helhetlige behov til ulike tider, dels en vurdering av hva som har 
vært tjenlig bruk av nøkkelpersoner i organisasjonen. Stiftelsesledelsens 
oppgave er kort sagt å lede helheten av tyrilistiftelsen. Dette betyr å sikre 
økonomisk basis for drift og et godt behandlingsfaglig tilbud. Det innebærer 
også å ligge i forkant av utviklingen i samfunnet og sikre en fortløpende 
diskusjon om så vel rammer som innhold.

ENHETSMøTET
Hver måned møtes stiftelsesledelsen, ledelsen fra de ulike enhetene, 
representanter fra inntak og noen andre nøkkelpersoner (økonomi-
ansvarlig, systemansvarlig, FoU), for å diskutere utvikling av tyrili. linjer 
rundt inntak, strategier for tyrili som helhet, anbud og avtaler, prinsipielle 
spørsmål for å skape felles rutiner, ulike sider ved behandlingsinnholdet, 
fellesarrangementer og ledelsesutfordringer kan være eksempler på saker 
som diskuteres. Hvert enhetsmøte har dessuten en enhetsrunde hvor alle 
refererer til situasjonen og nytt fra enhetenes hverdag.

Som ellers i stiftelsen foretas ikke avstemninger, men det diskuteres fram 
til enighet. 

ENHETSlEDElSEN

Den enkelte enhet i stiftelsen ledes oftest av en leder og en nestleder, kalt 
enhetsledelsen. enhetsledelsen har faglig, administrativt og økonomisk 
ansvar for sin enhet. enhetsledelsen drifter enheten i nært samarbeid med 
ledergruppa, der oppgaver og ansvar er fordelt som beskrevet.
i tyrili er vi er opptatt av å dyrke fram en ledelsesstil som skaper engasjement, 

iDEOlOgi
MEnnESKESyn Og vErDiEr

ElEvEn

MEDarBEiDErE

EnHETSlEDElSE
Og EnHETSMØTEr

STiFTElSESlEDElSEn
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avTalEparTnErE
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motivasjon og oppslutning om felles mål. Å være leder handler om å påvirke 
medarbeideres tenkning, holdning og handling. Dette krever en operativ 
lagleder som trener, bygger opp og går foran i den enkelte medarbeider-
gruppe: en leder som er opptatt av å løse problemer for organisasjonen. Vi 
trenger ledere som representerer noe, som drar lasset sammen med andre 
og viser vei! Vi tror på synlig lederskap, derfor har vi selvstendig ledelse på hver 
tyrilienhet. 

UliKE FOrUM

Medarbeidere i tyrili har mye å lære av hverandre – også på tvers av enhetene. 
Noen ganger er det også nødvendig å sikre felles rutiner og felles linjer. Derfor 
samles medarbeidere som har felles roller og ansvarsoppgaver 1 – 2 ganger i 
året, og ved behov hyppigere. Disse foraene er blant andre: helsefaglig forum, 
barnevernsforum, psykologforum, arbeidslederforum, lærerforum.

OPPlÆriNGSPlAN
Alle ansatte får følgende opplæring:

    Alle får utdelt skriftlig informasjon om tyrilistiftelsen: 

     Bøkene Våge å leve eller Allianser (tjersland, Jansen, engen)
     Dette er Tyrili, om tyrilis ideologi, menneskesyn, sentrale 
       prinsipper i endringsarbeid, samt en beskrivelse av det 
                  daglige arbeidet med elevene.
     Skriftlig materiale knyttet til enhetens rutiner.

   Gjennomgang av tyrili Kvalitetshåndbok, som finnes elektronisk på 
     tyrili intranett.

   enhetsledelsen går ig jennom sentrale områder med nye medarbeidere.     
     Det arrangeres også egne seminarer om for eksempel elevenes 
     rettssikkerhet, lovverk og om krisehåndtering.

   Nye medarbeidere skal ha regelmessig veiledning det første året.

 Alle nye medarbeidere deltar i tyriliutdanning. Utdanningen går over 
 1 år, 5 bolker à to dager med følgende temaer:  

  Om rusavhengighet og kriminalitet

  tyrilis ideologi og menneskesyn

  Viktige prinsipper for behandlingsarbeidet

  rollen som medarbeider i tyrilistiftelsen 

  Sentrale metoder og virkemidler 

Utdanningen drives i et samarbeid med Høgskolen i lillehammer, som 
har ansvar for kvalitetssikring av pensum og eksamen. Utdanningen gir 
15 studiepoeng.

 Aktuelle etter- og videreutdanninger. tyrili har et tett samarbeid med 
Høgskolen i lillehammer som har “skreddersydd” flere videreutdan-
ningstilbud i nært samarbeid med oss.

 Menneskekunnskap/veiledning for ledergruppa
 Her er temaene samarbeid, kommunikasjon og lagspill. Fokus på faglig 

utvikling for den enkelte og gruppa som helhet. 

 Halvårlige internseminarer i enheten

 Stiftelsessamling, der alle medarbeidere også blir oppdatert på 
 politiske føringer og generell utvikling på rusfeltet

 Medarbeider med egen erfaring som rusavhengig har et årlig seminar 
med fokus på muligheter og begrensninger ut ifra egen historie og 

 erfaring

 Alle medarbeidere får opplæring i maskiner og utstyr.

 tyrili har samarbeid med SirUS om fagbibliotek, der tyrili disponerer 
utvalgt faglitteratur som medarbeidere og elever kan låne.
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OrGANiSASJONSKUlTUr
Som organisasjon ønsker vi å være i bevegelse – vi vil være en bevegelse! 
elevene kommer til tyrili for å g jøre store endringer i livet sitt. De lykkes 
best ved å være i et miljø som også er i bevegelse, utvikling og endring. Vi 
kjemper ikke for profitt og makt, men for økt menneskeverd og for å gi den 
enkelte elev nye muligheter. Det krever at vi ikke står stille, men at vi stadig 
søker etter å bli bedre. 

Noe av det viktigste er å bygge en sterk tyrilikultur der mennesker drar 
lasset sammen, og i samme retning. Dette gir lagspillet styrke. Målet er 
å g jøre hverandre gode og å skape livsglede. Gjennom lagfølelse og stolthet 
skapes "vi-følelse". Den helheten av ulike tiltak som i dag utg jør tyrili-stiftelsen, 
hadde ikke vært mulig uten en g jensidig oppslutning om felles verdier og ideer. 

Å si imot noen - er ikke å være mot noen. Snarere tvert imot!
tyrili har fra sin opprinnelse hatt en kultur med stor plass for diskusjon. 
Diskusjonene har handlet om alle sider ved driften og innholdet av tyrili. 
Diskusjonene er viktige for medarbeiderdemokratiet og en måte å finne 
nye svar på. Vi tror på medarbeiderdemokrati. Dette innebærer en g jensidig 
forpliktelse: Det gir den enkelte mulighet til å si sin mening og påvirke, 
men forplikter også til deltakelse av utviklingen av tyrili som en levende 
organisasjon. 

tyrili skal være åpen for både medarbeideres og elevers meninger 
og ønsker. Det skal også være rom for at alle kan bidra med egne 
ferdigheter. På den annen side kan ikke medarbeidere eller elever være 
likegyldige eller stille seg på utsiden. ingen skal kunne si «dette angår 
ikke meg». Demokrati bygger på et likeverdighetsprinsipp: alle skal få 
være med å påvirke, men alle må også ta ansvar for det som skal g jøres. 

tyrilikulturen kjennetegnes ved at vi møter både elever og medarbeidere på 
den samme måten, og med respekt. Kultur skapes ikke av seg selv! i tillegg 
til det som skjer kontinuerlig i hverdagen på den enkelte tyrilienhet, har vi 
systematisert arbeidet med å beholde og utvikle tyrilikulturen g jennom en 
rekke forskjellige tiltak i stiftelsen som helhet. Noen av disse handler om opplæring, 
noen om å skape felles symbolikk, noen om treffpunkter og å være sammen på 
tvers av enhetene. tyrili har Arbeidsmiljøutvalg og Kvalitetsutvalg, som blant 
annet har fokus på organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet.

PSYKOSOSIALT	ARBEIDSMILJØ
Det psykososiale arbeidsmiljøet handler i vid forstand om mellom-
menneskelige og organisatoriske forhold - ledere og medarbeidere 
imellom. Det handler også om tilrettelegging av arbeidet og muligheter 
til faglig og personlig utvikling og utfoldelse. Noen viktige områder for 
at medarbeidere skal oppleve tyrili som en god arbeidsplass handler 
om hvordan de blir mottatt når de begynner i tyrili og hvordan tyrili 
håndterer uønskede situasjoner som trakassering og mobbing.

OM å TA iMOT NyE MEDArbEiDErE

Måten vi tar imot nye medarbeidere på er viktig for at de skal føle seg 
velkomne og finne seg raskt til rette. Dette kan g jøres f eks ved å:

 Ha en fadder i laget sitt
 Gi skriftlig informasjon om enhetens ukeplan, rutiner osv.
 Gi informasjon om intranettet og Kvalitetshåndboka
 Fast veiledning individuelt og i gruppe minimum hver 3. uke.

MObbiNG/TrAKASSEriNG

Dersom en medarbeider opplever seg mobbet av kollega eller leder, må 
dette tas opp med nærmeste leder, stiftelsesledelsen, verneombud eller 
en annen kollega.  Melding om mobbing/trakassering skal alltid tas på alvor. 
Det er ledelsens ansvar å håndtere saken i samarbeid med verneombud, 
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eventuelt en annen kollega. Den som anklages for mobbing/trakassering 
skal også høres ut og ivaretas. Verneombud eller annen støtteperson skal 
delta også i den prosessen.

NOeN rÅD FOr Å FOreByGGe MOBBiNG:

 Arbeid systematisk for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. 
 Ha jevnlige møtefora der arbeidsmiljøet diskuteres.
 Gi ledere kompetanse i konflikthåndtering så de tør og evner 

 å følge opp uakseptabel atferd.
 Skap en kultur som aksepterer uenighet og diskusjon om sak, men  

 ikke personalangrep eller latterligg jøring av andres argumenter.
 Arbeid for en inkluderende kultur som aksepterer at mennesker er  

 ulike, har ulike synspunkt, evner og arbeidskapasitet.

VArSliNG

Dersom en medarbeider sier fra om uønskede hendelser i tyrili, skal dette 
tas på alvor, og medarbeideren som varsler skal ivaretas. Følg rutinene i 
Håndbok for administrasjon og ledelse.

VI	KAN	ALLTID	BLI	BEDRE!
tyrili kvalitetsarbeid består av ulike deler: 

Tyrili KVAliTETSHåNDbOK
Vi har en kvalitetshåndbok som inneholder: 

 rutiner for risikovurdering
 rutiner for avviksbehandling
 Håndbok for administrasjon og ledelse
 Håndbok for HMS-arbeidet
 rutinehåndbok for elevarbeidet
 Beredskapsplaner
 institusjonsplaner
 Dette er tyrili 

Kvalitetshåndboka ligger på tyrilis intranett og oppdateres jevnlig, og minimum 
en gang i året

brUKErUNDErSøKElSENE, ArbEiDSPlASSUNDErSøKElSEr 
OG SlUTTEVAlUEriNG

tyrili FoU har utviklet bruker- og medarbeiderundersøkelser som er tilpasset 
hver behandlingsenhet. De områdene som blir målt er (med lokale variasjoner):

 inntaksperiode
 leirer/inntaksturer
 Medarbeidergruppa                
 elevkontaktene
 Utviklingsplan
 Ansvarsgruppe/individuell plan
 Arbeidslag
 tyriliskolen 
 Fritidsaktiviteter
 Grupper
 Samlinger
 Fellesskapet
 Familie/nettverk
 ”Blandingsmodell”
 lege/psykolog           
 Veien videre/resultater
 Organisatoriske forhold/arbeidsmiljø

Skjemaet består av påstander, og respondentene skal krysse av på en fire-
punktsskala i hvilken grad de er enige eller uenige. Besvarelsene behandles 
av tyrili FoU som også presenterer resultatene på hver enhet. Under disse 
presentasjonene er både elever og medarbeidere til stede.  Hver enhet får 
så i oppgave å sette i gang en kvalitetsforbedringsprosess (hvor kvalitets-
hjulet anvendes – se under) på de områder man blir enige om. en gang i året 
arrangeres det en felles fagdag hvor alle enheter i tyrili deltar med en elev, en 
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medarbeider og en fra enhetsledelsen. Her presenterer enhetene resultater 
og erfaringer med kvalitetsforbedringsarbeidet.  

Sluttevaluering g jøres av elevkontakt og elev ca to uker før avslutning av 
døgnbehandlingen. Her evaluerer eleven behandlingsinnholdet, på samme 
måte som brukerundersøkelsen, men med færre spørsmål. elevkontakten 
fyller ut skjema om status ved avslutning ift arbeid, skole, bolig, fritid, 
kontakt med hjelpeapparatet, rus, økonomi m.m. Dette gir tyrili nyttig 
informasjon om hvordan elevene oppfatter behandlingstilbudet og om 
hvor vellykket behandlingen har vært.

tyrili FoU foretar også andre type evalueringer og disse foreligger i tyrili 
Skriftsserie.

Se Tyrili Skriftserie 3/2010: «Brukerundersøkelser & kvalitetsforbedring i rusbehandling» 
av Trond Danielsen og Thor Hallgeir Johansen (Tyrili FoU).

FAG- OG KOMPETANSEUTViKliNG

tyrili har en lang historie hvor diskusjon, meningsutveksling og ideologi er 
viktig for utviklingen av organisasjonen. Gjennom bøker og publikasjoner, 
samlinger, utdanning og veiledning opprettholdes en diskusjonskultur som 
det kanskje viktigste identitetsbærende element. tyrili er en stolt organisasjon, 
hvor hver enkelt medarbeider også har del i og representerer denne stoltheten 
g jennom hva man sier og hva man g jør. 

Publikasjonen Dette er Tyrili er viktig for felles ideologisk identitet og 
fremmer vår organisasjonskultur. Med stor geografisk avstand mellom 
enhetene i tyrili er det viktig å g jøre verdier og felles praksis tydelig og 
synlig i organisasjonen. 

tyrili har en omfattende opplæringsplan, der blant annet systematisk 
veiledning av nye medarbeidere inngår. tyriliutdanning er et internt 

utdanningstilbud om rus, avhengighet og tyrilis ideologi og virkemidler, 
som er obligatorisk for alle nye medarbeidere i tyrilistiftelsen. 

Svært mange har deltatt i videreutdanning i psykisk helse og i behand-
ling av voldsproblematikk. Alle med ledelsesansvar i tyrili g jennomfører 
videreutdanning i ledelse. Disse utdanningene foregår i nært samarbeid 
med Høgskolen i lillehammer og gir studiepoeng. Gjennom veiledning av 
medarbeidergruppene ivaretar vi at holdninger, handlinger og utvikling av 
nye strategier og metoder er i tråd med tyrilis ideologi og menneskesyn. 

Tyrili FoUs oppgave er å g jøre tyrili bedre i stand til å nå sine mål, samt å 
bidra til kunnskapsutvikling på rusfeltet. Disse målene skal nås g jennom:

 evaluering av tyrilis virksomheter

 Bruker-/fornøydhetsundersøkelser 

 Arbeidsplassundersøkelse

 Sluttevaluering ved avslutning av døgnbehandling

 Formidling av forskningsresultater internt og eksternt

 Utvikling av nye metoder og arbeidsmåter

 Undervisning og faglig oppdatering
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