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Fossekallen
Fossekallen er et magasin som utgis  
av Stiftelsen Fossumkollektivet cirka  
to ganger per år. Her finner du historier 
om og fra Fossumkollektivet; mange av 
innleggene er skrevet, eller initiert, av 
ungdom i behandling hos oss. 

Fossekallen bestreber seg på et 
variert innhold, og retter seg først og 
fremst mot ungdom i behandling hos 
oss, samt ansatte. Vi håper også at 
pårørende og samarbeidspartnere har 
glede av artiklene i Fossekallen. 

Vi ønsker å takke alle som har bidratt 
til Fossekallen nummer 1 2017. 
Fossekallens eksistens avhenger av  
alle bidrag vi får inn fra dere. 

Tusen takk! 

MAKE YOUR
OWN RECOVERY

THE FIRST
PRIORITY IN
YOUR LIFE.

JEG
Jeg gråter ikke, 

jeg blør.

Jeg diskuterer ikke, 
jeg blir frustrert og skriker.

Jeg snakker ikke, 
jeg tenker. Alene.

Marthe
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Takk for 
meg
Jeg har i 11 år vært heldig å ha en jobb som 
hvert år har tatt ca. 3000 timer av min tid 
og oppmerksomhet, nemlig lederjobben i 
Fossumkollektivet! Det har vært et krevende, 
lærerikt og innholdsrikt oppdrag - bl.a. takket 
være dyktige, kritiske og lojale kollegaer. Og 
det har vært mange sterke og gode møter 

med ungdommer som forteller om sine 
opplevelser, utfordringer og følelser før 
og under oppholdet hos oss.

Vi har sammen fått til mye  
gjennom disse årene: 

o  Flere avdelinger gir behandling  
             for flere ungdommer

o  Økt kompetanse til å møte sårbare, vanskeligstilte  
      unge mennesker som sliter med rusmiddelmisbruk  
      og tilhørende problemer 

o  Større mangfold i behandlingstilbudet

o  Gode systemer og fysiske rammer for dette  
     krevende arbeidet

Stiftelsen har de siste årene hatt gode økonomiske 
resultater. Årsaken er høyt belegg over tid, takket være godt 

arbeid i inntaksteamet og lav drop-out som følge av godt faglig 
arbeid i avdelingene.

For Fossumkollektivet har det alltid vært viktig å ha 
gode boliger for både voksne og ungdommer. Mye av 

vår økonomi knyttet til å opprettholde/videreutvikle 
en funksjonell eiendomsmasse. Vi har derfor 

utført løpende vedlikehold og oppgradering av 
eiendommene. 

Utfordringer
Ikke alle har likt forandringene vi har 
gjennomført i disse årene, så det har vært 

noen krevende interne utfordringer. 
Men verden rundt oss endret seg, 
og vi var nødt til å tilpasse oss - for å 
overleve og for å bli enda bedre. Vi 
har gjennomført det vi tror på, og har 
nå en stiftelse som står sterkere enn 
noen gang både faglig, økonomisk 
og organisatorisk. Ledelsen har vært 
opptatt av å ha «flere ben å stå på» 
for å redusere sårbarheten når avtaler 
utløper eller etterspørselen svinger. 

En leder takker for seg

Foto: Elin RH
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Det har vært eksterne utfordringer 
fordi kravene til evidens, resultater, 
rapportering og dokumentasjon har 
økt kraftig, og vi må forholde oss til 
mange lovverk og forskrifter. Dette, 
avstedkommer hyppige tilsynsbesøk 
fra bl.a. Helsetilsynet, Fylkesmannen, 
Bufetat, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og 
andre statlige kontrollorganer. 

Faget
Det faglige arbeidet i avdelingene 
vurderes generelt som svært godt. 
For å øke den faglige kompetansen 
ytterligere, har vi bl.a. ansatt lege i 
full stilling og flere psykologer. Dette 
kommer i tillegg til alle de øvrige 
dedikerte og flinke folkene vi har i 
avdelingene pluss avtalene vi har med 
psykiatere.

Tilbakemeldingene etter tilsynene 
er generelt svært positive. Bufetat 
har uttalt at det er stort samsvar 
mellom det lederne beskrev og det 
medleverne formidlet i samtaler. 
De er imponert over kvaliteten på 
behandlingsopplegget.

Fossumkollektivet har de siste årene 
vært aktive i politisk påvirknings-
arbeid; dels i egen regi, dels i 
samarbeid med andre. Temaene har 
bl.a. vært rettighetsforskriften for 
barnevernsungdommer, behandlings-
tid, medleverskap og ideell sektors 
rolle i velferdsfeltet.

Aktiviteter
Behandlingshverdagen i avdelingene 
er full av målrettede og gode 
aktiviteter som rommer både 
naturopplevelser, fysiske utfordringer 
og kulturarrangementer og læring.

Tradisjonen tro har vi hvert år arrangert 
en stor og vellykket musikalforestilling 

i Fossumteateret i Spydeberg. I 2016 
satte vi opp «Kardemommeby», der 
30-40 ungdommer deltok på eller bak 
scenen. Til høsten settes «Charlie og 
sjokoladefabrikken» opp. Det avholdes 
også stadig huskonserter med kjente 
artister i samarbeid med Kulturdråpen.

Nå i juli skal det gjennomføres en 
felles sommerleir. Alle ungdommer 
og ansatte er invitert til Valdres 
Folkehøgskole for fritidsaktiviteter, 
sosialt samvær og fagseminarer. Vi 
regner med at ca.150 deltakere.

Forbedringsmuligheter
En virksomhet som Fossumkollektivet 
har alltid et forbedringspotensial, 
blant annet fordi kravene til oss stadig 
skjerpes og fordi både målgruppa og 
rammebetingelsene endres.

Vi må videre jobbe med 
hvordan vi skal kunne ta 
vare på det vi tror på av 
særpreg og kjerneverdier i 
behandlingen, dette i en tid 
hvor det er mye fokus på kortere 
behandlingstids tid, metodebruk, 
effektmålinger osv. Vi må 
etterstrebe å tilpasse oss, men 
samtidig ikke vike fra kjernen 
i det vi vet fungerer. Ingenting 
erstatter tid og medleverskap  
- uansett effekter av metodiske 
tilnærminger i terapien. Vi må 

våge å kjempe for dette i møte med 
våre oppdragsgivere og det politiske 
systemet i tiden framover.

Lykke til!
Jeg ønsker min etterfølger lykke til i 
det videre arbeidet!  

Det er selvsagt vemodig å forlate 
jobben som daglig leder i en 
så spennende, meningsfull og 
utfordrende virksomhet som 
Fossumkollektivet. Men jeg vet 
at stiftelsen i Mona har fått en 
samfunnsengasjert og kunnskapsrik 
leder, med solid erfaring fra helse- og 
rusfeltet. Jeg håper hun får mer tid 
enn jeg hadde til å treffe ungdommer 
og medlevere ute på avdelingene. I 
så fall kommer hun til å få en fin tid i 
Fossumkollektivet!

Finn

«Det har vært et 
krevende, lærerikt og 
innholdsrikt oppdrag
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Mona fikk en dags varsel om at 
Fossekallen ønsket å lage et portrett 
av henne. Hun har hatt noen 
måneder på å bli varm i trøya hos 
oss, og virker avslappet, men våken, 
bak kaffekoppen sin. Jeg hadde i 
forkant Googlet henne og sett på 
hvordan hun selv profilerer seg på 
Facebook. Det tegnet seg fort et 
bilde av en samfunnsengasjert og 
kunnskapsrik person med mange 
interesser; styreleder i Enebakk 
Produkter og aktiv både som utøver 
og i styresammenheng i forhold til 
håndball og golf. Facebookprofilen 
avslører at hennes forrige arbeidsplass, 
Helsehuset Indre Østfold, har fått 
stor plass. Sidene var nesten renset 
for private og personlige bilder og 
ytringer. Når jeg påpeker dette, 
sier hun at det har vært et bevisst 
valg siden hun har vært så profilert 
gjennom ulike roller i jobb og andre 
verv. 

- Det ser ut som om du alltid er på 
farten? 
- Jeg reiser mye, opplever mye, er 
aktiv på mange arenaer og har nok 
det mange ville kalle et ”vellykket 
liv”. Det er ikke det samme som at det 
er rosenrødt, ingen liv er bare det. Vi 
reiser til Scotland, Spania, Asia – å reise 
langt bort handler for Mona om å få 
en fysisk avstand til det som preger 
hverdagslivet. Dette hjelper henne til å 
kunne koble helt ut. Barna er med på 
reisene – og de har blant annet vært 
i Asia i tilsammen cirka ett år. Disse 
private opplevelsene deler hun ikke 
mye av på Facebook.

- Hva gjør du for å koble av? 
- Veldig glad i å stå på ski, og har nå 
leid hytte på Trysil på åremål. Praktisk 
for ungene. Der har de venner. 

Golf er en annen aktivitet hvor hun 
har med seg ”minsten”. Mona har vært 
aktiv i idrett, og hennes interesse for 
håndball har smittet over på barna. 
Hun liker å være engasjert og å ta 
ansvar – og har valgt å engasjere seg 
der ungene likevel er. Da kan hun slå 
to fluer i en smekk. Videre framover 
vil hun prioritere å bruke tida si på 
Fossumkollektivet. 

- Hvor har du engasjementet  
ditt fra?
Mona svarer at det er viktig at hun har 
hjertet med seg i alt hun gjør. Hvis det 

Portrettintervju med vår nye daglige leder:

Hvem er Mona
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hun holder på med ikke gir mening og 
ikke er morsomt, så vil hun ikke bruke 
tid på det. Engasjementet hennes tror 
hun alltid har vært der. Hun vokste 
opp i Skiptvet og tror ikke at hun var 
spesielt hyperaktiv som liten. Hun føler 
at hun alltid har hatt ro i kroppen, men 
var i ungdommen aktiv hele uka med 
håndball, drill, turn og dans. Hun var 
også en ganske skoleflink lesehest som 
lånte stabler med bøker på biblioteket. 
På toppen av dette prøvde hun å 
være den tøffe jenta som hang på 
gatekjøkkenet. Hun ble ganske god 
på flere ting innenfor det nivået hun 
drev, men innser at hun drev med for 
mange ting samtidig til at hun kunne 
”blitt verdensmester” i noe. ”Alt var så 
morsomt”, sier Mona.  

På videregående valgte hun den 
samfunnsfaglige linja og sier at hun 
sikkert var et mareritt for lærerne med 
sitt politiske engasjement og sin tro 
på at hun hadde en løsning på alle 
verdens problemer. Hun studerte så 
samfunnsøkonomi på Blindern og var 
en liten tur innom studentpolitikken. 
Dette siste synes hun var frustrerende; 
og hun beskriver det som lange 
prosesser, stadige repetisjoner – og 
opplevde dette som et spill det ikke 
kom noe ut av. 

Yrkeskarriæren startet med drøye 
10 år i privat næringsliv innen 
transport, logistikk og ”sånt noe”. 
Etter hvert følte hun at hun ”mistet 
seg selv”, siden jobben ikke ga rom 
for det engasjementet hun hadde 
hatt tidligere. Da hun fikk barn, 
konkluderte hun med at jobben ikke 
ga henne noen mening. Hun fikk nok 
av kynisme og profittjag hvor det 
bare var å si opp folk hvis det var noe 
som ikke lønte seg. Hun søkte da på 
jobb i Kirkens Bymisjon og gikk rett 
på et kultursjokk. På jobbintervjuet 
fikk hun spørsmålet: ”Hva tenker du 
om de rusavhengige?”. Hun husker at 
hun følte seg helt satt ut, og at hun 
svarte: ”Nei, de er vel som folk flest, 
de”. Det gikk tydeligvis hjem siden hun 
fikk jobben. Hun husker også at hun 
på allmøtene ble spurt om: ”Hva føler 
du?” og ”Hva tenker du?”. Dette var 
i starten som en helt fremmed verden 
for henne. Hun ble i Bymisjonen i 8 år, 
den siste tiden som leder på rus- og 
psykiatriinstitusjonen Nybøle. 

Hun beskriver at det var tøffe tak da 
Bymisjonen valgte å gå for en styrt 
avvikling av institusjonen. Av alle de 

erfaringer hun har hatt i arbeidslivet, 
beskriver hun denne prosessen som 
en av de aller tøffeste, men likevel en 
av de beste som hun har stått i. For 
de fleste ansatte løste situasjonen seg 
veldig bra gjennom at de fikk andre 
arbeidsoppgaver, men hun sier tydelig 
beveget at; ”jeg var så sint”. Dette 
fordi de var blitt tvunget ut i en slik 
prosess etter at de ikke fikk forlenget 
driftsavtalen med Helse Sør-Øst. Hun 
sier at det hele handlet om økonomi 
og at HSØ vurderte at de kom ut 
med en for høy døgnpris. I etterkant 
har HSØ beklaget at det gikk slik 
det gikk – og at de i dag ser at det 
mangler institusjonsplasser for denne 
meget krevende pasientgruppen. 
Mona beskriver prosessen rundt 
nedleggingen som så krevende at hun 
da for en periode valgte å jobbe med 
noe annet. 

- Hvilket forhold har du til 
spirituelle opplevelser? 
- Jeg er nok en som alltid leter 
etter rasjonelle forklaringer når jeg 
støter på noe jeg ikke kan forklare. 
Naturopplevelser og litteratur gir 
meg gode opplevelser, men jeg har 
ikke det samme forholdet til annen 
kunst. Gode opplevelser får hun også 
gjennom å oppleve og prøve å forstå 
andre kulturer. Særlig spennende 
er de direkte møtene hun får med 
mennesker når hun er ute og reiser. 
Hun planlegger ikke på forhånd, reiser 
utenfor de tradisjonelle turistløypene 
og reserverer hotell bare for de par 
første nettene. 

- Er du en sånn som slår deg  
ned med ”Gullrekka” på NRK  
på fredager? 
- Ja, det kan jeg gjøre. Fredagen holder 
jeg aller mest hellig. Da slapper jeg 

godt av når hele helgen med ulike 
aktiviteter ligger foran meg. Så kan det 
også hende at jeg sovner før Gullrekka 
er ferdig. Jeg har ikke nok stilletid i 
sofaen til at jeg kan følge med på TV-
serier, men det har vært noen spesielle 
serier som jeg har fått med meg på 
Netflix. Hun har fått med seg ”Orange 
is the new black” og ser nå på ”Suits”.

- Er du tålmodig?
- Ja – nei, jeg er energisk. Jeg tåler 
godt å være i en prosess over lang tid 
– og å være lugn, men noen ganger 
tenker jeg at ”nok er nok”. Da smeller 
det! – og så er jeg ferdig med det. 

- Har du noen vaner eller uvaner 
som du bare må gjøre?
- Jeg må ha en kaffekopp om 
morgenen! Jeg vet ikke om det er en 
vane eller uvane, jeg – det er kanskje 
en uvane – da har jeg et behov for 
å sette meg ned å få en oversikt. 
Litt sånn skrive ned og lage noen 
systemer – på ting. For å føle at jeg har 
kontroll. Jeg liker å si at jeg bare er 
kontrollfreak i forhold til det jeg har 
ansvar for. Jeg liker ikke å avslutte et 
møte uten å oppsummere; «OK da sier 
vi det, men da har vi en avtale om at 
du gjør det, da». 

- Det at du reiser til den andre 
siden av jordkloden med barna og 
bare har booket hotell for et par 
netter, tyder jo ikke på at du er 
noen stor kontrollfreak akkurat? 
- Nei, jeg er ikke en sånn kontrollfreak. 
Jeg er ikke redd for ting. De som er 
redde for å reise vil kanskje si at jeg er 
litt naiv, men jeg har jo bare erfaring 
med at alt ordner seg. Hvis vi sitter 
på en jernbanestasjon – unger er ikke 
noe problem. Hvis det er en lekeplass 
ved siden av jernbanestasjonen – at de 
får mat – og at mor er der – og om vi 
ikke rakk den bussen, så rekker vi den 
neste..... Samtidig er det.... – sånn er 
jeg jo ikke på jobb! Jeg sier ikke at; 
«Ja-ja Ulf, du kom ikke på det møtet, 
men du må vurdere å komme neste 
gang!» 

- Har du noe slagord  
eller livsmotto?
- Ojjj – nei, det vet jeg ikke om jeg 
har, men jeg har noen verdier som er 
viktige. Det å behandle andre med 
respekt er viktig for meg – og noe som 

«Jeg har valgt Fossumkollektivet  
fordi dere er hva dere er – og 
hva dere står for. Det er ikke til
feldig at jeg ønsket å jobbe her.»

Mona Spakmo
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jeg forventer at andre gjør overfor 
meg. I russetida – da husker jeg – da 
hadde jeg et motto som var: «Man er 
ikke klok før man skjønner hvor lite 
man vet.» Det handler om å være litt 
ydmyk og ikke en sånn besserwisser, 
men være stolt over det man kan og ha 
tillit til kompetansen sin og det du er 
god på. 

- Hvis du fikk all makt i Norge i en 
dag. Hva er den store saken du 
ville gjennomført da?
- Å-hå – det burde jeg jo ha tenkt på, 
Ulf! Nei gu.. – også bare en sak da! Det 
synes jeg var vanskelig. Jeg tenker det 
er så mange ting. Det handler vel litt 
om engasjementet mitt, og at en dag 
ikke ville være nok. Jeg trenger mere 
tid – en hel stortingsperiode – og da 
kan du få være med, Ulf – som minister 
i regjeringen! 

- Hvilket forhold har du til musikk? 
Har du noen favorittartist?
- Ikke favorittartist, men jeg har brukt 
musikk mye. Musikk er viktig for meg. 
Jeg bruker ulik musikk ut fra hvilken 
stemning den gir meg – og hva jeg 
trenger. Det kan være fra gla´låter 
som disko – og til sanger med alvorlige 
tekster som gir mening. Vi er nok på 
slutten av 60-tallet og på 70-tallet 
hvis jeg må velge en periode. Etter 
nærmere ettertanke blir «The Kinks» 
og blues på brune puber nevnt som 
noe som satt sine spor i studietida. 
Hun liker festivalkonseptet og nevner 
Kraftfestivalen og Øyafestivalen med 
barna i bæresele og hørselsvern.

- Til slutt vil jeg droddle litt om 
Fossumkollektivet. Er det noe du 
ser allerede nå som du har merket 
deg? Spesielle utfordringer som 
vi står i? Faglige problemstillinger 

eller trusler som vi står overfor?
- Trusler er jo det som til dels står 
utenfor vår kontroll. Det handler om 
svingninger i det politiske miljøet 
og hvordan rammebetingelsene 
våre endres. Samtidig er det ikke 
helt utenfor vår kontroll fordi 
Fossumkollektivet både har vært – og 
er – gode til å være i forkant, og å 
jobbe innenfor fagmiljøet og på det 
fagpolitiske feltet. Vi har vært gode 
til å se inn i krystallkula og å være 
i forkant av de utfordringene som 
har kommet. Fossumkollektivet har 
jo den ideologien og identiteten sin 
som er veldig sterk – og som på en 
måte har overlevd litt til tross for 
utviklingen i fagfeltet. Jeg tenker 
at jeg har et ansvar for å ikke tenke 
at den ”automatisk” skal leve sitt 
liv inn i framtiden, men at vi kan 
redusere trusler utenfra ved å ta vare 
på de gode sidene ved måten som vi 
driver på. Samtidig må vi balansere 
dette opp mot de endringene som 
er noen absolutter. Det å klare den 
kombinasjonen å være unik og 
holde på identiteten sin, samtidig 
som man får til en endringskultur, er 
kjempeviktig. Det skal man ikke ta 
som en selvfølge. Da må man også ha 
en god intern kultur for å håndtere 
tilpasninger. 

- Medleverskapet holdes høyt i 
Fossumkollektivet. Dette har blitt 
satt på store prøver fra ytre krefter 
de siste årene. Hva tenker du om 
det?
- Jeg tenker at dette er en av de 
bærebjelkene som Fossum må kjempe 
for å beholde videre. Det handler om 
at vi har en ungdomsgruppe som er 
helt ned til 16 år – og som nyttiggjør 
seg denne tilnærmingen på en helt 
annen måte enn en pasientgruppe som 
er betraktelig eldre. Medleverskapet 
er unikt og viktig fordi det er unge 

mennesker som vi gir et tilbud til. 
Fossumkollektivet har også et ansvar 
for å synliggjøre denne metodikken 
for fagmiljøet der ute. Vi bør skrive 
kronikker og sette metodikken på 
agendaen også når vi ikke kriger for å 
forsvare den. 

-Er det noe akkurat nå som du er 
spesielt opptatt av?
- Det er tre ting: 
1. At vi skal få til noen ting i forhold 
til forskning og etterundersøkelser. 
Det handler om å synliggjøre det vi 
driver med – og å bygge omdømme. 
Vi har de beste forutsetninger for 
å få dette til, men det er i et lengre 
langtidsperspektiv.

2. Dagsaktuelt er Helse Sør-Øst anbudet. 

3. Å jobbe fram et godt og helhetlig 
kvalitetssystem. Jeg er helt overbevist 
om at dette vil hjelpe oss til å bygge 
gode kulturer og å videreføre 
Fossumsystematikken. Dette vil gi oss 
en enda tydeligere identitet. Hvem er 
vi, hvordan jobber vi og hva gjør vi? 

- Er det noe helt på tampen som 
vi ikke har vært innom, og som du 
gjerne vil føye til?
- Jeg har valgt Fossumkollektivet fordi 
dere er hva dere er – og hva dere står 
for. Det er ikke tilfeldig at jeg har 
ønsket å jobbe her. Det er en gjeng 
som er så stolte av arbeidsplassen sin 
– og som er så lojale – og som brenner 
for det de holder på med. Jobben min 
er å sørge for at det fortsetter å være 
sånn – og kanskje litt å sette ting i 
ennå bedre system slik at man får satt 
av ennå mer tid til kontakten og møtet 
med den enkelte som er i behandling. 

Tekst: Ulf 

08  Fossekallen 1 2017



Avdeling Primæren har denne våren 
startet opp med en ny og spennende 
behandlingsform; reseptiv lydterapi. 
Urinstrumenter som didgeridoo, 
monochord, singing bowls, gong, 
kalimba og ocean drum benyttes i 
behandlingen.
Hva vi er kjent med, finnes det ingen 
andre behandlingssted for rusmiddel-
avhengige i verden som arbeider 
aktivt med dette. I Tyskland finnes 
det dog en avrusningsklinikk der de 
bruker singing bowls som en del av 
behandling i avrusningsfasen.

Om behandlingen
Lydterapi i denne formen er noe annet 
enn tradisjonell musikkterapi, og 
baserer seg på en behandlingsform 
utviklet av den tyske psykiateren og 
musikkterapeuten Peter Hess. 

Lydterapiøktene med ungdommene i 
behandling hos oss, ledes av Francisco 
Labbé. Han er utdannet psykolog fra 
Chile.  
- Behandlingen skjer vanligvis i grupper 
på inntil 10 personer, på et stille rom. 
Deltakerne ligger stille på yogamatter 
og tar imot lydene/musikken under 
hele økten. Innledningsvis leder jeg en 
kroppsskanning med avslapping, økt 
reseptivitet, samt økt oppmerksomhet 
som formål. Etter hvert er det kun 
lydene fra instrumentene de lytter til, 
forteller Labbé. 
- Instrumentene vi benytter har det 
til felles at de produserer en klang 

og overtoner som påvirker kropp 
og sinn på mange plan. Mange av 
pasientene som mottar denne formen 
for terapi refererer til at de får dypere 
kontakt med følelser, går tilbake til 
barndommen eller til et bestemt sted 
og tid i deres liv, føler seg avslappet, 
m.m. 

Daniel (29), som er i behandling på 
GuttePrimæren, bekrefter dette: 
- Jeg har vært med på lydterapisessions 
3-4 ganger nå. De første gangene 
skjedde det lite. Sist gang, derimot, 
opplevde jeg en skikkelig indre reise. 
Masse minner, både gode og vonde, 
kom sterkt tilbake. Det var ting jeg 
helt hadde glemt. Jeg ble helt satt ut, 
begynte å gråte – det var så sterkt, sier 
Daniel, og forteller videre: 
- Jeg har skikkelig troen på denne 
formen for behandling. Det gir en ro 
og en sterkere innsikt og kontakt med 
følelsene mine. Det trenger jeg for å 
kunne fortsette å jobbe med meg selv, 
sier han. 

Gruppe- og individalterapi 
Kan reseptiv lydterapi gjennomføres 
individuelt, eller krever det en gruppe?  
- Vi har hatt individuelle økter med 
pasienter som har ønsket dette. Én av 
dem var med på en av gruppeøktene, 
men opplevelsen ble så sterk at han 
valgte å forlate rommet. Pasienten 
fikk en individuell økt hvor jeg spilte 
didgeridoo, det instrumentet han 
opplevde «for sterkt». Jeg brukte 

videre singing bowls, da disse er 
kjent for å ha en avslappende og 
betryggende effekt, forteller Labbé. 
- En annen pasient fikk en individuell 
økt for ryggsmerter. Didgeridoo og 
singing bowls var også da de utvalgte 
instrumentene. Pasienten fikk gode 
effekter umiddelbart; ubehag og 
smerte avtok.  

Effekt
Det finnes ingen dokumenterte 
resultater av denne behandlingsformen 
i forbindelse med rusavhengighet. Men 
ifølge Labbé, har Hess brukt denne 
teknikken i terapeutisk sammenheng 
og kan vise til mange eksempler på 
positive effekter. Han har skrevet en 
rekke artikler som beskriver funnene.  
- Jeg håper vi får anledning til å forske 
videre på effekten av denne type terapi 
med våre pasienter i behandling hos 
Fossumkollektivet, avslutter Labbé. 

Tekst: Elin RH / Foto: Francisco L.

Reseptiv 
lydterapi

NYHET

Fakta om Peter Hess
Hess var direktør på en psykiatrisk 
klinikk i Mannheim, Tyskland. Han 
var også medlem og styremedlem i 
The European College for the Study 
of Consciousness (ECSC). Metoden 
Hess utviklet (reseptiv lydterapi) var 
en av hovedbehandlingsformene 
på den psykiatriske klinikken han 
arbeidet på i mange år.

Kilde: Wikipedia

Francisco Labbé leder lydterapiøktene på Primæren. Her sitter han omringet av noen av 
instrumentene han benytter i behandlingen.
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Id rett Mot Rus
Vi fra Fossum avdeling Valnesfjord var med på arrangementet  
«Idrett Mot Rus» (vinter).

Ble veldig godt tatt i mottatt på Cafe Exit i Narvik med overnatting, 
skiutstyr og god mat. Veldig mye humor, gode mennesker og godt 
humør. Ikke noe spesielt press med nivå eller “skills”, bare et felles  
ønske om å ha det moro uten rus.

Vi var 3 av 5 som kom videre til finale. Det ble 1 tredje plass i slalåm,  
1 bronse og 1 gull i akebrettkonkurransen, også 1 bronse i skisko-kasting.

Vi er invitert til nytt arrangement i forbindelse med «Idrett Mot Rus» til 
høsten (september). Da blir det fotball, støvelkasting m.m i Narvik.  
Vi ser veldig frem til dette og ønsker at flere fra Fossumavdelingene  
skal delta for å få sterkere tilknytning til avdelingene, bedre samhold.

Vi hadde en utrolig bra tur og håper flere melder seg på til høstens leker! 

Tekst/foto: 
Mathias, Isak og Arild, Fossumungdom Valnesfjord/Bodø

Fakta om Idrett Mot Rus
Idrett Mot Rus har vært arrangert hvert år siden 1999. Fellesskap gjennom 
aktiviteter og gode opplevelser gir en god plattform for endring og utvikling på 
veien til et rusfritt liv. Vi vet at mestring gjennom sosial aktivitet øker selvfølelse 
og reduserer angst.

(Kilde: http://rio.no/idrett-mot-rus/)

Arrangementet Idrett Mot Rus er landsomfattende, med ulik form og 
organisering, men i Narvik er det brukerstyrt. Dette innebærer at arrangementet 
som gikk av stabelen i Vinterfestuka 11. mars i Narvikfjellet var resultatet av en 
dugnadsinnsats der mange av brukerne ved Café Exit og Platform 1 har bidratt. I 
tillegg involveres lokalsamfunnet. Handelsstanden bidrar med mat og drikke, og 
lokalpolitikere, familie og andre deltar i arrangementet.

(Kilde: http://inarvik.org/2016/03/18/idrett-mot-rus-samlet-115-deltakere/)
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Tirsdag 9/5-17 dro Fossumskolen til 
Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen 
i Oslo. I forveien hadde vi jobbet litt 
med det vi kaller for moderne kunst, 
og en av undommene holdt også en 
framføring om Takashi Murakamis liv 
og verkene hans.

Om Takashi Murakami
Takashi Murakami ble født 1. februar 
1962 i Tokyo i Japan. Murakamis kunst 
kan sees til relasjon med neo-pop da 
han lar seg inspirere av utrykk fra den 
kommersielle populærkulturen.

I Murakamis kunstneriske univers kan 
man både finne storslåtte malerier, 

skulpturer, installasjoner, men også 
hverdagersobjekter som actionfigurer, 
puter, t-skjorter og tapeter. Takashi er 
også inspirert av japanske tegneserier 
som manga og anime, samtidig som 
han benytter teknikker som har blitt 
brukt siden 1800-tallet i japan.

Etter andre verdenskrig var Japan 
sterkt påvirket av USAs kultur, noe som 
ifølge Murakami gjorde at japanerne 
glemte sin kulturarv og fikk en flat 
samfunnskultur hvor det ikke var 
noe grense mellom høy- og lavkultur. 
Murakami søkte altså etter hva som 
er “unikt japanks” etter mange år 
med amerikansk kulturell påvirkning, 
høyteknologi og massekultur.

Opplevelsen
Undertegnede synes det er bra at 
Fossumkollektivet tilbyr turer og 
kulturelle aktiviteter fordi det er 
lærerikt og interessant. Ungdommene 
får kjenne på utfordringer og 
muligheter som møter dem i den 
alminnelige, normale hverdagen. For 
min egen del synes jeg at jeg lærte mye 
gjennom guidens informasjon både om 
teknikker, symboler og japansk kultur.

Tekst/foto: 
Ardian, Fossumungdom 

Fossumskolen på

Takashi Murakami utstilling

Ardian (18) og de andre elevene ved Fossumskolen besøkte Astrup Fernley museet.
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”If you did whatever it took to get high,  
then you can do whatever it takes to 
stay clean”. 

Dette sitatet leste jeg på en genser som 
en behandler fra Fossumkollektivet 
hadde kjøpt seg på et NA-konvent, 
og dette sitatet ble da noe jeg holder 
meg fast i når jordskjelv inntreffer min 
nyrenoverte grunnmur.

Da jeg kom inn på jenteavdelingen til 
Fossumkollektivet 29.06.2015, hadde 
jeg en ganske skrøpelig verktøykasse 
med innhold til å verken kunne takle 
meg selv eller verden rundt meg – på  
en sunn måte. Jeg kan vel ikke akkurat 
si at det å være underernært, veie 
47 kg og være smånevrotisk med 
sprøytemerker i armene vil tyde på at 
jeg taklet livet mitt på en sunn måte, 
men jeg måtte jo starte et sted og det 
skulle bli min start på et fantastisk fint 
helvete. 

For første gang i mitt liv kjente jeg 
meg velkommen, kjente på et samhold, 
at jeg ble sett og at noen faktisk 
brydde seg om meg. Men kampen mot 
meg selv, min indre turbulens og mitt 
dramatiske syn på omverden førte 
meg på flere sprekker. På litt over seks 
måneder hadde jeg fem sprekker, hvor 
to av disse endte med overdose og 
det er med en alvorlig skrekkblandet 
fryd jeg sier at jeg er glad for at den 
siste turen min endte som den gjorde 
fordi foruten den tror jeg ikke jeg ville 
vært her jeg sitter i dag. Med en stor 
ærefrykt over livet. 

Skal jeg være helt ærlig så ville jeg 
nok ikke gått inn for å bli rusfri hadde 
jeg visst hva det innebar før jeg kom i 
behandling, for nettopp det jeg enten 

undertrykket, løp fra eller manipulerte, 
dukket opp - følelsene mine. Jeg har 
vært så utrolig frustrert og følt meg 
fanget, så utrolig maktesløs, jeg har 
vært rasende, jeg har slått i vegger og 
dører, jeg har kranglet og grått, jeg har 
holdt de rundt meg på avstand og jeg 
har følt meg verdiløs og uten håp. Jeg 
har vært utrolig redd, livredd og jeg 
har talløse ganger blitt overveldet av 
en intens frykt jeg ikke klarte å sette 
ord på. Jeg fikk kjenne på hvordan det 
var å være et menneske med følelser. 
Jeg husker hvor utrolig godt det var å 
ha en latterkrampe igjen, hvor klare 
fargene rundt meg plutselig ble, hvor 
deilig det kunne være med en klem 
og nærhet, følelsen av å bli hørt og 
forstått. Takknemligheten over nye, 
nære vennskap uten skitne betingelser, 
gleden av å spise sammen som et 
fellesskap rundt et bord og roen av å 
lese en bok. 

Siden 29. juni 2015 har jeg vært i et 
behandlingsvedtak på 15 måneder 
og er nå med i et ettervernstiltak i 
Fossumkollektivet kalt Brobyggeren. 
I skrivende stund sitter jeg på min 
476 dag som rusfri og tar meg selv i å 
undre over hva det var som fikk meg 
hit. Jeg var lei av å flykte fra meg selv, 
jeg så frustrasjonen i de rundt meg 
som ville hjelpe og som var glade i meg 
og jeg var blitt livredd for døden. Jeg 
innså at ved å ta imot hjelp og slippe 
andre innpå meg, at det å våge å 
snakke om det jeg gikk å holdt på og 
en god dose tålmodighet og (ofte med 
mye motstand) en åpenhet, skulle en 
ny verden åpne seg for meg. Jeg måtte 
vende meg vekk fra alt det kjente og 
erfarte, til noe helt nytt og uerfart, jeg 
måtte finne noe som ga meg mening. 
Er det noe jeg har lært gjennom de 
snart to årene det har gått er det at jeg 

nok neppe kommer til å finne én ting 
som gir meg en fullkommen mening, 
men at det er hva jeg fyller livet mitt 
med som gjør det. 

Jeg hadde en idé om at livet uten 
rus og miljøet jeg var i ville bli en 
kjedelig tilværelse uten spennende 
minner og historier. Men det er hva 
jeg velger å skulle sammenligne det 
med, og jeg har måttet stille meg 
selv spørsmål innimellom om hvor 
gøy og spennende det egentlig er å 
leve et liv i rus og sus. Hvor morsomt 
er det egentlig å havne i en psykose 
der du tror noen er ute etter å drepe 
deg? Eller vrangforestillinger som at 
vennene dine er imot deg? Hvor gøy er 
det å våkne opp på gulvet etter å ha 
trikset med for store doser, eller å se at 
nyrene dine buler ut av ryggen og at 
alt det kroppen gjør er å prøve å holde 
deg i live etter noen harde uker med 
lite mat og søvn? For å ikke snakke 
om alt det kriminelle som følger med 
og de dagene som ikke eksisterer 
i minnet. Jeg ønsker ikke at mine 
minner og opplevelser for nåtiden og 
fremtiden skal bestå av destruktivitet, 
ikke når det er en hel verden her ute 
som kan utforskes. Så derfor velger 
jeg annerledes. Jeg velger å søke 
mening, jeg velger å finne tilhørighet. 
Jeg valgte restplasstur til syden i godt 
selskap, jeg valgte å få førerkortet mitt 
tilbake, jeg velger å søke spenning 
i hverdagen ved å gjøre meg nye 
erfaringer og lære meg nye ting, alt 
fra å kjøre dirt bike og snowboard til å 
lære meg å kjede meg.

Livet kan være meningsfullt og det er 
det jeg prøver å finne ut av nå. 

Tekst: Victoria (23 år), 28. april 2017

Veien mot mening
En ungdom forteller:
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Meg (til venstre) og venninna 
mi på tur til Gran Canaria  
mars i 2017.

Meg (til høyre) og venninna 
mi på biltur.

Meg på fjellet.
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Er det greit å regulere tilgang på 
mobiltelefon og PC for ungdom på 
Fossumkollektivet? Og hva med å 
beslaglegge bankkortet? For å få vite 
svaret på dette, spurte vi ungdommen 
selv. 

Mang en gang har jeg stått overfor 
måpende voksne når jeg foreslår 
å involvere barn eller ungdom 
i endringsarbeid og politisk på-
virkning. Ved Fossumkollektivet 
måpte ingen, og jeg møtte bare 
nysgjerrige og positive voksne da 
jeg lanserte et forslag om at vi skulle 
involvere de virkelige ekspertene 
på ungdom i rusbehandling, nemlig 
ungdommen selv, når vi skulle 
fremme endringsforslag overfor 
departementet.

Før vi går videre må vi minne om hva 
rettighetsforskriften egentlig er. En 
forskrift fastsettes av et departement 
og er en beskrivelse av hvordan en 
lovtekst skal forstås og tas i bruk. 
I dette tilfelle handler det om en 
forskrift som regulerer bruk av tvang 
overfor ungdom som er plassert under 
barnevernlovens atferdsparagrafer. Vi 
var særlig opptatt av spørsmålene som 
handler om beslagleggelse av bankkort 
og av kommunikasjonsmidler som 
datamaskin og telefon.

Ekspertgruppen, ja for det var det 
de var, besto av fire ungdommer 
med relativt lang erfaring fra livet på 
Fossumkollektivet. De møttes sammen 
med meg, som de ikke kjente fra før, 
og medlever Linn Kjørlaug som de 
kjente godt fra miljøet på Gården. Vi 
traff hverandre ved fire anledninger. 
Men kan man gjøre det slik? 
Ungdomsgruppa er jo ikke demokratisk 
valgt, de representerer ingen, kan 
man innvende. Og det er for så vidt 

riktig. Men de representerer i hvert 
fall seg selv og de har mangfoldig 
erfaring med å være beboer hos 
Fossumkollektivet og kanskje også 
andre steder. De har erfaring som vi 
trenger.

Hvorfor er det i det hele tatt spørsmål 
om det er greit å begrense en 
ungdoms kontakt med den store 
verden? Medlemmer i ekspertgruppen 
fortalte meg at den første tiden i rus-
behandling er særlig tøff. Ungdommen 
må håndtere motstand i seg selv og 
stå i mot press fra et destruktivt miljø 
utenfor institusjonen. De trenger da 
støtte fra folk som vil dem vel, uten 

forstyrrelser fra omverdenen. Hvis 
motkreftene fra miljøet utenfor er for 
sterke, kan det bli lett å legge på dør, 
og bli borte. Dessuten, telefonen og 
PC‘en er også verktøy en kan bruke til 
å bestille rus til institusjonen, og som 
vi vet, rus på hus er ikke greit. Og hva 
med bankkortet? Kan man begrense 
tilgangen til penger. Ja, mente noen 
av ungdommene vi snakket med. Én 
var litt usikker. Tilgang på penger drar 
fokuset bort fra behandlingen, og det 
er lettere å stikke av.

Det er slik nå at en kan holde tilbake 
telefonen og datamaskinen i to uker. 
Etter dette skal det skrives tvangs-
protokoll for hvert nye tvangsvedtak, 
og slike vedtak det kan påklages 
til Fylkesmannen. De ansatte ved 
kollektivet har sagt at kampen om 

kommunikasjonsmidlene har skapt 
uro og motstand på en måte som 
har gjort det vanskelig å etablere 
gode relasjoner mellom de ansatte 
og ungdommene, og ungdom i 
behandling bruker mer krefter på 
kampen om telefonen enn sin egen 
endringsprosess, en endringsprosess 
som tross alt er den overordnende 
grunnen til oppholdet ved Fossum-
kollektivet. Ekspertgruppen jeg møtte 
bekreftet langt på vei de voksnes 
erfaringer, og de ga ekstra erfaringer 
som var gode å ha i påvirkningen 
overfor myndighetene. 

For hva gjør vi når vi skal få til en 
endring når dagens regelverk ikke er 
godt nok i møtet med virkeligheten? 
Jo vi går naturligvis rett til topps og 
inviterer den som bestemmer det 
hele, nemlig ministeren for barne-
vernet, Solveig Horne. Hun møtte 
ekspertgruppen på Gården en vakker 
vårdag. Og nå, et par år senere, ser 
vi resultatet. Regjeringen foreslår 
å rette opp regelverket i tråd med 
ekspertgruppens anbefalinger, og det 
blir da mer samsvar mellom hva som 
er best for ungdom under behandling 
etter barnevernloven og de reglene 
som styrer det som skjer når de er 
plassert. Hvis det som er foreslått blir 
det endelige resultatet har ikke bare 
ekspertene ved Fossumkollektivet 
bidratt til å gjøre behandlingen 
bedre for dem som kommer etter, 
men det vil gjelde alle ungdommer i 
liknende situasjoner i hele Norge. Får 
vi gjennomslag blir den strevsomme 
oppstartsperioden i behandling preget 
av mer forutsigbarhet og mer fasthet, 
samtidig med at  presset fra miljøet 
som ungdommen endelig har kommet 
bort fra blir mye mindre. 

Barnekonvensjonen fastslår at barn og 
ungdommer skal involveres i alt som 
angår dem. Dette er ikke bare fordi det 
er deres rettighet, men også fordi at 
beslutningene som fattes blir bedre når 
de menneskene som det hele handler 
om har fått sagt sin mening. ”Ikke om 
oss uten oss”, heter det. Ingenting slår 
den argumentasjon som er rotfestet i 
levd liv.

Unge eksperter  i politisk påvirkningsarbeid

Tekst:  
Reidar Hjermann, 
psykologspesialist  
og styremedlem i 
Fossumkollektivet

Foto: Privat
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- Jeg har følt så mye skam over at datteren min fikk rusproblemer. Men jeg har lært at det kan skje alle. Bare tenk på familien Stoltenberg. 
Sønnen ble statsminister, datteren narkoman. De har vært åpne om det. Det ønsker jeg også å være, hvis det kan hjelpe andre som sliter, 
sier Hanne Lill Vikten. 

Lofotposten har den senere tiden 
fortalt en rekke historier om 
rusmisbruk, etter at politiet i  
Vest-Lofoten avdekket at unge ned  
i 14-årsalderen hadde brukt hasj.

Datteren til Hanne Lill Vikten var 
på samme alder da hun begynte å 
eksperimentere med rus. Hasj, alkohol 
og etter hvert piller.

Hanne Lill – opprinnelig fra Flakstad, 
men da bosatt i Tromsø – var 
aleneforsørger med tre barn: Ei jente 
og to yngre brødre. Bare fem år skilte 

yngst og eldst i søskenflokken. Jenta 
var bestandig omsorgsfull og positiv.

– Jeg ble skilt fra barnefaren da hun 
var 11 år. Hun hadde alltid vært 
positiv og glad, med langt, lyst hår 
og sunne fritidsinteresser: Fotball, 
snowboard, skateboard og revy. Hun 
var populær, hadde mange venner. 
Men i 12-13-årsalderen begynte hun 
å forandre seg. Hun klipte seg, skiftet 
venner, ble dyster. Hettejakka hang ned 
i ansiktet, hun ville ikke møte blikket 
mitt, sier Hanne Lill.

Hjemme fortsatte hun å være 
ansvarsfull og omsorgsfull. Men på 
skolen ble hun en annen. 
– Hun var utagerende, og havnet i 
klinsj med alt og alle. Jeg prøvde å 
snakke med henne, men til liten nytte, 
sier Hanne Lill.

Måtte ringe politiet
Datteren begynte med selvskading. 
Hanne Lill kjente at det luktet røyk 
av henne når hun kom hjem. En dag 
ble hun oppringt av politiet. Datteren 
hadde stått på taket på et høyt bygg i 

Skrevet av og trykket i Lofotposten

J eg hadde ingen a snakke med  
Folelsen av a vaere mislykket  
forelder hang over meg konstant
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Tromsø og ville hoppe utfor. 
– Da begynte ballen å rulle. 
Akutteamet i kommunen ble koblet 
inn, og barnevernet. Jeg var redd de 
ville ta fra meg ungene, men det var 
aldri snakk om det. De prøvde bare å 
hjelpe, og jeg er evig takknemlig for de 
tiltakene de satte inn, sier hun.

En episode har brent seg fast. Datteren 
hadde vært på byen, og kom hjem med 
siste bussen. Ruset. Aggressiv. 
– Hun hadde med seg balltre. Jeg 
husker øynene hennes, jeg var redd, 
sier Hanne Lill.

Moren låste seg inne på et rom og 
ringte politiet. Da politiet kom, var 
datteren på vei til byen igjen. 
– Det var et enormt nederlag å måtte 
ringe politiet. Tenk, min egen datter, 
en så liten kropp, og jeg var redd 
henne. I ettertid vet jeg det var rusen 
som gjorde henne så irrasjonell, sier 
hun.

Episoden gjentok seg ikke. Datteren 
fortsatte å ruse seg, men aldri hjemme. 
– Jeg levde i et vakuum, jeg hadde 
ingen å snakke med. Følelsen av å 
være mislykket forelder hang over 
meg konstant. Jeg var alene om alt. 
Jeg jobbet alt jeg kunne, og engasjerte 
meg i masse på fritiden for å slippe 
å tenke på det som var vondt og 
vanskelig, sier Hanne Lill.

Året etter flyttet Hanne Lill tilbake til 
Vestvågøy med to av barna.

Kom til Fossumkollektivet
Vendepunktet kom da datteren var  
19 år. Hun søkte seg til rusbehandling 
via Helse og Fritt sykehusvalg, og kom 
til Fossumkollektivet i Østfold.

Fossumkollektivet er en stiftelse med 
avdelinger over hele landet som 
tilbyr rusbehandling av ungdom. 
En viktig del av behandlingen er å 
involvere familien, og Hanne Lill var på 
helgeopphold cirka hver sjette uke. 
– Førsteinntrykket mitt var ikke 
positivt. Jeg likte meg ikke, følte meg 
ikke hjemme, sier hun.

Men allerede andre dagen løsnet det. 
De andre foresatte som var i samme 
situasjon satte ord på det Hanne Lill 
hadde båret på i flere år. Det var 
mange mødre og fedre sto fram med 

historiene sine. Vonde, sterke historier, 
som Hanne Lills. For hun har selv en 
rushistorie – selv om hun verken drakk 
eller ruset seg på annet vis. En historie 
om et 16 år langt samliv med en mann 
og barnefar som ikke alltid var like 
enkel, og senere et barn som begynte 
å ruse seg. 
– Det er slik at vi ofte ikke ser på 
alkohol som et rusmiddel, men det er 
nok det, sier hun.

På Fossumkollektivet fikk hun hjelp og 
støtte til å legge historien bak seg. 
– Jeg hadde følt meg mutters alene så 
lenge. Endelig var det noen som forsto 
hvordan jeg hadde hatt det, sier hun.

Datteren fikk i utgangspunktet et 
behandlingsopplegg på tre måneder, 
men ble værende på Fossumkollektivet 
i to år og ni måneder. Hanne Lill og 
sønnene har også vært på kollektivet 
en rekke ganger. 
– De har imponert meg at guttene ville 
være med. Det er mentalt tungt å være 
der, men samtidig har det gitt så mye. 
Vi har fått venner for livet der nede, 
både jeg og ungene mine, sier hun.

Har fått datteren tilbake
Alt har ikke vært rosenrødt i 
behandlings perioden. Et par ganger 
rømte datteren til Oslo og Bergen. 
Men gradvis ble det bedre. Nå, fire 
år senere, er hun frisk og ikke lenger 
rusavhengig. 
– Hun har fått livsgleden tilbake. Jeg 
kan aldri være hundre prosent sikker 
på at hun aldri vil ruse seg igjen. En har 
ingen garantier. Men jeg tror ikke det 
vil skje, sier Hanne Lill.

Hun husker noe en av mødrene på 
Fossumkollektivet sa en gang: «Jeg har 
meldt meg ut av bjørnetjenesten». 
– Det gjelder meg også. Da jeg sto oppi 
det, gjorde jeg alt for datteren min. 
Man vil jo det. Som medavhengig levde 
jeg et liv på nåler. I mange år sov jeg 
med mobilen på hodeputa. Frykten var 
konstant, sier hun.

Nå hender det at Hanne Lill slår av 
telefonen om natta, og legger den fra 
seg inne hvis hun skal ut en tur. 
– Som de sier på Fossumkollektivet: 
Som forelder skal du slippe det du aldri 
har hatt – nemlig kontrollen. Vi tror 
vi har kontroll over egne barn, men 
vi har ikke det. Barna våre gjør noen 

valg som vi foreldre ikke har kontroll 
på. Det er en grunn til at datteren min 
ruset seg, men den grunnen er ikke 
meg, sier hun.

– Hva er grunnen?
– Det vet vi ikke sikkert, og det er 
uansett svært sammensatt. Å ruse seg 
er et valg som noen unge tar. De ser 
ikke konsekvensene. I tillegg er noen 
ungdommer slik at de vil prøve det 
meste, og spesielt dersom vi sier at de 
ikke bør eller skal. Noen klarer seg, 
andre går det galt for, sier hun.

Hanne Lill har fortsatt kontakt med 
foreldre fra Fossumkollektivet. Noen 
har mistet barna sine. Andre – som 
Hanne Lill – har opplevd å få barna 
sine tilbake. Hun har et ønske om å 
kunne hjelpe andre foreldre, og håper 
at det kan etableres en kommunal 
hjelpegruppe for foreldre med 
rusavhengige barn.

– På Fossumkollektivet fikk jeg 
«verktøy» som hjelper meg. Om jeg 
hadde mistet ungen min, hadde jeg 
uansett hatt styrke til å leve videre – 
hvor banalt det enn høres ut, sier hun.

– Kan skje alle
Hanne Lill skammer seg ikke lenger. 
Hun er ikke redd for å stå fram med 
fullt navn i avisen. 
– Det er mange som vet noe, og mange 
som tror de vet noe. Dette er min 
historie, det er min opplevelse som jeg 
nå forteller. Jeg gjør ikke dette for å få 
noen form for sympati, for det trenger 
jeg ikke. Jeg har det veldig bra i dag, 
jeg er blitt sterk og finner meg ikke i 
alt lengre. Det jeg har opplevd, gjør 
meg til den jeg er, både på godt og på 
vondt, sier hun.

Hanne Lill har fått klarsignal fra barna 
til å fortelle historien til Lofotposten.

– De synes det er helt greit. Spesielt 
datteren min synes det er flott, om det 
på noen måte kan hjelpe andre til å 
få hjelp. Alle kan oppleve det jeg har 
opplevd. Se på familien Stoltenberg. 
Det ene barnet ble statsminister, det 
andre narkoman. Når det skjedde for 
dem, kan det skje for alle, sier hun.

Tekst/foto:  
Kari Frøyland, journalist Lofotposten
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Jenteprimæren har dugnad før 17. mai.  
Studenten Marius i fullt utstyr og planting  
av morelltreet Stella, avdelingens 
avskjedsgave til Finn Arctander.

Foto: Nina W.

20ar rus fri
På fagmøte for ledere i Fossumkollektivet sitter en  
kollega ved siden av meg med dette merket fra NA  
hengende på nøkkelknippet. Det viser at hun har  
vært 20 år rusfri. Helt fantastisk.

NAs budskap kan ikke gjentas for ofte: 

“… en hvilken som helst rusavhengig, 
kan slutte å bruke rusmidler,  
miste lysten til å bruke,  
og finne en ny måte å leve på.”

Avdeling Sørligard var på påsketur på 
Osdalsstua. Vi snakka mye om at det 
hadde vært kult å se ulv. Men vi så aldri 
ulv. 

Så, når vi skulle kjøre hjemover, snakka 
jeg og en ansatt sammen om at det var 
kjipt at vi ikke fikk se ulv. Men så, når vi 
hadde kjørt i ca. 15 - 20 min., så ser vi en 
ulv. Og vi blir helt ville! Det var utrolig å 
få se ulv ute i det fri.

Tekst/foto:  
Tony Andre Pettersen, Fossumungdom
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Mange ungdommer fra Fossumkollektivet deltok på  
arrangement “Ski & recovery” i regi av NA på Trysil i vinter. 

Se kort videosnutt fra arrangementet på  
https://m.youtube.com/watch?v=x7b5mWw9PTI

Foto: May-Britt N.

Elevene og 
lærer Helene 
har praktisk 
mattetime ute. 

Foto:  
Charlotte S.

Avd. Primæren hedret Finns 
innsats som daglig leder med 
å plante et frukttre på begge 
Primæravdelingene. Trærne 
skal symbolisere at Finns 
arbeid er høyt verdsatt og 
fortsetter å bære frukter. 

Foto: Elin RH

Melodi Grand Prix på  
Engskleiva 13. mai 2017.  
Poenggiving og utkledning  
blant voksne og ungdommer!

Foto: Bjørnar E.

Foto: Charlotte S.

Høyt prissatte familiedager  
i Valnesfjord mai 2017.

Foto: Lisbeth S.

Avd. Gården koste seg i deilig 
vårvær hjemme hos en raus 
medlever. Grilling og fisking sto 
blant annet på programmet.

Foto: Lill-Maritha A.

Timeplanen på skolen, avd. Gården i 
Spydeberg.                     Foto: Elin RH
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Fossumkollektivet presenterer

Charlie og 
sjokoladefabrikken

Fossumkollektivet presenterer

Charlie og 
sjokoladefabrikken
Fossumkollektivets teater består av ungdom 
i behandling, samt tidligere ungdom, ved 
Fossumkollektivet. Teateret hadde 20-års jubileum  
i 2016, og vi opplever at interessen for teateret bare 
vokser og vokser. Til høsten setter vi opp en ekstra 
forestilling, med sikte på at alle som ønsker det, 
skal få muligheten til å oppleve dette forrykende 
showet!

Årets teaterforestilling er foreløpig i 
planleggingsfasen. Premieren finner sted  
på avdeling Gården i Spydeberg i den  
13. oktober 2017. Denne er forbeholdt  
pårørende. Påmeldingsfrist til premieren  
kommer til å bli i begynnelsen av oktober.  
Invitasjon med utfyllende informasjon kommer.

Lørdag 14. oktober (en forestilling) og  
lørdag 21. oktober (to forestillinger) er  
teateret åpent for alle! Gratis inngang.  
Første mann til mølla, så vær ute i god tid!

Velkommen til teater!

 Tekst: Elin RH

HØSTENS TEATERFORESTILLING

HØSTENS TEATERFORESTILLING
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Målet med gatefotball er å skape 
positiv vekst i spillernes liv gjennom 
fysisk aktivitet og sosiale samlinger. 
Fellesskap, gode opplevelser og 
mestring står i fokus.

Hvert år møtes landets gatelag i NM i 
gatefotball. I 2017 ble arrangementet 
avholdt i et varmt og solfylt Tønsberg. 
Fra Fossumkollektivet deltok fem 
gutter og ei jente. Guttene spilte 
for Glimtvis, et gatelag fra Bodø 
som ble etablert så sent som i mars i 
år. I Glimtvis spiller folk som jobber 
med å komme seg ut av ulike typer 
avhengighet; de møtes i rusfrie 
omstendigheter for å spille fotball  
og ha det gøy sammen. 

Fossekallen har fått tilbakemeldinger 
fra guttene om at deltakelsen i 
Tønsberg var en stor opplevelse.  

I tillegg vant de, av 34 lag, på mange 
måter den gjeveste prisen av dem 
alle; Fair play-prisen. Prisen ble gitt på 
grunnlag av eksemplarisk oppførsel 
på, og utenfor, banen. Fossekallen 
gratulerer Glimtvis – dette er virkelig 
noe å være stolt av!

Frister til gjentakelse
Fra Fossumkollektivet deltok også 
Benedicte (26). Hun spilte for Hveita 
United som endte på en flott 3. plass 
blant damelagene.

- Jeg drev med fotball før jeg begynte 
å ruse meg, så jeg synes det er gøy 
å spille igjen. Jeg hadde det utrolig 
gøy på i Tønsberg, og det frister til 
gjentakelse neste år, sier Benedicte.

Tekst: Elin RH

Fossumkollektivet godt representert i NM i gatefotball 2017

Vant Fair play prisen

Den gjeve Fair-play pokalen ble med  
Glimtvislaget hjem til Bodø. 
 Foto: Privat Glimtvis

Glimtvis in action i Tønsberg.   Foto: Privat Glimtvis
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Brukerutvalget skal fremme saker som angår tilbudet 
i stiftelsen og som er av betydning for pasienter og 
pårørende. Utvalget har 4-6 møter i året. 

Leder for Brukerutvalget i Fossumkollektivet, Anniken 
Kjølberg, har tidligere hatt sin sønn i behandling 
hos oss. Hun svarer Fossekallen på spørsmål omkring 
brukerutvalgets mandat:

1Hvem sitter i Fossumkollektivets brukerutvalg? 

Anniken Kjølberg (leder) 
Representant for pårørende

Øyvind Arntzen (nestleder) 
Tidligere rusavhengig, ansatt i rusomsorgen i Sarpsborg, 
initiativtaker og engasjert i flere foreninger som jobber  
mot rus

Linn Kjørlaug 
Tidligere Fossumungdom

Mariann Renshus 
Representant fra ledelsen

Mona Spakmo 
Representant fra ledelsen

Britt Nysveen Skar 
Representant fra ansatte

Charlotte Skui 
Representant fra ansatte

2Hva kan brukerutvalget brukes til  
og hvilke saker tas opp her? 

Brukerutvalget er en tilgang til bruker erfaring, og kan 
forstås som en tilgang for stiftelsen til brukerkunnskap 
og brukerperspektiv. Brukerutvalget fungerer som et 
samarbeidsforum mellom brukerne og stiftelsen, og er et 
rådgivende organ for stiftelsen. Det er viktig at brukernes 
erfaring kan komme til nytte, og at brukerutvalget kan 
være et forum for tilbakemelding om brukernes erfaring. 
Brukerutvalgets oppgave er å bringe noe inn til stiftelsen, 
og vi skal fremme saker som angår tilbudet og som er av 
betydning for pasienter og pårørende. 

3Hvem kan bruke brukerutvalget?

Alle som er tilknyttet Fossumkollektivet,  
enten som pasient eller pårørende.

4Hvem tar man kontakt med?

Pasienter eller pårørende tar kontakt med meg,  
så sørger jeg for at henvendelsen blir behandlet  
og gitt en tilbakemelding på.

5Hvordan tar man kontakt?

Send gjerne en epost til meg på  
annik_kj@yahoo.no

Tekst: Elin RH

Fem k jappe om 
Brukerutvalget

Anniken Kjølberg svarer på spørsmål om brukerutvalget i 
Fossumkollektivet.

Foto: Privat
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Engasjementet rundt Fagrådets arbeid 
er stort og denne uka var sekretariatet 
invitert til å besøke flere av Stiftelsen 
Fossumkollektivets avdelinger i Østfold 
og Akershus.

Daglig leder Finn Arctander guidet oss 
gjennom dagen fra hovedkontoret via 
gården der driften startet for 35 år 
siden og til Primæren – avdelingen for 
unge menn.

På hovedkontoret fikk vi møte 
påtroppende daglig leder Mona 
Spakmo og faglig leder Lars Lian som 
fortalte om bredden av tilbudet i 
Fossumkollektivet – 100 plasser fordelt 
på hele ni avdelinger pluss en egen 
skoleavdeling. Stiftelsen har ca. 125 
faste ansatte fordelt på avdelingene 
i Hedmark, Akershus, Østfold og 
Nordland.

Stiftelsen Fossumkollektivet er et 
bo- og behandlingstilbud for unge 
mennesker fra hele landet med 
rusproblemer, – også i kombinasjon 
med psykiske lidelser. Fossum tar i mot 
kvinner og menn i alderen 15-30 år og 
er en av få behandlingsinstitusjoner 
som tilbyr kjønnsdelt behandling. Hele 
fem av ni avdelinger er kjønnsdelt.

Erfaringene med kjønnsdelte hus 
og grupper er svært gode forteller 
avdelingsleder på Primæren Siv 
H. Heiene og delingen er ikke til 
hinder for felles familieuker og 
helgeaktiviteter. Avdelingslederen 
er også tydelig på fordelene med 

medleverskap i den modellen de 
har. Medleverskap gir kontinuitet, 
forutsigbarhet, ro og sterke relasjoner 
understreket hun.

Det som gjorde spesielt inntrykk på 
sekretariatet er at Fossumkollektivet 
har greid å bevare grunnfilosofien 
og de felles byggesteinene mellom 
avdelingene i landskapet av anbud, 
konkurranse og «likhetskrav». 
Fossumkollektivet gjennomfører 
en gjennomtenkt og tydelig 
differensiering mellom avdelingene 
knyttet til funksjonsnivå, alder og 
behov. Hver enkelt avdeling har sin 
unike styrke. På Skiptvedt har de 
eksempelvis en liten avdeling med 
fem plasser for ROP-pasienter med 
store utfordringer, på Gården er det 
unge mennesker fra 15-20 år både 
på tvangsvedtak etter barneverns-
loven og unge frivillige på TSB 
plasser. «Primæren» er kjønnsdelt i to 
avdelinger med mennesker fra 20-30 år  
– alle på frivillige behandlingsplasser. 
På denne måten tillater og dyrker de 
folks ulike behov i en behandlings-
prosess.

Fossumkollektivet har også et 
sjeldent sterkt pårørendetilbud med 
helgesamlinger og hele pårørendeuker 
som rullerer hele året i alle fire fylkene.

Brobyggingsprosjektet er en ny 
satsing for Fossumkollektivet, 
etablert i 2015. Prosjektet tilbyr 
fire tidligere pasienter utdanning, 
kvalifiserende arbeidspraksis og 
poliklinisk oppfølging i et rusfritt og 

trygt miljø. Tilbudet er praktisk mulig 
ved at Fossum leier en enebolig like 
ved hovedhuset på en gård i Ås som 
har hester, ridebane og anlegg for 
motorsport. I godt samarbeid med 
NAV, lærer deltakerne håndtering av 
maskiner kombinert med teorikurs 
og kan oppnå maskinførerbevis. 
I tillegg til de fire som får bo på 
gården inkluderes pasienter bosatt i 
nærområdet med oppfølging, tilbud 
om et aktivt fellesskap, forpliktelser og 
kompetansegivende aktiviteter.

Prosjektet er helt i tråd med føringer 
om sømløse overganger og tett 
oppfølging etter en innleggelse. 
Prosjektet er like fullt kontroversielt i 
forhold til grenseoppgangene mellom 
hva Helseforetakene etterspør i sine 
anbudsrunder og hva som juridisk 
ligger til kommunenes ansvar for 
oppfølging. Fossumkollektivet er 
imidlertid tydelig på at så lenge 
rusfeltet er opptatt av resultater og 
effekt må vi tørre å utfordre oss selv på 
hele behandlingsforløpet – ikke bare 
antallet som får tilbud innledningsvis. 
Fossumkollektivet vil fortsette 
å prioritere oppfølgingen etter 
utskrivelse og ser nå på mulighetene 
for et lavbetjent botilbud som kan 
gi en tryggere overgang for flere av 
brukerne.

Fagrådet takker for gjestfrihet og gode 
faglige diskusjoner.

Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon 
Oslo 16. mars 2017 

Tillater og dy rker forsk jellene
Fagrådet lot seg imponere
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N yansatte Fossumkollektivet fra 1.1.17 – 1.5.17

 Velkommen

Bengtsson, Malin Charlotte
Psykolog på avd. Primæren

Ansatt den 01.01.2017

Bryn, Inger Hedvig
Miljøterapeut på 

avd. Gården
Ansatt den 17.04.2017

Fattah, Sabina
Lege

Ansatt den 19.04.2017

Hansen, Elin Rognerud
Markedskoordinator

Ansatt den 18.01.2017

Kjørlaug, Linn Hege
Medlever på avd. Engskleiva

Ansatt den 01.05.2017

Klungervik, Christian
Medlever på avd. 
Valnesfjord/Bodø

Ansatt den 01.03.2017

Ruusulehto-Sande,  
Anders-Christian

Medlever på avd. Gården
Ansatt den 01.04.2017

Sell, Mona
Medlever på avd. Primæren

Ansatt den 12.01.2017

Spakmo, Mona
Daglig leder

Ansatt den 01.02.2017

Ultvedt, Janne Mustorp
Rådgiver

Ansatt den 01.03.2017
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5 år 
Bergh, Kåre 
Medlever Solvold

Bjerke, Stine 
Medlever Rud

Granvold, Sissel 
Medlever Sørligard

Haug, Svein  
Kjøkkensjef Gården

Jensen, Marit S Torhaug 
Medlever Gården

Johansen, Liv 
Avdelingsleder Rud

Kjeve, Martin 
Nestleder Primæren

Simensen, Malin 
Inntaksmedarbeider

Snekkerhaugen, Monica 
Medlever Solvold

10 år 
Lamø, Kåre Magne 
Vaktmester Sørligard/Solvold

Skar, Britt Nysveen 
Avdelingsleder Sørligard

15 år 

Einevåg, Kurt-Eric Berne 
Medlever Rud

20 år 

Endestad, Gjert Magne 
Teaterinstruktør Gården

Pålhaugen, Sissel 
Lærer på Fossumskolen

Jubilanter blant ansatte 2017

 G ratulerer
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AVDELING RUD
(Melodi: Village People  YMCA)

Nærkis!
Det er et sted du kan gå
Hvis du knarker
Og du ikke har råd
Du kan bo der
Og vente på Godot
Plass på Fossumkollektivet

Ung mann
Du kan slutte med rus
Du kan bo i
Et grått og et rødt hus
Du kan dele
Men ikke bomme bort snus
Her på Fossumkollektivet

It’s fun to stay at the
AVDELING RUD
It’s fun to stay at the
AVDELING RUD
Du kan få deg en vom
Du kan henge med Tom
Du kan nå din personlige bånn

It’s fun to stay at the 
AVDELING RUD
Bortsett fra når det er
AKTIVITETSFORBUD
Ikke rus deg ihjel
På en pose med mel
Du kan dele for egen del

Tekst: 
Johannes Fjeld, Fossumungdom

PÅ LÅVEN SITTER NISSEN  
MED SITT FØRSTETRINN

(Melodi: På låven sitter nissen)

På låven sitter nissen med sitt førstetrinn
Og åpent sinn
Og tilfriskning
Han praktiserer ærlighet og villighet
Og er maktesløs for sin avhengighet
Men julenissen går på hvite knoker
Og han stresser og han loker
Nå burde julenissen ringe sponsor
Og én, to, tre - så er det hvit brikke!

På Aker sitter nissen med sin Basic Text
Og julekjeks
Så smått perpleks
Han skriver på en liste helt til krampa tar’n
Men det e’kke en liste over snille barn
Og han  ringer alle menneskene på lista
Unntatt de som er i kista
Han får sommerjobb på Løkka som barista
Og én, to, tre - så er det tilfriskning!

På låven sitter nissen med sitt førstetrinn
Og åpent sinn
Og tilfriskning
Han smiler og han spiser på litt julebaktst
Julenissen og hans Høyere makt
Han går i Anonyme Narkomane
Sånn som nissen har for vane
Og han fyller alle strømpene med sinnsro
Og én, to, tre - så er det tilfriskning!

Tekst: 
Johannes Fjeld, Fossumungdom


