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Om oss

Fossumkollektivet er en ideell stiftelse
som tilbyr langtids døgnbehandling til
unge rusavhengige. Overordnet mål
for behandling i Fossumkollektivet er
at de unge skal bli i stand til å leve et
selvstendig og meningsfylt liv - uten
avhengighet til rusmidler.
Fossumkollektivet har lang erfaring
med behandling av unge rusavhengige
– den første avdelingen ble etablert
allerede i 1983. I dag har stiftelsen
behandlingsenheter i Østfold (4),
Akershus (2), Hedmark (2) og Nordland
(2), samt egen skole. Administrasjonen
ligger i Spydeberg i Indre Østfold.
Vi behandler begge kjønn, i ulik alder og
med ulik tilleggsproblematikk.
Vi har valgt å spesialisere oss på unge
rusavhengige; de mellom 15 og 30 år.
Alle som kommer til behandling hos oss
har rusrelaterte problemer/avhengighet,
eller samtidig rusavhengighet og psykiske
lidelser (ROP).

Våre verdier
Fossumkollektivets verdigrunnlag beskriver kulturen vår. Verdiene er blitt til
gjennom stiftelsens mangeårige historie. Vi vet hvor vi vil, uten å glemme hvor
vi kommer fra. Det er verdiene våre som driver oss, definerer oss, som er oss.

FELLESSKAP

Alle bidrar! Mangfoldige fellesskap gir rom for deg.
Vi skaper tilhørighet ved å inkludere og involvere.
Tilstedeværelse gir trygghet og kunnskap til å forstå.
«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen
er fremgang. Å arbeide sammen er suksess»

BEVEGELSE

Vi er modige. Vi går nye veier, men samtidig våger vi
å stå rolig. Vi tar initiativ, er nysgjerrige og engasjerte.
Endringer og utfordringer møtes fremoverlent. Idéer
møtes med åpenhet og respekt.
«…. du må bevege deg for å holde balansen…»
Vi bryr oss på ekte. Vi er tilstede og bruker tid. Vi er
oppriktige, åpne, direkte og ærlige i møte med deg.

EKTE

«Det er mulig. På ekte.»

- Sitat hentet fra Fossumungdom i Fossumfilmen

Visst nytter det! Vi er utholdende, tror på endringer og
ser muligheter. Vi tror på at det er mulig.
HÅP

«Jeg trengte noen som bar håpet mitt en stund»
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Veien inn
HVORDAN FÅ PLASS?

Har du, eller noen du kjenner, behov
for rusbehandling?
Du kan ta kontakt med din saksbehandler
eller ruskonsulent, DPS, fastlege eller
psykolog. De skriver en henvisning til en
vurderingsenhet slik at du blir vurdert og
får rett til behandling.
Inntaksteamet i Fossumkollektivet vil så
ta kontakt med deg og din henviser for
å vurdere hvilken avdeling du best kan
nyttiggjøre din behandling på, og når vi
kan tilby deg behandlingsplass.
Vi har avtaler med flere regionale
Helseforetak og Bufdir om behandlings
plasser, og avdelingene hos oss er tilpasset
ulike behandlingsbehov.
Ta gjerne kontakt med inntak
for mer informasjon:
mariann.renshus@fossumkollektivet.no
69 83 31 15
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PÅ YOUTUBE!

Stiftelsen Fossumkollektivet - en kortdokumentar
på 15 minutter! Hovedrolleinnehaverne er unge i
behandling som spiller seg selv.
Filmen er tilgjengelig på YouTube. Skriv
«Fossumkollektivet» i søkefeltet, så finner du den.
På en åpen og ærlig måte viser de unge hvordan
de opplever å være i behandling hos oss; hva som
oppleves utfordrende, uvant, nyttig og utviklende.
Den formidler håp og viser at behandling virker!
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Behandling
I FOSSUMKOLLEKTIVET

Vårt mål er at de som er i behandling hos
oss skal bli i stand til å leve et selvstendig
og meningsfylt liv - uten avhengighet av
rusmidler.

tidspunkt ikke fortsette – samtidig som
man blir redd, eller ikke får til, å leve
uten rusen.
Vi vet dette - og vi kan mye om det.

Behandlingstiden er vanligvis inntil ett år,
men etter individuelle vurderinger kan
denne forlenges. Fossumkollektivet kan
også tilby poliklinisk etterbehandling i
form av oppfølging, veiledning og støtte.
Vårt syn på rusavhengighet

Å leve et liv fylt av rus gjør mennesker
syke - eller «psyke». Noen har vært
«psyke» også før rusen kom inn i bildet.
Psykiske lidelser og rus henger ofte
sammen.
Vi har egne avdelinger for de som sliter
mest med samtidig rusavhengighet og
psykiske lidelser.

Mennesker som har et problem med rus,
tror ofte det er noe feil med dem. At de
er feil.

Behandlingsmetoder

Rusavhengige er ikke et problem – de
har et problem. Avhengighet er en
kronisk og progressiv sykdom, men den
kan behandles. Avhengigheten rammer
uavhengig av kjønn og alder, og kan
oppstå i alle samfunnslag. Man kan på et

Vår behandling er tilpasset målgruppen
og gjenspeiler vårt menneskesyn. Synet
på mennesket som helt og humant. Vi
møter hele deg i Fossumkollektivet. Vi
har en iboende tro på at alle mennesker,
uansett fortid, har muligheten til å leve
et godt og meningsfylt, rusfritt liv.
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I møte med mennesker som er fortvilet
kan man ikke starte med å gi gode råd.
Atferd er mer enn det du ser – det er
drivkrefter bak vi må forstå. Noen har
hemmeligheter de ikke kan dele, og
noen bærer på historier det er vanskelig
å leve med. Det vet vi. Vi viser forståelse
og tålmodighet. Når følelsene er mer i
balanse, kan vi utforske litt. Trene på noe.
Finne ut. Lære.
Men ikke når følelsene er i kaos.
Da skal ansatte fungere som trygge
følelsesdempere. Kun det.
Vi kaller det traumesensitiv rusbehandling.
Alle medlevere i Fossumkollektivet er
utdannet i traumesensitiv rusbehandling.
Våre ansatte bruker samtaleformer
som skaper endring. Vi fremsnakker
det gode og fokuserer ikke bare på det
som ikke fungerer. Alle har ressurser. Vi
må bare finne dem. Dette kaller vi MI
(motiverende intervju).

GRUPPEOPPSKRIFT
1 porsjon ærlighet, blandes
godt med ansvarlighet
2 kopper villighet
4 klyper åpent sinn
1 dl mot
2 ss tøff kjærlighet
0,5 dl selvinnsikt

«Heier på dere i Fossumkollektivet og den jobben dere
gjør. Er evig takknemlig for at
jeg kom akkurat til dere da jeg
trengte det som mest.»
Sagt om Fossumkollektivet

Ofte kan vi oppleve å se verden i svart
eller hvitt og alt eller ingenting. Det kan
oppleves vanskelig å se seg selv og verden
unyansert. Vi kan misforstå eller føle oss
misforstått. I Fossumkollektivet tror vi på
at øvelse i å forstå verden, mennesker
og situasjoner på flere måter gjør livene
våre enklere og bedre. Å lære seg å se
seg selv utenfra, er viktig. Vi kaller det å
mentalisere eller mentalisering.
Tanker, følelser og handlinger. Ofte
henger dette sammen. Tanker, tro og
holdninger hindrer oss noen ganger i å
ha det bra eller å gjøre det bra. Hvorfor
er det slik? Om vi finner ut dette sammen
kan vi kanskje også endre det? Dette har
et navn – kognitiv atferdsterapi.
Brukermedvirkning
Å være i behandling er hardt arbeid
og krever stor egeninnsats. Du må

selv jobbe for å oppnå endring. Din
brukermedvirkning er avgjørende for
å lykkes - gjennom ulike fora har du
mulighet til å påvirke egen hverdag og
behandling. Vi legger til rette for at du
skal lykkes.
Hverdag og aktivitet
For at mennesker skal ha det godt,
trenger de gode relasjoner. Dette
skjer i møte med andre mennesker.
Hverdagen hos oss er lagt opp med
felles matlaging og måltider, felles
morgenmøter, kveldsgrupper, tema
grupper og aktiviteter. Avhengighet
til rusmidler er kanskje først og fremst
en «kontaktsykdom,» med ensomhet,
isolasjon og innestengte følelser som
vanlige symptomer. Det er et mønster
som fellesskap og inkludering kan bryte.
Behandlingen er likevel individuell fordi
bare du er deg. Vi tilrettelegger slik at

du får muligheten til dette. Vi har mange
samtaler med deg om ditt liv og dine mål.
I Fossumkollektivet gir vi deg
utfordringer og nye erfaringer. Du skal
oppleve mestring, utvikling, ta ansvar
og være i bevegelse. Vi har felles
aktiviteter som fotball, yoga, teater,
lydterapi, mindfulness og mye mer.
Avdelingene har ulike tilbud. I løpet av
behandlingsoppholdet kan du være med
på hytteturer, kulturelle arrangementer
og andre minnerike aktiviteter. Et rusfritt
liv blir enklere hvis du har opplevd
mestring og funnet nye, sunne interesser
og aktiviteter som du kan ta med deg
videre i livet.
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Avdelingene
Kollektiv, flokk og fellesskap. Hvorfor
mener vi dette er så viktig? Begrepet
«kollektiv» forteller noe om å stå
sammen – ofte sammen med. Noen
ganger beskriver det menneskets
generelle behov for å ha noen å føle
tilhørighet med i det daglige. Andre
ganger i kriser eller felles utfordringer
der behovet kanskje er å stå midt i
flokken og motta dennes støtte og
beskyttelse.
Mennesker vil alltid trenge mennesker –
og spesielt i behandling av rusavhengighet.

Verdiene og menneskesynet er felles for
hele Stiftelsen Fossumkollektivet. Hver
avdeling er likevel unik. Avdelingene
behandler ulike aldersgrupper - noen
avdelinger er kjønnsdelte, noen er små,
andre litt større. Metodikken som be
nyttes i behandlingen varierer ut fra
avdelingens egenart, men det er likevel
mange fellestrekk.
Kollektiv, flokk og fellesskap
Fossumkollektivets avdelinger er organi
sert som kollektiv. Fellesskapet er den
viktigste arenaen for kontakt, relasjoner,
inkludering, ny læring og trening.
Gjennom daglige rutiner, terapeutiske
grupper, aktiviteter, arbeid og feiringer
av høytider og merkedager, skaper vi
fellesskapet. Rammer, forventninger og
struktur er tydelige og forutsigbare – alle
skal føle seg inkludert og sett hos oss.

Kollektivet lar oss ta vare på flokken
og tilhørigheten - i en tid der vi ofte
kan gå oss vill i en jungel av digitale
valgmuligheter med isolasjon og
ensomhet som konsekvens.

«Ta vare på
flokken din»
- Per Fugelli
Medleverskap
Våre ansatte lever med – og kalles
medlevere. Medleverne jobber og bor på
avdelingen én uke, og har fri påfølgende
uke. Dette sikrer kontinuitet, stabilitet og
forutsigbarhet. Det er krevende å være i
behandling. Å vite at man har de samme
menneskene å forholde seg til over tid,
oppleves som trygt og stabilt.

Vi har alle individuelle behov, men de
fleste behovene vi mennesker har er
påfallende like - uansett hvem vi er. Som
for eksempel behov for støtte, kjærlighet,
nærhet, omsorg, tilhørighet, mestring
og noen å dele med. Unge rusavhengige
trenger fellesskap for å lære seg å tåle
følelser og mestre livet uten å ruse seg.

Du får to faste kontaktpersoner. Disse to
medleverne skal ha et ekstra ansvar for
akkurat deg - annen hver uke.
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Felles i behandlingen på alle
Fossumkollektivets avdelinger:
Gruppeterapi – med delinger, tema
samlinger og undervisning. Hvor store
gruppene er og hvor ofte grupper
holdes, varierer på avdelingene.
Individualsamtaler – du møter regel
messig ansatte til samtaler for å
snakke om det som er viktig for deg
i din behandling; dine relasjoner,
dine følelser, din avhengighet, dine
erfaringer, dine mål, planer og
utfordringer.
Psykoedukasjon - foregår vanligvis
i grupper hvor vi lærer om egen
psykisk helsetilstand, avhengighet
og eventuelle diagnoser. Hvordan
gjenkjenne symptomer på lidelsen?
Hvordan kan vi settes i stand til å
kontrollere disse?
Kartlegging og terapisamtaler med
psykolog, lege eller psykiater.
Familiearbeid – det er helt nødvendig å
involvere sine nærmeste for å lykkes i å
bli, og forbli, rusfri. Familien eller dine
nærmeste trenger også å forstå og
bearbeide, bli sett og få oppfølging.
Det får de av Familieteamet hos oss.

Tilbud om selvhjelpsgrupper (NA/AA)
utenfor Fossumkollektivet. Deltakelse
i selvhjelpsgrupper øker sjansen for
å holde seg rusfri. Du kan fortsette i
selvhjelpsgrupper etter behandlingen.
Bevissthet og opplæring i kosthold og
ernæring - mange rusavhengige kan
ha tillagt seg uvaner forbundet med
kosthold; de får i seg for lite mat og
ofte usunn, næringsfattig mat.
Avdelingene jobber i tverrfaglige team.
Vi har ansatt leger, psykologer, personer
med egen ruserfaring, helsefaglig
utdanning og sosialfaglig utdanning.
Mange ansatte har i tillegg relevante
etterutdanninger/spesialiseringer.

jeg skulle
la deg
være i fred
men jeg tror
egentlig
jeg lot deg være
i uro
- Trygve Skaug.

Kriminalitetsforebyggende arbeid
– innsikt i kriminelle tankemønstre
for å hindre tilbakefall til tidligere
kriminell atferd etter behandling.
Aktiviteter, fysisk trening og friluftsliv – fysisk trening gir bedre rus
behandling. Frisk luft og aktivitet gir
energi og er viktig for å føle seg bra.
Ulike aktiviteter virker samlende, gir
utfordringer og skaper positive minner.
Sosial trening og fokus på livet etter
behandling. Kartlegging og trening på
dagliglivets ferdigheter. Hva snakker
folk sammen om? Hvordan skal jeg
passe inn uten å ruse meg? Dette
krever øvelse og trening, og vi vil
hjelpe deg. Mye skal på plass; nettverk,
ordnet forhold til familie, jobb/
utdanning, personlig økonomi blant
annet.
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Avdeling Gården og avdeling Rud
SPYDEBERG I ØSTFOLD

Avdelingene tilbyr både tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmiddel
problemer (TSB), og behandling etter
barnevernloven for unge i alderen
15-25 år med rus- og atferdsvansker.
Behandlingstiden er inntil ett år, med
mulighet for forlengelse.
Gården har inntil 18 behandlingsplasser
og er kjønnsblandet. Rud har 10
behandlingsplasser og er en ren
gutteavdeling.
Behandlingen på avdelingene tilpasses
individuelt gjennom et fasesystem.
Fasesystemet gir muligheter til å
gjennomføre en individuell prosess,
basert på en gruppeterapeutisk
tilnærming. Fasene har ulike mål, og hver
enkelt jobber med å komme seg videre i
systemet.
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Unge og ansatte tar felles ansvar for
den daglige driften av avdelingene.
Avdelingene praktiserer en fadder
ordning hvor en som har vært i
behandling en stund fungerer som
fadder for en ny. Avdeling Gården har
egne «kollektivråd» som drives av de
unge selv.
Mange går på Fossumskolen med
tilpasset, individuell opplæring.
Tilbud om deltakelse i drama og teater.
Gården har hester på avdelingen.
Bruk av dyr i behandlingen av
rusmisbrukere kan bidra positivt på
en rekke områder. Dyr kan blant
annet være kontaktskapere den første
tiden, skape trivsel, gi opptrening av
ferdigheter som omsorg, kjærlighet
og tillit.

Primæren-avdelingene
DRØBAK OG ÅS I AKERSHUS

Primæren-avdelingene tilbyr tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) for rus
avhengige i alderen 18-30 år i inntil ett
år. Avdelingene er også godkjente for
barnevernsplasseringer.
Primæren-avdelingene har til sammen
inntil 18 behandlingsplasser. Menn og
kvinner behandles i hver sin avdeling.
Vi kaller avdelingene JentePrimæren og
GuttePrimæren.
Gruppeterapi - høy intensitet og
hyppighet – daglige grupper med
varierende temaer.
Trinnjobbing - handler om å innrømme
overfor deg selv at man har et problem,
be om, og være villig til å ta imot,
hjelp, samt være villig til å se de
konsekvenser livsstilen har medført
og å ta ansvar. Det overordnede målet
er å oppleve god livskvalitet uten
rusmidler.
Mindfulness - en form for meditasjon
(oppmerksomt nærvær). Benyttes
blant annet for å redusere stress,
angst og depresjon.

ACT (Acceptance and commitment
therapy) - handler om å leve et mer
meningsfullt liv gjennom å forandre
eget forhold til våre tanker, minner,
kroppslige fornemmelser og følelser,
og å søke handlinger i tråd med våre
verdier.
Reseptiv lydterapi - en form for
(musikk)terapi og et relativt
nytt behandlingsinnslag hos oss.
Behandlingen skjer vanligvis i gruppe,
der deltakerne ligger på yogamatter
og lytter til ulike ur-instrumenter.
Instrumentene har det til felles at de
produserer klang og overtoner som
påvirker kropp og sinn på flere plan.

«Jeg føler en indre ro,
uten bruk av rusmidler,
noe som har vært helt
uaktuelt for meg før»
- Sagt om reseptiv lydterapi
av pasient på Primæren
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Avdeling Nedre Damvei
SPYDEBERG I ØSTFOLD

Behandlingstilbud for aldersgruppen
18 - 25 år. Avdelingen har inntil 20
behandlingsplasser og er kjønns
blandet. Nedre Damvei tilbyr både
tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelproblemer (TSB) og behandling
etter barnevernloven for unge med
rus- og atferdsvansker.

selvstendighet, ansvar, etablering av gode
relasjoner og livet etter behandling.

Siste del av rusbehandlingen kan
gjennomføres i Nedre Damvei. Vi
fortsetter behandlingen som er påbegynt
ved avdelingen du kom fra, men denne
fasen av behandlingen har fokus på å
mestre det å «stå på egne ben», dvs.

Primært er Nedre Damvei en avdeling for
de som kommer direkte fra behandling
ved en av Fossumkollektivets øvrige
avdelinger, men inntak er åpent også for
de som har vært i behandling utenfor
Fossumkollektivet.

I den aller siste del av behandlingen,
kan du bo i en av Fossumkollektivets
trenings-/overgangsleiligheter i nær
miljøet. Her er det tilgang på ansatte
døgnet rundt ved behov.

«Takk til Fossum
for at jeg er den
jeg er i dag og for
at jeg har tre barn
og familie»
- Tidligere Fossum-ungdom
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Avdeling Solvold og avdeling Sørligard
HAMAR OG STANGE PÅ HEDMARK

Behandlingstilbud for aldersgruppen
15-25 år i inntil ett år. Avdelingen
tilbyr både tverrfaglig spesialisert
behandling (TSB), og behandling etter
barnevernloven for unge med rusmisbruk
og atferdsvansker.
Avdelingene gir et spesielt behandlings
tilbud for unge med samtidig rus
avhengighet og psykiske lidelser (ROP).
De psykiske problemene kan blant
annet være depresjoner, angstlidelser,
ADHD, personlighetsforstyrrelser og/eller
spiseforstyrrelser.
Solvold er en ren jenteavdeling med
behandlingstilbud til inntil åtte jenter.
Sørligard er en ren gutteavdeling med
plass til inntil ti gutter.
Solvold og Sørligard tilbyr gruppe
behandling med inntil 10 pasienter,
med mulighet til å lage mindre grupper.
Samtidig får den enkelte et individuelt
tilpasset behandlingsopplegg, utfra
kartlegging/utredning. Avdelingene har
forsterket kompetanse innen psykisk
helsevern.

Aktiv jobbing med rusavhengigheten
- individuelt og i gruppe.
Jobbing med aggresjonskontroll hvor
vi ser på aggresjon som et symptom
og en mestringsstrategi. Vi har derfor
fokus på traumeperspektivet.
Unge og ansatte har et felles ansvar
for driften av avdelingene.
Mange går på Fossumskolen
- individuell, tilpasset opplæring.
Det gjøres forberedelser til videre
skolegang og/eller søkes etter
praksisplass i nærmiljøet.
Stort fokus på psykiske helse med
omfattende kartlegging, utregning
og oppfølging.
Fokus på kost, ernæring og fysisk
aktivitet inntil 4 ganger i uken.
Mulighet for friluftsliv, turer og lek.
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Avdelingene Valnesfjord
VALNESFJORD OG BODØ I NORDLAND

Avdelingene tilbyr tverrfaglig spesialisert rus
behandling (TSB) for rusavhengige i alderen
18-30 år. Behandlingstiden er seks, ni eller
tolv måneder, med mulighet for forlengelse.
Avdelingene har til sammen inntil 15 behandlings
plasser og er kjønnsdelt; det vil si at menn og
kvinner behandles på hver sin avdeling.
Aktiv bruk av natur og omgivelser til aktiviteter
Gruppeterapi - høy intensitet og hyppighet
– daglige grupper med varierende temaer
Trinnjobbing - handler om å innrømme overfor
deg selv at du har et problem, be om, og være
villig til å ta imot, hjelp, være villig til å se de
konsekvenser livsstilen har medført og å ta
ansvar. Det overordnede målet er å oppleve
god livskvalitet uten rusmidler.

14

Avdeling Engskleiva
SKIPTVET I ØSTFOLD

Engskleiva har et spisset tilbud til unge
med behov for rusbehandling i særlig
liten gruppe på tre-fem personer.
Avdelingen tilbyr rusbehandling etter
barnevernloven til aldersgruppen
15-25 år med rusmisbruk og atferds
vansker.
Tilbudet på Engskleiva er særlig
individuelt tilpasset. Praktiseringen
av medleverskapet, traumesensitiv
tilnærming, personalets kompetanse,
det fysiske miljøet, rammene, strukturen
og kontinuiteten, er spesielt tilpasset
målgruppen. Vi har lang erfaring med
målgruppen. Kognisjonsvansker hos de
unge har ofte utviklet seg som følge
av omsorgssvikt, vold og/eller traumer,
og det er viktig å skape et så trygt og
forutsigbart miljø som mulig for de som
kommer i behandling her.

Særlig tilrettelagt gruppeterapi med
varierende tema i små grupper.
Tett individuell oppfølging.
Fossumskolen - tilpasset skole med
individuell opplæring. Vi jobber også
for å gjenoppbygge en god relasjon
til skole og med å finne motivasjon og
ressurser.
Kreativ utfoldelse - skapende
aktiviteter kan gi mestringsfølelse
og fungere positivt som et ledd i
behandlingen. Aktivitetene kan
ha stor verdi i seg selv, samt bidra
til at deltakerne gjør erfaringer
som kan være nyttige for dem i
behandlingsprosessen.
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Fossumskolen
TILPASSET OPPLÆRING

Mange som kommer til Fossumkollektivet
har startet på videregående skole flere
ganger, men har ofte sluttet etter kort
tid. Vi opplever at de aller fleste elevene
som går på Fossumskolen, klarer å
gjennomføre skolegangen.
Negative erfaringer fra tidligere
skolegang er vanlig blant elevene våre.
Den viktigste jobben vi gjør, er å bidra til
å gjenoppbygge en god relasjon til skole,
styrke selvfølelsen og motivere til videre
skolegang.

Vi jobber også med å:
skape et inkluderende og trygt
sosialt miljø hvor elevene trives
gi undervisning basert på den enkeltes
evner og behov – tilrettelegge
legge forholdene til rette for at
elevene skal få maksimal mulighet
til å nyttiggjøre seg det ordinære
skolesystemet eller komme seg ut i
yrkeslivet
Tilrettelegging
Skolen tar utgangspunkt i den enkelte
elevs læremessige forutsetninger og
tilpasser opplæringstilbudet deretter. Vi
kartlegger skolehistorie og ferdigheter.
I forberedelsene til videregående skole
driver Fossumskolen rådgivning om valg
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av utdanningsprogram/linje. Elevene får
hjelp til å innhente skolepapirer og å
søke seg inn. Fossumskolen legger også
til rette for at elevene kan gå opp til
privatisteksamen.
De som bor på avdelingene i Spydeberg
og som har begynt på videregående
skole, får støtteundervisning fra
Fossumskolen to kvelder i uken.
Beliggenhet
Fossumskolen er lokalisert på avdeling
Gården og gir et tilbud til de som bor på
avdelingene i Spydeberg. Undervisningen
ved avdelingene Solvold og Sørligard
foregår på disse respektive avdelingene.
Ansvaret for undervisningen her,
tilligger Storhamar videregående skole i
Hedmark fylke. Avdeling Engskleiva har
undervisning på avdelingen.

Avduking av Café Fossums skilt med logo på åpningsdagen.

Café Fossum
ARBEIDSTRENING

Høsten 2018 startet Fossumkollektivet
café i Spydeberg. En ekte café med ekte
kunder. Idéen bak Café Fossum er at de
unge som er interessert i salg, service og
servering skal kunne ha arbeidspraksis i
caféen i siste del av behandlingsforløpet
sitt.
I caféen gis opplæring i blant annet
kundebehandling, matlaging, barista
kunst, kassabetjening og hygiene.
Dette gir god trening i sosiale ferdigheter
og et innblikk i arbeidslivets krav og
forventninger.

Fol g o
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Det er et mål at de som jobber her skal
kjenne på mestringsfølelse, trygghet,
ansvar, selvstendighet og samarbeid.
I tillegg får de selvsagt med seg attest
etter endt praksisperiode, som kan være
verdifullt for videre jobbsøk.
Velkommen til caféen vår!
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MOT
Du som er så redd,
er den modigste
av oss alle.

Brobyggeren
TILBAKEFALLSFOREBYGGING OG
FORBEREDELSE TIL EN SELVSTENDIG TILVÆRELSE

Den første tiden etter utskrivelse fra
døgnbehandling er sårbar. Det er ofte da
mange overdosedødsfall skjer. Hvordan
kan man «bygge en bro» mellom
behandlingssituasjonen og en mer
selvstendig tilværelse?
Ettervernstilbudet fra kommunene, NAV
og det øvrige hjelpeapparatet er sterkt
varierende med hensyn til omfang og
kvalitet. Med midler fra Helsedirektoratet
fikk vi muligheten til å etablere
Brobyggeren; et tilbakefallsforebyggende
prosjekt som skal bidra til å gjøre
overgangen fra behandling til selvstendig
tilværelse smidigere.
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Det lille du tør
hadde vi aldri turt,
om vi var like redde.
- Trygve Skaug.

Prosjektet

For hvem?

Brobyggeren har en kapasitet på inntil
18 personer fordelt på flere lokasjoner
i Oslo og Akershus. Det å skulle ut i
egen leilighet helt alene kan for mange
oppleves som utrygt. Vi har derfor troen
på at en videreføring av en type kollektiv;
dette er en kjent og trygg boform fra den
ordinære behandlingen.

Vurdering av hvem som kan nyttiggjøre
seg tilbudet, gjøres i god tid før
avslutning av døgnbehandling på
Fossumkollektivet.

Det tilbys døgn-, dag- og enkelt
aktiviteter i Brobyggeren. Innhold
og lengde vurderes individuelt. Alle
deltakere har egen plan med tiltak og
mål som evalueres jevnlig. Deltakerne
får hjelp, støtte og veiledning opp
mot hjelpeapparatet, bistand til å søke
utdanning eller arbeid, støtte opp mot ny
bolig på etableringssted m.m.

Prosjektet vil prioritere de som anses
som «gjengangere i systemet», og som
ikke har lyktes i overgangen mellom
behandling og hjemkommune tidligere.
Alle deltakere må selv ha et oppriktig
ønske om deltakelse i prosjektet.
Deltakere overføres direkte - uten
opphold - fra avdeling til prosjektet.
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Tilbud til pårørende
FAMILIE- OG PÅRØRENDEARBEID
Alle som utvikler avhengighet til rus, vil
påføre sine nærmeste store belastninger.
Hele familien blir skadelidende. For at
den rusavhengige skal lykkes i å bli og
forbli rusfri, trenger de å involvere sine
nærmeste.

Bildet: Denne flotte tatoveringen sitter på
en mammas arm. Hun sier den symboliserer
en mamma på egne bein, og takker familie
arbeidet i Fossumkollektivet for det.

Vil du vite mer?
Kontakt leder for familieog pårørendearbeidet:
tor.magne.bakke@fossumkollektivet.no

Å ha et rusproblem er vondt - også for
de som omgås den rusavhengige. Mange
kjenner på skam, store bekymringer,
maktesløshet og fortvilelse. Noen er i stor
grad medavhengige og har ikke lengre et
eget liv å leve.
Noen ganger er det nødvendig å
reparere familierelasjoner. Familien

eller pårørende trenger å forstå,
bearbeide og etablere en «ny» relasjon
til sin sønn/datter/bror/søster uten dens
rusavhengighet.
Familieteamet hos oss tilbyr de nær
stående en mulighet til å involveres
i, og gjennomgå, noen av de samme
prosessene som den rusavhengige
gjennomgår. Dette gjelder både foreldre,
søsken og eventuelt andre som måtte stå
den rusavhengige nær. Fossumkollektivet
er av de fremste i landet på familieog pårørendearbeid. Oppfølgingen
er omfattende, og vi tilbyr flere
treffpunkter årlig.

«Familiearbeidet på Fossum er omfattende.
Det har resultert i at mannen min og jeg
har fått et nettverk av andre som er, eller
har vært, i samme situasjon som oss»
Sagt av pårørende
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Krimarbeid
KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG ENDRING
Vår erfaring tilsier at det er svært viktig
å jobbe både med rusavhengigheten og
den kriminelle livsstilen dersom man skal
lykkes som rusfri og lovlydig etter endt
behandling.
Mange som kommer til oss har,
sammen med rus, utviklet en kriminell
livsstil. Ingen er født kriminelle – vi
lærer oss å tenke kriminelt, vi utvikler
kriminelle tankemønstre. Å bli rusfri
samtidig som du beholder de kriminelle
handlingsmønstrene, er å gi seg selv
dårlige odds.
Nettopp derfor inngår kriminalitetsarbeid
som en del av behandlingen i
Fossumkollektivet. Vi har et helt team
som er utdannet og sertifiserte i akkurat
dette.
De unge som har behov for det, får tilbud
om deltakelse i et unikt og anerkjent
krimprogram.

Krimprogrammet
Vi kartlegger de unge gjennom det vi
kaller PIKT-test (Psykologisk Invertering
av Kriminelle Tankemønstre).
Via 80 spørsmål belyser testen ulike
faktorer rundt den enkeltes holdninger
til kriminalitet gjennom et kriminelt
tankemønster.
Resultatet av testen danner grunnlaget
for hvem som blir invitert med på
krimkurs/krimprogrammet i regi av
Fossumkollektivet.

«Jeg har et valg, og er
selv ansvarlig for mine
valg og handlinger»

Etter krimprogrammet vil deltakerne
blant annet sitte igjen med kunnskap
om, og forståelse av, egne kriminelle
tankemønstre og hvordan man kan endre
den kriminelle livsstilen.
Krimprogrammet gjør også at man
lettere klarer å identifisere potensielle
risikosituasjoner for å begå ny kriminalitet,
og deltakerne har startet en prosess som
har til hensikt å skape aksept for egen
fortid og håp for en bedre framtid.
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Fossumteateret
- EN ÅRLIG TEATERFORESTILLING
Hver høst siden 1996 har
Fossumkollektivet satt opp teater
forestilling. Teateret brukes som en
bevisst del av behandlingsterapien.
Gjennom teateret opplever de
unge mestringsfølelse og glede, de
øver på samarbeid, tålmodighet og
stressmestring.
Premieren er lukket og spilles kun for
familie/pårørende. Skolene i nærmiljøet
blir invitert til andre forestillinger,
i tillegg er teateret populært blant
barnefamilier i nærmiljøet.
Flere titalls unge er med hvert år, enten
på eller bak scenen. De øver intenst
før premieren og lager alle rekvisitter
selv. Mange er med som skuespillere,
noen som dansere, andre som band
medlemmer, lyd/lys eller sminke.
Hvert år er vi vitne til modige unge
mennesker som viser hvilke ressurser de
har i seg og gjør en formidabel innsats.
Tilbudet gjelder først og fremst ungdom
som bor på en av avdelingene i Østfold.
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Hennes tid på Fossumkollektivet nærmer
seg slutten. I dag skrev hun leiekontrakt
på egen leilighet, og hentet møbler hun
har skaffet via finn.no.
Et nytt liv venter!

Postadresse
Stiftelsen Fossumkollektivet
Postboks 173
1804 Spydeberg
Org.nr. 971474483

Telefon
69 83 31 00

E-post
post@fossumkollektivet.no

Inntaksteamet
69 83 31 15

Nettsted
www.fossumkollektivet.no

