
«Kan dem taKKe seg selv..?»
Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold?

Prosjektleder og forfatter: 
Vibeke Aanerød





Innhold

2 
 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 3 

Mål for prosjektet .................................................................................................................................... 3 

Sammendrag ........................................................................................................................................... 4 

Bakgrunnen for prosjektet ...................................................................................................................... 5 

Målgruppe ............................................................................................................................................... 6 

Kvinner i aktiv rus ................................................................................................................................ 6 

Holdninger til målgruppen .................................................................................................................. 6 

«Den lille jenta»................................................................................................................................... 7 

Et krisesentertilbud -  hva er det? ........................................................................................................... 8 

Definisjoner ............................................................................................................................................. 9 

Vold ..................................................................................................................................................... 9 

Nær relasjon ...................................................................................................................................... 10 

Utsettes kvinnen i målgruppen for vold i nær relasjon? ................................................................... 10 

Hvordan er situasjonen i Østfold? ......................................................................................................... 11 

Utne camping .................................................................................................................................... 12 

Forebyggende aspekt ............................................................................................................................ 12 

Hvilke tilbud finnes i Østfold til den delen av målgruppen som ønsker å bli rusfri? ............................ 13 

Behandlingsinstitusjoner ................................................................................................................... 13 

Hvilke tilbud finnes i Østfold til den delen av målgruppen som ikke ønsker å bli rusfri? ................. 14 

Hvordan ser det ut i resten av landet? .............................................................................................. 14 

Dilemmaer ......................................................................................................................................... 14 

Ulike modeller med drøftinger .............................................................................................................. 15 

Brukermedvirkning ............................................................................................................................ 17 

Samarbeidsavtaler ............................................................................................................................. 17 

Oppsummering ...................................................................................................................................... 18 

Veien videre ........................................................................................................................................... 19 

Prosjektorganisasjon ............................................................................................................................. 19 

Vedlegg .................................................................................................................................................. 20 

Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen i Østfold ........................................................................................ 20 

Vedlegg 2: Innspill fra ulike tiltak og instanser .................................................................................. 24 

Vedlegg 3: Innspill fra fagpersoner og kommuneledelse til prosjektet ............................................ 31 

Vedlegg 4: Status/framdrift i prosjektet pr 19.12.14. ....................................................................... 34 

Vedlegg 5: Spørsmål og svar - beboere på Thereses hus .................................................................. 36 

4

4

5

6

7

7

7

8

9

10

10

11

11

12

13

14

15

15

16

17

17

18

20

21

22

23

23

24

24

27

33

36

39



4

Jeg vil nå introdusere dere til en jobb jeg har gjort i høst. Den er gjort på vegne av de 5 krisesentrene 
som finnes i Østfold, og det er Justisdepartementet som har betalt lønnen min. Målet med denne  
jobben har vært å gjennomføre et forprosjekt, for å se på hvordan situasjonen er i Østfold for å innfri 
krav i Krisesenterloven som kom i 2010, med fokus på kvinner i aktiv rus.

Jeg har tatt utgangspunkt i at du som leser dette, er en vanlig innbygger som meg. Og at du ikke har 
noen forkunnskap om Krisesenterloven eller hva den innebærer for målgruppen. Jeg skal presentere 
bakgrunnen for prosjektet, målgruppen, hva loven pålegger alle kommuner å ivareta, slik at det blir 
mest mulig forståelig for lesere uten forhåndskunnskap om emnet. Videre har jeg tenkt at rapporten 
ikke skal bli så lang at du sovner når du leser den. For jeg syns at det jeg har på hjertet er så viktig, at 
det ikke må bli borte i alle mulige andre saksdokumenter. Derfor kommer jeg til å skrive jeg og du, og 
jeg kommer til å ha med innspill som kanskje gjør litt vondt i hjertet å lese. 

Jeg er utdannet barnevernspedagog fra 1991, og har jobbet mest med barne- og ungdomspsykiatri,  
ungdomshjem, og de siste 6,5 årene om saksbehandler i barneverntjenesten. Min erfaring fra 
krisesenter og rustjenesten var at jeg hadde samarbeidet med et krisesenter i Follo da jeg var ansatt 
i barneverntjenesten, og jeg hadde samarbeidet litt med rustjenesten. Da jeg gikk i gang med dette 
prosjektet, var det med begrenset kunnskap om det prosjektet handler om. Og akkurat det tror jeg har 
vært en styrke og en fordel.

Læringskurven denne høsten har vært bratt. Jeg startet 20 august, og skal være ferdig innen 20 januar, 
dvs 60% stilling i 5 mnd. Så kan man stille spørsmål med hva som er mulig å få til på den tiden,  
innenfor de rammene, og det er det jeg skal presentere her. Jeg tar med noen ord om rammene for 
prosjektet, sånn at du som leser vet hva jeg har hatt av tid. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til rapporten. Jeg har opplevd en stor 
raushet på å dele fagkunnskap og å komme med innspill og dilemmaer. Særlig de tre tiltakene  
Thereses hus, Heidrunsenteret og Babettes hus som har krisesentertilbud til målgruppen har vært 
gode samarbeidspartnere.

mål for prosjeKtet
Prosjektet har hatt som mål å utrede ulike modeller for å forbygge vold mot kvinner i aktiv rus slik 
at krisesenterloven blir ivaretatt. Målet er videre at rapporten vil gi kommunene et utgangspunkt for 
videre drøftinger i forbindelse med å gi tilbud til denne sårbare gruppen. 
I rapporten vil jeg:
• Definere målgruppen 
• Se på krisesenterloven opp mot målgruppen
• Kartlegge dagens situasjon i Østfold
• Drøfte dilemmaer
• Presentere ulike modeller 

Jeg har brukt tre innfallsvinkler i prosjektarbeidet. Jeg har hatt som mål å snakke med flest mulig som 
kjenner til målgruppen, på flest mulige arenaer, både i Østfold og på andre steder i landet. Det er dette 
jeg har brukt mest tid på. Vi du ha en rask oversikt over dette, så ta en titt på vedlegg 4. 
Den andre innfallsvinkelen er at jeg har gjennomført en spørreundersøkelse i alle Østfoldkommunene, 
og som alle har svart på, vedlegg 1. Det siste jeg har gjort er å sette meg inn i en del faglitteratur og lov-
verk som er aktuelt for prosjektet, se vedlagt litteraturliste.

Innledning:
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Bakgrunnen for prosjektet er at de ordinære 
krisesentrene ikke kan ta imot kvinner i aktiv 
rus, da de ofte har en adferd som kan virke både 
skremmende og truende på mødre og barn som 
allerede er på krisesentrene. 

Det er mer regelen enn unntaket at kvinner som 
er rusavhengige utsettes for trusler, vold og  
overgrep. Volden og voldtektene er nærmest 
«usynlig», og kvinnene selv omtaler det nesten 
som en hverdagslig ting, noe som hører med til 
miljøet de befinner seg i. Det som har mye fokus 
er rusen. Det å få hjelp settes det ofte vilkår til, 
nemlig at man må ønske å bli rusfri. Det er nesten 
ingen som anmelder volden, og mørketallene er 
store. 

Ingen av Østfolds kommuner ser i dag ut til å 
følge Krisesenterloven med tanke på å gi mål-
gruppen et krisesentertilbud eller tilsvarende.  
Denne påstanden fremkommer etter en spørre-
undersøkelse som ble besvart av fagpersoner i 
Østfold. Hele spørreundersøkelsen, og alle  
kommunenes svar blir presentert i sin helhet i 
vedlegg 1. I hovedtrekk ga undersøkelsen disse 
svarene:

I Østfold er det 137 kvinner i aktiv rus som  
opplever vold i nære relasjoner. Det presiserer fra 
et flertall av kommunene at det er store mørke-
tall. Kvinnene varierer stort i alder, fra 17 til 60 
år, med hovedvekt 35-40 år. Kvinnene tilbys 
midlertidig bolig, noe jeg har skjønt at i stor grad 
betyr en campinghytte. Noen tilbys kommunale 
boliger. Det er ca 25 uten fast bolig. Kvinnene 
tilbys oppfølging og veiledning, og evt.  
rusbehandling for de som ønsker det. De fleste 
kommunene foreslår et eget krisesentertilbud, 
med god kompetanse på rus og vold, med kort vei 
til avrusning.

Som nevnt over kom det frem at enkelte av 
Østfolds kommuner tilbyr voldsutsatte kvinner i 
aktiv rus midlertidig bolig på bl.a. Utne camping. 
Det ser ut til at det er en svært betenkelig praksis, 
også for andre sårbare grupper. Jeg vil med en 
gang understreke og tydeliggjøre at det ikke er 
eieren av Utne camping jeg er kritisk til. Jeg er 

kritisk til at kommunene gir et slikt tilbud. Dette 
beskriver jeg nærmere på s. 13. 

Det er kun tre kommuner i Norge som har et 
krisesentertilbud til målgruppen, og det er Oslo, 
Trondheim og Kristiansand. Jeg har besøkt alle 
tre stedene. De er organisert noe ulikt, og det er 
en del dilemmaer knyttet til driften av et krise-
sentertilbud til målgruppen. De andre  
kommunene ser ut til å løse det relativt likt som i 
Østfold.

Under utformingen av et tilbud til målgruppen 
må det tas stilling til ulike dilemmaer:
• «Tillate» eller «tilrettelegge» for rus, eller ha 
det rusfritt inne på krisesentret? Dette opplever 
jeg som det største dilemmaet, og det som setter 
mest følelser i sving, og engasjerer mest hos de 
jeg snakket med.
• Bør det ligge en krisesentertankegang eller en 
«rustankegang» i bunn?
• Hjelp til selvhjelp kontra omsorg, hjelp, tilrette-
legging.
• Hvor stor grad av brukermedvirkning, kontra 
«ekspertvelde»
• Hva slags type kompetanse personalet bør ha, 
henger sammen med hvilken plattform som ligger 
i bunn.
Et hjelpetilbud til voldsutsatte kvinner i aktiv rus 
kan organiseres på ulike måter, jeg har valgt å 
drøfte følgende modeller:

1. Eget tiltak, dvs et nytt bygg skreddersydd for 
målgruppen
2. Legger tilbudet til ett eksisterende krisesenter 
og tilfører dette krisesenteret fagkompetanse og 
bygningsmessige tilpasninger.
3. Legge tilbudet til eksisterende rusinstitusjon 
hvor krisesenteret følger opp volds- 
problematikken
4. Østfolds fem krisesentre får alle tilført rusfaglig 
kompetanse og bygningsmassen tilpasses. 

Drøftinger og kostnadsberegninger finnes i eget 
kapittel.  Det kan se ut som om modell 2 kan være 
et godt alternativ da både fagkompetansen  
utnyttes godt og at dette kostnadsmessig blir  
billigere enn et eget tilbud. 

sammendrag:
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BaKgrunnen for prosjeKtet
I 2010 kom Krisesenterloven som sier at alle som opplever vold i nære relasjoner har rett til et 
krisesentertilbud. Dette er den første loven som sier noe om hvordan krisesentrene skal drives, og 
hvilken rett mennesker som opplever vold i nære relasjoner har. Jeg skal etter hvert beskrive hva et 
krisesenter er, og hva som ligger i et krisesentertilbud, sånn at du og jeg vet det samme når du leser 
videre. Jeg skal også si noe om ulike typer vold, og hvordan «nær relasjon» defineres. Også skal jeg 
presentere målgruppen for prosjektet.

Frem til 2010 var det kun kvinner og deres barn som hadde hatt et krisesentertilbud. Denne loven 
åpnet også opp for at det kom på plass et krisesentertilbud til menn og deres barn i de fleste kom-
muner. Men kvinner i aktiv rus står uten tilbud. Dette erfarer de ansatte på Krisesentrene som ikke har 
noe egnet sted å sende kvinnene til, det kommer frem i spørreundersøkelsen, og i samtaler med ulike 
instanser og personer som kjenner målgruppen. 

Da jeg kom til intervju ble jeg presentert for en problemstilling som jeg ikke hadde tenkt over før. Alle 
som opplever vold i nære relasjoner har rett til et krisesentertilbud. Frem til 2010 var det kvinner og 
deres barn som hadde hatt et slikt tilbud, men etter 2010 ble det opprettet krisesentertilbud til menn 
og deres barn også. 

Så kommer det et stor men. Det er noen kvinner som opplever vold i nære relasjoner som ikke kan 
være på de vanlige krisesentrene. Grunnen til det er at de ruser seg, og har en atferd som kan oppleves 
som både truende, skremmende og belastende for de kvinnene og barna som bor der og som selv er 
i krise. Alle jeg har snakket med i løpet av høsten er enige i at det ikke er forenelig å ha rusede men-
nesker sammen med kvinner og barn som allerede er i en sårbar og utsatt situasjon. De som jobber 
ved krisesentrene i Østfold opplever flere ganger i løpet av et år at de må avvise kvinner som kommer 
til dem fordi de ruser seg og har en atferd som gjør at de ikke kan være på krisesentret. Når dette skjer 
har ikke krisesentrene noe sted de kan henvise kvinnene til, hvor de vil få hjelp, beskyttelse og omsorg. 
Det er bakgrunnen for prosjektet.

Alle kvinner har rett til å bli møtt med respekt, av kompetent personale og med riktig hjelp. Dette 
står beskrevet i Krisesenterloven, og jeg går nøye gjennom dette i selve rapporten. Jeg har i løpet av 
prosjektet snakket med tidligere rusavhengige, og de legger vekt på verdighet og respekt. Thereses hus 
i Oslo har på vegne av meg gjort en spørreundersøkelse blant sine beboere, som alle er kvinner i aktiv 
rus. De vektlegger det samme, møt oss med respekt. 

Det understreker mange av kommunene i spørreundersøkelsen. Vold mot kvinner er brudd både på 
Menneskerettighetene (1957), Kvinnekonvensjonen (1981) og Straffeloven § 219.  
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KvInner I aKtIv rus
Målgruppen er kvinner i aktiv rus, og det er den 
betegnelsen jeg vil bruke videre i denne  
rapporten. Som jeg skrev over er det atferden 
deres som gjør det problematisk å kunne benytte 
eksisterende krisesentertilbud. Grunnen til at jeg 
presiserer dette, er at det finnes antagelig kvinner 
som ruser seg på krisesentrene rundt omkring i 
landet, men som har en akseptabel adferd. Eller 
at kvinnene er ruset på legale midler, foreskrevet 
av lege. 

Problemet oppstår når kvinnene ruser seg 
slik at adferden ikke er forenelig med å bo i et 
bofellesskap og at de samtidig gir uttrykk for at 
de ikke ønsker å slutte og ruse seg. Et ordinært 
krisesenter har verken kompetanse eller  
bemanning til å håndtere dette.

HoldnInger tIl målgruppen
Så kan man spørre: «kan de ikke bare slutte å 
ruse seg? Det finnes hjelp å få hvis man bare vil, 
hvorfor skal vi bruker penger på denne gruppen, 
de har bare seg selv å takke. Slutt å rus deg, få deg 
en jobb og bidra i samfunnet». Vi sier det kanskje 
ikke så høyt, men tanken slår oss.

Så hva kjennetegner målgruppen? Hva har de av 
oppvekst, erfaringer og «bagasje» i ryggsekken?

Vi er mange som har fått med oss høstens fokus 
på barn som utsettes for vold. Det er skrevet mye 
om omfanget i Norge, om alle som ikke melder 
ifra, om skadevirkninger av vold og hva det kan 
føre til av problemer i voksen alder. Både politi og 
leger forteller grufulle historier om spebarn som 
er ristet så kraftig at de får store hodeskader, om 
barn som har knuste ribbein, og ansatte ved 

Barnehuset forteller om barn som må bære på 
store hemmeligheter om både seksuelle overgrep 
og mishandling. Kvinnene i aktiv rus vil kunne 
fortelle deg omtrent helt like historier. Særlig de 
med mye vold, seksuelle overgrep og  
mishandling i ryggsekken, at de ikke makter 
tanken på et rusfritt liv. 

Regjeringens tiltaksplan (2014-2017) for å 
bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og 
ungdom heter «En god barndom varer livet ut». 
For målgruppen i dette prosjektet tror jeg man 
kan si at «en vond barndom kan varelivet ut». 
Kvinnene i aktiv rus har vært små barn. Mange av 
kvinnene har de samme historiene fra sin barn-
dom som det skrives om i media i disse dager.

Skam er et ord som går igjen når jeg snakker med 
folk som jobber med målgruppen. Jeg har forsøkt 
å få snakket med kvinnene, men det viser seg 
å ikke være så lett. Mange er så skamfulle over 
livet de lever, at de ikke orker å snakke med en 
fremmed om det.  Vi har alle noe i livet vårt vi 
skammer oss over. Og nå vil jeg gi deg som leser 
en liten oppgave. Bruk 10 sekunder til å tenk på 
noe du føler skam for. Kjenn litt på følelsen, og 
finn ut hvor mange du har snakket med om det du 
skammer deg for. Antagelig ikke så mange. Livet 
kvinnene har levd har ofte medført at de har gjort 
fæle ting mot de de er aller mest glad i, og som er 
viktigst for dem. Flere har mistet omsorgen for 
egne barn, og i ruset tilstand har de vært med på 
handlinger de skammer seg over. Som jeg skrev 
over har mange fra vår målgruppe har vært utsatt 
for vold, seksuelt misbruk og mishandling av ulik 
grad som små barn. Dette vet vi at også er  
forbudet med skam.  Og dette gir konsekvenser 
som voksne. 

målgruppe
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Jeg skal nå gjengi deler av en tekst som en kvinne ved Tyrili har skrevet. Jeg har fått tillatelse til å 
bruke teksten i rapporten:

«den lIlle jenta» 
Ei lita jente blei født en sommer dag i 1997. Født uviten, uviten om hva som ventet. Hun vokste opp 
med mye ensomhet, ensomhet for alle rundt henne syntes hun var veldig selvstendig. Sannheten er at 
hun lærte seg å ikke trenge noen andre, noen andre glemte å gi henne den tryggheten og omsorgen hun 
trengte. ( ) Hun begynte med røyken, før det fort blei alkoholen og hasjen. Alkoholen var ikke hennes 
greie, hennes greie var hasjen og hun holdt fast i den. Den holdt fort fast i henne også. Noen andre så 
det som skjedde med henne, men ville ikke se det. De prøvde mye, men hun fikk jo oppmerksomhet 
og det var jo alt hun ville. Den lille jenta snublet fort, hun ble bare dratt lenger ned. Rusen tok over 
det som ingen så, hvordan skal hun huske det hun ikke vet. ( ) Det førte med seg en redsel, en redsel 
om å dø. Hun ville ikke dø, men hun orket ikke mer. Orket ikke mer av det vonde. ( ) Hvor vondt det 
faktisk var å ikke klare å si nei, å si nei når han tok der han aldri skulle tatt. Hvor vondt det faktisk var 
når hennes nei ble et ja. Alt ble bare vondere, vondere å leve med. Hun ba hver kveld om å dø, dø vekk 
fra alle disse minnene. Minnene om sinne, hat og selvbildet hennes, det gjorde at hun begynte å skylde 
på seg selv. Skylde på seg selv for at hun ikke klarte å si nei, si nei når hun lå der å kjente hans hånd. 
Kjente den var på vei til å gjøre, gjøre noe hun aldri ville blitt med på. Hun var så redd for hun ville 
ikke dette. ( ) Rusen begynte å dytte henne, den lille jenta falt. Sårene ble større og arrene ble flere, 
men hun kjente ingen smerte. Det hun ikke så ble verre, rusen sparket henne hardt. Alt ble bare mørkt, 
hun tenkte ikke lenger. Å gi opp var en tanke som ofte kom innom den lille jenta. Tanken ble større, 
hun ville ikke mer.

Hun ba hver kveld om å dø, dø vekk fra alle disse  
minnene. minnene om sinne, hat og selvbildet hennes, 
det gjorde at hun begynte å skylde på seg selv. 

“
“
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I Sverige er det gjort en studie: «Mobilisering mot 
narkotika». Der fremkommer det at så mye som 
20% av både kvinner og menn i aktiv rus utsettes 
for vold og overgrep fra profesjonelle personer, 
for eksempel: behandlingspersonalet, politi og 
vektere. Kvinnene har mange ganger ikke noen 
steder å ta veien, ettersom ingen skjermede  
boenheter som krisesenter eller tilsvarende, tar 
imot kvinner i aktiv rus. Kvinnen sees ikke først 
og fremst på som et offer for vold eller voldtekt, 
men som rusavhenging, eller misbruker.  
Kvinnenes mistro mot myndigheter og  
omgivelser og redselen for ikke å bli trodd er 
tydelig hos målgruppen. RIO forteller at politiet 
ikke er noen trygghetsfaktor for mange av  
kvinnene. De har opplevd overgrep på glattcelle, 
og har ofte liten eller ingen tillit til politiet.  
Kvinner i aktiv rus er ikke det «perfekte» bildet 
på et voldsoffer. I Østfold har vi relativt nylig hatt 
en sak hvor en politimann ble dømt for nettopp 
seksuelle overgrep mot unge kvinner. Så tallene 
fra studien i Sverige, erfaringene til målgruppen, 
og hva vi vet fra det offentlige Østfold stemmer 
dessverre.

Det jeg tror vi kan spørre oss er: Hva hadde jeg 
ønsket hvis jeg var «den lille jenta» i  
historien over? Eller hvis det var søsteren,  
datteren, barnebarnet mitt? At det var et sted 
med døren åpen? Eller at den lille jenta fikk ta 
seg sammen, bli rusfri og få seg en jobb? Å legge 
ansvaret over på den som er rusavhengig blir for 
enkelt. En ting er at vi har et lovverk som sier at 
denne gruppen skal ha et krisesentertilbud. Det 
andre er hvilken forståelse vi har av at noen blir 
rusavhengige, og ikke har et ønske om et rusfritt 
liv. For noen har livet gitt for mange nederlag, for 
mange forsøk uten å få hjelp, for mange stengte 
dører, nedlatende holdninger og ydmykende 
behandling.

et KrIsesentertIlBud -  Hva er det?
Det har vært krisesentre i Norge i ca 35 år før 
loven trådte i kraft. Krisesentrene har vært 
hovedtilbudet til kvinner og deres barn som har 
vært utsatt for vold. Det har vært gjennomført 
mange endringer, og krisesentrene har vært  
gjennom en stor utvikling i disse 35 årene. 
Når Krisesenterloven trådte i kraft i 2010, bygget 
den i stor grad på tilbudet som allerede ble gitt 
ved krisesentrene. Krisesenterloven består av 12 
paragrafer. Jeg skal nå dele opp de ulike delene 
av loven som er viktig for prosjektet, for å se hva 
som ligger i de ulike formuleringene. 

Formålet med loven var å sikre et godt og  
helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og 
barn som er utsatt for vold eller trusler om vold 

i nære relasjoner. Det betyr at alle har rett til et 
krisesentertilbud, uavhengig av kjønn, og  
uavhengig av om man ruser seg eller ikke. 

Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, hjelp 
til å ta kontakt med andre deler av tjeneste- 
apparatet og skal omfatte:
a) et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, 
heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, og
b) et gratis dagtilbud, og
c) et helårs og heldøgns tilbud der personer nevnt 
i første ledd kan få råd og veiledning per telefon, 
og
d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4.

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til 
krisesentertilbudet som nevnt i andre ledd, uten 
henvising eller timeavtale. Kommunen skal sørge 
for god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at 
de ansatte har kompetanse til å ta vare på de 
særskilte behovene til brukerne. Botilbudet til 
kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk 
adskilte. Departementet kan gi forskrift om krav 
til kompetanse hos de ansatte og krav til fysisk 
sikring av lokale.

Problemet oppstår når kvinner i aktiv rus ikke 
kan være på de allerede eksisterende krise- 
sentrene. Hvem skal gi dem et krisesentertilbud 
da? 

Her er det mange ting å ta tak i. Dette betyr at 
målgruppen skal tilbys et trygt sted å bo  
midlertidig. Og hva er et trygt sted å bo? 
Krisesentrene tilbyr skjerming og beskyttelse i 
større og mindre grad. Det er alltid låst dør, ingen 
kommer inn uten å først ringe på, det er alltid 
personale tilstede. Noen krisesentre har ukjent 
adresse, noen har «sluser» før du kommer inn. 
Det kan være kamera utendørs, lys som går  
automatisk på, osv. Alt dette for at voldsutsatte 
skal føle seg trygge. Det står også at enkelt- 
personer kan henvende seg direkte til krisesenter-
tilbudet, uten henvisning eller timeavtale. Et 
annet ord for dette er at krisesentertilbudet skal 
være et lavterskeltilbud. Man skal kunne komme 
dit uten vedtak, og uten at noen instans henviser 
en, og det er frivillig å oppsøke tilbudet.  
Kommunen skal sørge for god kvalitet på tilbudet, 
ved at de ansatte har god kompetanse til å ta vare 
på de særskilte behovene til brukerne. Videre skal 
tilbudet til kvinner og menn være adskilte fysisk.

Men det står også at målgruppen kan tilbys «noe 
tilsvarende». Hva den enkelte kommune legger i 
dette, varierer svært mye.
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defInIsjoner
vold
Vold kan ha forskjellig former, og i Stortings-
melding 15, «Forebygging og bekjempelse av vold 
i nære relasjoner» står det at vold inkluderer både 
fysisk vold, seksuell vold, materiell og økonomisk 
vold, psykisk vold og latent vold. 

En definisjon som er mye brukt, både i Norge, 
men også internasjonalt er Per Isdals: «Vold er 
enhver handling rettet mot en annen person som 
gjennom at denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får denne personen til å 
gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den 
vil» (Isdal 2000).

I løpet av høsten er jeg blitt kjent med en type 
vold som jeg ikke vet om kommer innunder noen 
av det som er nevnt over. Den formen for vold jeg 
nå skal beskrive er kanskje en blanding av flere. 
Kvinner i aktiv rus kan oppleve at den de har en 
nær relasjon til, også er den som har tilgang på 
rusmiddelet eller dopet. En type vold er å holde 
dopet tilbake. Dette fører til at kvinnen blir  
abstinent og dermed syk, og videre til at kvinnen 
kommer i en desperat situasjon. Personen med 
tilgang til dopet vet akkurat hva som skal til for 
holde kvinnen i denne situasjonen uten at hun 
blir for syk, men gir lite nok til at kvinnen  
aksepterer «hva som helst» for å få neste «dose». 
I dette kan det ligge at kvinnen blir utsatt for 
umenneskelig behandling, og at kvinnen  
begår umenneskelige handlinger ovenfor andre. I 
samtaler med vold og sedelighetspolitiet i  
Fredrikstad sa en ansatt: «Det virker som  
kvinnene har en høy terskel for vold for å få neste 
dose». Kvinner i aktiv rus er ofte i et miljø hvor 
risikoen for å bli utsatt for mange typer vold er 
svært høy. 

Den siste type vold jeg ønsker å ta med er  
offentlig vold. Med det mener jeg at det offentlig 
utøver vold mot målgruppen ved å ikke ha en 
trygg seng å tilby. I avsnittet om Utne camping,  
s. 11 blir dette poenget tydeliggjort.

Thereses hus i Oslo, og Tyrilistiftelsen i  
samarbeid med Alternativ til vold, forkortet ATV, 
har gjort undersøkelser om kvinner i aktiv rus og 
utsatthet for vold. Kort oppsummert kan man si 
at en svært høy andel kvinner som er rus- 
avhengige, har opplevd vold. Thereses hus sin 
undersøkelse viser at totalt 95 % av brukerne har 
vært utsatt for vold. I Tyrili og ATV sin  
undersøkelse kommer det frem at kvinnene har 
vært utsatt for flere typer vold i oppveksten, og 
tallene for seksuell vold er høye.

Prosenteret har også gjort en voldsundersøkelse: 
«Fritt vilt». Den er sammenfallende med  
undersøkelsene det er vist til over, og den svenske 
undersøkelsen, se s. 9. 

Dette stemmer godt over ens med de tilbake-
meldingene jeg har fått på spørreundersøkelsen 
jeg har gjennomført i prosjektet i alle Østfold-
kommunene. 
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nær relasjon
Tilbake til lovteksten. Det står i §2, at kommunen 
skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne 
brukes av personer som er utsatt for vold eller 
trusler om vold i nære relasjoner. Hva betyr det? 
Barne,- likestilling og inkluderingsdepartementet 
sendte 22.04.2010, en presisering av loven, hvor 
det står utdypet hva nær relasjon er:

“med nær relasjon menes( ) der de involverte 
gjerne har, eller har hatt, gjensidige plikter  
ovenfor hverandre, og/eller har vært avhengige 
av hverandre( ).”

Det dette betyr er at de som har rett til et 
krisesentertilbud, skal være i en relasjon som er 
forpliktene, og/eller hvor man er avhengig av 
hverandre. Med andre ord, om man blir utsatt for 
vold på gata, omfattes ikke dette av loven. Da har 
man ikke rett til et krisesentertilbud. 

utsettes KvInnen I målgruppen for 
vold I nær relasjon?
En måte å se det på er at kvinnen så absolutt er i 
en nær relasjon, de her helt avhengig av personen 
som har tilgang på dopet. De kan på sett og vis ha 
til dels gjensidige plikter, kvinnen kan for  
eksempel være i prostitusjon og skaffer penger, 
mannen eller den med tilgang til dopet skaffer 
dopet. I oppsummeringen av innspill som ligger 
vedlagt vil du kunne lese om hva  
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon,  
forkortet til RIO, sier om kjønnsrollemønsteret i 
rusmiljøet.

En annen holdning kan være at relasjonene ikke 
kan beskrives som nær relasjon, da kvinnene ikke 
har et tradisjonelt parforhold til den som utsetter 
dem for vold. Det er ikke tradisjonell kjærlighet 
med i bildet. Mye handler om holdninger til 
rusavhengige, og dette har RVTS sør sett 
nærmere på. Det som er referert nedenfor  
handler om holdninger hos enkelte ansatte på 
ulike krisesentre til kvinner i aktiv rus.

I regjeringens handlingsplan mot vold  
(2008-2011) ble «Ressurssenter om vold,  
traumatisk stress og selvmordsforebygging»  
region sør, forkortet RVST sør, gitt i oppgave å 
gjennomføre tiltak 31 kalt Vendepunkt. Tiltak 
31 handler om psykisk syke og rusmisbrukene 
kvinner som brukere av krisesentertilbud. RTVS 
skriver at hvorvidt kvinner i aktiv rus får et 
krisesentertilbud eller ikke, henger i betydelig 
grad sammen med holdninger og verdier på en-
kelte krisesenter, og at verdisystemet  
legitimerer en uformell inndeling av verdige og 
uverdige brukere.  

Jeg vil presisere at jeg i løpet av prosjektet 
ikke har opplevd at dette stemmer for krise-
sentrene i Østfold. Men etter samtale med flere 
krisesenterledere andre steder i landet, og med 
ledere ved Thereses hus, Heidrunsenteret, og  
Babettes hus, har jeg fått bekreftet at dette er 
holdninger de kjenner igjen at finnes ute på  
enkelte krisesentre, hos enkelte ansatte.

Hva den enkelte ansatte, eller hva den enkelte 
innbygger og politiker måtte mene, er ikke 
avgjørende for hvor hvordan vi skal forstå nær 
relasjon. Loven og presiseringene til loven har jeg 
referert over, og der står det ikke noe om verken 
parforhold eller kjærlighetsforhold, verdige eller 
uverdige brukere. 



12

Jeg sendte ut en spørreundersøkelse til Østfolds 
18 kommuner med følgende spørsmål og svar:

1. Hvor mange kvinner i aktiv rus, som opplever 
vold i nære relasjoner, er din kommune i kontakt 
med?       
137, flertallet av kommunene understreker at det 
er store mørketall, og at dette er en gruppe  
kvinner det er vanskelig å komme i kontakt med.
 
2. Hva er alderen til kvinnene?     
17 til 60 år, hovedvekt 35-45 år.
 
3. Hvilket botilbud har denne gruppen i din  
kommune?  
Midlertidig bolig (betyr ofte campinghytte) eller 
kommunal bolig. Her skal det tillegges at flere 
kommuner er i startgropa på å skaffe enten egne 
boliger, eller kommunale boliger for mål- 
gruppen. Noe kvinner har egen bolig, men de 
ofte ser vi at den okkuperes av overgriper.
 
4. Er noen uten fast bopel?    
Ca 25, kan være mørketall. Dette betyr at det  
tidvis er mennesker i målgruppen som  
kommunen ikke vet hvor bor, og som ikke  
benytter eller får noe botilbud. Noen av kvinnen 
vil være brukere av Natthjemmet i Oslo (se neste 
avsnitt).

5. Hvilket tilbud gir din kommune til kvinner i  
aktiv rus, som trenger et krisesentertilbud, men 
som ikke kan være på Krisesenteret pga. aktiv 
rus?    
Samtaler, veiledning, rådgivning, midlertidig 
bolig, opphold på omsorgsinstitusjon Blå kors 
Hauga, voldsalarm, besøksforbud.

6. Har du forslag til hva som ville vært det 
beste tilbudet til denne gruppen kvinner?                          
Eget krisesenter med kort vei til avrusning for de 
som ønsker det.

7. Andre forslag/innspill?    
Bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten 
og omsorg.

Hvis vi ser svarende fra spørreundersøkelsen opp 
mot lovens krav, er det nok ingen av Østfolds 18 
kommuner som gir et tilfredsstillende krise- 
sentertilbud eller tilsvarende tilbud til mål-
gruppen for prosjektet. Det betyr ikke at det ikke 
drives ulike omsorgstiltak, botiltak, oppfølgings-
tiltak av kvinner som er rusavhengige. I vedlegg 1 
kan du lese alle svarene på hvilket tilbud de ulike 
kommunene gir.  Men i forhold til målgruppen 
for prosjektet, så tilbyr ingen av kommunene det 
de er pålagt å gjøre.

Hvordan er sItuasjonen I  
Østfold?



13

utne campIng
Utne camping er i løpet av høsten blitt et begrep for meg. 
Stedet blir nevnt i en rekke sammenhenger, både fra rus- 
konsulenter, politi, rusinstitusjoner, overgrepsmottak, 
krisesentre og stedet er også kjent i Oslo. Thereses hus, Tyrili 
og Natthjemmet kjenner alle til bruken av Utne Camping. 
Det jeg skal skrive videre nå er ikke kritikk til eieren av Utne 
camping. Jeg har vært i kontakt med han, men han ville ikke 
snakke med meg. Og det er helt ok. Men det jeg er svært 
kritisk til er praksisen en rekke kommuner i Østfold har med 
bruken av Utne camping.

Krisesentrene opplever at når de ikke kan ta imot en kvinne i 
aktiv rus hos seg, så får de vite via kommunen at det tilbudet 
kvinnen vil få er en campinghytte på Utne. Da er et  
midlertidig bosted sørget for, men resten av kriteriene i 
Krisesenterloven er ikke på noen måte ivaretatt. Det ikke 
tilstrekkelig å kun finne et midlertidig bosted, for det  
midlertidige bostedet skal blant annet være trygt. En  
campinghytte representerer ikke på noen måte et trygt sted 
å bo. Etter samtale med politiet så kommer det tydelig frem 
at Utne camping tvert imot kan være et svært utrygt sted å 
bo. Der «plasseres» tidligere voldsdømte, sedelighetsdømte, 
og ellers andre som også måtte trenge et midlertidig bosted. 
Politiet forteller at det tidvis omsettes både tyvgods og 
narkotika der. Og ingen kommune har oversikt over hvilke 
andre kommuner som også benytter stedet, eller hvilken ulik 
problematikk som blir mikset sammen. Overgrepsmottaket 
i Fredrikstad forteller at de har fått inn voldtatte kvinner fra 
derfra. Tyrili har fått vite at elever som skal utskrives som har 
vært rusfrie hos dem i lengere periode, får botilbud på Utne. 
RIO forteller at det omsettes illegale rusmidler der, og at  
kvinner har blitt misbrukt seksuelt. I 2013 bodde det 8  
kvinner på Natthjemmet i Oslo, fordelt på 126 overnattings-
døgn. Flere av dem har bodd på Utne camping. Denne  
sammenblandingen av problematikk er det siste kvinner i  
aktiv rus som har vært utsatt for vold trenger. Denne  
praksisen bør opphøre umiddelbart da den er helt uforsvarlig. 

Denne praksisen er etter min vurdering offentlig vold. 
Hvilken fysisk og psykisk helse tenker vi at målgruppen vil få 
av å bo der? Hva ville du tenkt om det var din søster, datter, 
barnebarn som var utsatt for vold og overgrep, og dette var 
det eneste tilbudet hun fikk? Hvor lang tid tar det for over-
griper å hente kvinnen igjen, eller at en annen overgriper 
finner henne?
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Politiet og overgrepsmottaket forteller om en 
gruppe som få i hjelpeapparatet kommer i  
kontakt med. Det er jenter som har mottatt tiltak 
fra barneverntjenesten, enten at de har bodd i 
fosterhjem, eller på institusjon. Den dagen de blir 
18 år og har mulighet til selv å bestemme  
hvorvidt de skal fortsette å bo der eller ikke, så 
skriver de seg ut. De flytter inn til menn som 
kan skaffe dem dop, og de ønsker ikke kontakt 
med hjelpeapparatet. Ruskonsulentene sier at de 
sjeldent er i kontakt med denne gruppa. 

85% av jentene som overgrepsmottaket hjelper er 
jenter mellom 14-25 år. De har vært fulle/ruset på 
fest, sovnet og blitt voldtatt på nachspiel. Enkelte 
ganger vet ikke disse unge kvinnene om de  
bokstavelig talt skal gå til høyre eller venstre når 
de er ferdig behandlet ved overgrepsmottaket. 
Lederen der sier at sjansen for å få hjulpet unge 
kvinner, og fått dem ut av rusmiljøet som de er 
på vei inn i, ville økt betraktelig hvis det hadde 
vært et sted som kunne tatt dem imot, gitt dem en 
trygg seng å sove i, omsorg og personalet som har 
tid til å snakke med dem og følge dem opp videre.

Politiet gir uttrykk for det samme. Politiet treffer 
på de unge kvinnene når de er på rassia hos  
mennene som omsetter rusmidler. De beskriver 
at kvinnene er på «fest» i noen år, og at de  
aksepterer mye ydmykende behandling for å få 
tilgang på rus. Hvis politiet får med seg jentene, 
har de ingenting å tilby dem. Enkelte ganger har 
det endt med at de har fått sove ut rusen på en 
madrass på glattcella hos politiet.

Hvis politiet hadde kunnet tilby å kjøre kvinnene 
til et krisesenter som er tilpasset målgruppen, 
ville det kunne gi dem en mulighet til pause fra 
rusen, og en arena til å tenke seg godt om og  
kanskje velge en annen retning og forebygge 
videre ruskarriere. 

Det forbyggende perspektivet i å etablere et tiltak 
må ikke undervurderes. Ved å fange opp  
kvinnene tidlig, og helst før de er blitt mødre selv, 
vil det kunne spare både kvinnene og  
samfunnet for mye. RIO sier at de er overbevist 
om at et krisesentertilbud for målgruppen vil bety 
mye, og være en potensiell endringsarena også for 
de som ikke er kommet så langt i 
rusavhengigheten. 

foreByggende aspeKt
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BeHandlIngsInstItusjoner
Er man rusavhengig og ønsker å bli rusfri eller få stabilisert rusavhengigheten sin, så finnes det flere 
åpne dører, flere veier og gå. Det kan være tilbud som krever vedtak. Vedtaket er hjemlet i Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd – bruker  har ”rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester 
fra kommunen”. Etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen bl.a. ”sørge for at  
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester”. For å fylle 
ansvaret etter §3-1 skal kommunen bl.a tilby ” personlig assistanse, herunder praktisk bistand og  
opplæring og støttekontakt” jf § 3-2 første ledd, nr 6 bokstav b. Som sagt, det kan være flere  
muligheter, og flere veier å gå.

Her følger en oversikt over behandlingsinstitusjoner med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
som geografisk ligger i Østfold, dette gjelder døgninstitusjoner. I tillegg kan pasienter bli henvist til 
døgninstitusjoner som ligger utenfor fylket.

HvIlKe tIlBud fInnes I Østfold tIl 
den delen av målgruppen som  
ØnsKer å BlI rusfrI?

Sykehuset Østfold, Moss
http://www.sykehuset-ostfold.no/
omoss_/avdelinger_/rusbehandling_
 
I tillegg har Sykehuset Østfold 5 so-
sialmedisinske poliklinikker (SMP), 
geografisk fordelt i fylket.

Sted

Seksjon for 
avgiftning og 
kartlegging

Seksjon for 
utredning og 
behandling

OrigosenteretKirkens Bymisjon

Phoenix Haga

Fossumkollektivet 

Link til nettsted

http://www.fossumkollektivet.no/
Avdelingene

http://phoenixhouse.no/

http://www.bymisjon.no/origo/

http://www.sykehuset-ostfold.no/
omoss_/avdelinger_/utredning-og-
behandling-seksjon-for_

http://www.sykehuset-ostfold.no/
omoss_/avdelinger_/seksjon-for-
avgiftning-og-kartlegging-_

I tillegg finnes det en omsorgsinstitusjon, Blå kors Hauga, men de driver ikke behandling. Kom-
munene og spesialisthelsetjenesten kan kjøpe plasser der.
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Er man i målgruppen for prosjektet, men ikke har noe mål om å bli rusfri, stenges alle dører til et 
krisesentertilbud eller tilsvarende tilbud.
Da har man ingen pasientrettigheter, og spesialisthelsetjenesten er ikke rette sted. De tilbyr utredning 
og behandling, ikke omsorg og oppfølging. Så da har kommunene ansvaret. Og hva kommunene tilbyr 
har jeg allerede omtalt.

HvIlKe tIlBud fInnes I Østfold 
tIl den delen av målgruppen 
som IKKe ØnsKer å BlI rusfrI?
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I løpet av prosjektet har jeg vært å snakket med 
mange som kjenner til målgruppen fra ulike 
ståsted. Jeg har laget en tabell for at det skal være 
enklere å sammenligne tiltakene, se vedlegg 2. 
Noen tiltak ligger i Østfold, og noen tiltak er  
andre steder i landet. Jeg startet med å besøke 
Thereses hus i Oslo. Det er Oslo kommunes 
krisesentertilbud for målgruppen. Der ble jeg 
tipset på å besøke Heidrunsenteret i Trondheim, 
som er Trondheim kommunes tilbud. Videre har 
jeg besøkt Krisesenteret i Kristiansand, som  
akkurat i disse dager har startet et tilbud i  
samarbeid med Kirkens Bymisjon, det heter 
Babettes hus. Jeg presenterte prosjektet på en 
konferanse på Kolbotn for krisesenteransatte.  
Etter at jeg hadde holdt innlegget ble jeg  
kontaktet av krisesenteret i Haugesund og lederen 
for et rustiltak i regi av Frelsesarmeen, og jeg 
reise på besøk dit. Alt i alt, er det som nevnt over 
tre kommuner i Norge som gir et krisesenter- 
tilbud til kvinner i aktiv rus som opplever vold 
i nære relasjoner. Videre har jeg snakket med 
mange ulike aktører som kjenner til målgruppen, 
se vedlegg 3, og statusrapport vedlegg 4.

I min datainnsamling og i mine samtaler med 
forskjellige instanser og personer, kommer det 
fram mange ulike synspunkter om hva som er 
best for kvinner i aktiv rus som utsettes for vold i 
nære relasjoner. 

dIlemmaer
Det er en rekke dilemmaer som reises i forbindelse 
med et tilbud til målgruppen, se vedlegg 2 og 3. 
Det er ikke noen gitte eller enkle svar.

Tillate rus på krisesenteret? Det som nok har 
utfordret mest er dilemma rundt hvorvidt det kan 
eller bør «tillates» rus på et krisesenter. Her er 
det mange ulike meninger.

I Norge har vi to lovverk som sier noe om ulovlige 
handlinger knyttet til narkotika:
Det ene er straffeloven og det andre er legemiddel- 
loven. Kort oppsummert kan vi si at det ikke er 
lov å lage, innføre, utføre, kjøpe eller skaffe seg, 
oppbevare, sende eller overdra narkotika. Det er 
ulovlig å besitte eller bruke narkotika.

Skal kvinnen kunne ruse seg på krisesenteret, vil 
de bryte loven. 

Ved å sette krav om at kvinnene må ut av 
krisesenteret for å ruse seg, vil man kunne sette 
kvinnene i en situasjon hvor dere liv og helse står 
i fare. Og hva med pasient- og brukerrettighets-
loven § 2-1 a annet ledd – bruker har  ”rett til 
nødvendige helse- og omsorgstjenester fra  
kommunen”.

Jeg tror vi blir utfordret på holdninger vi har 
til rusavhengige når vi skal ta stilling til dette. 
Hvilken modell og ideologi man legger til grunn 
vil være avgjørende for hvordan man håndterer 
dilemmaet. Som du ser av vedlegg 2, så legger de 
ulike tilbudene dette opp forskjellig. Det er flere 
dilemmaer å ta stilling til.

Bør det ligge en krisesentertankegang eller en 
«rustankegang» i bunn?

Hjelp til selvhjelp kontra omsorg, hjelp, tilrette-
legging.

Hvor stor grad av brukermedvirkning, kontra 
«ekspertvelde»

Hva slags type kompetanse personalet bør ha, 
henger sammen med hvilken plattform som ligger 
i bunn.

Hvordan ser det ut I resten av 
landet?
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ulIKe modeller med drØftInger
En del av prosjektet har vært å skissere noen modeller for mulige løsninger. Jeg har fått flere innspill å 
på kostnadsberegne de ulike modellene. Nedenfor kommer en tabell over ulike mulige modeller, med 
innspill på fordeler og ulemper, og en foreløpig kostnadsberegning.
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Modell Fordeler  Ulemper Kostnader 
1.  Alle 5 krisesentrene 
får tilført nødvendig 
kompetanse, og  
bygningsmassen 
tilpasses å kunne ta 
imot målgruppen. 
 
Vil totalt  gi 10 – 15 
plasser. 
 
 

Nærhetsprinsippet er 
viktig, på lik linje med 
andre voldsutsatte. 
 
Alle Krisesentrene får et 
faglig løft, og et større 
fagmiljø. Begge 
«avdelinger» vil kunne 
dra nytte av hverandres 
fag. 
 
Bemanningen på begge 
avdelinger vil kunne sees i 
sammenheng, særlig med 
tanke på natt/helg. 

Vil kunne bli mer 
utrykning til et 
krisesenter med 
kvinner i aktiv rus, 
kan virke 
skremmende på 
særlig barna som bor 
der. 
 
Blir et lite fagmiljø 
for de med 
ruskompetanse. 
 
Vil bli et relativt dyrt 
alternativ. 

4566.- pr døgn 
 
88,65 pr innbygger 
 
Totalt for alle 5 
Krisesentrene: 
25 000 000.- 

2.  Legger tilbudet til ett 
av de allerede 
eksisterende 
krisesenter. Fredrikstad 
og Sarpsborg er de 
mest egnede, både med 
tanke på antall 
innbyggere, og 
nåværende 
bygningsmasse. 
Bemanner opp dette 
med ruskompetanse, 
da ingen av 
krisesentrene har 
ruskompetanse pr i dag. 
Vil kunne gi 6 plasser. 

Et større faglig fellesskap 
enn ved modell 1, og noe 
kostnadsbesparende. 
 
Vil gi et faglig løft til et 
krisesenter, og man vil 
kunne utnytte hverandres 
kompetanse.  
 
Tidsbesparende ved at 
begge avdelinger er i 
samme bygning, med 
tanke på samarbeid på 
tvers av avdelinger. 

Mister 
nærhetsprinsippet. 
Noe ulikt syn på 
viktigheten av 
nærhetsprinsippet 
innad i rusfeltet. 
(Noen bør komme 
langt unna hjemsted, 
andre bør få hjelp 
der man bor. Kvinner 
i aktiv rus har 
vanligvis ikke fast 
jobb eller barn). 
 
 

3287.- pr. døgn. 
 
Kr 25,53 pr 
innbygger 
 
Totalkostand: 
Kr 7 200 000.- 

3. Eget tiltak, i egen 
bygning. 
 
Tatt utgangspunkt i 6 
plasser ved 
kostnadsberegning. 
Mulig å tenke flere 
plasser i eget tiltak. 

Vil være en uavhengig 
enhet, med bredt 
sammensatt 
fagkompetanse. 

Mister 
synergieffekten av å 
holde til i samme 
bygning, og å utnytte 
personales 
kompetanse. 

4 748.- pr. døgn. 
 
Kr 36 pr innbygger 

4. Legge 
krisesentertilbudet til 
en rusinstitusjon, og 
bemanne opp dette, 
etter samme modell 
som Babettes hus i 
Kristiansand. 

Personalet vil ivareta 
rusbiten, mens 
personalet på 
krisesenteret i varetar 
oppfølgingen av vold. På 
den måten er kvinnene 
godt ivaretatt, og 
kompetansen på begge 
steder utfyller hverandre.  
 

Urealistisk tilbud i 
dag, da det ikke 
finnes enkjønnet 
rustiltak i Østfold. 
Det har ikke vært 
mulig å få til en 
avtale med Blå kors 
Hauga. 

Blå kors Hauga 
1 445.- pr.døgn. 
(2 ansatte på 18 
brukere)  
Fossumkollektivet 
ROP avdeling 
5 500.- pr døgn 
(2 ansatte på 8 
brukere + 
behandlings-
personalet) 
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Det som ikke er tatt med i tabellen ovenfor er 
kostnader knyttet til investering i bygninger. 
Kostnadsberegningen er ikke nøyaktige tall, men 
enn beregning basert på informasjon fra lignende 
tiltak, hva antatt behovet for bemanning vil være, 
og antatte driftskostnader.

For å ha noen tall å sammenligne med så er  
døgnprisen:
Kr  4 282.- pr døgn på Thereses hus, 
Kr 5 500.- pr døgn, Fossumkollektivet,   
kvinneavdeling for rus og psykiatri, forkortet 
ROP.
Kr  2 770.- pr døgn på Indre Østfold Krisesenter

En del av prosjektet har vært å skissere noen 
modeller for mulige løsninger. Jeg har fått flere 
innspill på å kostnadsberegne de ulike modellene. 
Nedenfor kommer en tabell over ulike mulige 
modeller, med innspill på fordeler og ulemper, og 
en foreløpig kostnadsberegning.

Det som ikke er tatt med i tabellen ovenfor er  
kostnader knyttet til investering i bygnings-
massen. Kostnadsberegningen er ikke nøyaktige 
tall, men enn beregning basert på informasjon fra 
lignende tiltak, hva antatt behovet for bemanning 
vil være, og antatte driftskostnader.

I tilknytning til modell nr 4 er det to rustiltak i 
geografisk nærhet man kan jobbe videre i forhold 
til. Det ene er Blå Kors Hauga som ligger i Råde, 
som mottar begge kjønn. Der er det 18 plasser 
pr i dag. Det har ikke lykkes meg å få til et møte, 
eller en samtale med leder der, da hun har vært 
i tidsnød hver gang jeg har kontaktet dem. Hun 
sier at bemanningen er så lav i forhold til antall 
beboere, at de «løper beina av seg», og at hun 
dessverre ikke har noe tid å avse til meg. I forhold 
til å kostnadsberegne et slikt tiltak, vil jeg anta at 
det vil ligge på omtrent samme kostand som  
modell 3, men dette er kun antagelser.

Det andre tiltaket drives av Fossumkollektivet, og 
ligger i Drøbak. De har en kjønnsspesifikk  
avdeling for rus og psykiatri, ROP. Målgruppen 
er ikke helt den samme som for dette prosjektet, 
men bemanningsmessig er det ikke så ulikt.

Når vi har kostnadsberegnet, så har vi lagt til 
grunn at det må ansettes fagkompetanse på de 
ulike stedene. Vi mener at vi har laget et realistisk 
bilde av hvilken bemanning som må til, både dag, 
kveld og natt. Videre er det viktig å ivareta den  
somatiske biten, i form av tilsynslegeordning, 
og at det er kompetent personale på jobb døgnet 
rundt.
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BruKermedvIrKnIng
Uansett valg av modell, vil prinsippene om hjelp til selvhjelp og brukermedvirkning være sentralt. Som 
jeg har nevnt flere steder i rapporten er det å møte kvinnen med respekt og verdighet viktig, og i det 
ligger det også å se kvinnen som en ressurs og en aktør i eget liv. 
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samarBeIdsavtaler
Videre vil det være helt nødvendig å utarbeide samarbeidsavtaler med både spesialisthelsetjenesten, og 
kommunene. Et krisesenter skal være et akutt tilbud, som løser en krise der og da. 

Uansett er det viktig å raskt etablere et samarbeid med kvinnenes kommune, for å få et fremtidig bo, 
oppfølging og omsorgstilbud på plass. Dette er et arbeid krisesentrene i dag har mye kompetanse på. 
Follo Krisesenter har gjennomført et prosjekt, hvor de blant annet utarbeidet samarbeidsavtaler med 
alle Follokommunene. Erfaringen derfra tilsier at det kan være svært nyttig, også med tanke på utsatte 
grupper. Spesialisthelsetjenesten i Østfold, påpeker også nødvendigheten av å utarbeide samarbeids-
avtaler. Dette for å unngå urealistiske forhåpninger hos de kvinnene som kommer til et krisesenter, 
med ønske om rusfrihet, eller å få stabilisert rusavhengigheten.

Det å ensidig basere tilbudet til voldsutsatte rusavhengige på økt bruk av samarbeidsavtaler, vil ikke 
være tilstrekkelig, da den delen av krisesenterloven med å tilby et trygt sted å bo ikke vil være oppfylt. 
Som prosjektet i Follo viste, så kom man ikke i havn i forhold til målgruppen. Men samarbeidsavtaler 
vil kunne hjelpe til å få på plass et egnet tilbud i kommunen etter oppholdet på krisesenteret.
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Uansett modell, det er viktig at et krisesentertil-
bud til målgruppen både rommer og har et tilbud 
til de som ønsker rusfrihet og de som ikke 
ønsker rusfrihet. Det kan se ut som om tiltaket 
ikke bør «tillate» rus inne på huset. Videre at det 
er nulltoleranse for kjøp og salg av rusmidler, det 
medfører utskrivning. Tiltaket er for kvinner i  
aktiv rus, så det må være lov å være på huset 
i ruset tilstand. Det bør samtidig finnes 
tilgjengelige sprøytebokser, både som et  
skadereduserende tiltak, men også for å unngå at 
sprøyter deles og blir brukt flere ganger. Dette vil 
også være et HMS tiltak av hensyn til personalet. 
Fagpersoner på ulike institusjoner opplyser at 
overnevnte punkt kan være en balansegang, men 
at dette som regel går greit i praksis.

De ulike modellene har både fordeler og ulemper 
knyttet til seg, noe som fremgår av oversikten. 
Det å legge et krisesentertilbud for kvinner i aktiv 
rus til ett av krisesentrene som allerede er i drift 
vil tydeliggjøre at kvinnen er der som et resultat 
av at de er utsatt for vold, og at de trenger  
skjerming og beskyttelse. De er ikke på et rus-
tiltak. (Se modell 2)

Ved å gi skjerming, trygghet, omsorg og  
beskyttelse signaliserer vi flere ting. Vi gjør noe 
med den offentlige volden, vi sier at alle skal ha 
en trygg seng å sove i. Videre er erfaringen fra de 
tre krisesentrene for målgruppen, at rusen blir 
mindre, og motivasjonen for å gjøre noe med livet 
sitt blir større, når man føler seg trygg. Sjansene 
for at kvinnene skal kunne få et rusfritt liv på sikt, 
øker med et lavterskeltilbud som man selv kan 
oppsøke, uten henvisning, og hvor det ikke settes 
krav eller vilkår om rusfrihet i utgangspunktet. 
Årsaken til at kvinner ruser seg er forskjellig. 
Men et fellestrekk er volden, og når man er 
beskyttet fra overgriper, så er ikke behovet 
for å ruse seg tilstede i like stor grad.

Maslows behovspyramide sier oss at for at vi 
skal utvikle oss som mennesker er det noe basale 
behov som må sikres først. Vi må føle oss trygge, 
ha tilgang på mat og drikke, være beskyttet både 
mot kulde og varme. Først da kan vi bevege oss 
videre oppover i pyramiden, til sosiale behov. Det 
handler om å være en del av et fellesskap, at man 
betyr noe for andre, og at man bidrar til felles-
skapet. Etter samtaler både med RIO, Bergens-
klinikkene, Natthjemmet og Frelsesarmeen i 
Haugesund, er jeg overbevist om at målgruppen 
har mye å bidra med. Brukermedvirkning, og 
brukerstyrte senger/rom er noe det bør sees mer 
på. Krisesentrene er bygget opp rundt prinsippet 
om hjelp til selvhjelp. 

Et krisesenter med tilbud til kvinner i aktiv rus 
kan geografisk legges til Fredrikstad eller  
Sarpsborg pga populasjon og bygningsmessige 
fortrinn. Noe ombygging/tilrettelegging vil kreves 
for at dette skal bli en egen avdeling, da det er 
helt uaktuelt at målgruppen skal bo sammen 
med mødre og deres barn som allerede bor på 
krisesentret. Avdelingen må være skjermet fra 
resten av krisesenteret.

Målgruppen trenger personale med vold, rus og 
somatisk kompetanse. Ved å tilføre personale 
med ruskompetanse til et eksisterende krise- 
senter, vil man kunne dra nytte av hverandres 
kompetanse på begge avdelinger. Det vil bli et 
mer tverrfaglig miljø, enn hvis man velger  
modell 3, og krisesentrene har god kompetanse 
på vold. Og vold vil begge gruppene som benytter 
krisesentertilbudet ha felles. 

oppsummerIng
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veIen vIdere
Østfolds kommuner må ha et tilbud til voldsutsatte 
kvinner i aktiv rus. 

Jeg håper at denne rapporten vil kunne gi solid 
bakgrunnsmateriale til kommuneledelse og poli-
tikere i videre drøftinger om utformingen av et slikt 
tilbud. 

Prosjektet vil avsluttes med en søknad til Justisde-
partementet om midler til et pilotprosjekt i Østfold. 
Regelverket for tilskuddsordningen blir lagt ut 
rundt årsskiftet med søknadsfrist tidlig i februar 
2015.

I et rådslag i Justisdepartementet 11.12.14 med 
statssekretæren til stede, fikk jeg anledning til 
å legge frem prosjektet. Der ble det gitt positive 
signaler: «Sett deg godt inn i regelverket for til-
skuddet for å se om det treffer prosjektet som dere 
vil opprette – og generelt så vil nok størrelsen på 
kommunenes andel ha betydning.»

Ordførere og rådmenn i Østfold er invitert til en 
presentasjon av rapporten i januar 2015. Rap-
porten vil sendes alle jeg har vært i kontakt med 
under prosjektet.

prosjeKt- 
organIsasjon
Prosjektleder og forfatter:     
Vibeke Aanerød
Ansvarlig for prosjektet:  
Krisesenteret i Moss IKS, Indre Østfold Krisesenter 
IKS
Styringsgruppe:   
Daglige ledere av krisesentrene i Østfold
Prosjektperiode:    
August 2014 – januar 2015
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen i Østfold 
Jeg har laget en tabell over svarene jeg fikk i spørreundersøkelsen, og den blir gjengitt nedenfor. Jeg 
har systematisert det med å starte med de største kommunene, og avslutte med de minste. 
Kommune Inn-

byggere 
Spm 1 
Antall 

Spm 2 
Alder 

Spm 3 
Botilbud 

Spm 
4 
Ufb 

Spm 5 
Tilbud 

Spm 6 
Forslag/ 
innspill 

Fredriksta
d 

76 807 37 18-24: 5 
25-34: 11 
35-44: 8 
45-54: 9 
55 og 
eldre 
4 

27 eid eller 
leid bolig 
Blåkors 30 
plasser, 
4 
midlertidig 
bolig 

6  
(pr 
mai 
2014
) 

Kjøp av 
omsorgsplasse
r, ikke egne 
tilbud 

Krisesentertilbud med 
ivaretagelse av rus og 
abstinenser 

Sarpsborg 53 696 58 0-17: 1 
18-49:47 
50-66: 10 

Blåkors: 16 
hybler + 24 
leiligheter 
Camping 
Startlån 
Leie bolig 
Kom.bolig 

1/3 
tidvis 
ufb 

Ivaretas av 
ordinære 
tilbud 
Samarbeid 
lege/akutteam
/krisesenter/r
ustjeneste/ 
oppfølging evt 
innleggelse 
TSB. 
En sjelden 
gang kjøpes 
det plasser 
«utenbys» 

Sarpsborg kommune 
klarer å ivareta 
kvinnene i allerede 
eksisterende tiltak. 
Dette på bakgrunn av 
stor satsning på 
samhandling/samarbei
dsavtaler mellom 
etater i kommunen, og 
NAV. Har gode 
lavterskeltilbud både 
innen rus/psykiatri, 
utekontakt. 

Moss 30 988 6 + 
5(?) 

20-29: 2 
30-50: 4 

1 eier  
4 leier 
privat 
1 
kommunal 
bolig 

0 Blå kors Haga 
NAV: 
Camping/hotel
l 
Politi: 
Voldsalarm og 
besøksforbud 

Lavterskel 
omsorgstilbud med 
personalet som har 
kompetanse på 
området rus og 
voldsutsatte kvinner. 
Mulighet for 
overnatting. 

Halden 29 880 8 20-29: 3 
40-50: 2 
50-60: 3 

Bor med 
mann/kjær
este 

Noe  
har 
ikke 
noe 
alter
nativ 

Blåkors Haga Interkommunalt 
krisesenter for disse 
kvinnene, mulig 
lokalisert i nærheten 
av voldtektsmottaket 
siden det kan være 
eller ofte er voldtekt i 
forbindelse med vold 
og rus. 



2521 
 

Askim 15 315 0  Kommunal 
bolig 

 Kommunal 
bolig 

 

Rygge 14 967 4 Ulik alder Leier 
privat/kom
munalt 

tidvis Mangler 
spesifikt 
tilbud, 
forsøker å løse 
enkeltsaker 

Vi ser et stort behov 
for tett og langvarig 
oppfølging for å få 
hjelp og støtte 
praktisk og mentalt i 
en løsrivningsprosess. 
Et eget senter hvor 
rusmisbrukeren blir 
fulgt opp, uansett om 
det er ønske om 
rusfrihet eller ikke. 

Eidsberg 11 195 5-6 30-50 år Annen 
bolig 

 Ikke tilbud  Krisesentertilbud i 
samarbeid med TSB 
Avgiftning og bolig bør 
være en del av lenger 
rehabilitering 
Et eget k.s. tilbud 
tilknyttet 
rusinstitusjon, hvor 
det er skjerming for de 
som ikke er motivert 
for rusfrihet, og videre 
oppfølging på samme 
institusjon for de som 
ønsker rusfrihet. 

Rakkestad  7 860 1  Egen bolig    
Råde  7 053 2-3 30 - 60 camping  Bor hos kjente 

eller camping 
Alternativt botilbud 

Spydeberg  5 474 0  camping  Kommunal 
bolig på sikt 

 

Trøgstad  5 273 1 (?) 40 år Privat bolig 0   
Hobøl  4 980 Ca 10  20-50 år Leier eller 

eier bolig 
 Har lite 

botilbud til de 
uten fast bolig. 

 

Våler  4 857 1  Kommunal 
leilighet 

0 Hjelpes 
gjennom 
praktisk 
bistand, og 
jevnlig 
oppfølging av 
psykiatrisk 
sykepleier. Det 
blir gitt tilbud 

Det er vanskelig å se 
for seg at denne 
gruppen kan få et eget 
tilbud i kommunen 
,men kanskje i 
samarbeid med de 
nærliggende 
kommunene ville dét 
vært mulig å få til et 



26

22 
 

om 
støttesamtaler 
og hjelp til 
daglige 
utfordringer 
forøvrig. 

felles samlingspunkt 
for disse menneskene 
. Trygghet og et behov 
for å møte verdighet 
er viktige faktorer for 
disse i et 
hjelpesystem. 

Hvaler  4 284 3 29, 41, 45 Leier privat 
bolig 

0 Støttesamtaler 
avrusning 

Bedre samarbeid 
mellom 
avrusning/omsorgssen
ter og krisesenter 
Fremtrinn på 
avrusning, i regi av 
helseforetak. Bør ikke 
være opp til 
kommuneøkonomi 

Skiptvedt  3 668 2 40 + 1 privat  Skulle vært en 
tiltaksgruppe 
som bestod av 
Nav, Fam.hus , 
kom.lege og 
oss i tjenesten. 
Gruppa skulle 
hatt 
kompetanse 
på området. 
Det har vi ikke 
i dag. Viktig 
med en god 
forankring, så 
tiltaksgruppa 
er kjent for 
innbyggere, 
tjenester og 
politikkere. 

Kanskje tiltaksgruppa 
kunne utarbeide en 
folder med info. Om 
hvilken hjelp og støtte 
en kan få. Samt 
hvordan en går  frem 
når en skal melde vold 
videre til politiet. De 
har jo igjen sine 
rutiner når de skal 
opprette sak. 
Mulig kommunen 
kunne hatt en tettere 
kontakt med 
krisesenteret. Vet noe, 
men er ukjent med 
hvordan de jobber. 
 

Marker  3 587 2  50 og 60   Støttesamtaler 
Veiledning 
Transport til 
behandling 

 

Aremark  1 425 O  camping  Hjelp til bolig Interkommunalt 
oppsøkende 
rus/psykiatriteam 

Rømskog     691 0    Ikke noe tilbud  
Totalt for 
Østfold 

282 
000 

137 17 til 60 Utbredt 
bruk av 

Ca 
25 

Variabelt, flere 
hjelpetilbud i 

Et sted med både 
omsorg, skjerming, og 

23 
 

camping større 
kommuner 

videre oppfølging for 
de som ønsker 
rusfrihet. Tilbud 
uavhengig av 
kommuneøkonomi. 
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Vedlegg 2: Innspill fra ulike tiltak og instanser 

Instans Målgruppe Tilbud i dag Plusser Minuser 

Thereses hus 
Oslo kommune,  
12 plasser 

Et midlertidig 
botilbud 
til voldsutsatte 
kvinner som ikke får 
tilbud ved ordinære 
krisesentre pga 
omfattende 
rusmiddelbruk. 

- tilby akutt overnatting for 
bostedsløse rusmisbrukere 
- etablere samarbeid med 
brukerens bydel og andre 
aktuelle tjenesteytere for å 
samordne tjenestene og 
fordele ansvar med 
utgangspunkt i klientens 
behov 
- kartlegge brukernes 
livssituasjon, levekår, fysisk 
og psykisk helse 
- videreformidle til egnet 
tilbud gjennom samarbeid 
med bruker, bydel og andre. 

Tilrettelagt for å 
kunne ruse seg på 
egne rom. Ivaretar 
Krisesenterloven om 
å ha et 
krisesentertilbud til 
alle, også kvinner i 
aktiv rus. 

Sender et signal 
om små 
forventninger om 
endring. 
 
Dilemma: gir lov 
til å ruse seg, noe 
som etter Norsk 
lov ikke er lov. 

Babettes hus 
Kristiansand, 
2 plasser. 

Et krisesentertilbud 
til voldsusatte 
kvinner i aktiv rus, 
knyttet til en 
rusinstitusjon. 

Nystartet, har pr 24.10.14 
ikke hatt noen brukere.  
Ideen er at rusinstitusjonen 
følger opp rusbiten. 
Krisesenteret reiser til 
Babettes hus og følger opp i 
forhold til vold. 

Godt samarbeid 
mellom kommunens 
rustjeneste og 
Krisesenteret. 
Utnytter begges 
kompetanse. 

Ikke tatt stilling til 
hvordan håndtere 
rus inne på 
institusjonen. 

Follo Krisesenter Ordinært 
krisesentertilbud, i 
tillegg incest-
senter.  
 

Tar inntakssamtale med 
kvinner i aktiv rus, og sørger 
for kontakt med 
ruskonsulent i 
hjemkommune. Deres 
erfaring er at målgruppen 
har kontakt med 
rustjenesten, og har et 
botilbud. 

Utarbeidet 
samarbeidsrutiner 
med alle 7 
Follokommunene 
ang målgruppen. 

Follo fyller ikke 
lovens krav om 
krisesentertilbud 
til alle. Er ikke 
gjort 
undersøkelser 
direkte mor 
målgruppen, og 
fanger ikke opp 
mørketall. 

Østfold politi,  
vold og 
sedelighetsavsnittet
. 

Befolkningen 
generelt. 

Har spesielt ansvar for vold i 
nære relasjoner. 
Er spesielt opptatt av unge 
jenter 18-24 år som ikke 
ønsker hjelp, men som er på 
«fest».  

Transporterer 
kvinner til 
overgrepsmottaket, 
bistår i anmeldelser, 
evt offentlig påtale, 
voldsalarm og 
besøksforbud. 

Er skeptiske til 
hvordan 
sikkerheten til 
kvinnene vil være 
utenfor et evt 
krisesenter, når 
kvinnen må 
skaffe seg rus.
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skaffe seg rus. 

Overgrepsmottaket 
Fredrikstad 

Overgrepstilbudet 
er et akutt-tilbud 
for kvinner og 
menn over 14 år 
som nylig har vært 
utsatt for voldtekt, 
voldtektsforsøk 
eller lignende 
seksuell krenkelse. 
 
Behandler mellom 
60-70 overgrep i 
året i Østfold. 

Medisinsk undersøkelse for 
å avklare eventuell smitte og 
graviditet. 
Rettsmedisinsk undersøkelse 
for sikring av bevis i tilfelle 
anmeldelse.  
Formidling til 
bistandsadvokat som er 
gratis i voldtektssaker. 
Hjelp til politianmeldelse når 
dette ønskes. 

Spesialutdannet 
personell 
Er i kontakt med de 
unge jentene, hele 
85% er mellom 14-25 
år. Hoveddelen 
såkalte nachspiel- 
voldtekter. 
Omsorg i trygge 
omgivelser. 
 

Har ikke noe sted 
å henvise kvinner 
i aktiv rus som 
har vært utsatt 
for voldtekt. Ei 
heller fulle jenter 
som ikke vil 
hjem/tilbake til 
fosterforeldre/ins
titusjon. 
Har ikke 
overnattings-
mulighet annet 
enn for en kort 
stund, eks sove ut 
rusen. 

Feltpleien 
Fredrikstad 

Feltpleien er et 
lavterskel 
helsetilbud for 
rusmiddelavhengig
e over 18 år. 
80-85% av brukerne  
er menn. 
 

Skadereduksjon/smitteverna
rbeid, deler ut rent 
brukerutstyr som sprøyter 
og kanyler, samt prevensjon. 
Redusere antall overdoser 
og overdosedødsfall. 
Kartlegger behovet for 
helsehjelp, sårstell og 
behandling av skader. 
Hjelper pasienten å komme 
seg til det øvrige 
helseapparatet. 
Har samtaler om sykdom, 
fysisk og psykisk, informerer 
om ernæring. 

Kan komme uten 
avtale, og uten 
vedtak, og få basis 
helsehjelp.  
Kvinner i aktiv rus 
har et sted å 
henvende seg.   
Pasientene trenger 
ikke å bestille time, 
de kan komme som 
de er og tilbudet er 
gratis. 

Har få egnede 
steder å vise 
kvinner videre til. 

ACT-team Moss Mennesker med 
alvorlige mentale 
lidelser, 
diagnostisert med 
schizofreni lidelser 
eller bipolar lidelse. 
I tillegg mangler de 
et fungerende 
sosialt nettverk, og  
evner ikke å 
forholde seg 
formålstjenlig til de  
eksisterende 
tilbudene om 
behandling.  
Rusmisbruk er 
ingen hindring for 

Aktivt oppsøkende 
behandlingsteam. 
Behandlingen og kontakten 
skjer der pasienten 
oppholder seg. 
Teamet leverer og 
tilrettelegger i hovedsak alle 
grunnleggende tjenester 
innenfor helse- og sosial. 
Rehabilitering med vekt på 
lindring av symptomer, 
behandling med 
medikamenter, 
familiestøtte, yrkesmessig 
rehabilitering, helhetlig 
behandling av 

Teamet reiser hjem 
til brukerne, alle har 
mist to kontaktpunkt 
i uka. Teamet kan 
raskt endre 
medisinering hvis det 
er nødvendig.  
Følger pasienter opp 
i mange år. 
En kvinne i ACT ville 
fått tilbud innen 
psykiatrien hvis hun 
ble utsatt for vold. 
Forebygger 
innleggelser i 
institusjon. 
 

Kvinner i aktiv rus 
vil ikke være 
innenfor ACTs 
målgruppe, med 
mindre det ligger 
en diagnose «i 
bunn». 
Voldsaspektet 
ville blitt 
behandlet ut i fra 
at kvinnen måtte 
fjernes fra det 
som utløser 
stresset, altså en 
evt ustabil 
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oppfølging. 
 

rusavhengighet og støtte til 
å gjennomføre daglige 
gjøremål. 

 partner. 

Rustjenesten Halden Tjenesten gir 
brukerne hjelp til å 
mestre livet med 
rus, uavhengig om 
de ønsker å bli 
rusfrie eller ikke. 

To rusteam: Ambulerende 
team jobber hjemme hos 
brukerne, dag og kveld, både 
uke og helg. Ett team jobber 
bare dagtid, både kontor-
avtaler og hjemme hos 
brukerne.  
Rusteamet gir tjenester til 
mennesker som ønsker hjelp 
til å komme bort fra misbruk 
av alkohol og andre 
rusmidler. 
Ambulerende team gir 
tjenester til unge mennesker 
som sliter med rus og 
psykiske lidelser, og som har 
et betydelig hjelpebehov. 
Tjenesten tilpasses hver 
person ut fra hans behov og 
ressurser. Teamet er 
lokalisert med base i 
forbindelse med bolig for 
brukere. Halden har 8 
boliger for rusmisbrukere. 

Har tiltak både 
hjemme hos brukere 
og egne botiltak. 

Har ingen 
lavterskeltilbud. 

Sosialmedisinsk 
poliklinikk Moss 

Formidler 
spesialiserte 
tjenester til 
ungdom og voksne 
med rus- og 
avhengighetsproble
mer (alkohol, 
tabletter, illegale 
rusmidler).  

Samarbeider med sosial og 
helsetjenesten i pasientens 
hjemkommune om LAR 
behandling 
(legemiddelassistert 
behandling). Tilbudet er 
også for spilleavhengige og 
pårørende. Poliklinikkens 
tilbud er rettet mot 
utredning og behandling. 
Samtalebehandling i form av 
individualsamtaler, 
parsamtaler, familiesamtaler 
og gruppesamtaler er de 
vanligste 
behandlingsformene. Kan 
også gi rådgivning, 
veiledning og undervisning. 
Alle innleggelser angående 
rus skjer via poliklinikken. 

Har stor tverrfaglig 
kompetanse, alle 
med traume-
kompetanse. Har to 
avdelinger i samme 
bygg, i tillegg til poli-
klinikk: 20 avgiftning 
/kriseplasser + 
langtidsinnleggelser i 
3 mnd. Kan 
videreformidle til 
andre rustiltak. Kan 
reagerer raskt når de 
får kjennskap til vold 
mot kvinner, og få 
dem skjermet på for 
eksempel. Haga. 

Rusbiten har 
større fokus enn 
voldsbiten.  
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oppfølging. 
 

rusavhengighet og støtte til 
å gjennomføre daglige 
gjøremål. 

 partner. 

Rustjenesten Halden Tjenesten gir 
brukerne hjelp til å 
mestre livet med 
rus, uavhengig om 
de ønsker å bli 
rusfrie eller ikke. 

To rusteam: Ambulerende 
team jobber hjemme hos 
brukerne, dag og kveld, både 
uke og helg. Ett team jobber 
bare dagtid, både kontor-
avtaler og hjemme hos 
brukerne.  
Rusteamet gir tjenester til 
mennesker som ønsker hjelp 
til å komme bort fra misbruk 
av alkohol og andre 
rusmidler. 
Ambulerende team gir 
tjenester til unge mennesker 
som sliter med rus og 
psykiske lidelser, og som har 
et betydelig hjelpebehov. 
Tjenesten tilpasses hver 
person ut fra hans behov og 
ressurser. Teamet er 
lokalisert med base i 
forbindelse med bolig for 
brukere. Halden har 8 
boliger for rusmisbrukere. 

Har tiltak både 
hjemme hos brukere 
og egne botiltak. 

Har ingen 
lavterskeltilbud. 

Sosialmedisinsk 
poliklinikk Moss 

Formidler 
spesialiserte 
tjenester til 
ungdom og voksne 
med rus- og 
avhengighetsproble
mer (alkohol, 
tabletter, illegale 
rusmidler).  

Samarbeider med sosial og 
helsetjenesten i pasientens 
hjemkommune om LAR 
behandling 
(legemiddelassistert 
behandling). Tilbudet er 
også for spilleavhengige og 
pårørende. Poliklinikkens 
tilbud er rettet mot 
utredning og behandling. 
Samtalebehandling i form av 
individualsamtaler, 
parsamtaler, familiesamtaler 
og gruppesamtaler er de 
vanligste 
behandlingsformene. Kan 
også gi rådgivning, 
veiledning og undervisning. 
Alle innleggelser angående 
rus skjer via poliklinikken. 

Har stor tverrfaglig 
kompetanse, alle 
med traume-
kompetanse. Har to 
avdelinger i samme 
bygg, i tillegg til poli-
klinikk: 20 avgiftning 
/kriseplasser + 
langtidsinnleggelser i 
3 mnd. Kan 
videreformidle til 
andre rustiltak. Kan 
reagerer raskt når de 
får kjennskap til vold 
mot kvinner, og få 
dem skjermet på for 
eksempel. Haga. 

Rusbiten har 
større fokus enn 
voldsbiten.  
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behandlingstilbudet. ruse seg. Ikke noe 
rus og 
psykiatriinstitusjo
n i Østfold. 

Bergensklinikkene. Utredning og 
behandling av 
rusavhengige. 

Tilbud om døgnbehandling, 
dagbehandling og poliklinisk 
behandling med egen tilbud 
til menn, kvinner og unge. I 
tillegg tilbud om 
kartlegging/utredning av 
rus- og avhengighet. LAR 
behandling. 

Har enkjønnede 
tilbud, og 
brukerstyrte 
sengeplasser. 
Medfører stor grad 
av fleksibilitet og 
brukermedvirkning. 

Ikke noe tilbud til 
målgruppen hvis 
de ikke ønsker å 
bli rusfrie. 
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Varmestua Moss, 
drevet av AEF, 
arbeidernes 
edruskaps forening. 

Målgruppe: alle 
som trenger et 
sosialt møtested, 
kan komme som du 
er, men ikke lov å 
ruse seg inne på 
varmestua. 

Serverer frokost og middag 
tre dager i uka, deler ut klær 
og mat, deler ut rene 
sprøyter, tar imot brukte. 
Har lege 1 g pr mnd. 

Lavterskel, stabil 
bemanning, de som 
trenger et sosialt 
felleskap får det. 
Arrangerer julaften 
med 90 deltagere. 

Når ikke gruppen 
kvinner i aktiv 
rus, mest menn 
som kommer, 
eller eldre 
alkoholikere. 

Follo Krise og 
Incestsenter 

Hjelp til dem som 
har opplevd psykisk 
og fysisk vold i 
nære relasjoner, 
incest eller annen 
seksuell vold. Er et 
gratis samtale- og 
botilbud 

Midlertidig botilbud 
Samtaletilbud med 
primærkontakt 
Bistår i forbindelse med 
kontakt med 
hjelpeapparatet, advokat, 
tolk o.s.v. som måtte vise 
seg nødvendig under 
oppholdet. 
Tar inn kvinner i målgruppen 
til inntakssamtale, kontakte 
NAV/ruskonsulent. 

Har hatt prosjekt 
med målgruppen i 
fokus. 
Samarbeidsavtaler 
med alle 7 
Follokommunene. 
Deres erfaring er at 
alle kvinner i 
målgruppen har 
kontakt med 
ruskonsulent, og at 
de har 
eget/kommunal 
bolig.  
 
Således skiller Follo 
seg ut fra så godt 
som resten av 
informantene i vårt 
prosjekt, med unntak 
av Sarpsborg 
kommune. 

Prosjektet har 
kommet opp med 
noen forslag på 
tilbud til 
målgruppen, 
annet enn 
samarbeidsavtale
r  
med 
ruskonsulenter. 
I 
prosjektrapporte
n sier  Anne 
Elisabeth Glørud, 
ruskonsulent, om 
effekter av 
prosjektet: Vi ser 
behovet for et 
sted å plassere 
rusmisbrukere 
som opplever 
vold i nære  
relasjoner. Vi har 
ikke noe 
alternativ til dem 
i dag. 

Legevakt Askim Hele befolkningen Få i målgruppen som 
kommer til dem. Følger opp 
enkelte pasienter med 
urinprøvetaking, eks LAR 
pasienter eller vedtak fra 
b.v.tj, få tilbake førerkort. 

Er obs hvis pasienter 
kommer tilbake med 
skader, henviser da 
til ordinært 
krisesenter eller 
overgrepsmottaket. 

 

 

 

 

Deler ikke ut 
brukerutstyr, 
ønsker i 
utgangspunktet 
ikke at legevakten 
skal være et sted 
kvinner i aktiv rus 
oppsøker av 
hensyn til andre 
pasienter. 
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Norsk 
krisesenterforbund. 

Representerer 12 
av totalt 46 
krisesentre. 

Har hatt prosjekt sammen 
med Follo Krisesenter, med 
fokus på målgruppen. 

Utarbeidet 
samarbeidsavtaler, 
og holdt 
kompetanse-
hevende kurs for 
Follo regionen.  
 
Økt bevisstheten om 
voldsproblematikk 
hos ulike 
samarbeidspartnere. 
 
Opprettet kontakt 
med 
Telemarksforskning, 
som var interessert i 
forskning på 
prosjektet. 

Det er referert til 
et prosjekt i 
Tromsø i 
rapporten. 
Krisesenterleder i 
Tromsø er ikke 
kjent med den 
nevnte 
kriseplassen. 
Prosjektet kom 
ikke i mål med å 
initiere til at det 
ble etablert et 
fullverdig  
krisesentertilbud 
til voldsutsatte 
rusmiddelavhengi
ge og psykisk syke 
i Follo. Mangelen 
på et beskyttet 
botilbud til 
målgruppen den 
mest  
alvorlige bristen 
og det største 
avviket i forhold 
til 
krisesenterloven. 

Heidrunsenteret 
Trondheim 
kommune. 
6 akutt/krise plasser 
7 hybler 

Et kommunalt 
lavterskeltilbud for 
bostedsløse kvinner 
over 18 år med 
rusproblematikk. 

Det er lav grad av 
regelorientering og høy 
toleranse for avvikende 
atferd. Det er ikke krav om 
rusfrihet, men det er ikke lov 
å ruse seg på huset. 

En del av 
tiltakskjeden til 
kommunen som 
dekker alt fra 
lavterskeltilbud, til 
egne kvinnetiltak, 
rusinstitusjoner. 
Samarbeider med 
helsestasjon med 
overdoseteam, og 
ulike rustiltak, både 
på dag og døgnbasis. 

Enkelte 
voldsutsatte 
kvinner i aktiv rus 
ønsker ikke å bo 
på 
Heidrunsenteret 
fordi det tidvis er 
mye dop på 
huset. 

Trondheim 
kommune 
Voldskoordinator 

Bla kvinner i aktiv 
rus 

Motiverer og plasserer 
kvinner i rusinstitusjoner. 
Jobber for at hele 
tiltakskjeden skal fungere. 

I Trondheim er det et 
reelt tilbud til alle 
som opplever vold i 
nær relasjon, også de 
som er i aktiv rus. 

Når kvinner ikke 
identifiserer seg 
med Heidrun-
senteret kan det 
være vanskelig å 
motivere. 
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Haugesund 
Frelsesarmeens bo 
og omsorgssenter 

Lavterskel botilbud 
for rusavhengige, 
og bolig etter 
vedtak fra 
kommunen. 

Gir omsorg, boveiledning, 
skaderedusering. 
 
Er opptatt av å ikke 
stigmatisere rusmisbrukere, 
stiller krav til fungering og 
ansvar ut fra funksjonsnivå. 
 

Ikke lov å røyke eller 
å ruse seg inne på 
rommet/i leiligheten. 
Kun ute på egnet 
sted. 
Har egne leiligheter 
for kvinner. 

Ved å stille krav 
om rusfrihet inne 
i leilighetene kan 
lista bli lagt for 
høyt for enkelte. 
 

Krisesenteret 
Haugesund 

Krisesenteret er et 
lavterskeltilbud til 
kvinner som er 
mishandlet fysisk 
eller psykisk. Dette 
omfatter også 
voldsoffer og 
voldtektsoffer. 

Kviner i aktiv rus kan ikke 
være på Krisesenteret over 
tid, men får hjelp til å 
komme til egnet sted første 
arbeidsdag etter inntak. 

Tar imot kvinner i 
aktiv rus akutt. 
Samarbeider tett 
med rusinstitusjon. 

Har ikke 
samarbeidsavtale 
med 
rusinstitusjon om 
å følge opp i 
forhold til vold. 

Sarpsborg 
kommune, 
enhetsleder 
rus/psykiatri. 

Mennesker med 
ruslidelser eller rus 
-og psykiske 
lidelser, fra 16 år. 

Lavterskel og vedtaksbasert 
rustjeneste 
Oppsøkende arbeid 
Råd og veiledning 
til mennesker med 
ruslidelser og nære nettverk 
Støttesamtaler med fokus på 
stabilisering 
Motivasjonssamtaler med 
fokus på rehabilitering 
Henvisning til 
sosialmedisinsk poliklinikk 
og behandling 
Individuell plan og deltakelse 
i ansvarsgruppe 
Ulike grupper, aktiviteter og 
kurs 
Pårørende gruppe 
 

Sarpsborg har flere 
lavterskeltilbud, som 
utekontakt, 
helsestasjon for 
mennesker med 
ruslidelse, 
miljøarbeidertjenest
e og senter for 
rehabilitering og 
aktivitet som er oppe 
til kl. 22.00 på 
ukedager. Det er 
mulig å få kontakt 
med et 
lavterskeltilbud 
døgnet rundt. Det er 
tett kontakt mellom 
rus, NAV og 
boligenheten. 

Møter sjeldent 
problematikken 
til målgruppen. 
Kan det være et 
resultat av at 
man klarer å 
skaffe kvinnen et 
eget botilbud, 
men fokuset på 
oppfølging av 
vold tradisjonelt 
ikke ligger til 
rusoppfølging? 

Sykehuset Østfold 
Avd rusbehandling 

Utredning og 
behandling av 
rusavhengige. 

Både poliklinisk behandling, 
LAR,  avgiftning, utredning 
og institusjonsbehandling. 

Ulike former for 
rusbehandling. Den 
som trenger hjelp 
kan få den både 
hjemme og på 
institusjon. Prosjekt 
«Sårbare 
mellomrom» for å gi 
mer flyt i 

Ikke noe tilbud til 
målgruppen med 
mindre 
vedkommende 
ønsker rusfrihet. 
Ikke noe 
enkjønnet tilbud. 
Heller ikke tilbud 
hvor det er lov å 
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behandlingstilbudet. ruse seg. Ikke noe 
rus og 
psykiatriinstitusjo
n i Østfold. 

Bergensklinikkene. Utredning og 
behandling av 
rusavhengige. 

Tilbud om døgnbehandling, 
dagbehandling og poliklinisk 
behandling med egen tilbud 
til menn, kvinner og unge. I 
tillegg tilbud om 
kartlegging/utredning av 
rus- og avhengighet. LAR 
behandling. 

Har enkjønnede 
tilbud, og 
brukerstyrte 
sengeplasser. 
Medfører stor grad 
av fleksibilitet og 
brukermedvirkning. 

Ikke noe tilbud til 
målgruppen hvis 
de ikke ønsker å 
bli rusfrie. 
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Vedlegg 3: Innspill fra fagpersoner og kommuneledelse til prosjektet 
 

Stilling: Innspill: Dilemma: 

Rådmann Moss Se på allerede eksisterende tiltak, og 
om det er mulig å 
samordne/samarbeide bedre. 

Kommuneøkonomien er 
allerede anstrengt, samtidig 
som kommunen er pålagt ved 
ny lov å gi kvinnene et tilbud. 

Fylkesmann Østfold Spisse defineringen av målgruppen 
ytterligere. 

Segregering av tilbudet, eller 
integrering i allerede 
eksisterende tiltak. 

Utne camping Vil ikke gi informasjon om hvilke 
kommuner som kjøper botilbud der. 
Opplyser at ansatte ikke vet noe om 
problematikken til brukerne.  

Ingen kommuner har oversikt 
over hvilke type problematikk 
de ulike brukerne av Utne 
camping har. Ingen kommuner 
vet hvilke andre kommuner 
som bruker Utne camping som 
midlertidig bosted. 

Styremøte ved Moss 
Krisesenter 

Se om det finnes nasjonale tall for 
omfanget av vold mot kvinner i aktiv 
rus. 
Ha konkrete forslag til tiltak/modeller, 
og kostnadsberegne de. 

Hvordan komme i kontakt med 
en gruppe som er preget av 
mistillit, og som det er 
vanskelig å komme i kontakt 
med, men som har store 
hjelpebehov. 

Fagkonferanse Kolbotn Jobb med volden, ikke ha så mye fokus 
på rusen, så vil rusinntaket kunne gå 
ned/stabiliseres. 
 
Egne kvinnetiltak viktig. 

Kvinner i aktiv rus må tidvis 
skrives ut pga adferden de har 
når de er ruset. Dilemma er å 
skrive ut kvinner på samme 
grunnlaget de er skrevet inn 
for. 

Ordfører Moss Få frem en god og realistisk beskrivelse 
av virkeligheten til kvinnene. Få frem 
både prinsipper og paradokser i 
jobbingen med målgruppen. 

Å tillate rus som er illegalt, på 
en institusjon som er offentlig. 
Her må di skrive om litt 

RIO, rusmisbrukernes 
interesse organisasjon, 
Oslo. 

Viktig med mestring, og at man møtes 
med forventninger om at du er verdt 
noe, du får til noe. Skap håp uansett. 
Sett krav og gi ansvar til brukerne, alle 
kan få til noe. 
 
Viktig med egne kvinnetiltak. 

Balansegangen mellom å sette 
krav, og å yte hjelp.  
 
Se på rollen i rusmiljø, kan både 
være et offer, men også en som 
utøver ulik vold selv. 
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Personalet må være trygge i rollen sin 
som hjelper.  

Mistillit til kvinner, og mangel 
på vennskap, kontra at dette 
kan bli et sted hvor man får sin 
første venninne.  

Fylkesmann Østfold 
Fagdag med 
rus/psykiatri. 

Tydeliggjøre/spissing av målgruppen. 
Er det ledig kapasitet på allerede 
eksisterende krisesentre? Tilføre 
krisesentrene kompetanse? 
Viktig med somatisk kompetanse. 

Skal tilbudet til kvinnene være 
et integrert tilbud i kommunen, 
eller segregert tilbud ut av 
kommunen? 

RIO Østfold 1. Kort vei til avrusning. 
2. Medisinering på relevant nivå, tilbud 
om rusfrihet uten medisinering også. 
3. Ha med erfaringskonsulenter. 
4. Bør være bynært, ikke avhengig av 
transport. 
5. Se på innholdet i tjenesten, må 
møtes med forventninger, respekt og 
verdighet. Ikke stakkarsliggjøring. 

Kvinner på et krisesenter for 
målgruppen kan være redde for 
at andre kvinner i miljøet skal 
sladre på hvor de er. 
 
I rusmiljøet er det et 
kjønnsrollemønster fra 50 åra. 
Kvinnen kan føle ansvar for 
mannen utenfor som hun skal 
«redde»/ta seg av, som gjør det 
vanskelig å bli inne på 
krisesenteret/institusjonen. 
 

Justisdepartementet Finansiering: Knytte et evt krisesenter 
for målgruppen til k.s. strukturen, eller 
annen kjent betalingsmodell. 
Ha fokus på vold, rusen er et påheng, 
tenke vold inni rustilbudet. 
Viktig med de fysiske rammene. 
Se om det er mulig å få til en 
sammensmeltning av tilbudet til 
voldsutsatte og rusavhengige som 
allerede finnes i Østfold. 

Utfordringer knyttet til 
holdninger til rusmisbrukere, 
hvis tilbudet skal knyttes til 
krisesenter. 
 
 

NOVA v/ 
forskningsleder 

Deres evalueringsrapport vil bli 
presentert i slutten av januar, kan ikke 
gi noen resultater til meg nå. Men sier 
klart: «du kan stole på egne data». 
Ønsker å få kopi av rapport, for å ha 
med som referanse i deres evaluering. 

 

Sykehuset Østfold v/ 
avdelingsdirektør 

Finnes ikke en egen oversikt over 
rusinstitusjoner for Østfold. Ikke mulig 
å finne frem på skyhusets internettside 
uten hjelp fra en fagperson. Det finnes 
ikke tilbud til kvinner som ikke har 
ønske om å bli rusfrie innen 
spesialisthelsetjenesten. I Østfold 

Skal du finne frem til 
behandlingsinstitusjon for rus 
på nettsiden kan du ikke være 
ruset. Umulig å få oversikt over 
hvilke tilbud som finnes, og 
hvor de geografisk befinner 
seg. Må gå inn på en og en 
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finnes det ikke rusomsorg til 
målgruppen 

institusjon. Hvilken 
rusmisbruker gjør det? 

Sykehuset Østfold v/ 
prosesskoordinator. 

Får oversikt over rusinstitusjoner på 
epost, og god innføring i rutinene for 
rusbehandling. Blir det eget senter bør 
personalet ha god systemforståelse, 
viktig å ikke love mer enn man kan 
holde, og skjønne 
rutinene/prosedyrene for hva som er 
spesialisthelsetjenestens ansvar, og hva 
som er kommunenes ansvar. Viktig 
med samarbeidsavtaler, underskrevet 
fra rådmann og sykehusdirektør. 
Må ha kompetanse på 
personlighetsforstyrrelser. 

Uansett tilbud i 
spesialisthelsetjenesten så er 
det viktig med et godt 
kommunalt tilbud. Trygg bolig 
viktigst. Men hva hvis det 
kommunale hjelpeapparatet og 
spesialisthelsetjenesten 
vurderer behovet for hjelp 
forskjellig? 

Bergensklinikkene God erfaring med enkjønnede tiltak, og 
brukerstyrte senger. Har hatt tilbud i 
20 år til kun kvinner. Krevende 
målgruppe, kan bli abstinente, syke, 
utagerende, krever god kompetanse 
hos ansatte. Må ha kompetanse om 
personlighetsforstyrrelse, mange i 
målgruppen har psykiatrisk diagnose. 
Viktig med lege knyttet til tiltaket. Vil 
ikke anbefale at det er tillatt med rus 
på huset, må gå ut i kontrollerte former 
å ruse seg, for eksempel i hagen.  
Jobbe med hvordan kvinner kan lære 
seg å regulere følelser uten rus. 

Dilemma hvorvidt man skal 
tillate rus på huset eller ikke. 
Hvis kvinnene utsetter seg for 
fare, hva da? Bør regulere ned 
rusen ved hjelp av lege, ha 
medisinsk kontroll over rusen. 
 
Bør ha ambisjon om 
nedtrapping, rus under 
kontroll, eller rusfrihet. 

RTVS Øst 
Regionalt ressurssenter 
om vold, traumatisk 
stress og 
selvmordsforebygging 
 
 

Viktig at målgruppen for prosjektet blir 
plassert på riktig sted med en gang. 
Skeptiske til at k.s. evt tar en første 
kartleggingssamtale, og at kvinnene 
deretter kommer til «rett sted».  

Bør et senter være knyttet til et 
allerede eksisterende 
krisesenter, eller til en 
rusinstitusjon? 

Kirkens bymisjon 
Natthjemmet 

Viktig med brukermedvirkning, og at 
kvinnene får ansvar. Må bort fra 
ekspertveldet, må anerkjenne 
kvinnenes erfaringer. Ingen motsetning 
mellom fag og bruker medvirkning. 
Budsjettkutt medførte økt 
brukermedvirkning, som igjen bidro til 
at det ble sett nye/andre ting som ikke 
var sett før. 

Arbeidsrettslige regler, kan 
sette hindre for 
brukermedvirkning, når 
kvinnene skal ha en aktiv del i 
turnusen. 
Kan ikke avvise kvinnene fordi 
de lever de livene de lever. Kan 
både røyke og ruse seg på 
Natthjemmet. 
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Vedlegg 4: Status/framdrift i prosjektet pr 19.12.14. 
Dette er instansene, personene/ tiltakene jeg har vært i dialog med: 
 

- Rådmann Moss, Bente Hedum, 27.08.14 
- Thereses hus Oslo, v/ leder Gun Hansen, 27.08.14. 
- Krisesenteret Kristiansand v/ Tove Hægg Versland, 02.09.14. 
- Babettes hus Kristiansand v/ Jenny Ann Høgeli, 03.09.14. 
- Follo Krisesenter v/ Anne Kariusbakken og Anne Odenmarck, 10.09.14. 
- Vold og sedelighetsavsnittet, Fredrikstad politidistrikt v/ Espen Fronth Andersen, 12.09.14 
- Fylkesmann v/ Eli Ådnøy, 16.09.14. 
- Utne Camping (mye brukt som midlertidig botilbud) v/ eier Kjell Åge Aspegjeld16.09.14. 
- Overgrepsmottaket Fredrikstad v/ Ann Helen Lomsdalen22.09.14. 
- Feltpleien Fredrikstad , 22.09.14. 
- ACT-team Moss v/ Irene Langgren, 25.09.14. 
- Halden kommune, leder for rustjenesten v/ Pia Klevaas, 06.10.14. 
- Styremøte ved Krisesenteret Moss, 07.10.14. 
- Sosialmedisinsk poliklinikk v/ Jon Åsmund Sandberg, 08.10.14. 
- Varmestua Moss, styremøte v/ Arild Nilsen, 09.10.14. 
- Styringsgruppemøte ved Krisesenteret i Sarpsborg, 10.10.14. 
- Legevakten Askim, fagsykepleier Brit Ekland, 13.10.14. 
- Konferanse Kolbotn: Rusmidler og vold i nære relasjoner, i regi av Krisesenterforbundet. 

Jeg presentert kort prosjektet i plenum, 14.10.14. 
- Leder Krisesenterforbundet v/ Wenche Holmberg Nielsen, 15.10.14. 
- Ordfører Moss Tage Pettersen, 16.10.14. 
- Heidrunsenteret Trondheim v/ Vivian Hovset, 21.10.14. 
- Trondheim kommune, ruskonsulent/voldskoordinator Gerd Ingrid Olsen, 21.10.14. 
- Leder for Krisesentersekretariatet v/ Tove Småland, 24.10.14  
- Haugesund, leder for rusinstitusjon Blåkors v/ Elin Frønsdal 28.10.14. 
- Haugesund, Krisesenter v/ May Lise Skogøy 28.10.14. 
- RIO, rusmiddelmisbrukernes interesse organisasjon v/ Heidi Hansen, 05.11.14. 
- Sarpsborg kommune, enhetsleder Berit Dahle, kompetansesenter rus og psykisk helse, 

06.11.14. 
- Styringsgruppemøte 07.11.14. 
- Fagdag Krisesentrene i Østfold, 13.11.14. 
- Fylkesmann, møte med alle ansvarlige ledere for rus/psyk i Østfold. Presentere prosjektet så 

langt, få innspill på aktuelle dilemmaer/problemstillinger, 17.11.14. 
- Moss krisesenter, personalmøte, presentere prosjektet, 20.11.14. 
- Fredrikstad krisesenter, 21.11.14. 
- RIO Østfold v/ Line Eikenes Langsholt, 21.11.14. 
- Justisdepartementet, seniorrådgiver Hilde Knotten, Line Nersnes, 24.11.14. 
- Halden krisesenter, 26.11.14. 
- Sykehuset Østfold, v/ Bernt Werner Pettersen og Finn Arild Andersen, 27 og 28.11.14 
- Kari Lossius, Berngensklinikkene, pr e-post og telefon, 28.11.14 
- RVTS, spesialrådgiver Gudrun Nordmo, Mary Vold.01.12.13 
- Telefonsamtale Natthjemmet, leder Gudmund Johnsen Wisløff, 08.12.14. 
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- Telefonsamtale Tyrili, leder Turid Wangensten, 09.12.14 
- Besøk Thereses hus, 11.12.14. 
- Rådslag Justisdepartementet m/statssekretær Vidar Brein-Karlsen 11.12.14. 
- Prosjektmøte ved Indre Østfold krisesenter 18.12.14   

 
- BUF dir, ved Elin Skogøy, har gitt faglig innputt på lovgrunnlag og forarbeider. Videre har de 

lest og kommet med innspill på utkast til rapport. 
 
  

34 
 

Vedlegg 4: Status/framdrift i prosjektet pr 19.12.14. 
Dette er instansene, personene/ tiltakene jeg har vært i dialog med: 
 

- Rådmann Moss, Bente Hedum, 27.08.14 
- Thereses hus Oslo, v/ leder Gun Hansen, 27.08.14. 
- Krisesenteret Kristiansand v/ Tove Hægg Versland, 02.09.14. 
- Babettes hus Kristiansand v/ Jenny Ann Høgeli, 03.09.14. 
- Follo Krisesenter v/ Anne Kariusbakken og Anne Odenmarck, 10.09.14. 
- Vold og sedelighetsavsnittet, Fredrikstad politidistrikt v/ Espen Fronth Andersen, 12.09.14 
- Fylkesmann v/ Eli Ådnøy, 16.09.14. 
- Utne Camping (mye brukt som midlertidig botilbud) v/ eier Kjell Åge Aspegjeld16.09.14. 
- Overgrepsmottaket Fredrikstad v/ Ann Helen Lomsdalen22.09.14. 
- Feltpleien Fredrikstad , 22.09.14. 
- ACT-team Moss v/ Irene Langgren, 25.09.14. 
- Halden kommune, leder for rustjenesten v/ Pia Klevaas, 06.10.14. 
- Styremøte ved Krisesenteret Moss, 07.10.14. 
- Sosialmedisinsk poliklinikk v/ Jon Åsmund Sandberg, 08.10.14. 
- Varmestua Moss, styremøte v/ Arild Nilsen, 09.10.14. 
- Styringsgruppemøte ved Krisesenteret i Sarpsborg, 10.10.14. 
- Legevakten Askim, fagsykepleier Brit Ekland, 13.10.14. 
- Konferanse Kolbotn: Rusmidler og vold i nære relasjoner, i regi av Krisesenterforbundet. 

Jeg presentert kort prosjektet i plenum, 14.10.14. 
- Leder Krisesenterforbundet v/ Wenche Holmberg Nielsen, 15.10.14. 
- Ordfører Moss Tage Pettersen, 16.10.14. 
- Heidrunsenteret Trondheim v/ Vivian Hovset, 21.10.14. 
- Trondheim kommune, ruskonsulent/voldskoordinator Gerd Ingrid Olsen, 21.10.14. 
- Leder for Krisesentersekretariatet v/ Tove Småland, 24.10.14  
- Haugesund, leder for rusinstitusjon Blåkors v/ Elin Frønsdal 28.10.14. 
- Haugesund, Krisesenter v/ May Lise Skogøy 28.10.14. 
- RIO, rusmiddelmisbrukernes interesse organisasjon v/ Heidi Hansen, 05.11.14. 
- Sarpsborg kommune, enhetsleder Berit Dahle, kompetansesenter rus og psykisk helse, 

06.11.14. 
- Styringsgruppemøte 07.11.14. 
- Fagdag Krisesentrene i Østfold, 13.11.14. 
- Fylkesmann, møte med alle ansvarlige ledere for rus/psyk i Østfold. Presentere prosjektet så 

langt, få innspill på aktuelle dilemmaer/problemstillinger, 17.11.14. 
- Moss krisesenter, personalmøte, presentere prosjektet, 20.11.14. 
- Fredrikstad krisesenter, 21.11.14. 
- RIO Østfold v/ Line Eikenes Langsholt, 21.11.14. 
- Justisdepartementet, seniorrådgiver Hilde Knotten, Line Nersnes, 24.11.14. 
- Halden krisesenter, 26.11.14. 
- Sykehuset Østfold, v/ Bernt Werner Pettersen og Finn Arild Andersen, 27 og 28.11.14 
- Kari Lossius, Berngensklinikkene, pr e-post og telefon, 28.11.14 
- RVTS, spesialrådgiver Gudrun Nordmo, Mary Vold.01.12.13 
- Telefonsamtale Natthjemmet, leder Gudmund Johnsen Wisløff, 08.12.14. 



38



39

36 
 

Vedlegg 5: Spørsmål og svar - beboere på Thereses hus 
 
 
Det viste seg å være vanskelig å få snakket med noen beboere på Thereses hus. Men de har vært 
behjelpelige med å spørre de som bor der om følgende spørsmål. Det er en kvinne som har besvart 
spørsmålene skriftlig, resten besvarte spørsmålene muntlig.  
 
 
 
Hva er bra med Thereses hus? 
Tålmodig og hyggelig personale. 
 
Hva er det viktig for deg at Thereses hus kan tilby av hjelp? 
At det er trivelig og rent. 
 
Hva er det viktig at personalet tenker på i møte med deg? 
En enkelt skjebne regner jeg med. Å lide av depresjon, angst er svært forskjellig fra en person som 
ruser seg på såkalt «speed» og heroin. 
 
Hva kunne du ønske var annerledes? 
Det er for mye blanding av aldre og bruk av for mye forskjellig typer rus. Det er plagsomt for unge 
med kun alkoholmisbruk og depresjoner å forholde seg til amfetaminpåvirkede, skrikende folk. Det 
oppleves truende og ubehagelig. 
 
Hvilken kompetanse er det viktig at personalet har? 
De har svært mye kompetanse. Man kan ikke hjelpe folk som ikke vil ha hjelp. 
 
Hvis du fikk påvirke et lignende tiltak som Thereses hus, hva ville du lagt vekt på da? 
Å skille aggressive beboere for roligere beboere. 
 
Hva tenker du om at det er lov å ruse seg på huset? 
Det er først og fremt viktig at folk har en seng og et tak over hodet. 
 
Hva skal til for at du opplever å få reel hjelp? At hjelpen hjelper? 
At man blir plassert riktig. Men, man kan ikke hjelpe en som ikke vil hjelpe seg selv. Litt selvinnsikt er 
avgjørende.  
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