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Forord

Stensløkka ressurssenter har en lang tradisjon med å jobbe med ettervern, og våren 2019
fyller vi hele 50 år. Vi holder fortsatt kontakt med mange av våre tidligere beboere, mange
ringer eller stikker innom jevnlig.
Vi har i personalgruppa snakket om at det kunne vært spennende å se nærmere på hvordan
det har gått med tidligere beboere etter at de flyttet ut. Vi var nysgjerrige på om et opphold
på Stensløkka ressurssenter hadde hatt noen betydning for den enkeltes rehabilitering, og
hva som hadde vært viktig under oppholdet.
Høsten 2018 utarbeidet vi en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle beboere som
hadde avsluttet sitt opphold på Stensløkka ressurssenter de siste fem årene. Vi har også
hentet ut opplysninger fra tiltak og kartlegginger i HK Velferd tilbake de siste fem årene.
Spørreundersøkelsen og denne rapporten er utarbeidet av tre miljøterapeuter og
institusjonssjef fra Stensløkka ressurssenter. Vi ønsker å takke Kari Fauchald for god hjelp,
støtte og innhenting av data. Vi vil videre gi en stor takk til alle tidligere beboere som har tatt
seg tid til å svare på spørreundersøkelsen og gjennom det gjort denne rapporten mulig.
Spørreundersøkelsen har gitt oss et innblikk i hva som har vært viktig i overgangen fra
rusbehandling til egen bolig.

Oslo, 24.05.2019

Dorthe Pedersen Downey

Nina Hauge

Nina Bakken

Magnus Angelsen
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1 Bakgrunn

Ettervern til personer som har gjennomført rusbehandling er og har vært et aktuelt tema
både i helsepolitiske debatter og hos ulike pårørende- og brukerorganisasjoner.
Regjeringens opptrappingsplan for Rusfeltet 2016 – 2020 sier følgende om
oppfølging/ettervern (side 59):
«Fattigdom, isolasjon, ensomhet, mangel på nettverk og tilhørighet, er faktorer som både
forårsakes av, leder til, opprettholder og forsterker rus- og psykiske problemer. Brukere som
har gjennomført behandlingsopphold i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), viser ofte til
dette som en av årsakene til tilbakefall.
Dette viser at det er behov for å styrke tilbudene som skal bidra til en meningsfull hverdag,
rehabilitering, økonomisk sikkerhet, og som fremmer mestringsevne og sosial inkludering.»
Ettervern kan være så mangt. For noen er det nok at man får oppfølgingstjenester i egen
bolig fra kommune/bydel etter endt behandlingsopphold i TSB. Dette forutsetter at man blant
annet har en egnet bolig. For andre er ikke dette nok. Noen trenger tettere oppfølging i en
trygg og rusfri ramme. Overgangen fra rusbehandling til egen bolig er ekstra sårbar for
mange, og mange har også flere livsområder som må jobbes med, som økonomi,
arbeid/utdanning/aktivitet, nettverk/familie m.m. En rusfri rehabiliteringsinstitusjon kan være
løsningen.
Stensløkka ressurssenter (SRS) er en rusfri rehabiliteringsinstitusjon i Oslo kommune, hvor
personer som trenger tett oppfølging i en overgang mellom rusbehandling og egen bolig kan
bo. SRS tilbyr ettervern i form av opphold på en døgnbasert institusjon, noe som kan bidra til
å forhindre tilbakefall og nødvendig oppfølging i en sårbar fase etter behandling. SRS ble
etablert i 1969 på bakgrunn av erfaringer om at poliklinisk oppfølging alene etter endt
rusbehandling ikke var tilstrekkelig for alle.
Det kan se ut til at det i dag er mer hvem som skal ha ansvar for å gi personer et slikt
ettervern som diskuteres, og ikke lengre om det er behov for ettervern. Ligger dette
ansvaret på bydel/kommune eller spesialisthelsetjenesten? Er det tilstrekkelig med
oppfølgingstjenester i egen bolig, og hva med de som trenger noe mer?
Velferdsetaten (VEL) er en fagetat i Oslo Kommune. VEL har blant annet ansvar for tiltak for
rusavhengige og botilbud for personer med særlige behov. VEL drifter selv 20
rusinstitusjoner med varierte tilbud. Dette inkluderer akuttilbud, korttidsplasser,
rehabiliteringsplasser, tilbud for ungdom og omsorgsinstitusjoner. VEL har også avtale med
10 institusjoner som er drevet av private aktører.
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Stensløkka ressurssenter er en av rehabiliteringsinstitusjonene som er driftet av VEL.

«Om terapitung rusbehandling er "grovarbeidet", er SRS "polishen".»

(sitat tidligere beboer)

Hva er Stensløkka ressurssenter?
Stensløkka ressurssenter (SRS) er en døgnbasert rehabiliteringsinstitusjon for personer som
har gjennomført rusbehandling i TSB og er rusfrie. Vi holder til i to flotte verneverdige villaer
på Fagerborg. SRS har 17 døgnplasser, og følger i tillegg opp flere utflyttede beboere
poliklinisk.
Det er 17 ansatte fordelt på 15 årsverk. Oppdraget til SRS er hovedsakelig å trygge
brukernes opprettholdelse av rusfrihet etter endt primærbehandling i
spesialisthelsetjenesten.
SRS er primært et tilbud til innbyggere i Oslo Kommune. Vi har også noen beboere som har
tilhørighet til en annen kommune, de kan tilbys en såkalt «gjesteplass».
Forvern

Søkere til SRS må komme til minimum to forvernsamtaler i forkant av tildeling av plass. I
disse samtalene ønsker man å få mest mulig informasjon om søkeren, søkerens motivasjon i
forhold til rusfrihet og forventninger til et eventuelt opphold. Søkeren informeres om SRS sitt
mandat og de forventningene vi har til den enkelte beboer.
Oppholdet ved SRS

Ved SRS er vi opptatt av å motivere og hjelpe den enkelte til å nå sine egne mål. Et av
verktøyene vi bruker aktivt er tiltaksplan. Her setter beboer, i samarbeid med
primærkontaktene, opp mål på definerte livsområder; rusmestring, arbeid/skole, bo – og
boferdigheter, nettverk, psykisk helse, fysisk helse, økonomi og kriminalitet. Tiltaksplanen
evalueres jevnlig og minimum hver tredje måned. Hva som er viktig for beboeren i starten,
underveis og i avslutningen av oppholdet endrer seg i takt med utviklingen til den enkelte.
De fleste beboerne er i en form for arbeidsrettet aktivitet eller under utdanning. Mange av
beboerne tar studiekompetanse ved Kirkeveien videregående skole, men også ved andre
utdanningssteder. Noen er i arbeidstrening eller er fast ansatt i en bedrift. Vi anser det som
svært viktig at den enkelte har noe meningsfylt å fylle hverdagen sin med.
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Flere av beboerne går også på ukentlig ettervern knyttet til behandlingsstedet de kommer
fra, eller følges opp med poliklinisk behandling ved DPS eller RUPO.
Beboerne har ukentlige samtaler med sine primærkontakter, hvor det er fokus på tiltaksplan
og temaer som den enkelte er opptatt av. Verktøy som blir benyttet i samtaler ved siden av
tiltaksplanen, er tilbakemeldingsverktøyet «Klient – og resultatstyrt praksis» (KOR) og SCL25 (vurdering av psykisk helse).
Utfordringer

De fleste som kommer til SRS har vist god rusmestring i behandling og har en viss avstand
til rus. I den tiden de bor på SRS er det mange utfordringer som skal håndteres samtidig
med fortsatt rusfrihet. Enkelte har aldri vært i jobb, mange har dårlige erfaringer fra skole,
noen har aldri forholdt seg til regninger og hverdagsøkonomi. Mange har ingen eller et
manglende rusfritt nettverk og de fleste opplever det å ha en relasjon til andre mennesker
som utfordrende. Mange strever med søvnproblematikk eller har en utfordrende døgnrytme,
noe som gjør det vanskelig å komme seg opp om morgenen. Mange har tilleggs diagnoser
som: ADHD, angst, depresjon, PTSD og ulike personlighetsforstyrrelser. Det er ikke uvanlig
at en beboer har ett eller flere tilbakefall i løpet av oppholdet.
Endringsarbeid er prosessarbeid og det er lett å kjenne på motstand når ting oppleves som
vanskelig eller uoverkommelig. Det er mange tanker og følelser som skal bevisstgjøres,
erkjennes og sorteres. Dette tar tid og det er viktig at personalet har forståelse for dette, slik
at beboeren føles seg sett, respektert og forstått.

SRS – et tilbakeblikk
SRS er en institusjon som har jobbet med ettervern i hele 50 år.
For å se på historien bak hvorfor SRS ble etablert, må vi gå helt tilbake til 1961.
I 1961 ble Statens klinikk for narkomane (SKN) Hov i Land etablert, som den første
spesialinstitusjon for narkomane. De første årene fungerte ettervernstilbudet i form av at
lege og sosialkurator avholdt møter med utskrevne pasienter en gang hver 14. dag.
Allerede etter få års drift, så SKN et behov for et styrket ettervern. Erfaringene viste at man
ikke var ferdigbehandlet etter avsluttet behandling ved SKN, men at et tett og langsiktig
oppfølgingstilbud var viktig og nødvendig for å forebygge tilbakefall. Arbeidet startet derfor
med å opprette et ettervernstilbud.
I mai 1969 var Statens Ettervernshjem (SE) i Lyder Sagens gate 20 klar til innflytting.
Statens Ettervernshjem ble den første institusjon i sitt slag i Skandinavia og hadde derfor
ingen modeller eller andres erfaringer å bygge på. Institusjonen måtte i starten helt og
holdent satse på prøving og feiling, og etter hvert utvikle egen modell og tenkning.
Det fantes ikke noe skrevet reglement de første årene, men man overholdt temmelig strengt
en del uskrevne regler. Det ble stilt et absolutt krav om rusfrihet både hva alkohol og
narkotiske stoffer angikk.
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Mat hadde en helt sentral betydning og ble vektlagt som vesentlig for hygge og trivsel.
Høytidene ble markert med stor oppdekning og norsk tradisjonsmat som ble tilberedt på
huset. Bestyrerparet la bevisst opp til en hjemlig atmosfære med omsorg og god forpleining
som viktige faktorer. Ved at de hadde leilighet inne i institusjonen levde de tett og nært
beboermiljøet, og var til enhver tid nærværende. De spiste alle måltider sammen med
beboerne og tilbragte det meste av sin våkne tid i miljøet.
Et av kriteriene for å bo ved SE var å være i arbeid eller skole. Da beboerne hadde egne
arbeidsinntekter, var det rimelig at de selv dekket en viss egenandel. Det ble fastsatt en
pensjonspris på kr. 15,- pr.døgn, dvs. kr. 450,- pr. mnd.
20.april 1970 ble saken om utvidelse av SE behandlet i Stortinget.
15. Januar 1971 ble SE utvidet med ytterligere ett hus; Lyder Sagens Gate 18B. Huset
hadde plass til 11 beboere.
Urinanalyser ble tatt i bruk i 1977 og er fortsatt et tilbud til beboerne på SRS.
I 1982 ble institusjonen løsrevet fra SKN. Driften var blitt endret, da man nå la vekt på en
aktiv attføringsmessig funksjon, mens man tidligere la større vekt på å skape en vernet bolig
med ”hjempreg”. Navnet ble endret til Statens Rehabiliteringssenter for stoffmisbrukere
(SRS).
I 1985 ble det opprettet en overgangsleilighet på Grünerløkka, i samarbeid med Lions og
Psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT). Leiligheten ble kalt VIBO. VIBO består fortsatt, og
benyttes for de av beboerne som er i behov av bolig etter utflytting fra SRS. Det er en fireroms leilighet, med plass til tre beboere. Botid er ca. ett år.
I 1989 ble institusjonen overført til Oslo kommune, da Statens eierforhold til
sykehus/behandlingsinstitusjoner ble overført til fylkeskommunene.
Det ble da enda en navneendring, men man beholdt de samme initialene; Stensløkka
ressurssenter (SRS).
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2 Beboerne ved SRS

Formålet med dette kapitlet er å presentere hvordan SRS har blitt brukt i perioden 2014 –
2018. Tallene er hentet fra fagsystemet «HK Velferd».

Inntak
I perioden 2014 – 2018 har det samlet bodd 88 personer på SRS. De har samlet hatt 102
inntak. Det vil si at flere av beboerne har hatt mer enn ett inntak på SRS i denne perioden.
Vi ønsket å se nærmere på hvem som hadde hatt et inntak i en eller flere av VELs
institusjoner før inntak på SRS, og hvem som hadde SRS som sitt siste inntak i VEL. Dette
kan fortelle oss noe om bakgrunnen til de som hadde inntak på SRS, og hva som har skjedd
etter utflytting.

År

SRS er første inntak i
VEL

SRS er siste inntak i VEL

2014
14
11
2015
10
7
2016
16
16
2017
4
10
2018
5
18
Total:
49
52
Fig Antall som hadde SRS som sitt første inntak i VEL etter endt behandling i
spesialisthelsetjenesten, og antall som hadde SRS som sitt siste inntak i VEL eller utflytting
(kilde HK Velferd).

Samlet var det 49 personer som ikke hadde hatt et opphold i noen av VEL sine institusjoner
før inntak på SRS.
52 av beboerne som flyttet ut fra SRS har ikke hatt noen opphold i VELs institusjoner etter
utflytting. Dette kan tyde på at de ikke har hatt behov for opphold i institusjon etter utflytting.
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Kjønn og alder
Det er 23 kvinner som har bodd ved SRS i disse årene. En kvinne har hatt to inntak i løpet
av perioden. Det er 65 menn som har bodd ved institusjonen. De har samlet hatt 78 inntak.
Som det fremgår av figuren under er majoriteten av beboerne i aldersgruppen 25 til 39 år.
Beboerne ved SRS er gjennomsnittlig noe yngre enn beboere ved andre rusfrie
rehabiliteringsinstitusjoner.
20
18
16
14
12

2015

10

2016

8

2017

6

2018

4
2
0

22-24

25-39

40-54
Menn

55-69

22-24

25-39

40-54

Kvinne

Fig Antall beboere på SRS de siste fire årene fordelt på kjønn (kilde HK Velferd).

Botid
Botiden ved SRS er i utgangsåret ett år, med det er mulighet for forlengelse
dersom det er behov for det. Som det fremgår av figuren under har flest
oppholdstid mellom 3 måneder og ett år, men det er også relativt mange som har
oppholdstid mellom ett og to år.
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20
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2016

8

2017

6

2018

4
2
0

> 14 dager

2 uker - 3 mnd

3 mnd- 1 år

1-2 år

2-5 år

Fig Lengde botid per beboer på SRS de siste fire årene. (Kilde HK Velferd)
I 2015 var det to personer som bodde lengre enn to år på SRS. De neste tre årene er det
ingen som har bodd lengre enn to år.
Når man sammenligner med de andre rusfrie rehabiliteringsinstitusjonene i VEL finner man
at det er kortere botid på SRS. Ved inntak på SRS er det et sterkt fokus på at oppholdet kun
er et midlertidig opphold, og at målet er egen bolig. Det er kun unntaksvis at beboere har
botid utover ett år.
<3 mnd

3 mnd-1 år

1-2 år

2-5 år

BoSatt

5

20

11

14

Fredheim

13

13

6

8

Gjennomgangsleilighetene

7

13

14

5

Guts

13

16

2

1

Haugenstua ressurssenter

7

36

7

2

>5 år
1

1

1

Jegersberg gård
Stensløkka ressurssenter

6

14

8

Tyrilistiftelsen

4

13

9

7

Vestli

12

16

15

7

2

Totalt

67

142

72

44

4

Fig Oppholdstid ved rusfrie rehabiliteringsinstitusjoner i 2018. (Kilde HK Velferd)

Bostatus etter utflytting
Av de 88 personene som har bodd ved SRS, så har 46 flyttet i egen bolig etter
oppholdet ved SRS. Det var 18 som dro til behandlingsinstitusjon, to av disse til
TSB behandlingsinstitusjon. Ved årsskifte 2018/2019 bodde 16 personer
fremdeles ved institusjonen, mens bostatus etter opphold ved SRS er ukjent for
åtte personer.
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3 Brukerundersøkelsen ved SRS

Siden 2012 har SRS årlig gjennomført brukerundersøkelser for beboere og tidligere beboere
som har poliklinisk kontrakt med SRS. I dette kapitlet vil vi ta for oss resultatet fra
undersøkelsen i 2018, for å se på hva beboerne på SRS er fornøyd med, og hva de ikke er
fornøyd med.
Svarprosenten har vært tilnærmet 100 % for alle årene.
I undersøkelsen har beboerne besvart spørsmål innen syv tema:
-

Organisasjonsstruktur
Brukermedvirkning
Personalkompetanse
Eksterne samarbeidspartnere/nettverk
Organisasjonskultur
Resultater
Fysiske forhold

Under hvert tema er det 4-6 spørsmål, hvor beboerne har svart på hvor fornøyd der på en
skala fra I svært stor grad til Ikke i det hele tatt. Laveste score er 0,0 og høyeste score er
5,0.
Beboerne har gjennom årene scoret jevnt over høyt på alle temaer og har ligget på en score
mellom 3,39 og 4,04. I denne rapporten vil vi gå nærmere inn på tall fra den siste
brukerundersøkelsen i 2018. Her vil vi se på to av temaene med høyest score og to av
temaene med lavest score.

Organisasjonskultur
Under temaet «Organisasjonskultur» var den gjennomsnittlige scoren på 4,04. Dette er det
området vi scorer klart høyest på.
Beboerne har scoret på følgene spørsmål:
• Respekten du blir møtt med fra personalet (4,26)
• Personalets tilgjengelighet (4,05)
• Personalets stabilitet og forutsigbarhet (4,0)

12

•

Miljø og trivselstiltak ved SRS (3,85)

Beboerne utrykker i brukerundersøkelsen at de i høy grad opplever å bli møtt med respekt
fra personalet. Dette er avgjørende for en god relasjon, og for et godt samarbeid under
oppholdet på SRS.
Ansatte har stort fokus på å møte den enkelte der han/hun er.
Tilbakemeldingene tyder på at beboerne opplever at de ansatte i stor grad er tilgjengelig for
dem ved behov. Døren til arbeidsrommet der miljøterapeutene jobber er stort sett alltid åpen
og de ansatte oppholder seg mye i miljøet hvor beboerne ferdes.
Beboerne uttrykker at de jevnt over er fornøyd med personalets stabilitet og forutsigbarhet.
De fleste ansatte på SRS har jobbet der i mange år og det er lite utskiftninger av ansatte.
Ved ferier og sykdom forsøkes det å sikre at beboerne får den oppfølgingen de skal ha i
form av regelmessige samtaler og kontakt med samarbeidspartnere.

«Dette har vært og er et fantastisk tilbud som jeg er veldig takknemlig for.
SRS hjelper meg med å leve rusfritt noe jeg ikke har klart på mange år. For
første gang i mitt liv har jeg håp om framtiden og blir sett.»
(Sitat beboer )

Brukermedvirkning
Under temaet «Brukermedvirkning» var den gjennomsnittlige scoren på 3,92. Dette er den
nest høyeste scoren på undersøkelsen i 2018.
Beboerne har scoret på følgene spørsmål:
• Muligheter til å påvirke egen behandling (4.21)
• Hvordan opplever du samarbeidet med personalet for å oppnå dine mål under
oppholdet (4,0)
• Hvor fornøyd er du med aktivitetene du tilbys å være med på i regi av SRS (3,74)
Hvor fornøyd er du med den bistanden du får til å legge nødvendige planer for
fremtiden (3,89)
På SRS er vi opptatt av å bistå beboeren til å jobbe mot å nå egne mål. Det er stort fokus på
at det er beboer som er eier av tiltaksplan, og må delta aktivt i utarbeidelse og evaluering av
denne. Det kommer frem at de som bor på SRS opplever at de har stor mulighet for å
påvirke egen behandling, og at de samarbeider godt med personalet. SRS benytter
tilbakemeldings-verktøyet «Klient – og resultatstyrt praksis» (KOR) jevnlig. Dette verktøyet
kan måle beboers livssituasjon og opplevelse av møte med primærkontakt. Det er også
ukentlige husmøter på SRS, hvor alle beboerne deltar. Møtet ledes av en representant for
beboerne; en tillitsvalgt.
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På spørsmålet om hvor fornøyd de er med aktivitetene de tilbys å være med på i regi av
SRS, får SRS lavest score (3,74).
En stor del av SRS sitt fokus er at beboerne deltar på fritidsaktiviteter i regi av andre aktører
enn SRS. SRS har en turnusvakt i uken hvor formålet er å ta initiativ til ulike fritidsaktiviteter,
slik at beboerne kan bli kjent med og prøve ut forskjellige fritidsaktiviteter. SRS arrangerer
tre 4-dagers turer med beboerne i året; sommer, høst og vinter. Det er ca. 30-40 % av
beboerne deltar som deltar på disse turene.
Beboerne scorer 3,89 på hvor fornøyd de er med bistanden de får til å legge nødvendige
planer for fremtiden. Dette er betydelig lavere score fra de foregående årene hvor scoren har
ligget på over 4,50. Det er vanskelig å si hva som er bakgrunnen for nedgangen i 2018.

«Personalet er svært dyktige og profesjonelle.»
(Sitat beboer)

Organisasjonsstruktur
Under temaet organisasjonsstruktur er den gjennomsnittlige scoren på 3,71. Dette er den
nest laveste scoren på undersøkelsen.
Beboerne har scoret på følgene spørsmål:
• Informasjon du fikk om SRS før inntak (3,68)
• Informasjon om regler og rutiner ved SRS (3,63)
• Hvordan SRS sitt tilbud samsvarer med dine forventninger før inntak (4,0)
Personalets håndtering/kontroll for å hindre/redusere rusbruk ved SRS (3,84)
• SRS håndtering av klager (3,23).
De som søker plass på SRS inviteres til minimum to forvernsamtaler i forkant av et eventuelt
inntak. Søker får mye informasjon om mandatet til SRS, og de ansattes forventning til søker.
Formålet med oppholdet er et av de viktigste punktene som tas opp.
Dette kan tolkes dithen at forventningene SRS har til beboerne samsvarer med deres
forventninger til seg selv og til SRS sitt tilbud. Brukerundersøkelsen viser at beboerne er
fornøyd med personalets håndtering /kontroll for å hindre eller redusere rusbruk ved SRS.
I 2018 mottok SRS én skriftlig klage fra en beboer som ikke ble møtt i forhold til det klagen
gikk ut på. Ellers opplever personalet at muntlige klager blir gitt på bakgrunn av manglende
oppfølging av vedlikehold av fasiliteter, manglende informasjonsflyt mellom ansatte, samt
manglende innsikt og inngripen overfor beboere som utfordrer formålet om en rusfri
institusjon. SRS jobber kontinuerlig med disse punktene.
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«For få samtaler med primærkontakt. Og de ansatte er ikke synlige i miljøet
ofte.»
(Sitat beboer)

Fysiske forhold/lokaliteter
Under temaet Fysiske forhold/lokaliteter er den gjennomsnittlige scoren på 3,39. Dette er det
temaet vi scorer markant lavest på.
Beboerne har scoret på følgene spørsmål:
• Hygieniske og sanitære forhold (3,47)
• Standarden på eget rom (3,05)
• Standard på fellesarealer (3,53)
• Hvordan lokalitetene og utstyret er tilpasset dine behov (3,44)
• Dine muligheter til et privatliv (3,47)
SRS består av to gamle villaer, oppført på begynnelsen av 1900 tallet. Beboerne bor på
egne rom med vask, men må dele bad, kjøkken og stue med de andre beboerne. Det er
stor variasjon i størrelse og standard på rommene, og noen av rommene er svært små.
Det er derfor ingen overraskelse at dette er området vi scorer lavest på.
Hvis vi skal oppsummere brukerundersøkelsen fra 2018 scorer SRS høyt på de
mellommenneskelige områdene, som å bli behandlet med respekt, og brukermedvirkning. Vi
scorer lavest på fysiske lokaliteter.

«Trenger litt oppussing og maten er absolutt ikke den beste, men trives på
srs.»
(Sitat beboer)
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4 Tilbakemelding fra tidligere
beboere på SRS

For å få noe mer innsikt i hvilken betydning SRS har, bestemte vi oss for å spørre tidligere
beboere. Bakgrunnen var en nysgjerrighet om hvordan det hadde gått med dem, både mtp
videre rusfrihet, bolig, arbeid/utdanning, nettverk m.m.
Videre ønsket vi en tilbakemelding på hvilke områder som hadde vært viktige å jobbe med
under oppholdet på SRS, og hvilke områder de opplevde å få hjelp. Vi ba også om
tilbakemeldinger på områder de mener vi bør forbedre.

Metode
Utvalg

Utgangspunktet for denne analysen var 88 beboere som flyttet inn (startet tiltak) på SRS i
perioden 1.1.2014 til 31.12.2018. Noen av disse hadde hatt flere opphold (tiltak) på SRS i
perioden, og noen bodde på SRS på tidspunktet undersøkelsen ble sendt ut. Flere hadde
også en poliklinisk kontrakt med SRS.
Av disse 88 personene var fem døde. Det var åtte personer vi ikke fant noen adresse på.
Spørreundersøkelsen ble derfor sendt ut til 75 tidligere beboere. Det var 18 som svarte på
undersøkelsen.
Spørreundersøkelsen

Selve spørreskjemaet ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av tre miljøterapeuter
og institusjonssjef. Utkast til spørreskjema ble forelagt tillitsvalgt for beboerne. Hun hadde
ingen innspill til selve skjemaet, men var veldig positiv til undersøkelsen. Det ble også
informert om spørreundersøkelsen på husmøte for alle inneværende beboere.
Vi hadde flere diskusjoner rundt hvilke spørsmål vi skulle stille. Formålet med undersøkelsen
var som tidligere nevnt å få informasjon om hvordan det har gått med tidligere beboere.
Spørreskjema var delt i tre deler: bakgrunnsspørsmål om situasjonen slik de opplever den i
dag, hva de opplevde som viktig under oppholdet ved SRS, samt åpne spørsmål der vi
ønsket «ris og ros» dvs en tilbakemelding på hva vi kan og bør styrke ytterligere og endre.
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Gjennomføring

Selve undersøkelsen ble sendt ut per post. Respondenten fikk muligheten til å svare på
undersøkelsen på papir og frankert returkonvolutt var vedlagt spørreundersøkelsen.
I invitasjonen til spørreundersøkelsen fikk man også mulighet til å svare digitalt, dette ved å
skrive inn en lenke. Det var ni personer som svarte på undersøkelsen på papir og ni
personer som svarte digitalt.
Vi valgte å bruke HK Velferd samt Gule sider for å finne postadresse til de aktuelle
respondentene. Vi tok også kontakt per telefon til noen av de beboerne vi fortsatt var i
kontakt med.
Spørreundersøkelsen i sin helhet ligger som vedlegg til rapporten.
Utfordringer med metodikken

Det var en utfordring å finne riktig postadresse til beboerne. Spørreundersøkelsen ble sendt
per post til 75 beboere. Vi fikk 16 brev i retur, på bakgrunn av ukjent adresse. Det betyr at vi
kan anta at 59 beboere mottok undersøkelsen pr post. Av disse 59 fikk vi 18 svar.
På spørsmålet «Hva er ditt forhold til rus i dag?» fikk vi følgende svar: Av totalt 18, svarte 12
personer at de var «totalavholdende», fire svarte at de hadde «brukt noe/kontrollert bruk»,
mens en svarte «problematisk bruk». Det at så mange svarte enten «totalavholdende» eller
«bruker noe/kontrollert bruk» kan tyde på at de som har et problematisk bruk av rusmidler i
dag, ikke har svart på undersøkelsen. Det er grunn til å anta at dette ikke er representativt
for alle som har bodd på SRS.
Vi ser også at ni av de som har besvart skjemaet har bodd ved SRS for mindre enn to år
siden, mens ni bodde ved SRS mer enn tre år siden.
Selv om det sannsynlig at de som har besvart skjemaet ikke nødvendigvis representerer alle
beboerne, er tilbakemeldingene verdifulle bidrag i videreutviklingen av institusjonen.

Resultat fra spørreundersøkelsen
Hvordan ble oppholdet avsluttet?

Hoveddelen av de som svarte på undersøkelsen var de som hadde gjennomført oppholdet
ved SRS etter plan, eller ble utskrevet etter egen vilje. Kun en respondent svarte «utskrevet
mot egen vilje».
Det var åtte kvinner og ti menn som svarte på undersøkelsen. Dette er ikke representativt i
forhold til kjønnsfordelingen på SRS, da det i snitt er 26 % kvinner og 74 % menn som har
bodd på SRS de siste fire årene.

17

Bosted etter utflytting

Alle de som har besvart spørreskjemaet, med unntak av en, - bor pr i dag i egen
eid eller leid bolig. To personer bor i ettervernsbolig, mens fire eier egen bolig.
Det er en person som ikke har besvart spørsmålet.
Bosted
Antall
4
Eier bolig
1
Leier kommunal bolig
10
Leier privat bolig
2
Ettervernsbolig
1
Ikke besvart

Fig Bosted etter opphold på SRS.
Arbeid og inntekt

Fire av de som har besvart, har heltidsjobb og fire har deltidsjobb. To av de som har
deltidsjobb mottar AAP. Det er ni som er under utdanning, mens en ikke har besvart
spørsmålet.
Majoriteten av respondentene mottar i dag arbeidsavklaringspenger (AAP). Videre er det en
høy andel som er i lønnet arbeid. Vi har spurt om respondentenes yrkesrettede aktivitet i
dag. Det er ni personer som er under utdanning, og seks av disse mottar AAP. Dette
forklarer derfor den høye andelen som mottar AAP.
Inntekt
Arbeidsavklaringspenger
Dagpenger
Lønnet arbeid
Annet
Ikke besvart

Antall
8
1
6
2
1

Fig Respondentenes økonomiske situasjon i dag.
Forhold til rus i dag

12 svarer at de er totalavholdende i dag. Fire respondenter har svart at de bruker
noe/kontrollert bruk. Av disse svarer alle at de bruker alkohol, en svarer bruk av cannabis,
en svarer bruk av benzodiazepiner, mens en svarer sentralstimulerende. En respondent har
svart at han har problematisk bruk i dag. Denne respondenten bruker alkohol, cannabis,
sentralstimulerende og benzodiazepiner i dag.
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Hvor ofte har du kontakt med ditt nettverk i dag?

18
16
14
12
10
8
6
4

Ikke aktuelt
Ukentlig kontakt

2
0

Fig Tabellen viser hvor ofte respondentene har ukentlig kontakt med sitt nettverk. For noen
av områdene er det ikke aktuelt med kontakt, f.eks. ikke alle respondentene har barn,
kjæreste/partner o.l.

Vi ser av tallene at mange har ukentlig kontakt med venner, kollegaer og familie. Det er også
halvparten som har ukentlig kontakt med selvhjelpsgrupper. Eksempel på selvhjelpsgrupper
er blant annet AA og NA-grupper.
Ensomhet og utenforskap

Det er to personer som ikke opplever ensomhet i det hele tatt, mens åtte personer
opplever ensomhet i liten grad. Det er syv personer som i noen grad opplever å
være ensomme.
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Ensomhet/utenforskap
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

Ikke besvart

Fig I hvilken grad respondenten opplever ensomhet i dag.

De aller fleste svarer at de har noen de kan få hjelp til med praktiske ting, og at de har noen
de kan ta kontakt med når ting er vanskelig.
Til tross for at så mange opplever ensomhet i noen grad, er det mindre enn halvparten som
har svart dette er en faktor som var viktig under oppholdet på SRS. Dette kan tyde på at det
ikke er et område respondentene prioriterte ved inntak.

Har du noen å ta kontakt med når:
12
10
8
6

Kontakt når ting er vanskelig

4

Hjelp til praktiske ting

2
0
I svært I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor
Ikke
liten grad
grad
besvart

Fig I hvilken grad har du noen å ta kontakt med?

På SRS er nettverksjobbing en del av tiltaksplanen, da mange har et lite eller ikke –
eksisterende rusfritt nettverk. Det jobbes aktivt med nettverk under hele oppholdet, både å
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knytte kontakt med nye og gamle rusfrie venner, familie og selvhjelpsgrupper. Personalet
bruker nettverkskart jevnlig, og har nettverksmøter der det er hensiktsmessig og ønskelig.
På spørsmålet om hva man opplevde å få hjelp til på SRS svarer hele 13 personer at de
opplevde å få hjelp til jobbing med nettverk/familie. Dette bekrefter at det er ett område vi
jobber svært aktivt med, og det er positivt at respondentene også har opplevd å få hjelp på
dette området.
Hvor viktig var følgende for deg under oppholdet på SRS?

Samtaler DPS/RUPO/psykolog
Ettervern
Poliklinisk kontrakt
Regelmessige ansvarsgruppe
Arbeid med tiltaksplan/IP
Jevnlige samtaler
God relasjon til primærkontakt
God relasjon til ansatte
Fellesskapet
Aktiviteter/turer
Rusfritt miljø
Hjelp til økonomi
Nettverksjobbing
Yrkesrettet aktivitet
Tid
Finne bolig
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fig Tabellen viser hva respondentene har svart på spørsmålet «Hvor viktig var følgende for
deg under oppholdet på SRS?» Her har vi valgt å plukke ut hvilke områder beboere har
svart enten «i svært stor grad» eller «i stor grad».

Ut i fra tabellen kan vi se at «rusfritt miljø», «god relasjon til de ansatte» og «god relasjon til
primærkontakt» alle er faktorer hvor 17 av 18 respondenter svarer «i svært stor grad» eller «i
stor grad». Videre scores det høyt på områdene «tid», «fellesskapet» og «jevnlige
samtaler».

Rusfritt miljø
Alle som flytter inn på SRS kommer direkte fra rusbehandling, og har hatt kortere eller lengre
avstand til rus. En fellesnevner er at alle ønsker fortsatt rusfrihet. Mange trenger rammen
som et rusfritt miljø gir, for ikke selv falle tilbake til rus. Vi ser at veldig mange er ekstra
sårbare i overganger, og dette gjelder i stor grad overgang mellom behandling i institusjon
og ut bolig.
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17 har svart at et rusfritt miljø er en viktig faktor for de under oppholdet på SRS. Videre har
14 svart at de har opplevd at de har fått hjelp til rusmestring under oppholdet på SRS. Vi
konkluderer derfor med at dette er en svært viktig suksessfaktor for å klare å opprettholde et
rusfritt liv/eller et liv uten et problematisk forhold til rus.
Relasjon til ansatte/primærkontakt
17 har svart at relasjon til ansatte og primærkontakt er en viktig faktor under oppholdet på
SRS.
På SRS er det stort fokus på relasjon mellom beboer og personalet. Beboerne har ukentlige
samtaler med primærkontakter, samt at personalet er mye ute i miljøet og er tilgjengelig for
beboerne. Vi har også stort fokus på at de som ønsker det kan få en poliklinisk avtale ved
utflytting. Dette bidrar til å opprettholde relasjonen til de ansatte, og gir en trygghet i
overgang til egen bolig.
Brukerundersøkelsen 2018 bekrefter at beboerne opplever å bli møtt med respekt fra de
ansatte, og at det relasjonelle er viktig.

«Følte på mye frihet, men at det også var regler rundt meg. Hadde alltids noen å
snakke med hvis det var vanskelig. Følte det var en myk overgang fra behandling til
det "virkelige livet". Klarte å bygge opp en hverdag med rutiner. Veldig glad for at jeg
fikk dette tilbudet.»
(Sitat tidligere beboer)

Tid
15 har svart at «tid» var en viktig faktor under oppholdet på SRS. Med tid antar man at
respondentene mener tid mellom behandling før man flytter inn i egen bolig.
Etter rusbehandling er det mange ting som skal på plass og må jobbes med. Mange mangler
bolig, utdanning/arbeid, må etablere nytt nettverk og jobbe med rusmestring. Flere har
søvnproblematikk, lavt selvbilde, psykiske tilleggs diagnoser som angst, depresjon, PTSD,
ADHD, spiseproblematikk.
For mange er det viktig at man kan fortsette å være rusfri og samtidig møte de utfordringer
man må ta tak i. SRS tilbyr trygge rusfrie rammer hvor man kan jobbe med alle disse
områdene, samtidig som man gradvis etablerer seg i egen bolig. Det er tydelig at tid er en
faktor som er viktig for mange av respondentene.
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«Det som var bra var den gradvise tilvenningen fra behandling og ut i livet. Det var
nødvendig da!»
(Sitat tidligere beboer)

Fellesskapet
15 har svart at «fellesskapet» var viktig under oppholdet på SRS.
SRS består av to store villaer, og institusjonen er i stor grad bygd opp som et vanlig hjem.
Det er felles middag to dager i uken, felles aktiviteter og felles tur tre ganger er i året. På
SRS finner beboerne likesinnede; de har alle har vært i rusbehandling, står i mange av de
samme utfordringene og jobber mot lignede mål. Vi ser at mange starter nye vennskap som
opprettholdes etter utskrivelse. Det oppleves som trygt å snakke med likesinnede, og mange
omtaler SRS som et trygt sted å være etter endt behandling.
Jevnlige samtaler
14 har svart at «jevnlige samtaler» var viktig under oppholdet på SRS. Vi ser at det er
mange endringer som må gjøres for at en beboer skal nå sine mål. I samtale får beboer
både støtte og blir utfordret på ulike områder. Jevnlige samtaler skaper en forutsigbarhet,
samtidig som man jobber med det viktige arbeidet med livsmestring. Dette henger tett
sammen med relasjon til personalet og primærkontakt.

Det jeg opplever i ettertid som det beste med SRS,er at man blir lagt merke
til når man isolerer seg. Legger inn dårlige vaner som å sove bort hele
formiddagen, rett og slett at jeg ble korrigert i oppførsel som var innarbeidet
etter mange år i aktiv rus. Det å leve i samsvar med samfunnets normer og
regler, kommer ikke automatisk selv om man slutter å ruse seg. Så den
oppdragende rollen som SRS hadde for meg, ble veldig viktig for
hverdagene mine etter oppholdet. Skal ikke kimse av en god døgnrytme (:
(Sitat tidligere beboer)
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På hvilket område opplevde du at du fikk hjelp av SRS?

16
14
12
10
8
6

Svært stor/stor grad

4

Ikke aktuelt

2
0

Fig Tabellen viser hva respondentene har svart på spørsmålet «På hvilket område opplevde
du at du fikk hjelp av SRS?» Vi har valgt å plukke ut hvilke områder beboere har svart enten
«i svært stor grad» eller «i stor grad», samt ta med de områdene hvor respondenten har
svart «ikke aktuelt».

Vi kan se at de områdene respondentene opplevde å få mest hjelp er rusmestring,
arbeid/skole, fysisk/psykisk helse og familie/nettverk.
13 svarte at de opplevde å få hjelp til arbeid/aktivitet under oppholdet på SRS.
Et av kriteriene for å få plass på SRS er at man har et ønske og mulighet om å være i
arbeid/utdanning/aktivitet. Mange har en avbrutt utdannelse og har vært utenfor arbeidslivet
over lengre tid.
Gjennom å være i arbeid/utdanning/aktivitet så etablerer man også nye relasjoner, og
utvider sitt nettverk. Dette er derfor et svært viktig område.

«At jeg fikk hjelp til å begynne på Kirkeveien Videregående skole. Det gode miljøet.
God oppfølging.»
(Sitat tidligere beboer)
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Hva kan/bør SRS bli bedre på?

Flere av kommentarene på hva SRS kan bli bedre på handlet om å ha en strengere
ruskontroll for å sikre et rusfritt miljø:

«Å gi beboere som ruser seg strenge konsekvenser. Bor du på huset og ruser deg,
rett ut og start på nytt med behandling. Ellers blir huset en mulig gjører for alle
beboere.»
«Rus på huset, ta det enda mere seriøst. Husker da jeg bodde der, så var det en del
som slapp unna.»
« Være mer årvåkne for rusadferd. Lavere terskel for å undersøke rom.»
(Sitat tidligere beboere)

Andre kommentarer til forbedringsområder handlet om å behandle alle beboerne likt:

«srs må bli flinkare til å behandle beboerene likt, eg opplevde at det var betydelig
forskjellsbehandling på folk, det blir veldig lagt merke til i miljøet og skaper
unødvendige konflikter mellom beboerene.»
(Sitat tidligere beboer)

Noen kommenterte at SRS bør bli bedre til markedsføre seg:

«Det første jeg tenker på er at SRS bør bli bedre på å markedsføre seg. Vet om
mange som ikke aner at SRS finnes. Og det er jo veldig dumt..»
(Sitat tidligere beboer)
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Noen etterlyste mer involvering når det gjaldt matlaging:

«Brukerne skulle i større grad hatt mulighet til å ta ansvar for matlaging og
kosthold.»
(Sitat tidligere beboer)

Noen ønsket seg flere aktiviteter.
Vi tar med oss alle tilbakemeldinger i vårt videre arbeid.
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5 Avsluttende refleksjoner

Oppsummering
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Beboerne på SRS
88 personer har bodd på SRS i perioden 2014 til 2018
For halvparten av beboerne er oppholdet på SRS det første inntaket de har hatt i
VEL. Over halvparten hadde SRS som sitt siste inntak i VEL
Beboerne på SRS har en noe kortere botid enn beboerne ved andre rusfrie
rehabiliteringsinstitusjoner
Flere beboere har hatt mer enn ett inntak på SRS, mange kommer tilbake etter en ny
runde i behandling etter et tilbakefall. Det å bli rusfri tar tid, og tilbakefall er ikke
uvanlig.

Brukerundersøkelsen
På brukerundersøkelsene gir beboerne tilbakemelding på at de opplever å ha en god
relasjon til personalet og at de blir møtt med respekt.
Det fremkommer også at de opplever å ha innvirkning på behandlingen og at de blir
hørt i viktige spørsmål.
Spørreundersøkelsen
18 tidligere beboere besvarte undersøkelsen, og alle bortsett fra en respondent har
fullført oppholdet etter planen.
De fleste av respondentene er totalavholdende i dag.
De fleste bor i egen eid eller leid bolig uten bistand fra kommunen.
Halvparten er i arbeid, mens en stor andel er under utdanning. De fleste har stabil og
forutsigbar inntekt.
De fleste har ukentlig kontakt med familie, venner og kollegaer.
Respondentene har svart at de viktigste faktorene under oppholdet på SRS var
«rusfritt miljø», «tid» og «god relasjon til ansatte/primærkontakt».
Nesten alle opplevde å få hjelp til rusmestring under oppholdet.
Respondentene har kommentert at de ønsker en strengere ruskontroll enn dagens
praksis for å sikre et rusfritt miljø.

De som har besvart spørreundersøkelsen er i hovedsak rusfri eller har et kontrollert bruk av
rusmidler etter oppholdet. Dette betyr at vi muligens ikke har nådd de som ikke har klart å
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holde seg rusfrie etter oppholdet. Vi vet derfor heller ikke hva som var viktig for disse
personene, og hva de opplevde å få hjelp til under oppholdet.
Flere har hatt mer enn ett opphold på SRS.Mange gir uttrykk for at det tar tid å bli rusfri, og
flere har hatt tilbakefall. Det betyr at for mange er det viktig at man får flere muligheter i både
behandling og ettervern, selv om man tidligere har mislykkes eller hatt tilbakefall.
En utfordring vi ser er at opphold på rusbehandling stadig blir kortere. Kortere rusbehandling
kan bety at personen ikke er ferdig behandlet etter endt opphold, og at avstand til rus er
betraktelig kortere. Til tross for dette, er oppholdstiden ved SRS noe kortere enn ved andre
tilsvarende institusjoner i VEL. Dette kan ha sammenheng med at beboerne ved SRS er noe
yngre, mange har kortere fartstid i rus, og har ikke hatt noen inntak i noen av de andre
institusjonene i VEL før inntak på SRS. Det kan også ha sammenheng med at vi er ett
medikamentfritt tilbud.
Så godt som alle respondentene har svart at rusfritt miljø er en viktig faktor under oppholdet
på SRS. Videre har de fleste gitt uttrykk for at de har fått hjelp til rusmestring under
oppholdet. Vi konkluderer derfor med at et rusfritt miljø og fokus på rusmestring er
betydningsfulle suksessfaktorer for å nå mål om et rusfritt liv eller et liv uten et problematisk
forhold til rus.
Relasjon til personalet og primærkontakt er en av de faktorene som flest respondenter sier
var viktig under oppholdet på SRS. Når vi ser på resultatene fra brukerundersøkelsen fra
2018 kan vi se at beboerne opplever å bli behandlet med respekt og opplever
brukermedvirkning i stor grad. Det relasjonelle er svært viktig for å lykkes med et godt
ettervern, og er noe vi lykkes med på SRS.
Flere kommenterer at de ønsker strengere ruskontroll, mer ransaking av rom o.l. for å sikre
det rusfrie miljøet.
01.11.2016 ble «Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for
behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer» vedtatt.
Formålet med forskriften er å gi regler om gjennomføring av opphold i institusjon for
personer med rusmiddelproblemer, å avklare når det er adgang til å bruke tvang og å hindre
at tvang brukes i større utstrekning enn nødvendig. Forskriften skal sikre bruk av tvang
ovenfor enkeltindivider, men tar ikke nødvendigvis hensyn til fellesskapet på en institusjon.
Konsekvensen av denne forskriften er blant annet at man ikke lenger kan skrive ut en
beboer pga tilbakefall til rus, eller rusing på institusjonen. Man kan heller ikke kreve at noen
avgir urinprøve, da dette vurderes som bruk av tvang.
Den nye forskriften utfordrer vår faglige tilnærming knyttet til å opprettholde rusfritt miljø på
SRS. Vi har ikke lenger de samme verktøyene som tidligere. Som det fremgår av både
brukerundersøkelsene og spørreundersøkelsen er rusfritt miljø og arbeid med rusmestring
avgjørende komponenter for den enkelte. Flere gir tilbakemelding om at de ønsker en
strengere ruskontroll enn det vi tidligere har gjennomført.
SRS jobber aktivt med å opprettholde et rusfritt miljø, samtidig som at vi skal ivareta den
enkelte beboer ved tilbakefall.
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SRS vil fortsette å jobbe med å ivareta trygge rusfrie rammer for de som ønsker dette. Vi tar
videre med oss alle de tilbakemeldinger vi har fått fra denne spørreundersøkelsen.
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Vedlegg
Spørreundersøkelse til tidligere beboere ved Stensløkka ressurssenter (SRS)
Vi på Stensløkka ressurssenter (SRS) ønsker å få mer kunnskap om hvilken betydning opphold
hos oss har hatt. Vi ønsker derfor å stille deg noen spørsmål om hvordan det går med deg etter
oppholdet på SRS, og hvordan oppholdet har hatt betydning for din rehabilitering. Vi ønsker
derfor å få vite mer om både hva som har vært bra, og ikke minst - hva som kan bli bedre!
Spørreundersøkelsen er anonym. Svarene vil bli bearbeidet av ansatte i administrasjonen til
Velferdsetaten, og blir sendt i anonymisert utgave tilbake til SRS. Det tar ca 10 minutter
å besvare.
Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen!
Bakgrunnsinformasjon
Kjønn
 Mann
 Kvinne
Alder
 18 - 30 år
 31 - 50 år
 51 år eller eldre
Hvor mange år er det siden du bodde på SRS?
 Mindre enn ett år
 1 -2 år
 2 - 3 år
 3 - 4 år
 5 år eller lengre
Hvordan ble oppholdet avsluttet?
 Gjennomført/fullført etter planen
 Avbrutt etter egen vilje
 Utskrevet mot egen vilje
Hvor bor du i dag?








Eier bolig
Leier privat bolig
Leier kommunal bolig
Bor på behandlingsinstitusjon
Bor på institusjon i VEL
Uten bosted/bor hos venner
Annet, - i tilfelle hva? _________________________________________

Hva er din høyeste utdanning?






Ikke avsluttet grunnskole
Ungdomsskole
Videregående skole
Høyskole/universitet
Annet, - i tilfelle hva? ___________________________________________

Hva er din arbeidssituasjon i dag?
 Heltidsjobb
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Deltidsjobb
Under utdanning/student
Arbeidsmarkedstiltak (praksisplass, kurs, lønnstilskudd o.l)
Pensjonert
Utenfor arbeidslivet og ikke under utdanning

Hva er din viktigste økonomiske inntektskilde i dag?
 Lønnet arbeid
 Forsørget av andre
 Sosialhjelp
 Arbeidsavklaringspenger
 Sykepenger
 Dagpenger
 Uførepensjon
 Alderspensjon
 Annet, - i tilfelle hva? __________________________________________________
Hva er ditt forhold til rus i dag?






Totalavholdende
I LAR
Problematisk bruk
Rusavhengig
Bruker noe/kontrollert bruk

Har du brukt noen av de følgende rusmidler de siste seks månedene?









Ingen
Alkohol
Cannabis
Opiater (ikke forskrevet)
Sentralstimulerende midler som kokain, amfetamin el.l
Metadon/LAR (ikke forskrevet)
Benzodiazepiner
Andre

Hvor ofte har du kontakt med ditt nettverk i dag?
Ukentlig kontakt

Månedlig
kontakt

Familie











Barn











Kjæreste/partner











Venner











Kolleger











Selvhjelpsgrupper











Andre











Årlig kontakt Ingen kontakt

Ikke aktuelt

I hvilken grad opplever du ensomhet/utenforskap?
I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt
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I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Opplever du ensomhet?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Har du noen du kan ta kontakt
med når du har det vanskelig?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Har du noen du kan ta kontakt
med for å få hjelp til praktiske
ting?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Hvor viktig var følgende for deg under oppholdet ved SRS?
I svært stor
I stor grad
I noen grad
grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Ikke aktuelt

Hjelp til å finne egnet bolig

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Tid før man flytter inn i
egen bolig

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Hjelp til å komme ut i
yrkesrettet aktivitet

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Nettverksjobbing

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Hjelp til å få orden i
økonomien

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Hvor viktig var følgende for deg under oppholdet ved SRS?
I svært stor
grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Rusfritt miljø

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Aktiviteter og turer i regi av
SRS

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Fellesskapet ved SRS

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Hvor viktig var følgende for deg under oppholdet ved SRS?
I svært stor
I stor grad
grad
(4) 

Ikke i det hele
tatt

Ikke
aktuelt

I noen
grad

I liten
grad

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Ikke i det hele tatt Ikke aktuelt

God relasjon til de ansatte?

(5) 

God relasjon til primærkontakt?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Jevnlige samtaler med ansatte?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Arbeid med tiltaksplan/ individuell
plan?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

Regelmessige
ansvarsgruppemøter?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 
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Hvor viktig var følgende for deg under oppholdet ved SRS?
I svært stor
grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Ikke i det hele tatt

Ikke aktuelt

Poliklinisk kontakt med
SRS etter endt opphold?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Ettervern?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Poliklinisk behandling/
samtaler (DPS, psykolog
el.l)?

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



På hvilke områder opplevde du at du fikk hjelp fra SRS?
I svært stor
I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt
grad

Ikke aktuelt

Rusmestring

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Fysisk/psykisk helse

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Familie/nettverk

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Kriminalitet

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Økonomi

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Bolig

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Arbeids/skole

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Fritid/aktiviteter

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 



Hva tenker du var bra for deg med oppholdet ved SRS?
________________________________________

Hva kan/bør SRS bli bedre på?
________________________________________

Tusen takk for din besvarelse.
Med vennlig hilsen,
Stensløkka ressurssenter, Velferdsetaten
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