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Bakgrunn for 

prosjektet:

Utfordringer i dag

• Kjennskap om/ og tilgang til tjenester når du kommer ut fra 
soning eller rusbehandling

• Uforberedte utskrivninger

• Mangel på egnet bolig

• Uavklar ansvarsfordeling og et gap mellom tjenester for videre 
oppfølging 

• Mangel på individuell plan 

• Helhetlig tilbud etter utskriving 

• Bli møtt med positive forventinger?



Prosjektmål

• Utvikle en ny modell for en sømløs rusomsorg for å styrke 

sårbare overganger 

• Understøtte å mestre en rusfri hverdag (Aktive 

samfunnsdeltakere)

• Jobbrelaterte aktiviteter, fritidsaktiviteter og bolig i et helhetlig 

tilbud på FRI

• Utvikle en helhetlig tiltakskjede for samarbeid innen 

rusrehabilitering

• Et interkommunalt samhandlingsprosjekt mellom kommuner, 

spesialisthelsetjeneste og en ideell organisasjon 



Pilotprosjekt i 

samarbeid med

Husbanken

•Kommune

• Ideell aktør•Spesialisthelsetjenesten

•Kriminalomsorg

IIndividuelle

tilpasninger



Hvorfor FRI? 

Helhetlig modell

• Suksesskriterier i FRI etter modell i Drammen

- Bredt samarbeid på systemnivå

- Trygg bolig 

- Langvarig oppfølging ut i egen bolig

- Opplæring/skole/kurs

- Arbeidsrelaterte aktiviteter

- Fritidsaktiviteter  

- Etablering av nytt nettverk

• Lokale tilpasninger

- Bofelleskap som treningsarena

- Bredt tilbud av fritidsaktiviteter  



Sårbare 

overganger
•Arbeidstrening inne

•Trening på digitale ferdigheter

•Tilpasset aktivitetsprogram hver 

dag

•Botrening

•Nettverkskartlegging 

Første sårbare overgang

Fra rusbehandling/soning til 

bofelleskapet

Andre sårbare overgang

Fra bofelleskapet og ut i egen 

bolig

•Arbeidspraksis/jobb/utdanning

•Fritidsaktiviteter i ordinære tilbud

•Etablere og styrke nye nettverk

• Ivaretakelse av egen bolig.



FRI

Ny 
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NAV + andre
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Behandl
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helsetj

Samhandlings-

modell



Den magiske 

modellen

Den magiske tidslinje

• Mottaker                                                         Giver

• Gjest                                                               Frivillig

• Beboer                                                            Mentor

• Arbeidspraksis                                                Ansettelse 

- Ressursfokus
- Positive forventninger

- Mestring

Aktiv samfunnsdeltaker



Takk for oss ☺

May Hege Kaspersen

Avdelingsleder FRI

May.hege.kaspersen@bymisjon.no

Linn Wold Lyngseth

Nestleder FRI

Linn.wold.lyngseth@bymisjon.no
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