vi sj oner

Veien Ut setter fokus på kvalitativ rusbehandling og skal være til
inspirasjon for rusavhengige og deres familier, andre institusjoner,
politikere, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Verdier
•

Inspirasjon

•

Tilstedeværelse

•

Handlekraft

•

Mestring

Mål
•
•
•
•

Kontinuerlig arrangere fullskala turer med behandling.
Behandle best mulig, ikke flest mulig. Kvalitet framfor kvantitet
Synliggjøre en behandlingsmetode som hjelper rusavhengige til å forandre
seg og bli en ressurs i samfunnet
Påvirke politikere, privatpersoner og næringslivet til å engasjere seg i det
norske behandlingstilbudet

SERVICEERKLÆRING FOR STIFTELSEN VEIEN UT
Visjon:
Alle rusavhengig kan bli en ressurs i samfunnet.

Veien Ut
Er en ideell og frivillig stiftelse som gir et omsorgs- og behandlingstilbud for rusavhengige.
Vi bruker naturens positive effekt og terapi for å hjelpe rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv. Vi tilbyr, etter
søknad, deltakelse på ekspedisjon til Svalbard med lang gangdistanse og seilas over Barentshavet, og behandling
på Kjønnerød gård i Re kommune. I tillegg tilbys fortløpende inntak som inkluderer turer på inntil én ukes varighet.
Verdigrunnlag og motto
Å få hjelp når du mener du har behov for det, at du blir respektert, føler tillit og trygghet og blir tatt på alvor. Vårt
tilbud skal bidra til inspirasjon, forventet tilstedeværelse fra både oss og deg slik at vi sammen med deg er
handlekraftige, og at dette til sammen gir deg mestring og identitet.
Vårt motto er: Endring krever mot – sammen våger vi!
For å bruke vår tjeneste er du
• Rusavhengig over 18 år
Behandlingen og innhold
Med gjennomført ekspedisjon, består behandlingen av 3 faser:
•

Forvern fra 1 til 4 uker

•

Ekspedisjonen på 3 måneder

•

Behandling på Kjønnerød gård i 9 måneder. Som oppstart på denne perioden arrangeres en familieuke.
Bakgrunnen for denne uken er at rusavhengighet hos én i familien, kan føre til at familien og nære rundt den
rusavhengige har det vondt, og utvikler et eget sykdomsbilde som kalles medavhengighet. I denne uken gis
alle parter en mulighet til å sette seg inn i hverandres situasjon, samt få hjelp til en bevisstgjøring av egen
situasjon og veiledning til hvordan fungere sammen som familie.

I det øvrige er behandling og innhold slik:
•
•
•
•
•
•
•

Forvern
Behandling og gruppeterapi
Botrening i forsterket treningsbolig
Organiserte turer og aktiviteter
Ettervernsplan som innbefatter fokus på bolig, arbeid, utdanning, økonomi, sosialt og rusfritt nettverk
Deltakelse i selvhjelpsgrupper (AA, NA)
Ettervernsgrupper for pårørende eller andre nærstående

Hvis det er ønske om behandling utenom ekspedisjonen, gjør vi fortløpende inntak. Da blir du inkludert inn i
gruppen med de andre som mottar behandling.

SERVICEERKLÆRING FOR STIFTELSEN VEIEN UT (side 2)

Samarbeid med pårørende
Vi har taushetsplikt.
Veien Ut kan allikevel samarbeide med andre ved en samtykkeerklæring fra deg, noe vi ser som svært nyttig fordi
pårørende i hovedsak utgjør en ressurs:
Undersøkelser viser at pårørendeinvolvering både reduserer faren for tilbakefall hos brukeren og fører til færre
symptomer. Det bedrer sosial fungering og gir økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos bruker og pårørende.
- (jf. Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – IS 2076.)
Når du tar kontakt
Tilbys du samtale og veiledning om hvordan vi i samarbeid med deg jobber for at du skal mestre en hverdag uten
rusmidler, og vi snakker om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dine forventninger til Veien Ut
Våre forventninger
Behandlingsopplegget og ukeplan
Kriterier for deltakelse, som for eksempel behandling og aktivitet basert på gruppedeltakelse og
husordensreglement
Fast kontaktperson
Betydningen av turer med naturopplevelser
Ettervernsplan
At vi er et tilbud i tillegg til kommunale tjenester og spesialisthelstjenesten
Samarbeid med eksempelvis fastlege, ruskonsulent, Nav og andre parter som du anser som viktig å ha et
samarbeid med.

Veien Ut har fokus på brukermedvirkning
Beboernes brukermedvirkning skal ivaretas, og dette gjøres formelt ved:
•
•
•
•

Brukerrådet med ukentlig møte
En tillitsmannsordning hvor utpekt senior og junior er talspersoner for beboergruppa overfor administrasjonen i
Veien Ut
Ukentlig husmøte med beboere og ansatte med generell informasjon som angår alle, og med planlegging av
arbeidsoppgaver, tiltak og aktiviteter. Alle oppfordres til å bidra med forslag til forbedringer
«Boka» hvor senior skriver ned det som har betydning for beboerne og som gjennomgås av administrasjonen daglig

Samarbeid med andre instanser
Veien Ut vektlegger forebyggende arbeid med tanke på livet etter behandling, slik at bolig, arbeid, aktivitet, økonomi og
nettverk i størst mulig grad er på plass før utskriving. Dette betyr et utstrakt samarbeid med kommune,
spesialisthelsetjenesten, NAV, Kriminalomsorgen, brukerorganisasjoner og andre organisasjoner som driver med
likemannsarbeid i tillegg til andre aktuelle samarbeidspartnere som du oppgir er viktige for deg.
Søknad
Sendes pr. post til Veien Ut. Henvisning er ikke nødvendig. Svar på søknad er klar etter 1 uke.

SERVICEERKLÆRING FOR STIFTELSEN VEIEN UT (side 3)
Behandlingstid
• Ett år hvis det er søkt om å bli med på ekspedisjon til Svalbard, forvern og med påfølgende ettervern.
•

Det kan også avtales fortløpende inntak hvor det gjøres individuelle avtaler om varighet av innleggelse.

Ansatte og kompetanse
• Daglig leder: Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i ledelse og helserett. Daglig drift og følger opp
kontakt med kommuner og ansvarsgrupper. Koordinerer ekstern oppfølging som spesialisthelsetjenesten,
psykolog, barnevern, kriminalomsorgen, Nav, etc.
•

Erfaringskonsulent: Terapeut - som også er under utdanning som helsefagarbeider- har gruppeterapi og
oppfølging av praktisk arbeid og ettervern.

•

Aktivitør med fagbrev og erfaringskonsulent: Følger opp beboere i praktisk arbeid, ettervern og
ansvarsgrupper. Hun har tidligere vært ansatt som miljøterapeut ved Phoenix House Haga.

•

Aktivitetskoordinator: Utdannet økonom og erfaringskonsulent med 17 års erfaring fra arbeid innen rus og
psykiatri i privat sektor, i tillegg til jobb som aktivitetsleder og ruskonsulent i kommunal sektor.

•

Miljøarbeider: Bachelor i dans og performing art og yogautdanning, som underviser ukentlig i yoga for
beboergruppen. Følger også opp interne og eksterne arrangementer som beboergruppen deltar på.

•

I tillegg: Ved behov hentes det inn kompetanse.

Faglig tilnærming
Gruppeterapi med inspirasjon fra 12-trinnsmodellen og deltakelse i selvhjelpsgrupper.
Kostnad
Ta kontakt med din hjemkommune for å søke om å få dekket kostnadene for behandling.
Prisen er kr. 1490,- pr. døgn som dekker kost, losji, behandling, ekspedisjon, andre turer, turklær og utstyr,
transport til selvhjelpsgrupper og aktiviteter. Det inngås individuelle avtaler om lengen av oppholdet.
Lommepenger dekker du selv.
Andre tilbud
• Ukentlig ettervernsgruppe for pårørende
•

Brukerstyrt seng: Hvis du etter behandling trenger å skjerme deg og hente krefter, kan du kontakte oss for
å gjøre avtale om å komme. 2 dagers opphold er kostnadsfritt.

Kontaktinformasjon
Veien Ut ligger på Kjønnerød gård i Re kommune med besøks- og postadresse: Kjønnerødveien 32, 3175
Ramnes.
Veien Ut
Telefon: 91181408
eller
Jan Schøyen, ekspedisjonsansvarlig og driftskoordinator
Telefon: 48109677
e-post: jan@veienut.no
Se også: http://veienut.no/om/
Du er hjertelig velkommen til å ringe, maile eller ta en tur til Kjønnerød gård for å se om Veien Ut er et
riktig valg for deg!

Ek spedi sj on
Aktivitet og måloppnåelse
Vår hovedaktivitet og vårt primære formål består i å tilby behandling for rusavhengighet.
Sekundært ønsker vi å være til inspirasjon for andre rusavhengige, pårørende, fagfeller
og politikere .
Veien Ut har gjennomført fullskala ekspedisjoner i 2014, 2015, 2016 og to i 2017.

«Endring
krever mot
-sammen
våger vi»

3 måneder ekspedisjon
10 dager i Femunden
4 uker vandring fra Trøndelag til Svartisen i nord
6 ukers seiling fra Bodø til Svalbard

Ek spedi sj on
I Norge har vi
lange
tradisjoner for
bruk av naturen
som redskap
for trening,
rekreasjon,
fellesskap og
gode
opplevelser.
Studier viser at
naturen har
positive effekter
på både fysisk
og mental
helse.
I tillegg til at
mye av terapien
foregår i
naturen, vil en
viktig faktor
være at
terapeuter,
turleder og de
fleste hjelperne
selv har samme
bakgrunn.
Dette viser at
det er mulig og
gir deltagerne
håp og
motivasjon.

Fase 1
Del 1, padling og bli kjent.
Etter gjennomført forvern drar deltagerne og teamet ut
på den 3 måneder lange ekspedisjonen. De første 10
dagene etablerer de gruppa, trygging og tilhørighet.
Terapien starter. De er ute og padler i kano, setter opp
camp, og trener på å lage bål, sette opp telt, lage
mat, hvordan ta vare på utstyr etc.
Del 2, vandringen
Alle deltagere bærer sitt eget utstyr, klær og mat i sine
sekker. Starter vandringen fra Namsvannet i NordTrøndelag. De går over Børgefjell inn på Kungsleden i
Sverige og nordover til Saltfjellet i Nordland. Underveis
lager de camper, overnatter i telt og hytter. De har
terapigrupper. En gang i uka kommer et team og lager
depot, så deltagerne får gode måltider, vaske og tørke
klær og gjøre seg klare til neste etappe. Totalt går de
ca. 40 mil.

Ek spedi sj on

Del 3 seiling
Deltakerne lærer grunnleggende seilteori og settes inn vaktlister og oppgaver ombord.
Vi bunkrer opp og seiler langs kysten til Nordkapp, videre til Svalbard. Det terapeutiske
opplegget knyttes opp mot oppgaver under seilasen. Samholdet styrkes og deltakerne
møter helt nye utfordringer. Tanken bak dette er at de må samarbeide for å nå målet,
enhver sin oppgave er like viktig og konsekvensene blir store om du ikke bidrar i
felleskapet.

Opplevelser
Å seile til Svalbard er en helt spesiell
opplevelse,
deltagerne opplever dyrelivet til havs og på
land. Sterke opplevelser setter dype spor og
forsterker samholdet i gruppa.

«Kun gjennom
handling vinner
livet i betydning»
H.C. Andersen

Familie
uke

Fas e

2

Terapi

Botrening

Familielidelsen
Lav selv-verdi
Frosne følelser
Tvangsmessig
oppførsel Stress
relaterte sykdommer
Benektelse av
sykdommen
Mål: Overleve i
familien

Når deltagerne kommer tilbake fra ekspedisjonen,
flytter de inn på Kjønnerød gård, og går over i fase 2
av behandlingen. Det første de skal igjennom er en
familieuke, hvor de pårørende kommer på gården og
er med i gruppeterapi. I fase 2 fortsetter de med
gruppeterapi to ganger i uken og starter med
botrening. De har husmøte hver mandag, hvor
planlegging av uka gjøres, matinnkjøp, husrengjøring,
møter, aktiviteter etc.
I denne fasen lærer de å ta ansvar for eget liv, ta tak i
kreditorer, rettslige krav etc.
De har yoga undervisning og en praksis-dag på
gården.
Utfordringer de møter i disse ukentlige
ansvarsoppgaver og i livet ellers, blir tatt med som
samtaler i terapi-gruppa. Mye av fokuset er
selvrefleksjon, ta ansvar for eget liv, nye relasjoner,
familien, reaksjonsmønster, endring og mestring.

Fas e

3

«Store oppgaver
skal en begynne på,
ikke tenke på»
-Julius Cæsar

Når Fase 2 er tilfredstillende gjennomført, går deltagerne over i den siste fasen av behandlingen,
Fase 3. Dette er fasen hvor tilnærmingen til et liv tilbake i samfunnet, er i fokus. Nå skal økonomi
inn i handlingsplan, om de ikke har gjort dette på egenhånd ift NAV, gjeldsordninger etc. Nå
legges en ettervernsplan sammen med ansatte i Veien Ut. Her skal handlingsplan for praksisplass,
skole, jobb legges, og settes ut i livet. Individuelle hensyn skal i større grad vektlegges, som
samvær med barn, førerkort, utredninger, videre behandling, praksis og tilrettelegging for
anskaffelse av egen bolig. Deltagerne skal ut i praksis en til to dager i uka, skaffe bolig, og starte
bo-trening gradvis i denne. I denne fasen har deltagerne mulighet til å få lengre permisjoner, og
den siste delen av fasen skal de bo mer i sin egen bolig enn på gården. Veien Ut legger vekt på at
deltagerne skaffer nytt, rusfritt nettverk, og går i selvhjelpsgrupper i nærområdet. Når de er klare
for å flytte ut, har vi en avslutning for deltageren, hvor vi feirer gjennomført behandling.

YOG A
Deltagerne på Kjønnerud gård praktiserer yoga ukentlig. Vi erfarer at de
har et godt utbytte av det. De opplever en bedre allmenntilstand, bedre
humør, er roligere og er mer fokuserte.
Yoga formen vi benytter fokuserer på individualitet, uansett hvilket
utgangspunkt de har, så skal de oppleve grader av mestring. Det
praktiseres ulike øvelser på tilstedeværelse og akseptere hvor de er her
og nå.
Øvelsene praktiseres hovedsakelig som pusteøvelser, fysiske
posisjoner og meditasjon.

Yoga er først og fremst en prosess
der man møter seg selv. Hvor man
lærer seg å eksistere uten å flykte
eller la seg distrahere.
Stadig mer vitenskapelige
dokumentasjon viser de positive
virkninger som yoga gir og dette blir
i større grad integrert som
behandlingsform innen
helsevesenet, ulike institusjoner
som fengsel, rusinstitusjoner,
barnevernet og psykiatrien.
Vår erfaring er at terapi prosessene
forsterkes, gjennom praktiseringen
av yoga.
Et annet viktig aspekt av
praktiseringen er sosialisering,
nærhet og samarbeid med seg selv
og andre, og utfordre sine egne
grenser.

K jønnerød

gård

Mottagelse av gjengen når
de ankommer Kjønnerød
gård september 2016

Veien Ut leide Kjønnerød
gård fra september 2015 til
juni 2016. Veien Ut kjøpte
gården i juni 2016, her er
det plass til 17 pasienter.

Vok se n

Ba r n

uk e

Denne uken er ledet av Trine Aarø, som har lang erfaring
som rusterapeut,
Dette er en uke der en, som voksen, får mulighet til å se,
forstå og bearbeide vonde opplevelser/traumer fra sin
oppvekst. Gjennom egne og andres delinger, skapes det
trygghet rundt det å fortelle om hva en har opplevd i
barndommen.
Ved å ærlig se og føle på hva en er utsatt for, kan det bli
enklere å se hvorfor en har tatt visse valg i livet (som en
forklaring, INGEN unnskyldning). Dette er vesentlig i arbeid
med å unngå flukt, og heller bearbeide og bli fri fra
oppvekstens traumer. Dette vil gi en stor frihet hvor gamle
«spøkelser» fra oppveksten ikke trenger å trigge et
tilbakefall til rusmidler, og hvor det å opprettholde
sinnsroen blir enklere.
På slutten av uken var fokuset mer på gode minner fra
barndommen, og der det for enkelte vil være nødvendig å få
mere hjelp til å bearbeide traumer.
Oppsummert er VBA-uken et veldig viktig ledd i veilen til et
rusfritt liv.

Under VBA-uken blir gruppen guidet på en respektfull måte. De jobbet
med oppgaver som:
•
•
•
•
•

«Traume-egget»
Brev til det indre sårede barnet
Brev til den voksne seg, fra det indre sårede barnet.
«Hva en ønsker å kvitte seg med, og hva en ønsker å beholde»
Male selvportrett og et godt barndomsminne.

Mi ndful l ness

Deltagerne har fått et 8 ukers Mindfullness kurs, hvor de har fått en innføring i mindfullness
og stressmestring. De får en økt forståelse for sitt eget «bussy-mind» og hvordan de kan
takle tankekjør, angst og hvordan være tilstedet, fullt og helt. Gjennom praktiske øvelser og
nye verktøy lærer de å være oppmerksomme og ta kontroll over sitt eget liv.
Espen Klaseieholder kurset, han er utdannet MBSR instruktør.

Mindfulness er en anerkjent
metode som reduserer stress,
øker evne til tilstedeværelse
og nærvær i eget liv. Øker
klarhet, selvbevissthet og
forbedrer emosjonell
intelligens.

Psykosyntese - uke
Saphira Bjørnå er utdannet ved Psykosyntes Institutet
i Gøteborg og har siden 1999 jobbet med
samtaleterapi både med klienter, grupper og i
veiledning.
Under perioden 2001-2009 var hun lærer ved
Psykosyntes Institutet i Göteborg, fra 2009-2012 for
HumaNova, og 2015-2016 for Norsk Institutt for
Psykosyntese.

Saphira har en mastergrad i Psykosyntese Psykoterapi fra
University of East London hvor hun skrev om «Den levde
erfaringen av psykosyntese i kombinasjon med 12-trinns
behandling".
Saphira har gjennomført sitt doktorgradsprogram; Doctorate
in Psychotherapy by Professional Studies (DPsych), ved
Middlesex University, London. Veileder var Piero Ferrucci og
emnet for avhandlingen var "An Exploration of the Dynamics
of the Personal Will versus A Higher Power in Alcoholics
Anonymous 12-step Treatment of Substance Use Disorder».
Saphira har siden 1998 arbeidet innen psykiatri og
avhengighetsbehandling. Hun har lang erfaring i fra ulike
behandlingshjem innrettet på behandling av
rusavhengighet, og tar kurs og forelesning oppdrag fra ulike
oppdragsgivere blant annet rus-institusjoner, politiske
forbund, fagforbund, terapeut utdannelser med mer.
Saphira har en sterk transpersonell forankring som
gjenspeiles i hennes terapeutiske arbeid.
Saphira har også en deltidsstilling som førsteamanuensis
ved Høgskolen Sørøst-Norge, og er hovedveileder på den
2-årige videreutdannelsen i psykisk helsearbeid på master
nivå.

Ett erver ns

Bjørk Gård
yoga og innlegg med Jon Skau

Torsethlia Dagali
Ski og uteaktiviteter

Seiltur Tenerif/Spania
Frakte båt og møte andre
deltagere

Holu Fjellstue

Ski og uteaktiviteter

tu rer

akt iv itet er
Veien Ut er aktive og har siden oppstart bestrebet seg på å være
synlige og inspirere med våre historier. Derfor har vi hvert år julestands både i Svelvik og Drammen. Her er deltagere med og
snakker med publikum. Veien Ut blir ofte engasjert til å holde
foredrag, både forebyggende arbeid, i fagfeltet og i næringslivet.
Flere deltagere har vært med på forebyggende arbeid, i fritidsklubber
og ungdomsmiljøer. Vi har holdt foredrag for Kirkens Bymisjon som en
del av motivasjons arbeidet deres, årlig har vi innslag på Tyrifjord
behandlingssenter for beboerne. Vi har også hatt foredrag for ruskollektivene, politiet, Geelmuyden Kiese, Blakstad sykehus,
Fjellfilmfestivalen, Fagrådet rusfeltets hovedorganisasjon m.fl. Veien
Ut holdt også en fagdag for Sandeid kommune.
Veien Ut har vært med på flere dugnader på Miniøya, som er et stort
arrangement for barn, på Langeli stiftelsen og Norsk gjenvinning.
Veien Ut var med på Frivilligbørs i Drammen kommune hvor vi har
knyttet flere kontakter i de frivillige kretser.
Her er kopi av en mail fra en fornøyd oppdragsgiver:
Hei,
Vi hadde Torsdag 09.11.17. 4
stk. fra Veien ut til å utfø
re en
dugnad her hos oss på Norsk G
jenvinning, Taranrød.
Alle 4 gjorde en kjempe innsa
ts og ryddet/
plukket søppel langs hele
anlegget.
Burde her tatt et bilde både
før og etter av området, så d
u/dere
kunne sett forskjellen.
Vi er veldig fornøyd med jobb
en de gjorde J

akt iv itet er

ARENDALSUKA
Veien Ut stand

JULESTAND,
Drammen og
Svelvik

VIP deltagere på
Nobels
fredspriskonsert

INNLEGG på
fagdagen i Bergen
2017

medi as aker
Lindmo, NRK:
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/
MUHU16001116/16-04-2016#t=31m9s

På Aftenposten TV ligger det en 6 episoders
dokumentarserie:
http://www.aftenposten.no/webtv/#!/kategori/100151/
veien-ut

God morgen Norge:
http://www.tv2.no/v/1080364/

http://www.tv2.no/a/6385886
https://www.tv2.no/v/1080364/
https://www.tv2.no/a/5594889/
https://www.tv2.no/v/1205787/

NRK sommeråpent
https://tv.nrk.no/serie/
sommeraapent/
MUHU70001616/02-08-2016#t=15
m32s

medi as aker
A-Magasinet
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/
BXk0Q/Tor-Willy-fant-Jesus-Thea-dro-paekspedisjon-Atle-fikk-bare-nok

NRK, Forført av spriten
https://tv.nrk.no/serie/forfoert-av-spriten
NRK.no
https://www.nrk.no/vestfold/veien-utekspedisjon-over-en-ukeforsinket-1.13662832
NRK radio
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogrambuskerud/
DKBU01016717/22-08-2017#t=1h25m54s
Drammens Tidene
https://www.dt.no/narkotika/rus/veien-ut/
denne-batturen-handler-om-a-overkommehindringer-bade-til-sjos-og-i-livet/f/
5-29-307695?
access=granted&access=granted#verified=t
rue

Aftenposten
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/
i/d18Mo/Omgivelsene-mine-skjonte-i-alle-arat-jeg-trengte-behandling-Ingenting-kunnevart-fjernere-for-meg--Jan-Schoyen

medi as aker
NRK.no
https://www.nrk.no/
buskerud/rusfri-etter-47dager-til-sjos-1.12366276
KK
http://veienut.no/wpcontent/uploads/
2015/12/Camilla.pdf
Allers
http://
veienut.no.wp2.siteman.no/
wp-content/uploads/2015/10/
Allers.pdf
Villmarksliv
http://veienut.no/wp-content/
uploads/
2016/01/15_no_vl_4_friluftslivets_ar
_den_rette_veien_ut_6286-–Kopi.pdf
A-Magasinet
https://www.aftenposten.no/
amagasinet/i/kXkX/Narkomane-patre-maneders-rusbehandling-iodemarken
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