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v i s j o n e r  

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

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

Tilstedetværelse
Handlekraft

Visjoner



SERVICEERKLÆRING FOR STIFTELSEN VEIEN UT 	
 	
Visjon:  	
Enhver 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 ekspedisjoner med lang gangdistanse og 
seilas i utfordrende farvann, og videre 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  
• Primærbehandling på 3 måneder   
• Ettervern 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.   

• Bokollektiv med arbeidspraksis etter avtale.  



I det øvrige er behandling og innhold slik:    
  

• Forvern   
• Behandling og gruppeterapi   
• Yoga, mindfulnessn og annen fysisk aktivitet 	
• Voksen - barn uke 	
• 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.  
  
  
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 

gruppedeltagelse og husordensreglement  
• Fast kontaktperson  
• Betydningen av turer med naturopplevelser  
• Ettervernsplan  
• At vi er et tilbud i tillegg til kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten  
• 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. 
 
 
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 
 

• 10 ansatte med variert bakgrunn, kompetanse og ferdigheter som til sammen utfyller 
hverandre og komplimenterer behandlingen.  	

• Erfaringskonsulenter, miljøarbeidere, yogalærere, psyk sykepleier, prosjektleder/
gardsdrift, ekspedisjonsleder og terapeut.   

Faglig tilnærming  
Gruppeterapi med inspirasjon fra 12-trinnsmodellen og deltakelse i selvhjelpsgrupper. 
 
 

 



Andre tilbud 
• 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.  
 
Kontaktpersoner:  

Trude Ustaheim, daglig leder 
E-post: Trude@veienut.no 
Telefon: 95800816 
 
Bill Ingles, inntak/terapi 
E-post: bill@veienut.no  
Telefon:  98072912
 
Jan Schøyen, ekspedisjonsleder og leder Kjønnerød Gaard  
e-post: jan@veienut.no  
Telefon: 48109677  
Se også: http://veienut.no/om/ 
 
  

 

mailto:Trude@veienut.no
mailto:jan@veienut.no
http://veienut.no/om/


E k s p e d i s j o n

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 to i 2017, 2018 og 
2019

3 måneder ekspedisjon 
10 dager i Femunden 

4 uker vandring fra Trøndelag til Svartisen i nord 
6 ukers seiling fra Bodø til Svalbard

«Endring 
krever mot
-sammen 
våger vi»



E k s p e d i s j o n  

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 Nord-
Trøndelag. 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. 

 



E k s p e d i s j o n  

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



F a s e  2  

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.  

Familielidelsen 

Lav selv-verdi 
Frosne følelser 
Tvangsmessig 

oppførsel Stress 
relaterte sykdommer 

Benektelse av 
sykdommen  

Mål: Overleve i 
familien 

Familie
uke

Terapi

Botrening



F a s e  3  

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. 

«Store oppgaver 
skal en begynne på, 

ikke tenke på»
-Julius Cæsar



Y O G A  

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. 

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. 



K j ø n n e r ø d  g a a r d

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. 

Hønedåp på gården,  
med besøk  

av familie er en av flere 
hyggelige aktiviteter 

som foregår på gården.



K j ø n n e r ø d  g a a r d

Praksis og arbeidstrening

Deltagerne får jobb praksis på vår egen gård. Vi har høner, ender og en gås. 
Deltagerne lærer å ta ansvar for dyrene, med daglig foring, stell og hente og klargjøre 
egg. Når det kommer kyllinger eller andunger blir det ekstra morsomt å passe på dyra. 
Utover dyrehold skal gården stelles, gressklipping, måking og rydding er ukentlige 
gjøremål. 

Å ta vare på andre 
gir glede og mening



V o k s e n  B a r n  u k 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, ikke en 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 
mer 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 temaer som:

• Barndom og oppvekst
• Utviklingspsykologi
• Tilknytning
• Skam og skyldfølelser
• Familiekonstellasjon
• Sorgprosesser
• Ansvar i eget liv



M i n d f u l l n e s s

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

forbedrer emosjonell 
intelligens.

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.



E t t e r v e r n s  t u r e r  

Havseilas 
Veien Ut sprenger stadig nye grenser og 2019 ble ingen unntak. Den mest 

krevende erfaringen var å krysse Atlanterhavet, deltagere var med fra 
Martinique til Norge. De seilte også fra Dover til Grand Canaria.



E t t e r v e r n s  t u r e r  

Yoga, turer, klatring og matlaging på Nøsen



a k t i v i t e t e r  

Her jobber Veien Ut på arrangementet Just Move

Veien Ut er aktive og har siden oppstart bestrebet seg på å være synlige og inspirere 
med våre historier. Derfor har vi hvert år jule-stands i desember i Drammen sentrum. 

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 rus-kollektivene, politiet, Geelmuyden 
Kiese, Blakstad sykehus, Fjellfilmfestivalen, Fagrådet rusfeltets hovedorganisasjon m.fl.  

Veien Ut var med på Frivilligbørs i Drammen kommune hvor vi har knyttet flere 
kontakter i de frivillige kretser. 



a k t i v i t e t e r  

Julestand
Deltagere og team stiller på 
julemarked i desember. 

Foredrag
- Røde kors 
- Våg å se meg 
- Ivareta 
- Odd Fellow

Besøk på Stortinget
Møte med den nye lederen i Helse 
og omsorgskomiteen, Geir Jørgen 
Bekkevold

Besøk Sykehuset Sørlandet
Veien Ut og Utendørsterapi, avd. 
psykiatri lager spennende planer 
for fremtiden sammen. 

«Våg å se meg» Sykehuset i Vestfold



a k t i v i t e t e r  

Familiepodden 
En podcast om Gutta og psyken 
med Jan Schøyen og Peder Kjos

Veien Ut vant Helseprisen 
2019!



a k t i v i t e t e r  

Charity Run 
Biker union og Veien Ut arrangerte Charity Run i 

Drammen

Veien Ut serverte pølser og brus til bikerne. Det var et fantastisk oppmøte og 
overskuddet gikk til Veien Ut 



a k t i v i t e t e r  

Rib Safari
Deltagere på Rib tur i Vestfold. 

Det var en velykket tur med mye fart 
og spenning.

Lys på mørke 
En kunstutstilling med fokus 

på  
psykisk helse. Stine Lo 
Jenssen stilte ut kunst 

fotografier. Jan Schøyen 
«hang» på veggene i 

utstillingen



S t y r e t  
Nytt styre i 2019

Styreleder 
Hanna Fossen

Styremedlem 
Katrine Chi

Styremedlem 
Espen Klaseie 

Styremedlem 
Jan Schøyen

Styremedlem 
Jeanette Larsen



m e d i a s a k e r  

På Aftenposten TV ligger det en 6 episoders 
dokumentarserie:

http://www.aftenposten.no/webtv/#!/kategori/100151/
veien-ut


Lindmo, NRK:

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/
MUHU16001116/16-04-2016#t=31m9s


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

http://www.aftenposten.no/webtv/%22%20%5Cl%20%22!/kategori/100151/veien-ut
http://www.aftenposten.no/webtv/%22%20%5Cl%20%22!/kategori/100151/veien-ut
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/MUHU16001116/16-04-201
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/MUHU16001116/16-04-201
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/
https://tv.nrk.no/serie/sommeraapent/MUHU70001616/02-08-2016#t=15m32s
https://tv.nrk.no/serie/sommeraapent/MUHU70001616/02-08-2016#t=15m32s
https://tv.nrk.no/serie/sommeraapent/MUHU70001616/02-08-2016#t=15m32s
https://tv.nrk.no/serie/sommeraapent/MUHU70001616/02-08-2016#t=15m32s


m e d i a s a k e r  

 NRK, Forført av spriten
https://tv.nrk.no/serie/forfoert-av-spriten 

NRK.no
https://www.nrk.no/vestfold/veien-ut-
ekspedisjon-over-en-uke-
forsinket-1.13662832 

NRK radio
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-
buskerud/
DKBU01016717/22-08-2017#t=1h25m54s 

Drammens Tidene
https://www.dt.no/narkotika/rus/veien-ut/
denne-batturen-handler-om-a-overkomme-
hindringer-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-ar-
at-jeg-trengte-behandling-Ingenting-kunne-
vart-fjernere-for-meg--Jan-Schoyen

A-Magasinet
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/
BXk0Q/Tor-Willy-fant-Jesus-Thea-dro-pa-
ekspedisjon-Atle-fikk-bare-nok

https://tv.nrk.no/serie/forfoert-av-spriten
http://NRK.no
https://www.nrk.no/vestfold/veien-ut-ekspedisjon-over-en-uke-forsinket-1.13662832
https://www.nrk.no/vestfold/veien-ut-ekspedisjon-over-en-uke-forsinket-1.13662832
https://www.nrk.no/vestfold/veien-ut-ekspedisjon-over-en-uke-forsinket-1.13662832
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU01016717/22-08-2017#t=1h25m54s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU01016717/22-08-2017#t=1h25m54s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU01016717/22-08-2017#t=1h25m54s
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d18Mo/Omgivelsene-mine-skjonte-i-alle-ar-at-jeg-trengte-behandling-Ingenting-kunne-vart-fjernere-for-meg--Jan-Schoyen
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d18Mo/Omgivelsene-mine-skjonte-i-alle-ar-at-jeg-trengte-behandling-Ingenting-kunne-vart-fjernere-for-meg--Jan-Schoyen
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d18Mo/Omgivelsene-mine-skjonte-i-alle-ar-at-jeg-trengte-behandling-Ingenting-kunne-vart-fjernere-for-meg--Jan-Schoyen
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d18Mo/Omgivelsene-mine-skjonte-i-alle-ar-at-jeg-trengte-behandling-Ingenting-kunne-vart-fjernere-for-meg--Jan-Schoyen
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KK
http://veienut.no/wp-
content/uploads/
2015/12/Camilla.pdf

Allers
http://
veienut.no.wp2.siteman.no/
wp-content/uploads/2015/10/
Allers.pdf

NRK.no
https://www.nrk.no/
buskerud/rusfri-etter-47-
dager-til-sjos-1.12366276

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-pa-
tre-maneders-rusbehandling-i-
odemarken

TV2 Nyhetskanalen

http://NRK.no
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God morgen Norge
https://www.tv2.no/v/1460596/?
fbclid=IwAR1aBN92HsiIEd8lDsQvbKICF
FXU5jlD65JjgGYkVMcp9Q8RKrT4zUZ2x
1k

God morgen Norge
https://www.tv2.no/v/1442087/?

fbclid=IwAR2niqzz5sY527tHENHWxpthTrZ
BYuIBJIBHuaHrM-PL9ofqXcUezifnDJc

Podcast
https://podtail.com/en/
podcast/familiepodden/

episode-79-peder-kjos-jan-
schoyen-sivert-sivertsen/

https://www.tv2.no/v/1460596/?fbclid=IwAR1aBN92HsiIEd8lDsQvbKICFFXU5jlD65JjgGYkVMcp9Q8RKrT4zUZ2x1k
https://www.tv2.no/v/1460596/?fbclid=IwAR1aBN92HsiIEd8lDsQvbKICFFXU5jlD65JjgGYkVMcp9Q8RKrT4zUZ2x1k
https://www.tv2.no/v/1460596/?fbclid=IwAR1aBN92HsiIEd8lDsQvbKICFFXU5jlD65JjgGYkVMcp9Q8RKrT4zUZ2x1k
https://www.tv2.no/v/1460596/?fbclid=IwAR1aBN92HsiIEd8lDsQvbKICFFXU5jlD65JjgGYkVMcp9Q8RKrT4zUZ2x1k
https://www.tv2.no/v/1442087/?fbclid=IwAR2niqzz5sY527tHENHWxpthTrZBYuIBJIBHuaHrM-PL9ofqXcUezifnDJc
https://www.tv2.no/v/1442087/?fbclid=IwAR2niqzz5sY527tHENHWxpthTrZBYuIBJIBHuaHrM-PL9ofqXcUezifnDJc
https://www.tv2.no/v/1442087/?fbclid=IwAR2niqzz5sY527tHENHWxpthTrZBYuIBJIBHuaHrM-PL9ofqXcUezifnDJc


Årsregnskap 2019
STIFTELSEN VEIEN UT

ORG:NR 912 474 380



ÅRSBERETNING 
 

Stiftelsen Veien Ut 
 
 
 

Virksomhetens art 
Stiftelsen Veien Ut er en livsnøytral stiftelse etablert i 2013, som jobber med rusbehandling og ettervern. 
Stiftelsen holder til i Re kommune i Vestfold.  
 
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Stiftelsen har valgt å rapportere med et aktivitetsbasert årsregnskap. Dette for å lettere informere om 
hvordan stiftelsens midler er anvendt og lettere å vise at man bruker anskaffede midler i henhold til 
stiftelsens formål.  
Styret og daglig leder er tilfreds med årets aktivitetsresultat. Stiftelsen har hatt en økning i anskaffede 
midler på 36 %, og har en meget god resultatgrad på 11,8 %. Den likviditetsmessige stillingen har vært 
tilfredsstillende, samtidig som selskapet merker at veksten er smertefull i forhold til likviditeten. Det jobbes 
derfor kontinuerlig med god likviditetsoppfølging.  
 
Styret mener at årsregnskapet med noter gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og aktivitet. 
 
 
Fortsatt drift 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsettingen om 
fortsatt drift er til stede. 
 
 
Arbeidsmiljø og personale 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det vil bli iverksatt løpende tiltak for forbedringer dersom det skulle 
være behov for det. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i selskapet. Selskapet har hatt et 
sykefravær på 9,1 %. Det er ønskelig at dette sykefraværet reduseres og man har blant annet iverksatt tiltak 
med større fordeling av ansvarsoppgaver så trykket blir fordelt i hektiske perioder.  
 
 
Likestilling 
Bedriften har 10 ansatte, 7 kvinner og 3 menn. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. Styret har ut fra 
vurdering av bedriftens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å 
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 
 
 
Miljørapport 
Stiftelsen er ikke kjent med at deres virksomhet påvirker det ytre miljø. Man jobber hele tiden med egen 
miljøbevissthet og mot sertifisering som miljøfyrtårn.  
 
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Selskapet har ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. 

 





INNTEKTER OG KOSTNADER Noter 2019 2018

ANSKAFFEDE MIDLER

Medlemsinntekter -                               0

Tilskudd

Driftstilskudd Helsedirektoratet 6 000 000                   4 200 000               
Andre tilskudd -                               -                           
Sum tilskudd 6 000 000                  4 200 000              

Innsamlede midler, gaver m.v. 2 238 817                   1 489 055               

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

 -  som oppfyller organisasjonene formål 2 596 447                   2 270 640               
 -  som skaper inntekter 94 622                        71 710                    
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 2 691 069                  2 342 350              

Finans og investeringsinntekter 24 710                        21 432                    

Andre inntekter 68 006                        43 687                    

Sum anskaffede midler 11 022 602               8 096 524              

FORBRUKTE MIDLER

Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler 26 247                        71 438                    
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Sum kostnader til anskaffelse av midler 26 247                       71 438                    

Kostnader til organisasjonens formål

Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 2,8,9 8 635 854                   5 758 404               
Sum kostnader til organisasjonens formål 8 635 854                  5 758 404              

Administrasjonskostnader 2,8,9 872 205                      925 009                  
Finanskostnad 187 039                      201 732                  

Sum forbrukte midler 1 9 721 345                  6 956 583              

AKTIVITETSRESULTAT 1 301 256                  1 139 942              

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Endring grunnkapital -                               
Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner -                               
Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 445 000                  
Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner -                               
Endring annen formålskapital 6 1 301 256                   694 942                  
SUM TILLEGG FORMÅLSKAPITAL 1 301 256                  1 139 942              

AKTIVITETSREGNSKAP

Stiftelsen Veien Ut



EIENDELER Noter 2019 2018

Anleggsmidler

Fast eiendom: Kjønnerød gård 2,4 4 395 454 4 230 195 

Driftsløsøre og biler 2,4 761 925 469 375 

Finansielle anleggsmidler 359 332 458 150 

Sum anleggsmidler 5 516 712 5 157 720 

Omløpsmidler

Beholdninger 79 650 95 550 

Kundefordringer 281 278 114 730 

Andre fordringer 331 755 443 038 

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter m.v. 3 1 490 937 2 519 244 

Sum omløpsmidler 2 183 620 3 172 562 

Sum eiendeler 7 700 332 8 330 282 

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital  

Grunnkapital 6 200 000 200 000 

Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner - 445 000 

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 

Annen formålskapital 6 2 707 093 1 405 837 

Sum formålskapital 2 907 093 2 050 837 

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 

Gjeld til kredittinstitusjoner 2,4 3 289 961 3 635 322 

Ubrukt driftstilskudd 1 500 000 

Leverandørgjeld 309 657 223 868 

Skyldige offentlige skatter og avgifter 306 084 263 207 

Annen kortsiktig gjeld 887 537 657 048 

Sum gjeld 4 793 239 6 279 445 

Sum formålskapital og gjeld 7 700 332 8 330 282 

FORHOLDSTALL 

Formålskapital i prosent av totalbalansen 37,8 24,6 

BALANSE

Stiftelsen Veien Ut



Vurdering av inntekter og kostnader

Offentlige driftstilskudd til institusjonsdrift er gitt for en bestemt periode og vil bli inntektsført i samsvar med rapportering 

til tilskuddsyter. 

Prosjektmidler knyttet til en investering det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene. 

Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under henholdsvis Ubrukt driftstilskudd og Ubrukte 

prosjekttilskudd.

Inntekter fra solgte behandlingsplasser inntektsføres i takt med leveranse av tjenesten.

Inntekter fra gaver og donasjoner inntektsføres når de mottas.

Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, det vil si når de er påløpt. Det er ikke regnskapsført mottatte fysiske gaver 

eller frivillig arbeid, da det er vanskelig å estimere verdien av dette. 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

Stiftelsen Veien Ut

Prinsippnote

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norsk Regnskapslov og God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Resultatregnskapet er klassifisert på aktivitet fremfor art. Formålet med et aktivitetsregnskap er å vise alle anskaffede 

midler fordelt på hovedtyper, og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter

For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter 

transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap på kundefordringer gjøres på 

grunnlag av individuelle vurderinger av de ulike fordringene. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler balanseføres og avskrives over 

antatt levetid dersom levetid er over 3 år og kostprisen er over kr 15.000. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 

verdifall som ikke forventes å være forbigående. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens 

påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og aktiveres i takt med driftsmidlet. Langsiktig gjeld med 

unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 



2019 2018
Lønninger 3 586 320 2 911 487
Arbeidsgiveravgift 556 006 436 907
Pensjonkostnader 73 183 47 714
Andre ytelser 184 379 26 411
Sum lønnskostnader 4 399 888 3 422 519
Gjennomsnittlig antall årsverk 7 6

Årets nedskrivning 55 035

gjeld pansatte verdier
Lån, eiendom
Lån, biler

Det er i 2019 utbetalt kr 613.129,74 til daglig leder. Det er ikke utbetalt styrehonorar til selskapets styre. 

Det er for 2019 kostnadsført kr 40.050 i revisjonshonorar, hvorav kr 10 219 gjelder andre attestasjonstjenester. 

Kjønnerød gård Driftsmidler, biler

Note 2 - Driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01. 4 230 195 890 060

Note 1 - Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

762 426

Årets tilgang 165 259 590 526
Årets avgang 173 662
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 544 499
Bokført verdi pr 31.12. 4 395 454

Det har blitt foretatt et større oppussingsarbeid med kjøkkenet på Kjønnerød gård. Totalt har oppussingskostnaden vært 

kr 826 295. Det er investert i ny kjøkkeninnredning, det er nye overflater på gylv og vegger, det er flyttet røropplegg for å 

kunne ha mer hensiktsmessige arbeidssoner og det er flyttet en vegg der noe av det tidligere inngangspartiet er 

innlemmet i det nye kjøkkenet. Det meste av arbeidet som er utført er vedlikehold ved at gammelt er skiftet ut med nytt 

og man nå har et bedre institusjonskjøkken å jobbe i. Det er lite omgjøringer som er foretatt. På bakgrunn av disse 

betraktningene er 20 % av totalkostnaden valgt aktivert, mens 80 % av totalkostnaden er resultatført som 

vedlikeholdskostnader. Det har blitt mottatt kr 200.000 i øremerkede midler til dette oppussingsprosjektet. Disse midlene 

er inntektsført som innsamlede midler, slik at bruttokostnaden fremkommer i regnskapet. 

Årets avskrivning 226 568

Avskrivningsplan ingen 3 -7 år

Note 3 - Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kroner 174.239 pr 31.12.2019

Note 4 - Langsiktig gjeld

kr 2 987 371,08
kr 302 589,64

kr 4 395 454,00
kr 761 925,00



Note 6 - Formålskapital
2019 2018

Grunnkapital 200 000         200 000            
Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner
Formålskapital med eksterne restriksjoner -                  445 000            
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 
Annen formålskapital 2 707 093      1 405 837        
Sum formålskapital 2 907 093     2 050 837       

Note 7 - Administrasjonsprosent og formålsprosent

2017 2018 2019 utvikling
Innsamlingsprosent 94,8 95,2 98,8
Formålsprosent 85,1 82,8 88,8
Administrasjonsprosent 11,2 13,3 9,0

Andelen av innsamlede midler har økt de siste 2 årene. Dette skyldes hovedsakelig at man har jobbet med å søke
tilskudd fra andre stiftelser og fra legater, samt en ny inntekskilde ved bursdagsaksjoner på facebook. Dette er 
inntekter uten relaterte kostnader til innsamling. 

Endringer i administrasjonsprosenten kommer av at det er brukt betydelige midler til oppussing av eiendommen i 
2019, samt at man har trappet opp seilingsaktiviteten. 

Fullstendig tallmateriale til å beregne nøkkeltall for de siste 5 år foreligger ikke, siden standarden først er implementert

Note 8 - driftskostnader etter art
2019 2018

Endring varer under tilvirkning og ferdigtilvirkede varer 15 900 -95 550
Varekostnad 45 347 181 081
Lønnskostnad 4 399 888 3 422 519
Avskrivning og nedskriving, varige driftsmidler 281 602 171 722
Annen driftskostnad (se spesifikasjon neste side) 4 791 569 3 075 079
Finanskostnad 187 039 201 732

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert 

pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Administrasjonsprosent er beregnet som administrasjonskostnader delt på forbrukte midler. Administrasjonskostnader 

omfatter kostnader som hverken direkte eller indirekte kan knyttes til stiftelsens aktiviteter, for eksempel generell 

ledelse, økonomi o.l. Formålsprosent er beregnet som kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler. 

med virkning fra årsregnskapet 2018.

Formålsprosenten vil avhenge av flere faktorer, blant annet hvor mye gaver og rabatter stiftelsen mottar på 
driftsmateriell. Verdien av driftsmateriell lar seg vanskelig måle og man har derfor valgt å ikke regnskapsføre dette.



Regnskapskonto Beløp

6250 Bensin, dieselolje             18 705 
6251 Drivstoff, seilbåt             91 483 
6310 Havneleie             34 098 

            94 871 
6340 Strøm, oppvarming           273 606 
6360 Renhold             44 347 

            13 098 
            50 983 
            58 294 
          519 901 

6500 Verktøy                7 530 
            60 666 

6541 Husdyrhold           123 088 
6542 Dyrking             26 605 
6550 Driftsmateriale             28 551 

            63 499 
          145 087 

6571 Turutstyr           109 324 
6572 Utstyr, seilbåt             32 975 

          830 624 
            26 127 
          228 699 

6700 Honorar revisjon             50 269 
            10 952 

6790 Honorarer           120 329 
6800 Kontorrekvisita             14 418 

            25 994 
            66 307 
          186 931 
            97 784 
          124 226 
          113 844 
            73 171 
            22 590 
            39 277 
            42 260 

7142 Overnatting             70 513 
          240 142 
            12 355 
            27 892 
          379 811 
            10 365 
            29 394 

7350 Representasjon                1 873 
7400 Kontingenter             12 430 
7420 Gaver                4 384 
7500 Forsikringspremie             92 315 

               5 599 
7770 Bank og kortgebyrer             23 481 

            10 503 
Sum annen driftskostnad 4 791 569     

6621 Reparasjon og vedlikehold seilbåt

6702 Honorar rådgivning revisjon

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

7020 Vedlikehold, selskapets transportm.
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler

7143 Persontransport (fly, tog osv)

7141 Kommunikasj og navigering, seilbåt
7140 Bompenger, parkering, ferje o.l
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
7040 Forsikring, selskapets transportmidler

6540 Inventar, senge-/håndklær, pynt o.l

6551 Datautstyr, telefoner, notebooks o.l
6570 Turklær, sko, arbeidsklær

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

6390 Annen kostnad lokaler
6420 Leie datasyst./kontor
6440 Leasing KJ22394 Toyota Avensis

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
6870 Aktiviteter/sosialt brukerne
6900 Elektronisk kommunikasjon

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget

7750 Eiendoms- og festeavgift

7162 Pasienters behov (lege, medisiner o.l)
7300 Salgs/reklamekostnad

7161 Husholdning (mat deltak, lunsj ans.)
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig

6490 Leie seilbåt oa ekspedisjonsutstyr



Note 9 - fordeling av forbrukte midler

Note 10 - inntektsspesifisering

Inntektskonto 2019

         6 000 000 
         2 238 816 
         1 701 580 
            403 975 
            262 000 
            164 000 

Andre inntekter             167 520 
Leieinntekt sidebygg               60 000 
Finansinntekter               24 711 
Sum       11 022 602 

Sponsoravtaler næringslivet
Døgnplass, privat betalt

Døgnplass, offentlig dekning
MVA-kompensasjon

Andre kostnader som har vært fordelt mellom ulike arter gjelder deretter kostnader relatert til bygningslokaler og bilhold. 

Disse kostnadene er fordelt i henhold til bruk av bygget til henholdsvis administrative formål, og rusbehandling  og 

ettervern. Det er da 90 % av bygningsmassen som blir benyttet til behandlingsopplegget og 10 % blir benyttet 

administrativt. Det er gjort en vurdering på at det beste estimatet er å bruke samme fordelingen på bilrelaterte 

kostnader. Andre driftskostnader er fordelt i forhold til lønnsbrøken i ovennenvte avsnitt. 

Helsedirektoratet, tilskudd institusjonsdrift
Donasjoner, gaver, tildelinger

Den største posten av kostnader som er fordelt mellom ulike arter gjelder lønn.  Lønn er fordelt i henhold til de 

arbeidsoppgaver som faller inn under stillingene. Totalt er lønnskostnadene på kr 4 399 888,- hvorav 84,5 % er vurdert til 

å falle innunder kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet, mens 15,5 % er vurdert å falle innunder 

administrasjonskostnader . 

55 %
20 %

17 %

4 % 2 %
2 %

Inntektsfordeling

Driftstilskudd Helsedirektoratet Donasjoner, gaver, tildelinger

Betalte plasser Mva-kompensasjon

Sponsoravtaler næringslivet Andre inntekter
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