
«Behandling og ettervern av unge menn»
i 

Stiftelsen Fossumkollektivet

Behandling av unge rusavhengige siden 1983

«det er mulig på ekte»
(tidligere ungdom)



håp - fellesskap - bevegelse - ekte

■ Ideell stiftelse

■ Medleverturnus – 7/7 og 3/7 – 4/7

■ Målgruppe 12-30 år.

■ Kjønnsdelte og kjønnsblandede avdelinger

■ Gruppeterapi og individuell behandling

■ Tverrfaglig behandling med traumesensitiv tilnærming

■ Pårørende- og nettverksarbeid 

■ Kriminalitetsforebyggende program

■ Fossumskolen - tilrettelagt opplæring

Stiftelsen Fossumkollektivet



SØRLIGARD



håp - fellesskap - bevegelse - ekte

Psykologfaglig utredning
Gjennomgå henvisning
Anamnese rus / psykisk 
helse /oppvekst 
Risikovurderinger
Kriseplaner
KBL
MOCA
DUDIT-E
Klinisk vurdering innen 7 
dager

Helsefaglig utredning 
Sykdomshistorie
Livsstilsendring?
Røykeslutt, reduksjon
Overgang til snus ?
Legeundersøkelse
Tannhelse
Innen 7 dager

Sosialfaglig utredning
Bolig
Økonomi
Nettverk
KDF
Pikt
Aseba
Arbeid/utdanning
Fritid
Tilby IP

Basis kartlegging/utredning – inntaksfasen



BETYDNINGEN AV STRUKTUR I HVERDAGEN

håp - fellesskap - bevegelse - ekte



FELLESSKAP – VIRKSOMME RELASJONER OVER TID



FYSISK AKTIVITET OG MESTRING



EVALUERING AV EGEN 
BEHANDLING HVER 6. UKE

«GJENNOM EVALUERINGEN OG FEEDBACK
EIER JEG BEHANDLINGEN MIN PÅ EN GOD MÅTE,
OG FØLER AT JEG BLIR TATT PÅ ALVOR» 
(UNGDOM I FOSSUMKOLLEKTIVET)



Overgangsfasen til ettervern.

- HVOR SKAL JEG BO (ETTER 6 MND)
- HJELPEAPPARAT
- BOTRENING
- DAGTILBUD
- NETTVERK
- AKTIVITETER
- SELVHJELPSGRUPPER



Guttenes uttalelser om 
tema i dag 
■ «Noen tåler meg over tid»

■ «De gav aldri opp til tross for atferden jeg viste»

■ «Lærte meg om følelser og hvordan regulere dem»

■ «Lot meg få kjenne på mestring,  gjennom å øve på 
å klare meg selv»

■ «dørene er alltid åpne, selv om jeg har flyttet ut»

håp - fellesskap - bevegelse - ekte



TAKK FOR OSS! 

FØLG OSS GJERNE 
I SOSIALE MEDIER:


	«Behandling og ettervern av unge menn»�i �Stiftelsen Fossumkollektivet���
	Lysbildenummer 2
	sørligard
	Lysbildenummer 4
	Betydningen av struktur i hverdagen
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Evaluering av egen �behandling hver 6. uke���«Gjennom evalueringen og feedback�eier jeg behandlingen min på en god måte,�og føler at jeg blir tatt på alvor» �(ungdom i Fossumkollektivet)������
	Lysbildenummer 9
	Guttenes uttalelser om tema i dag 
	��TAKK FOR oss! ���Følg oss gjerne �i sosiale medier:��

