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«Den vonde klumpen i magen er borte nå»
Det myldrer vanligvis av liv rundt
veggene på USN, Universitetet i
Sør-Norge. Nå er det mer stille i en
litt rar tid, men hovedpersonen i
denne historien er godt kjent på
Campus Drammen. Line er en flott
og høyreist dame midt i 30-årene.
Hun studerer statsvitenskap ved
universitetet her og passer inn like
selvfølgelig som alle andre studenter. Snart er første året av et 3-årig
Bachelorstudium fullført. Hjemmeundervisning og hjemmeeksamen
står for tur denne spesielle våren.
Line har ikke mistet motet av den
grunn. Det har vært større bekymringer i livet.
Livet begynte på en annen kant av
landet, med en trygg oppvekst i et
ressurssterkt hjem.

Line forteller om solide foreldre og
mye glede. Hun manglet aldri noe.
Likevel husker hun tilbake til 12–13
års alderen hvor hun allerede
begynte å streve med dårlig
selvbilde og egen identitet. Hun
definerer det nå som manglende
indre trygghet uten å legge skylden
på noe konkret. Det ble en to-tre
skritt i feil retning og noen feil valg
tidlig i livet. Som ung tenåring var
rusen allerede blitt alternativet.
Line har alltid vært skoleflink og
har hatt rusfrie perioder gjennom
ungdomstid og voksenliv. Hun klarte
å fullføre videregående skole.
Deretter begynte hun å studere juss
fordi hun alltid har hatt en stor
rettferdighetssans og bestandig
vært opptatt av rett og galt.



Dessverre ble livet vanskelig på
nytt, hun falt utpå og ble isteden
sprøytenarkoman som hun selv sier.
Neste lengre rusfrie periode var
gjennom graviditet, fødsel og
amming. Heller ikke dette holdt
over tid.
Line har bodd i østlandsområdet fra
2010. Hun kom inn på Finnerud for
noen år siden og var der en stund
før hun ønsket seg ned til
Drammen. På Finnerud fikk hun
først god tid til å få avstand til
rusmiljøet og det gamle livet.
Det kan være fint å ha geografisk
avstand fra miljøet en har vanket i
over mage år. Avstand og tid er
mange ganger viktige faktorer som
blir undervurdert. Da tiden var riktig
for neste steg reiste Line til
avdelingen i Drammen. Her har hun
tatt nye grep i livet sitt og hun
staket tidlig ut en kurs som hun
ville følge for å oppnå rusfrihet. Det
gikk over all forventning og veien
tilbake til et «normalt liv» virket
ikke så fjern lenger.
I løpet av mange år ute på gata
hadde det hopet seg opp en del
saker hos politiet. Dette ble det
jobbet med umiddelbart etter at
Line kom inn på Guts. Med godt
samarbeid med advokat, politiet
og rettsvesenet har Line fått avtale
om Narkotikaprogram med
domstolkontroll (ND). Hun følges
derfor opp av Kriminalomsorgen,
men får sone utenfor murene så
lenge hun følger inngått avtale.
Det har gått helt knirkefritt med
aktivitetskrav, urinprøver og
samtaler og alle parter er fornøyd.

Hun og kjæresten flyttet etter hvert
inn i egen leilighet, men hun
fortsatte å jobbe i Bruktbutikken en
lang periode før studiene startet
høsten 2019. Det er ikke begått nye
straffbare handlinger, urinprøvene
er fine og Line får ikke fullrost sin
veileder hos Kriminalomsorgen. Hun
sier at hun får mye støtte og flotte
motiverende samtaler derfra. Det er
ingen tvil om at dette er en vinnvinn situasjon for alle parter. Politiet
slipper jobb med arrestasjon og
avhør, rettssystemet slipper nye
saker, kriminalomsorgen slipper
jobben med en ny fange, ruskonsulent vil ikke være nødvendig
og samfunnet sparer store summer.
I tillegg har Line fått et godt liv
uten rus og kriminalitet. Hun er stolt
over å motbevise statistikken og
være på vei til å bli en nyttig
samfunnsborger. Rusen la lokk på
mye og mange talenter lå i dvale.
Fremtidsplaner er videre studier
og en mastergrad i statsvitenskap.
Drømmejobben er innfor områdene
nasjonal-/internasjonal politikk
og samfunnsliv. Line beskriver
studentlivet som et privilegium. Og
sist, men ikke minst er den dårlige
samvittigheten borte. Klumpen i
magen er ikke der når hun legger
seg og den er fremdeles borte
neste morgen.
Fremtiden ser lys og stabil ut.
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Guts har de siste årene hatt fokus på
differensiering av tilbudet. Vi har sett
utrygge brukere som har vegret seg for
veien tilbake til samfunnet igjen. Det har
vært nyttig læring for oss, og vi har på
bakgrunn av mange års erfaring kommet
fram til en modell vi ser fungerer.
Skjermingsavdeling
Anvendes ved ankomst og ved rusinntak
under opphold. Benyttes også når bruker
selv ønsker det eller når bruker er grensepsykotisk, er ustabil, eller har angst.
Finnerud
Brukerne kommer til Finnerud Gård først.
Her jobber vi ofte med normalisering av
hverdagen og treningen på et alminnelig
dagligliv. Dette innebærer trening i
grunnleggende ADL-ferdigheter med vekt
på døgnrytme og husarbeid som er vanlig
i de fleste hjem. Det er stort fokus på rusmestring for å forberede til neste steg i
prosessen og veien mot en rusfri hverdag.
På Finnerud har vi også etablert et tilbud til
brukere med større hjelpebehov. Boligen
har plass til inntil seks brukere og tilbudet
har en forsterket bemanning for god
ivaretagelse. Tilbudet er tilrettelagt for
brukere med bemanningsbehov 1:3.
Etter et opphold på Finnerud Gård er tanken
at brukere som er innvilget lengre opphold
går videre i tiltakskjeden og overføres til
avdelingen i Drammen. Det er også tilfeller
hvor bruker tilbringer hele sin tid på
Finnerud da dette er mest egnet for bruker.
Drammen
For å kunne bo på Drammensavdelingen er
det krav om god rusmestring. Brukerne som
bor her har kommet et godt stykke i sin
tilfriskningsprosess, og kan derfor overføres
til en mer sentralt beliggende avdeling.
Det er i Drammen et krav om daglig
aktivitet, arbeidspraksis eller utdannelse.
De brukerne som ikke har fått ordnet arbeid
eller skoleplass vil ha arbeidsoppgaver inne
på avdelingen, eller i våre egne
arbeidstreningsprosjekter.
I Drammen er det enda sterkere fokus på
forberedelse til tiden etter rehabilitering.
Vi jobber mye med bygging av nytt nettverk
både i jobb og på fritid, kontakt med
familie, økonomisk situasjon, eventuelle
straffesaker, og reetablering i egen bolig.
God planlegning og god tid i disse
prosessene ser vi er veldig viktige for
resultatet i tilfriskningen til brukerne.

Først begynte Line å jobbe i Bruktbutikken til Guts og var en stor
ressurs der.
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