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Beskrivelse av tiltaket med formål, målgruppe og metode:
I følge den siste kartleggingen av bostedsløse er det 6200 bostedsløse i Norge i dag. Av
disse er 59 prosent avhengige av rusmidler (Johannesen/Dyb 2009: 128). Denne andelen
har vært relativt stabil over tid. Vi ser altså at koblingen mellom rusavhengighet og
bostedsløshet er sterk. ”En god bosituasjon har betydning for rusmiddelavhengiges mulighet
til bedre helse og et verdig liv, og for tidligere domfeltes sjanse til å leve et liv utenfor
kriminalitet” (NOU:11: 15). For de som ønsker seg ut av rusavhengighet er en god og trygg
bolig helt essensielt. Dette framheves også i NOU 11: 15: ”Å sikre en god bosituasjon for
personer som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, har betydning for vellykket rehabilitering
etter endt behandling”.

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende diakonal stiftelse med 17 virksomheter innen
helse- og sosialfeltet. Arbeidet spenner fra spesialiserte tjenester innen barnevern, psykiatri
og rusbehandling, til oppfølgingstjenester etter endt soning eller behandling, samt tilbud til
utviklingshemmede. Kirkens Sosialtjeneste har drevet boligsosialt arbeid siden deltakelse i
Prosjekt Bostedsløse fra 2002 til 2005 da to boligtiltak ble opprettet. Etter dette ble det
opprettet noen lokale prosjekter under den nasjonale strategien ”på vei til egen bolig” (2005-
2007).
Ved Kirkens Sosialtjeneste sine åtte oppfølgingssentre for de som har en bakgrunn med rus
og/ eller kriminalitet, så man i 2008 at mange som var i kontakt med dem med et ønske om
et rusfritt liv slet med å finne en egnet bolig. Mangel på kommunale boliger førte til at flere
fikk tilbud om en bolig der andre ruset seg, og dermed var dette et dårlig utgangspunkt for å
klare den rusfrie tilværelsen. Kirkens Sosialtjeneste så også et behov for å samle og utvikle
den boligsosiale kompetansen i organisasjonen for å sørge for god oppfølging i egnede
boliger.
I november 2008 skrev Kirkens Sosialtjeneste under på en nasjonal samarbeidsavtale med
Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen skulle arbeide sammen med kommunene for
etablering og oppfølging i varige boliger for vanskeligstilte. Kirkens Sosialtjeneste skulle ved
sine tiltak arbeide med metode, modellutvikling og kompetanseheving. 

Om sluttrapporten til ”Bo for livet, avd. Huset”
Denne rapporten består av en innledning om bakgrunn, prosjektets formål, en kort 
beskrivelse av erfaringene, overføringsverdi og egen nytteverdi. Selve rapporten består av 
årsrapportene fra 2010, 2011 og 2012, etterfulgt av den eksterne evalueringsrapporten.  
Rapporten vil gjennomgående bruke begrepene ”deltakere” om tjenestemottakerne i 
prosjektet.
Ved Huset oppfølgingssenter benytter vi begrepet ”deltakere” istedenfor ”brukere”, ettersom 
denne gruppa ikke er passive mottakere av tjenester. Dermed er
dette det begrepet rapporten vil bruke videre. Dette gjelder også i forhold til det kjente
uttrykket ”brukermedvirkning” som vi har erstattet med ”deltakermedvirkning”.

Prosjektmål
Prosjektmålet i ”Bo for livet, avd. Huset” var å bidra til at de med en rusbakgrunn som 
kommer fra fengsel eller rusbehandling har en egnet bolig, og beholder denne gjennom et 
differensiert oppfølgingstilbud med særlig fokus på sosialt nettverk. Videre var vårt 
overordnede boligsosiale mål i organisasjonen å komme fram til en modell for etablering og 
oppfølging i bolig der brukermedvirkning og frivillighet sto sterkt, samt et godt samarbeid 
mellom en frivillig organisasjon og en kommune.



4

Vi ønsket gjennom prosjekt Bo for livet, avd. Huset, å utvikle og implementere en modell 
basert på systemisk sosialt nettverksarbeid og oppfølging, for å motvirke bostedsløshet, rus 
og kriminalitet. Gjennom sosial inkludering og oppfølging ønsket vi å bidra til å gjøre våre 
deltakere mer selvhjulpne.

Hovedmål for prosjektet var
å bidra til at mennesker med en rusbakgrunn får, og opprettholder, en egnet og varig bolig 
situasjon.

Målgruppe
Personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet etter rusbehandling eller 
soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin boligsituasjon.

Antall deltakere
12 deltakere i prosjektperioden på 3 år. Dette er ikke medregnet samboere og pårørende
som også har hatt behov for oppfølging og veiledning. Med vårt fokus på det sosiale 
nettverket har det også betydd at de ble inkludert i oppfølgingen, vi bygget relasjoner med 
nettverket og kunne informere om øvrige pårørende tilbud i kommunen. I tillegg har noen 
som ikke kom med i prosjektet fått hjelp til å finne bolig, fått oppfølging gjennom
oppfølgingssenteret og blitt henvist til andre instanser. Noen av deltakerne som avsluttet 
prosjektdeltakelsen har likevel holdt kontakten og fått noe oppfølging.

Sosialt nettverksarbeid som metode
Prosjektet fokuserte på systemisk sosialt nettverksarbeid som boligsosial metode. Grunnen 
til at vi valgte å fokusere på denne metoden var at vi gjennom prosjekt Gode Naboer så 
deltakernes behov for å bygge opp sitt sosiale nettverk for å unngå isolasjon og ensomhet. 
Gjennom å motarbeide ensomhet og mobilisere det private sosiale nettverket har vi erfart at 
det har bidratt til å forebygge rus og utkastelse. Dette understrekes i definisjonen av 
boligsosialt arbeid fra Sandlie mfl (2011) ” Boligsosialt arbeid har blitt en samlebetegnelse for 
arbeidet med å skaffe de fattigste og svakstillte i samfunnet egen bolig, hjelp til å mestre sin 
boligsituasjon og til å finne sin plass i nærmiljøet”.  Dermed er det god grunn til å satse på 
nettverksarbeid. Bolig kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet, men å bo i egen bolig 
integrert i ordinært bomiljø kan være svært ensomt og isolerende dersom en ikke får bistand. 
( Inger Lise Skog Hansen, Fafo 2013) Man ser for seg at dette samlet bidrar til å 
opprettholde behandlingseffekter og gode rehabiliteringsprosesser.

Ensomhet kan være en stor utfordring for mange som prøver å leve i et stabilt rusfritt liv.
”Ensomhet er kanskje et av rehabiliteringens eller normaliseringens viktigste hindre. Boligen
må inngå i en meningsfull tilværelse der beboeren kan etablere et nettverk og skaffe arbeid,
utdannelse eller være med på andre aktiviteter” (Ulfrstad: 11: 101). I følge Ytrehus/Drøpping
(Fafo, 2004) sine brukerintervjuer så legger alle som er rusfri i dag vekt på ensomheten og
brutte bånd. Mangel på sosialt nettverk kan føre til at man ikke klarer å holde seg rusfri (Ibid).
Dette bekrefter også Stoltenbergutvalget: ”Å komme ut av et rusmisbruk kan være billetten til
et bedre liv, men det er ingen garanti. Ensomhet og problemer med å etablere et nytt liv
utenom rusmiljøet kan være vanskelig, og faren for tilbakefall til rus stiger med lav sosial
integrasjon og ensomhet” (Stoltenbergutvalget 2010:31). I Rokkanrapporten fra 2006 sier
deltakerne selv: ”Ensomheten i egen leilighet er overveldende hos de fleste som forteller om
slike erfaringer”. En av dem mente at: (…) ”svært mange oppsøker lavterskeltilbud i byen
selv om de har egen leilighet, og at en grunn er ensomhet” (Taksdal m.fl 2006:64).
Arbeid med faddere og frivillige i tiltakene bidrar som tidligere nevnt også til å hindre
ensomhet. Men vi har i ”Bo for livet” også sett på sosialt nettverksarbeid som metode. Vi har 
jobbet systematisk med deltakerens sosiale nettverk gjennom kartlegging av reelt og ønsket 
nettverk for å se hvilke ressurser som finnes, og som
man kan mobiliseres rundt deltakeren (Eilertsen 2008). Å arrangere nettverksmøter handler
dels om å få konkret hjelp i hverdagen, dels om en gjenopprettelse av et nettverk som kan gi
sosial støtte (Ulfrstad 11:124). ”Å bidra til at brukeren kommer i gang med aktiviteter, kan
være en vei til å utvikle nettverk” (Ibid).
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Boligsosialt arbeid
Ulfrstad: ”Boligsosialt arbeid er å bistå individene i å erverve nødvendige ressurser og
redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan skaffe og opprettholde en god
bolig og en god bosituasjon”. I rapporten skal vi se på hvordan vi kom fram til
de ulike faktorene vi tenker kan ha effekt på at deltakerne klarer å opprettholde en god bo og
livssituasjon.

”God oppfølging er helhetlig, forholder seg til brukerens behov gjennom hele døgnet og
brukerens totale livssituasjon”. Dette kan handle om praktisk hjelp, økonomi, medisiner men
like viktig er sosial støtte og livsinnhold (Skog Hansen/Øveraas i Bordkorb/Rugkaasa:
07:103). Fleksibilitet fra oppfølgerne i forhold til å hjelpe hele mennesket er viktig her blant
annet i forhold til tilgjengelighet. I følge Skog Hansen/Øveraas er det for mange av brukerne
viktig med faste tjenesteytere og tillitsfulle hjelperelasjoner. I mange tilfeller er dette en helt
avgjørende forutsetning for å klare å komme i posisjon til å yte den støtte som den enkelte
bruker faktisk har behov for (Ibid; s 104).

Deltakermedvirkning i den individuelle oppfølgingen
I følge Helsedirektoratet må de ansatte som følger opp gå i dialog med deltakeren for at de
sammen skal finne ut hva som er hensiktsmessig og ønskelig, basert både på en faglig
vurdering og på deltakerens kompetanse om seg selv og sitt liv. Slik kan man i fellesskap
komme fram til løsninger som begge parter er fortrolig med (www.forebygging.no).
Helsedirektoratet sier også at det viktigste i møtet mellom deltaker og ansatt er god
kommunikasjon. For å få til dette må begge være åpne og lydhøre for hverandre. Ansatt har
fagkunnskap - deltaker kjenner problemene på kroppen og vet mest om sine egne vansker.
Kanskje må man tenke nytt for å få til et likeverdig samarbeid? ”Brukererfaring og
fagkunnskap må være likeverdige grunnpilarer både i kommunene og i
spesialisthelsetjenestene” (www.helsedirektoratet). Når deltakerne trenger hjelp til å mestre
hverdagen er det noen få, men viktige momenter å huske på: å bli tatt på alvor, bli behandlet
med respekt, føle tillit og trygghet og få hjelp når behovet er der (Iwww.forebygging.no).

Prosjekt ”Bo for livet” har kommet fram til noen strukturer vi tenker kan være bra for
medvirkning. I prosjektet tok vi som utgangspunkt at deltaker må være med i hele prosessen
rundt etablering og oppfølging i bolig: han/ hun skal være deltaker i eget liv!

Etablering i egen bolig:
Deltakermedvirkning er å ha reelle valg i forhold til hvordan man skal bo ut fra ressurser,
ønsker/ behov og boligmarkedet, og hvordan man skal innrede/ gjøre det til sitt eget hjem. Vi 
tenker at når deltakerne er med i prosessen får de et større eierforhold til hjemmet sitt og de 
har det bedre med egen livs- og bosituasjon.

Oppfølging rundt bosituasjonen
I prosjektet har det vært fokusert på deltakermedvirkning i forhold til individuelle behov som
en viktig del av motivasjonsarbeidet, for å få folk til å ”ta ansvar for sitt eget liv og egne valg”
og for å bli bevisst både plikter og rettigheter rundt eget boforhold. Her må man tørre å stille
krav, og få deltakerne til å ta konsekvensene av de valgene de gjør underveis. Man bør
unngå at deltaker mister kontrollen over eget liv og at ansatte ”tar over prosessen”
rundt etablering og oppfølging i bolig. I tillegg har det vært fokus på medvirkning i forhold til
hvordan oppfølgingen skal være. Prosjektet har sagt noe om at deltaker må bestemme over
egne planer som individuell plan og oppfølgingsavtaler med prosjektet/ tiltaket. I tillegg er det 
viktig at deltaker blir hørt og får bestemme over det som foregår i ansvarsgruppen. I tillegg 
bør deltakeren få innflytelse på utviklingen av et boligprosjekt/ tiltak i form av for eksempel
prosjektmøter der de har reell innflytelse

Fokus på samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen
Utgangspunktet for prosjekt ”Bo for livet” var at et godt boligsosialt arbeid forutsetter et godt
samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen både på tiltaks- og individnivå.
Gjennom ulike fora har prosjektet fått innspill på at det er viktig med godt samarbeid rundt
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den enkelte for å få til gode boligsosiale løsninger. Frivillige organisasjoner og kommuner har
ulik type kompetanse og ressurser og trenger hverandre for å få til godt boligsosialt arbeid.
Det vektlegges at så lenge det er god kommunikasjon, tillit og felles faglig plattform kan vi få
til mye sammen i samarbeid med deltakerne! For eksempel kan frivillige organisasjoner bidra
både til å etablere og følge opp i bolig, og kan spille på andre krefter enn kommunen ofte
kan: det private engasjementet i samfunnet. De kjenner ofte deltakeren på en annen måte og
har muligheten for å tilby mer helhetlig fokus der nettverk og aktiviteter står sentralt.

Frivillighet
Kirkens Sosialtjeneste har erfaringer fra oppfølgingssentrene på at frivillige er viktige
ressurspersoner for deltakerne. I evalueringen av oppfølgingssentrene fra 2008 gir
deltakerne uttrykk ”for at de frivillige er brukernes inngang til ”normalitet” ved at de
representerer sider ved samfunnet som mange har følt seg ekskludert fra i sin posisjon som
klient/bruker i hjelpeapparatet. Frivilliges forankring utenfor den tradisjonelle hjelperrollen
vurderes som positiv” (Brænne: 08). Vi ser her at de frivillige er viktige for deltakerne i kraft
av den sosiale relasjonen de får seg i mellom.
Behovet for frivillige har blitt utdypet underveis i prosjektet gjennom ulike fora. Oppsummert
går det ut på følgende:
Hindre sosial stigmatisering og unngå sosial isolasjon.
Øke sosial kompetanse og hjelpe til med integrering i nye sosiale nettverk.
Frivillige er viktig som ”medmennesker” og er en viktig ressurs som tilfører
anerkjennelse av deltakerne som reelle deltakere i samfunnet. De bidrar dermed med
et annet perspektiv enn ansatte.
Frivillige kan formidle ”sunne interesser” – som gjør at deltakeren selv får knyttet
kontakter og etter hvert kan gjøre den frivillige overflødig
Frivillige tilfører kunnskap som alminneliggjør livet, noe som er viktig for de sårbare
målgruppene som trenger bolig. Hverdagslivskompetanse er viktig her.

Frivillighet og fadderordning  i ”Bo for livet, avd. Huset”
”Bo for livet, avd. Huset” valgte i utgangspunktet å fokusere på at deltakerne skal ha kontakt 
med en frivillig ut fra tanken om at dette kan bidra til et meningsfylt rusfritt liv og en mer stabil 
bo- og livssituasjon. Kontakt med frivillige kan bidra til at folk som har vært ”på siden av 
samfunnet” kan få sosial trening og hindre ensomhet/isolasjon.

Fadderordning handler både om deltakermedvirkning og frivillighet! Det handler om at
tidligere eller nåværende deltakere som har kommet lengre i prosessen mot rusfrihet gir 
veiledning til nye deltakere og har vært i gjennom noe av det samme. Her ser vi på
”deltakerkompetansen” som et viktig bidrag i det boligsosiale arbeidet.
Det ligger mye ressurser og muligheter i fadderarbeid. Det er viktig både for å heve kvaliteten
på arbeidet og for at deltakere med mye erfaring som har kommet lenger skal oppleve
mestring og økt selvfølelse. For faddernes del får man et fokus på andre og litt bort fra seg
selv, og det skaper engasjement. For deltakerne gir det motivasjon å se at andre har klart 
det.

Erfaringer
Ved prosjektslutt oppsummerer vi at prosjektet har bidratt til en viktig del av oppfølgingen av 
vår målgruppe. Vi har ofte fått tilbakemeldinger som ” uten prosjektet vet jeg ikke hvor jeg 
hadde vært i dag” og ”å få hjelp til å knytte kontakt med nettverket har vært helt avgjørende 
for at jeg lever et verdifullt liv i dag”. Vi er ikke i tvil om at tett oppfølging, med fokus på sosialt 
nettverk og samarbeid med øvrig hjelpeapparat er avgjørende for at prosjektets målgruppe 
skal etablere et rusfritt verdig liv. Relasjonen mellom prosjektet og deltakerne over tid 
styrkes, samt med øvrig profesjonelt og privat nettverk. Å bygge opp et liv igjen etter år med 
rus, kriminalitet og bostedsløshet krever tid og trygge relasjoner. Det unike med prosjektet 
har nettopp vært det, trygg og stabil relasjon over tid, med fleksibilitet og muligheter som
øvrig hjelpeapparat ikke kan tilby. Flere forsknigsprosjekter har vist betydningen for den 
enkeltes velferd ved kombinasjonen av å bo med ytelse av ulike tjenester sett i 
sammenheng. Viktigheten av helhetlig oppfølging på tvers av nivåer og etater er også
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understreket. Suksesskriteriene er individuell tilpasning, fleksibilitet, helhetlige tjenester og 
faste kontaktpersoner. ( Kilder for eksempel Prosjekt bostedsløse, Hansen mfl.2007, Ytrehus 
mfl 2008) Tillitsfulle hjelperelasjoner, fleksibilitet og tilgjengelighet er svært viktige elementer 
som en ideell organisasjon er i en unik posisjon til å bidra med. Dette er vanskelig for 
kommunen som jobber innenfor andre rammer. Sammen med faste tjenester i et samarbeid 
med offentlige instanser utgjør dette et godt helhetlig tilbud. Helsedirektoratet har laget et 
hefte som heter ”Tillit, Tid, Tilgjengelighet”. Vi etterstreber å kunne tilby dette, som et utvidet 
supplement til kommunale tiltak.

Basert på våre erfaringer ønsket vi å videreføre tiltaket. Ettersom vi ikke fikk til en 
videreføring gjennom kommunen søkte vi midler fra Helsedirektoratet og Exstrastiftelsen. Fra 
førstnevnte fikk vi midler til Styrking av samhandling, til forprosjekt høsten 2012. Vi vil her 
videreføre våre gode erfaringer fra prosjektet, med fokus på samhandlingsmodell med mer 
konkrete samhandlingsavtaler og rollefordeling, samt fokus på sosialt nettverksarbeid, 
oppfølging og bolig.
I prosessen med avvikling av prosjektet og igangsettelse av forprosjekt i Deltakere i eget liv, 
har vi hatt en tett dialog med Sosialmedisinsk senter som også gjennomgår omorganisering. 
De etablerer et ettervernsteam, noe som muliggjør at vårt samarbeid kan bli tettere og mer 
fleksibelt. Her har vi gått sammen og planlagt et mer konkret samhandlingsforløp videre. Vi
er også i gang med å utvikle samhandlingsavtaler med Kriminalomsorgen.

Vi er i kontakt med kommunen for avtaler om informasjonsflyt og konkret planlegging om 
implementering med Byrådet og helse- og omsorgskomiteen. Arbeidet med å etablere en 
økonomisk ansvarsfordeling sammen med kommunen tar tid, lengre enn et prosjekts virketid. 
Gjennom 2 prosjekter har vi opparbeidet oss en sterk plattform med svært gode resultater. 
Evalueringen og sluttrapporten vil vise verdien av prosjektets tilbud, dette vil vi bruke videre 
inn mot kommunen. 

Med utgangspunkt i våre erfaringer fra dette prosjektet ser vi positivt på mulighetene for å
kunne tilby våre tjenester i tråd med Samhandlingsreformen, hvor frivillige og ideelle 
organisasjoners bidrag skal inkluderes. 

Kort oppsummering av erfaringer gjennom våre hovedtiltak:
Hovedtiltak 1: Boligetablering
Deltakerne har en egnet privat bolig og en stabil bosituasjon
I forhold til etablering i bolig ønsket vi at deltakerne skal bo i et vanlig boområde og ha en 
vanlig husleiekontrakt. Her ønsket vi å følge normaliseringsmodellen. De første to årene var 
det lettere å finne egnede boliger på det private boligmarkedet i Tromsø. Halvveis i prosjektet 
merket vi en utvikling hvor boligmarkedet ble svært trangt. Vi inngikk en avtale med en 
profesjonell utleier hvor vi fikk tilgang til boliger i et leilighetsbygg, samt at tre deltakere fikk 
kommunal bolig. 

Hovedtiltak 2: Sosialt nettverksarbeid
Deltakerne har et funksjonelt/konstruktivt sosialt nettverk rundt seg.
Fokus på deltakernes sosiale nettverk har vært sentralt gjennom prosjektperioden. 
Nettverksarbeidet har omhandlet kartlegging av nettverket og bevisstgjøring av relasjoner, 
samt samtaler om hvordan ta kontakt med familie og gamle venner, og hvordan avslutte 
negative relasjoner. Videre har de som ønsket det gjennomført flere nettverksmøter. 
Erfaringene våre er at både deltakere og nettverket har satt stor pris på dette fokuset og 
inkludering i deltakers rehabilitering. Vi har sett at styrking av deltakers nettverk har vært en 
viktig faktor for å opprettholde rusfrihet.

Hovedtiltak 3: Samhandling med kommunen
Kirkens Sosialtjeneste og kommunen har et godt samarbeid rundt etablering og oppfølging i 
bolig for målgruppa, og god ansvars og rollefordeling.
Samarbeidet med Tromsø kommune, og spesielt Sosialmedisinsk senter, har fungert godt. Vi 
har kommet fram til en god ansvars- og rollefordeling. Dette ble konkretisert gjennom 
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samhandlingsavtaler det siste prosjektåret. Vi har også hatt et tett samarbeid med Prosjekt 
TAFU (Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning) som har bidratt med 
arbeidsmarkedsveiledning og sysselsetting, mens vi har fokusert på fritidsdelen og øvrig 
oppfølging.

Hovedtiltak 4: Deltaker-/ brukermedvirkning
Deltakerne har stor innflytelse på det boligsosiale prosjektet, og på individuell etablering og 
oppfølging i bolig.
Hver deltaker har utarbeidet en individuell oppfølgingsavtale som er basert på deltakerens 
egne oppfølgingsbehov. Deltakere har hatt innflytelse gjennom deltakelse i prosjektgruppa 
og gjennom deltakerforum. Prosjektet har vært utformet og utviklet av deltakernes behov og 
tilbakemeldinger.

Hovedtiltak 5: Frivillige
Frivillige er en ressurs i det boligsosiale arbeidet.
Bruk av frivillige underveis i prosjektet har vært utprøvd i flere former; frivillige knyttet opp til 
en- til-en relasjon, frivillige med og uten brukerbakgrunn og frivillige i gruppeaktiviteter. 
Erfaringene har vært at deltakere som har hatt en fadder/ frivillig i en- til – en relasjon ikke 
fungerte så godt, både med tanke på behov og kjemi. Gruppeaktiviteter med frivillige har 
fungert bedre. Vi har også sett at ressursbruken av opplæring og oppfølging av frivillige er 
krevende, og trenger mer struktur og plan i videre funksjon. Når frivillighet blir brukt riktig, 
som ved gruppe aktiviteter, kan det støtte et normaliserings- og integreringsprinsipp. Det 
viktige er at frivillige ikke kan påta seg roller som ”terapeuter/behandlere” og at det skilles 
tydelig mellom ansatte og frivilliges roller. Spesielt har vi sett at faddere som frivillige med 
rusbakgrunn lettere kan motivere deltakere til å bli med på sosiale aktiviteter, de kan 
eksemplifisere med egne erfaringer og vise til virkemidler de selv har benyttet for å tilnærme 
seg rusfrie aktiviteter. I slike sammenhenger har vi sett at deres funksjon virker motiverende 
for deltakerne.

Hovedtiltak 6: Informasjonsstrategi
Målgruppa for prosjektet og samarbeidspartnere har til enhver tid oppdatert informasjon om 
prosjektets innhold og framgang
Under prosjektperioden har vi gjennomført informasjonsmøter for samarbeidspartnere, holdt 
foredrag om prosjektet ved nasjonale og lokale konferanser, deltatt i forskjellige 
samhandlingsfora, referansegrupper, samt utviklet og distribuert en brosjyre for Huset 
oppfølingssenter med informasjon om prosjektet. Prosjektgruppa, styringsgruppa, styret ved 
Huset oppfølgingssenter, Hovedkontoret, Husbanken og Fylkesmannen i Troms har vært 
informert om prosjektets innhold og framgang gjennom møter og rapporter. Vi har 
opparbeidet et bredt kontaktnett av samarbeidspartnere, både i Tromsø kommune, med 
Kriminalomsorgen, Spesialisthelsetjenesten, TAFU, brukerorganisasjoner som RIO og WAY 
BACK og andre frivillige organisasjoner, som Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

Overføringsverdi
Vi ser overføringsverdien ved at andre prosjekter og tiltak fokuserer mer på sosialt 
nettverksarbeid etter å ha blitt kjent med våre metoder. Vi får ofte tilbakemeldinger fra 
samarbeidspartnere, blant annet Tromsø kommune, Kriminalomsorgen og rusinstitusjoner på 
at nettopp det arbeidet vi gjør er hva de tror skal til for å lykkes, spesielt med tanke på 
mobilisering av sosialt nettverk. Pårørende og deltakerne sier at de setter stor pris på 
inkludering av familie og venner. Vi ser at virkningen av å styrke relasjoner har en uvurderlig 
verdi, pårørende får bedre forståelse av situasjonen og deltakerne blir tryggere ved å erfare 
at de ikke er alene. Vi er invitert av Sosialmedisinsk Senter til å dele våre erfaringer og tilby 
opplæring i bruk av nettverksarbeid. Modellen er enkel å overføre. Kartlegging av nettverket 
krever få redskaper, opplæring og iverksettelse av metoden er ikke ressurskrevende. Den 
kan bli implementert uten for mange investeringer. Nettverksarbeid som metode kan tas i 
bruk ved behandlingsinstitusjoner, i fengsel, ved Sosialmedisinsk senter, poliklinikker og 
NAV. Metoden kan benyttes både lokalt og er universelt. Alle trenger sosial omgang, et godt 
nettverk er helsebringende. Vår hypotese er styrket gjennom prosjektet, at et godt sosialt 
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nettverk motvirker rusavhengighet, som igjen motvirker bostedsløshet. Dette fordrer igjen at 
metoden har en synergieffekt som gir en samfunnsøkonomisk verdi.

Egen nytteverdi
Ved Huset oppfølgingssenter bruker vi erfaringene fra prosjektet i vårt generelle 
oppfølgingsarbeid og det vil legge føringer for fremtidige satsinger. Kirkens Sosialtjeneste i 
Tromsø er en del av organisasjonen nasjonalt og vi har boligsosiale tiltak flere steder i 
landet. Erfaringene fra Tromsø kommer hele organisasjonen til gode slik at vi får et generelt 
kompetanseløft og økt kvalitet på våre tjenester. Det er viktig at slike erfaringer blir en 
integrert del av metode- anvendelsen i organisasjonen. Vi har holdt flere interne foredrag om 
nettverksarbeid både for hele oppfølgingsavdelingen i Kirkens Sosialtjeneste, ved 
Boligsamlinger, Boligseminar og ved boligsosial prosjektgruppe ved Hovedkontoret.



10

Årsrapport 2010

Bo for livet, avd. Huset
Bosetting med oppfølging

Prosjektperiode 2010- 2012
Samarbeidsprosjekt mellom

Fylkesmannen i Troms, Husbanken region Hammerfest og:

                
  

Prosjektnavn agresso e-sak
Bo for livet, avd. Huset 3587 10/3183
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Beskrivelse av tiltaket med formål, målgruppe og metode:
Prosjektmålet i ”Bo for livet, avd. Huset” er å bidra til at de med en rusbakgrunn som kommer 
fra fengsel har en egnet bolig, og beholder denne gjennom et differensiert oppfølgingstilbud 
med særlig fokus på sosialt nettverk. Videre er vårt overordnede boligsosiale mål i 
organisasjonen å komme fram til en modell for etablering og oppfølging i bolig der 
brukermedvirkning og frivillighet står sterkt, samt et godt samarbeid mellom en frivillig 
organisasjon og en kommune. 

Vi ønsker gjennom prosjekt Bo for livet, avd. Huset, å utvikle og implementere en modell 
basert på systemisk sosialt nettverksarbeid og oppfølging, for å motvirke bostedsløshet, rus 
og kriminalitet. Gjennom sosial inkludering og oppfølging ønsker vi å oppnå våre mål om å 
gjøre vår målgruppe selvhjulpen.

Hovedmål for prosjektet er
å bidra til at de med en rusbakgrunn har en egnet og varig bosituasjon. 

Målgruppe: 
Personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet etter rusbehandling eller 
soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin boligsituasjon.

Antall deltakere:
Vi ser for oss 2 nye deltakere pr ½ år. Dette vil da bli et tilbud til 12 deltagere i 
prosjektperioden på 3 år. Vi har da ikke tatt med samboere som også kan ha behov for 
oppfølging og veiledning. Med vårt fokus på det sosiale nettverket vil det også bety at de blir 
inkludert i oppfølgingen, vi bygger  relasjoner med nettverket og kan informere om øvrige 
pårørende- tilbud i kommunen. 

Sosialt nettverksarbeid som metode: 
Prosjektet vil fokusere på systemisk sosialt nettverksarbeid som boligsosial metode.
Grunnen til at vi har valgt å fokusere på denne metoden er at vi gjennom prosjekt Gode 
Naboer så deltakernes behov å bygge opp sitt sosiale nettverk for å unngå isolasjon og 
ensomhet. Gjennom å motarbeide ensomhet, mobilisere det private sosiale nettverket har vi 
tro på at det igjen vil forebygge rus og utkastelse.

Organisering

Prosjektansvarlig:    
Dag Sæther, Kirkens Sosialtjeneste 
Trude Boldermo, Tromsø Kommune

Prosjektledelse:
Veronika Hole, Kirkens Sosialtjeneste

Styringsgruppe:
- Dag Sæter, virksomhetsleder på Huset oppfølgingssenter, leder av gruppa
- Prosjektleder, sekretær 
- Kriminalomsorgen
- Rus- og psykiatritjenesten
- Boligkontoret

Prosjektgruppe
- Prosjektleder
- Sosialkonsulent ved Sosialmedisinsk Senter
- Brukerbasen 
- Kriminalomsorgen
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- Deltaker
- En frivillig representant etter hvert

Samarbeidspartnere: 
 Refleksjonsgruppe v/  Rus- og Psykiatri Tjenesten, Tromsø kommune 
 Prosjekt koordinerende Tillitspersoner, Tromsø kommune 
 Prosjektene Inntaksteam, Samhandling og Koordinering v/ Boligkontoret, Tromsø 

kommune 
 Sosialkonsulent i Tromsø fengsel (avsluttet prosjekt)
 Vaktmestertjenesten 
 TUA ( Tilbakeføringsprosjekt gjennom Utdanning og Arbeid) 
 Boligveileder i Tromsø kommune 
 Kriminalomsorgen (Friomsorgen/ Tromsø fengsel) 
 Rusinstitusjoner/ Spesialisthelsetjenesten
 NAV 
 Huset oppfølgingssenter 
 Bo for livet, nasjonalt 
 Brukerbasen 
 Rio
 Kvinnenettverket Cora
 Tromsø gestaltsenter a.s.

Årsverk:

 Prosjektleder Veronika Hole, 100% stilling, med bl.a. sosionomutdanning, 
gestaltterapiutdanning, videreutdanning i sosialt nettverksarbeid, 7 års erfaring fra 
rusbehandling, samt opparbeidet kompetanse i boligsosialt arbeid gjennom 
prosjekt Gode Naboer.

 Frivillig prosjektmedarbeider, gradert stillingsandel, deltaker på HUSET 
oppfølgingssenter, sosionomutdannet og mangeårig erfaring blant annet fra 
arbeid i Utekontakten 

 Frivillige med kurs og veiledning i boligsosialt arbeid/ sosialt nettverksarbeid, èn 
frivillig knyttet opp mot hver enkelt deltaker, samt frivillige for øvrig

Finansiering:
Fylkesmannen i Troms og Husbanken har gått sammen om finansiering til prosjektet, med 
henholdsvis 260 000 og 250 000 for 2010. 
Vi hadde opprinnelig søkt om flere midler, blant annet til å dekke en ekstra stilling og slik øke 
ressursene. Erfaringene våre har vist at prosjektet blir sårbart ved avvikling av ferie, sykdom, 
reisevirksomhet for prosjektleder og ved økt mobilisering ved krisesituasjoner hos 
deltakerne. Vi ønsker fortsatt i 2011 å arbeide for å få midler til en ekstra personalressurs.

HOVEDTILTAK med underliggende aktiviteter – hva er gjort i 2010:

I 2010 har vi fulgt opp 3 deltakere, 2 av de avsluttet vi våren 2010 ettersom de hadde fått 
oppfølging i overgangen mellom Gode Naboer og nytt prosjekt. En av disse er en aktuell 
fadder/ frivillig for nye deltakere og kan slik bli en ressurs videre i prosjektet. Våren 2010 tok 
vi inn en ny deltaker. Vi er i kartleggingsfasen til 3 øvrige deltakere, disse er i rusbehandling 
og vi jobber systematisk for å sikre en god overgang for disse i bolig på nyåret. Vi deltar
allerede i ansvarsgruppene deres og har hatt flere samtaler.

Hovedtiltak 1: BOLIGETABLERING
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Deltakerne har en egnet privat bolig og en stabil bosituasjon
I forhold til etablering i bolig ønsker vi at deltakerne skal bo i et vanlig boområde og ha en 
vanlig husleiekontrakt. Her ønsker vi å følge normaliseringsmodellen.
Aktiviteter:
 Deltakerne fikk, under opphold i institusjon/ fengsel en tidlig relasjon til prosjektet for å 

sikre gode overganger
 Deltakerne fikk kartlagt individuelle behov for etablering i egnet bolig og oppfølging rundt 

bosituasjonen . Det ble da foretatt en oversikt over den enkeltes økonomi og 
betalingsevne i forhold til boligønske og behov. Skjemaet tar for seg boligbehov: 
beliggenhet, husleie/økonomi, leie/eie samt andre behov i forhold til boligsituasjonen som 
berører andre livsområder: bolig, fritid, økonomi, sosialt nettverk, arbeid/utdanning, fysisk 
og psykisk helse og verdier og tro.

 Deltakerne fikk kontakt med det private utleiemarkedet gjennom prosjektet som inngikk 
avtale med utleiere og leietaker for slik å sikre samarbeid dersom problemer oppstår.

 Den enkelte deltaker skrev under på en individuelt tilpasset oppfølgingsavtale med 
prosjektet.

 Deltakerne har vært aktivt med i arbeidet rundt å skape et trivelig hjem. Vi holdt fokus på 
å bygge relasjoner til hjelpeapparatet, få et trygt og rolig boligforhold og holde en tett 
kontakt med Huset oppfølgingssenter i en vanskelig overgangsperiode. 

 Deltakerne har fått informasjon om kjøp av egen bolig, etter privatleid bolig, gjennom bruk 
av Husbankens støtteordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd. Den ene av 
deltakerne som avsluttet i vår vurderte videre å kjøpe en egen bolig.

 Deltakerne samarbeidet med prosjektet for å forhindre utkastelse fra boligen gjennom 
tett, helhetlig og tilrettelagt oppfølging. 

Hovedtiltak 2: SOSIALT NETTVERKSARBEID
Deltakerne har et funksjonelt/konstruktivt sosialt nettverk rundt seg.
Aktiviteter:

 Deltakerne har fått kartlagt sitt sosiale nettverk (venner, familie, rusmiljø, 
støttekontakt, profesjonelle hjelpere, etc). Deltaker og prosjektmedarbeider kartla 
sammen, gjennom bruk av nettverkskart og samtaler. Først kartla vi det aktuelle 
nettverket. Hvem er var der på det aktuelle tidspunktet, på godt og vondt, hvem skulle 
ha vært der og hvem skulle ikke ha vært der? Så det historiske nettverket, hvem var 
der før rusproblemene og kriminelle handlinger oppstod? Så et kart som viste det 
ønskede nettverket. Dette siste kartet var det vi videre jobbet ut fra med tanke på mål 
og ønsker. Effekten av kartleggingsprosessen har blant annet vært at vi slik fikk en 
nær relasjon, ble godt kjent og ikke minst en unik bevisstgjøring for deltaker over sin 
sosiale situasjon.

 Deltakerne inviterte til og gjennomførte nettverksmøter. Ut i fra disse kartene som ble 
utarbeidet over tid og gjennom flere samtaler, fant vi personer som deltaker kunne 
invitere til et nettverksmøte/ direkte nettverksintervensjon. 

 I 2010 har vi gjennomført 3 nettverksmøter, med gode tilbakemeldinger fra både 
deltakere og nettverk. Dette har ført til økt åpenhet og felles forståelse for deltakers 
situasjon, samt at nettverkets situasjon er synliggjort for deltaker og for andre i 
nettverket. Sammen har nettverket funnet løsninger og muligheter. Blant annet kunne 
en søster være behjelpelig med å finne arbeidsplass til sin bror.

Hovedtiltak 3: SAMHANDLING MED KOMMUNEN. 
Kirkens Sosialtjeneste og kommunen har et godt samarbeid rundt etablering og oppfølging i 
bolig for målgruppa, og god ansvars og rollefordeling.

 Samarbeid med kommunen på individnivå fungerer godt, spesielt med tanke på 
samarbeid med rustjenesten ved Sosialmedisinsk senter. De følger opp deltakere i 
tett samarbeid med prosjektet, tar på seg koordineringsansvar og utarbeidelse av 
individuell plan, de tilbyr urinprøveavtaler og samtaler.

 Vi utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Kirkens Sosialtjeneste, Huset 
oppfølgingssenter og Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenesten våren 2010. 
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Prosjektkoordinator sluttet i sin stilling før avtalen ble formalisert, vi forventer å ha 
avtalen klar i januar 2011. 

 Det vil videre utarbeides en samarbeidsavtale med kommunen og andre 
samarbeidspartnere som Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenesten. Klargjøring 
av roller, hvem har ansvar for hva og hvor i prosessen med deltakeren. 

 Plan for videreføring: sørge for at prosjektet blir en del av kommunens boligsosiale 
handlingsplan, ruspolitiske handlingsplan etc. Vi har deltatt i Samhandlingsarena for 
boligsosialt arbeid i kommunen, vi deltar i Boligkontorets arbeidsgruppe P4 som 
omhandler vår målgruppe i Boligsosial Handlingsplan og vi deltar i 
Refleksjonsgruppen ved RPT. 

 Sikre implementering av prosjektet i kommune. Vi diskuterte i styringsgruppa hvordan 
vi skulle gå frem og jobber videre for dette på nyåret. Det er viktig å få på plass en 
god fundering av prosjektet for å sikre videreføring som tiltak dersom prosjektet har 
gode resultater.

 Vi har planlagt et samarbeidsmøte i januar 2011 med kommunen, Fylkesmannen i 
Troms og Husbanken vedrørende ledelsesforankring, samarbeidsavtaler og 
videreføring. 

 Vi har hatt møte med leder i Helse- og sosialkomitèen og avtalt å presentere 
prosjektet i komitèen .

Hovedtiltak 4: DELTAKER/ BRUKERMEDVIRKNING
Deltakerne har stor innflytelse på det boligsosiale prosjektet, og på individuell etablering og 
oppfølging i bolig.

 Deltakeren tok selv ansvar i prosessen med å skape et hjem, noe han fikk et 
eierforhold til. Det har vært viktig å legge til rette for at deltaker skal finne sin 
personlige stil uten for mye inngripen fra ”profesjonelle”. Deltaker har hatt mulighet til 
å utvikle eierskap til egen bolig, gjennom å delta på visninger, ønske hvor geografisk 
plassering er, innrede, handle egne møbler og finne egen personlig stil. 

 Prosjektleder skal sikre bruker/deltakermedvirkning underveis i prosjektet. Deltakerne 
skal ha reell innflytelse på prosjektet gjennom at deltakere er representert i 
prosjektgruppa og styringsgruppa. Det skal legges til rette for erfaringsutveksling 
både på system og individnivå. Frivillig medarbeider som er deltaker på Huset deltar i 
styringsgruppa og prosjektgruppa. Foreløpig har ingen av deltakerne fra prosjektet 
kunnet delta, men det vil bli større mulighet for at deltakere i 2011 er klar for dette.

 Deltakermedvirkning viser seg også gjennom eget engasjement ved Individuell plan, 
økonomisikring og etter hvert muligheten til å kjøpe sin egen bolig som han/ hun har 
fått være med å utrede etter eget ønske. 

 Gjennom å mobilisere eget sosialt nettverk, bearbeide brutte relasjoner hvis ønskelig 
og veiledning rundt prosessen med nettverksbygging er fokuset på deltakers 
premisser. Planlegge egne nettverksmøter og ta selv regien etter hvert, dette fører til 
at deltaker er aktivt medvirkende i sin oppfølgingsprosess.

Hovedtiltak 5: FRIVILLIGE
Frivillige er en ressurs i det boligsosiale arbeidet.

 Vi er i gang med å etablere en ordning hvor hver deltaker har èn fast frivillig som 
følger opp med tanke på aktiviteter, sosial trening og sosialt nettverksarbeid.  

 Vi har tidligere deltakere fra det forrige prosjektet som kan tenke seg å være fadder/ 
frivillig for våre deltakere i prosjektet. Utover dette har vi en frivillig deltaker ved Huset 
oppfølgingssenter som både har rusbakgrunn og lang erfaring innen fagfeltet som 
sosionom. Hans ressurser inn i prosjektet er unikt, han har deltatt i nettverksmøter og 
i samtaler med deltakerne. Hans erfaringer bidrar blant annet til å gi økt motivasjon 
for våre deltakere og setter perspektiver for vår oppfølging og utvikling av prosjektet. 
En annen deltaker ved Huset oppfølgingssenter starter på desentralisert 
sosionomutdanning til høsten. Hun ønsker da å kunne bidra frivillig både for å kunne 
tilegne seg kunnskap og erfaring innen faget, samtidig som hun kan bidra inn i 
prosjektet med egne erfaringer. 

 Ved Huset oppfølgingssenter har vi flere frivillige som bidrar inn i prosjektet, blant 
annet en tidligere deltaker med kompetanse innen økonomi, han veileder våre 
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deltakere i prosjektet vedrørende gjeld og økonomi. Dette er et svært viktig bidrag da 
vi ser at de fleste av våre deltakere har stor gjeld og trenger hjelp til å rydde opp i 
økonomien for å kunne fokusere på oppfølgingen generelt. Økonomisk veiledning 
gjennom NAV har lang ventetid, mens vår frivillige kan stille opp når deltakeren er 
klar og motivert for dette arbeidet.

Hovedtiltak 6: INFORMASJONSSTRATEGI
 Målgruppa for prosjektet og samarbeidspartnere har fått oppdatert informasjon om 

prosjektets innhold og framgang. Styringsgruppe, prosjektgruppe, refleksjonsgruppe, 
Husets styre og Hovedkontoret ved Kirkens Sosialtjeneste har fått fortløpende 
informasjon. Vi har deltatt i en arbeidsgruppe ved Boligkontoret som jobber for nye 
tiltak i tråd med Boligsosial Handlingsplan for Tromsø kommune, denne gruppa 
samhandler om tiltak for vår målgruppe.

 Vi har formidlet erfaringer i ulike fora. Blant annet har vi holdt foredrag i Tromsø 
kommune, Tromsø fengsel, ved boligforum i Kirkens Sosialtjeneste og under KBL sin 
nasjonale Boligkonferanse i mai.

 Vi har hatt tett samarbeid med Kriminalomsorgen/ Friomsorgen vedrørende et 
påbegynt prosjekt TUA, Tilbakeføringsprosjekt for straffedømte gjennom utdanning 
og arbeid,  vi deltok der i arbeidsgruppe/ prosjektgruppe, utarbeidet en 
samarbeidsavtale, men prosjektet har stoppet midlertidig opp på grunn av 
ledelsesforankring og organisering.

 Vi har også deltatt i prosjektgruppa til Bo for livet, nasjonalt, hvor vi har bidratt i 
utvikling og implementering av Boligsosial håndbok for Kirkens Sosialtjeneste. Denne 
kan vi benytte og videreformidle til lokale samarbeidspartnere. Den ferdigstilles nå i 
desember. 

 Vi skal, som nevnt over, i 2011 informere i Helse og sosialkomitèen om prosjektet og 
arbeide for videreføring.

 Vi har skrevet sluttrapport for prosjekt Gode Naboer, denne formidles blant annet 
videre på våre hjemmesider, intranett og Husbankens sider.

Økonomi:
Revisor- attestert regnskap ettersendes.

Veronika Hole
Prosjektleder Bo for livet, avd. Huset
Tromsø 15.12.2010
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Årsrapport 2011

Bo for livet, avd. Huset
Bosetting med oppfølging

Prosjektperiode 2010- 2012
Samarbeidsprosjekt mellom

Fylkesmannen i Troms, Husbanken region Hammerfest og:

                                                                 
Tromsø kommune    

  

Prosjektnavn agresso e-sak
Bo for livet, avd. Huset 3587 10/3183
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Beskrivelse av tiltaket med formål, målgruppe og metode:
Prosjektmålet i ”Bo for livet, avd. Huset” er å bidra til at de med en rusbakgrunn som kommer 
fra fengsel har en egnet bolig, og beholder denne gjennom et differensiert oppfølgingstilbud 
med særlig fokus på sosialt nettverk. Videre er vårt overordnede boligsosiale mål i 
organisasjonen å komme fram til en modell for etablering og oppfølging i bolig der 
brukermedvirkning og frivillighet står sterkt, samt et godt samarbeid mellom en frivillig 
organisasjon og en kommune. 

Vi ønsker gjennom prosjekt Bo for livet, avd. Huset, å utvikle og implementere en modell 
basert på systemisk sosialt nettverksarbeid og oppfølging, for å motvirke bostedsløshet, rus 
og kriminalitet. Gjennom sosial inkludering og oppfølging ønsker vi å oppnå våre mål om å 
gjøre vår målgruppe selvhjulpen.

Hovedmål for prosjektet er
å bidra til at de med en rusbakgrunn har en egnet og varig bosituasjon. 

Målgruppe: 
Personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet etter rusbehandling eller 
soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin boligsituasjon.

Antall deltakere:
Vi ser for oss 2 nye deltakere pr ½ år. Dette vil da bli et tilbud til 12 deltakere i 
prosjektperioden på 3 år. Vi har da ikke tatt med samboere og pårørende som også kan ha 
behov for oppfølging og veiledning. Med vårt fokus på det sosiale nettverket vil det også bety 
at de blir inkludert i oppfølgingen, vi bygger relasjoner med nettverket og kan informere om 
øvrige pårørende- tilbud i kommunen. 

Sosialt nettverksarbeid som metode: 
Prosjektet vil fokusere på systemisk sosialt nettverksarbeid som boligsosial metode. 
Grunnen til at vi har valgt å fokusere på denne metoden er at vi gjennom prosjekt Gode 
Naboer så deltakernes behov å bygge opp sitt sosiale nettverk for å unngå isolasjon og 
ensomhet. Gjennom å motarbeide ensomhet, mobilisere det private sosiale nettverket har vi 
tro på at det igjen vil forebygge rus og utkastelse.

Organisering

Prosjektansvarlig:    
Dag Sæther, Kirkens Sosialtjeneste 
Roar Stangnes, Tromsø Kommune

Prosjektledelse:
Veronika Hole, Kirkens Sosialtjeneste

Styringsgruppe:
- Dag Sæter, virksomhetsleder på Huset oppfølgingssenter, leder av gruppa
- Prosjektleder, sekretær 
- Kriminalomsorgen
- Rus- og psykiatritjenesten
- Boligkontoret

Prosjektgruppe
- Prosjektleder
- Sosialkonsulent ved Sosialmedisinsk Senter
- TAFU
- Kriminalomsorgen
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- Deltaker
- En frivillig representant 

Samarbeidspartnere: 
 Boligkontoret, Tromsø kommune
 Rus- og Psykiatri Tjenesten, Tromsø kommune 
 Prosjekt koordinerende Tillitspersoner, nå Tilretteleggere v/ Tromsø kommune 
 Prosjektene Inntaksteam, Samhandling og Koordinering v/ Boligkontoret, Tromsø 

kommune 
 Sosialkonsulent i Tromsø fengsel (avsluttet prosjekt)
 Vaktmestertjenesten 
 TAFU ( Tilbakeføringsprosjekt gjennom arbeid, fritid og utdanning) 
 Boligveileder i Tromsø kommune 
 Kriminalomsorgen (Friomsorgen/ Tromsø fengsel) 
 Rusinstitusjoner/ Spesialisthelsetjenesten
 NAV 
 Huset oppfølgingssenter 
 Bo for livet, nasjonalt 
 Brukerbasen 
 Rio
 Kvinnenettverket Cora
 Tromsø gestaltsenter a.s.

Årsverk:

 Prosjektleder Veronika Hole, 100% stilling, med bl.a. sosionomutdanning, 
gestaltterapiutdanning, videreutdanning i sosialt nettverksarbeid, 7 års erfaring fra 
rusbehandling, samt opparbeidet kompetanse i boligsosialt arbeid gjennom 
prosjekt Gode Naboer.

 Frivillig prosjektmedarbeider, deltaker på Huset oppfølgingssenter, 
sosionomutdannet og mangeårig erfaring blant annet fra arbeid i Utekontakten 

 Frivillige med kurs og veiledning i boligsosialt arbeid/ sosialt nettverksarbeid, èn 
frivillig knyttet opp mot hver enkelt deltaker, samt frivillige for øvrig

Finansiering:
Fylkesmannen i Troms og Husbanken har gått sammen om finansiering til prosjektet, med 
henholdsvis 265 000 og 250 000 for 2011. 
Vi hadde opprinnelig søkt om flere midler, blant annet til å dekke en ekstra stilling og slik øke 
ressursene. Erfaringene våre har vist at prosjektet blir sårbart ved avvikling av ferie, sykdom, 
reisevirksomhet for prosjektleder og ved økt mobilisering ved krisesituasjoner hos 
deltakerne. 

OPPFØLGING AV DELTAKERE I 2011

I 2011 har vi fulgt opp 5 deltakere som har fått bolig gjennom prosjektet. De ble alle rekruttert 
via 5 forskjellige rusklinikker. Den ene har vært deltaker på Huset i en kortere periode 
tidligere. 2 av de avsluttet vi oppfølgingen av da de flyttet til distriktet. Likevel har vi holdt 
kontakten med begge. En av disse startet å ruse seg igjen og vi fulgte prosessen for videre 
rehabilitering gjennom Lar og gjennom Ruspolikinikken. Den andre flyttet fordi han fant seg 
kjæreste og er godt etablert i en annen kommune. Alle 5 fikk privatleid bolig gjennom 
prosjektet da de etablerte seg i Tromsø etter rusbehandling. De fikk tett oppfølging gjennom 
hjemmebesøk, samtaler, ansvarsgrupper, aktiviteter og nettverksmøter med pårørende. 
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I høst var leiemarkedet trangt. Vi annonserte etter boliger til deltakerne og gikk på flere 
visninger uten hell. Dermed tok vi kontakt med et profesjonelt utleieselskap. Der inngikk vi 
avtale om bruk av hybelleiligheter med klare rammer og åpenhet rundt deltakernes situasjon. 
Utleier godtok også depositumsgaranti fra Nav. Deltakerne søkte og fikk innvilget bostøtte. 
Deltakerne inngitt vanlige leieavtaler der med utleier, med prosjektet som mellomledd. Vi gikk 
dermed inn i en ny utprøving med samlokalisering av boliger og deltakere. Vi har hatt stor 
pågang fra søkere som ønsket seg inn i prosjektet, men kunne ikke ta inn flere enn 5 
personer. Vi har hatt flere intervjuer og møter med innsøkere. Et par av disse har vi likevel 
vært behjelpelige med å finne privat bolig til. Vi erfarer også at deltakere som har blitt 
utskrevet av prosjektet på grunn av rus har holdt kontakten med oss. De har opparbeidet en 
god relasjon og tillit til ansatte. Vi har valgt å fortsette kontakten for å støtte videre 
rehabilitering. De er velkomne tilbake til både prosjektet og Huset dersom de får hjelp til å bli 
rusfri. Vi regner ikke oppfølgingen som mislykket, selv om rus og utskrivelse oppstår. 
Deltakerne har gitt uttrykk for å ha opplevd gode relasjoner og økt livskvalitet, samt 
verdsetter å få nye muligheter når de blir/ ble rusfrie igjen. 

HOVEDTILTAK MED UNDERLIGGENDE AKTIVITETER

Hovedtiltak 1: BOLIGETABLERING
Deltakerne har en egnet privat bolig og en stabil bosituasjon
I forhold til etablering i bolig ønsker vi at deltakerne skal bo i et vanlig boområde og ha en 
vanlig husleiekontrakt. Her ønsker vi å følge normaliseringsmodellen.
Aktiviteter:
 Deltakerne fikk, under opphold i institusjon/ fengsel en tidlig relasjon til prosjektet for å 

sikre gode overganger. De ble satt i kontakt med prosjektet gjennom ruskonsulenter ved 
Sosialmedisinsk senter eller via institusjonene. De tok kontakt og vi avtalte informasjon-/ 
vurderingsmøte med prosjektet. 

 Deltakerne fikk kartlagt individuelle behov for etablering i egnet bolig og oppfølging rundt 
bosituasjonen. Det ble da foretatt en oversikt over den enkeltes økonomi og 
betalingsevne i forhold til boligønske og behov. Vi benyttet et skjema som tar for seg
boligbehov: beliggenhet, husleie/økonomi, leie/eie samt andre behov i forhold til 
boligsituasjonen som berører andre livsområder: bolig, fritid, økonomi, sosialt nettverk, 
arbeid/utdanning, fysisk og psykisk helse og verdier og tro. Deltakerne har gitt uttykk for 
at denne kartleggingen har økt deres bevissthet rundt hva de ønsker i etableringsfasen 
og hva som var mulig å få til gjennom økonomisk støtte, inntekt og veiledning. 

 Deltakerne fikk kontakt med det private utleiemarkedet gjennom prosjektet. Utleier, 
leietaker og prosjektet inngikk en boavtale for slik å sikre samarbeid dersom problemer 
oppstår.

 Den enkelte deltaker skrev under på en individuelt tilpasset oppfølgingsavtale med 
prosjektet. Denne ble også brukt som et utgangspunkt for utarbeidelse av Individuell 
Plan, eller som et vedlegg.

 Deltakerne har vært aktivt med i arbeidet rundt å skape et trivelig hjem, de har selv valgt 
ut møbler og inventar. Vi holdt fokus på å bygge relasjoner til hjelpeapparatet, få et trygt 
og rolig boligforhold og holde en tett kontakt med Huset oppfølgingssenter i en vanskelig 
overgangsperiode. Deltakerne har gitt tilbakemeldinger på at det har vært nødvendig 
med tett oppfølging i overgangen mellom institusjon og egen bolig fordi denne fasen er 
så sårbar. 

 Deltakerne har fått informasjon om kjøp av egen bolig, etter privatleid bolig, gjennom bruk 
av Husbankens støtteordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd. Det har likevel 
vist seg å være vanskelig for våre deltakere å kjøpe på grunn av boligprisene i Tromsø 
med deres inntekt som for de fleste er Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. 
Deltakerne har søkt om og fått innvilget etableringsstønad og bostøtte.

 Deltakerne samarbeidet med prosjektet for å forhindre utkastelse fra boligen gjennom 
tett, helhetlig og tilrettelagt oppfølging. Den ene av deltakerne som begynte å ruse seg 
var åpen rundt problemet overfor utleier og sa opp boligen sin. Utleier sa at leietaker var 
velkommen til å leie igjen når problemene var overvunnet. 
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Hovedtiltak 2: SOSIALT NETTVERKSARBEID
Deltakerne har et funksjonelt/konstruktivt sosialt nettverk rundt seg.
Aktiviteter:

 Deltakerne har fått kartlagt sitt sosiale nettverk (venner, familie, rusmiljø, frivillige, 
profesjonelle hjelpere, etc). Deltaker og prosjektmedarbeider kartla sammen, 
gjennom bruk av nettverkskart og samtaler. Først kartla vi det aktuelle nettverket. 
Hvem er/ var der på det aktuelle tidspunktet, på godt og vondt, hvem skulle ha vært 
der og hvem skulle ikke ha vært der? Så det historiske nettverket, hvem var der før 
rusproblemene og kriminelle handlinger oppstod? Så et kart som viste det ønskede 
nettverket. Dette siste kartet var det vi videre jobbet ut fra med tanke på mål og 
ønsker. Effekten av kartleggingsprosessen har blant annet vært at vi slik fikk en nær 
relasjon, ble godt kjent og ikke minst en unik bevisstgjøring for deltaker over sin 
sosiale situasjon. De to siste som kom inn i prosjektet i 2011 var ikke kommet i gang 
med nettverkskartleggingen fordi det går mye tid til etablering, søknader, opprettelse 
av ansvarsgruppe og å bygge relasjon til prosjektet og Huset oppfølgingssenter. 
Nettverkskartleggingen startet for disse på nyåret 2012.

 De tre første deltakerne inviterte til, og gjennomførte, nettverksmøter. Ut i fra disse 
kartene som ble utarbeidet over tid og gjennom flere samtaler, fant vi personer som 
deltakerne kunne invitere til et nettverksmøte/ direkte nettverksintervensjon. Noen av 
deltakerne opplevde det som en skremmende tanke å involvere nettverket, men de 
sa etter møtene at det var en nyttig og god erfaring med tanke på at relasjonene ble 
tryggere etter å ha fått delt tanker sammen.

 I 2011 har vi gjennomført flere nettverksmøter, med gode tilbakemeldinger fra både 
deltakere og nettverk. Dette har ført til økt åpenhet og felles forståelse for deltakernes
situasjon, samt at nettverkets situasjon er synliggjort for deltaker og for andre i 
nettverket. Sammen har nettverket funnet løsninger og muligheter. 

Hovedtiltak 3: SAMHANDLING MED KOMMUNEN. 
Kirkens Sosialtjeneste og kommunen har et godt samarbeid rundt etablering og oppfølging i 
bolig for målgruppa, og god ansvars og rollefordeling.

 Samarbeid med kommunen på individnivå fungerer godt, spesielt med tanke på 
samarbeid med rustjenesten ved Sosialmedisinsk senter. De følger opp deltakere i 
tett samarbeid med prosjektet, tar på seg koordineringsansvar og utarbeidelse av 
individuell plan (IP), de tilbyr urinprøveavtaler og samtaler. Prosjektets rolle er 
tydeliggjort i IP, tjenestene blir godt koordinert gjennom IP og ansvarsgruppe. Ved 
krisesituasjoner har ansvarsgruppen blitt mobilisert, for slik å avverge videre uheldig 
progresjon som kunne ført til utkastelse. 

 Plan for videreføring: sørge for at prosjektet blir en del av kommunens boligsosiale 
handlingsplan, ruspolitiske handlingsplan etc. Vi har deltatt i Samhandlingsarena for 
boligsosialt arbeid i kommunen, vi har deltatt i Boligkontorets arbeidsgruppe P4 som 
omhandler vår målgruppe i Boligsosial Handlingsplan og vi deltok i 
Refleksjonsgruppen ved RPT. 

 Sikre implementering i kommunen av prosjektet. Gjennom deltakelse i flere 
forskjellige samhandlingsfora og utarbeidelse av samarbeidsavtaler med blant annet 
TAFU har vi synliggjort vårt arbeid og vårt bidrag inn mot kommunen. 

 Vi gjennomførte et samarbeidsmøte i januar 2011 med kommunen, Fylkesmannen i 
Troms og Husbanken vedrørende ledelsesforankring, samarbeidsavtaler og 
videreføring. Det ble etter dette avtalt at prosjektet videre skulle forankres under 
Boligkontoret, da Rus- og psykiatritjenesten så det som mest hensiktsmessig med 
tanke på at det er et boligsosialt prosjekt.

Hovedtiltak 4: DELTAKER/ BRUKERMEDVIRKNING
Deltakerne har stor innflytelse på det boligsosiale prosjektet, og på individuell etablering og 
oppfølging i bolig.

 Deltakerne tok selv ansvar i prosessen med å skape et hjem, noe de fikk et 
eierforhold til. Det har vært viktig å legge til rette for at deltakerne skal finne sin 
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personlige stil uten for mye inngripen fra ”profesjonelle”. Deltakerne har hatt mulighet 
til å utvikle eierskap til egen bolig, gjennom å delta på visninger, ønske hvor 
geografisk plassering er, innrede, handle egne møbler og finne egen personlig stil. 

 Prosjektleder har sikret bruker/deltakermedvirkning underveis i prosjektet. Deltakerne 
har reel innflytelse på prosjektet gjennom at deltakerne er representert i 
prosjektgruppa og styringsgruppa. Frivillig medarbeider som er deltaker på Huset 
deltar i styringsgruppa og i prosjektgruppa. 

 Deltakermedvirkning viser seg også gjennom eget engasjement ved Individuell plan 
og økonomisikring. De har selv søkt om økonomiske støtteordninger gjennom 
veiledning, læring gjennom erfaring. De har ordnet med autotrekk i bank til husleie, 
meldt flytting og ordnet med praktiske oppgaver selv gjennom veiledning.

 Gjennom å mobilisere eget sosialt nettverk, bearbeide brutte relasjoner hvis ønskelig 
og veiledning rundt prosessen med nettverksbygging er fokuset på deltakers 
premisser. Deltakerne har vært med på å planlegge egne nettverksmøter. De tok selv
regien etter hvert, noe som førte til at deltakerne var aktivt medvirkende i sin 
oppfølgingsprosess.

 Deltakerne har også selv tatt kontakt med AA/ NA hvor noen deltar, samt et par av 
deltakerne har laget avtaler om oppfølgingsdager ved rusinstitusjonene. 

Hovedtiltak 5: FRIVILLIGE
Frivillige er en ressurs i det boligsosiale arbeidet.

 Vi har etablert en ordning hvor flere av deltakerne har én fast frivillig/ fadder som 
følger opp med tanke på aktiviteter, sosial trening og sosialt nettverksarbeid.  

 Vi har en tidligere deltaker fra det forrige prosjektet, Gode Naboer, som kunne tenke 
seg å være fadder/ frivillig for våre deltakere i prosjektet. Utover dette har vi en frivillig 
deltaker ved Huset oppfølgingssenter som både har rusbakgrunn og lang erfaring 
innen fagfeltet som sosionom. Hans ressurser inn i prosjektet er unikt. Han har deltatt 
i nettverksmøter og i samtaler med deltakerne. Hans erfaringer bidrar blant annet til å 
gi økt motivasjon for våre deltakere og setter perspektiver for vår oppfølging og 
utvikling av prosjektet. To andre deltakere ved Huset oppfølgingssenter, som har 
startet på lærerutdanning har også bidratt inn i prosjektet. De ønsket å kunne bidra 
frivillig både for å kunne tilegne seg kunnskap og erfaring innen faget, samtidig som 
de kunne bidra inn i prosjektet med egne erfaringer. 

 Ved Huset oppfølgingssenter har vi flere frivillige som bidrar inn i prosjektet, blant 
annet en tidligere deltaker med kompetanse innen økonomi. Han har veiledet en av 
våre deltakere i prosjektet vedrørende gjeld og økonomi. Dette er et svært viktig 
bidrag da vi ser at de fleste av våre deltakere har stor gjeld og trenger hjelp til å rydde 
opp i økonomien for å kunne fokusere på oppfølgingen generelt. Økonomisk 
veiledning gjennom NAV har lang ventetid, mens vår frivillige kunne stille opp når 
deltakeren var klar og motivert for dette arbeidet. I skrivende stund har han fått fast 
tilsetting ved en bedrift og kan dermed ikke bidra mer som frivillig på grunn av hans 
kapasitet. Vi ser etter nye frivillige med økonomisk kompetanse.

Hovedtiltak 6: INFORMASJONSSTRATEGI
Målgruppa for prosjektet og samarbeidspartnere har til enhver tid oppdatert informasjon om 
prosjektets innhold og framgang

 Målgruppa for prosjektet og samarbeidspartnere har fått oppdatert informasjon om 
prosjektets innhold og framgang. Styringsgruppe, prosjektgruppe, refleksjonsgruppe, 
Husets styre og Hovedkontoret ved Kirkens Sosialtjeneste har fått fortløpende 
informasjon. Vi har deltatt i en arbeidsgruppe ved Boligkontoret som jobbet for nye 
tiltak i tråd med Boligsosial Handlingsplan for Tromsø kommune, denne gruppa 
samhandler om tiltak for vår målgruppe.

 Vi har formidlet erfaringer i ulike fora. Blant annet har vi holdt foredrag i Tromsø 
kommune ved Boligkontoret og ved medarbeiderseminar i Kirkens Sosialtjeneste
sentralt.
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 Huset oppfølgingssenter har utarbeidet ny brosjyre med utfyllende informasjon om 
prosjektet, denne har vi sendt rundt til samarbeidspartnere.

 Vi deltok under KBL sin nasjonale Boligkonferanse i Haugesund i mai hvor vi delte ut 
brosjyrer og møtte samarbeidspartnere.

 Vi har hatt tett samarbeid med Kriminalomsorgen/ Friomsorgen vedrørende prosjekt 
TAFU, Tilbakeføring gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning. Vi deltar der i 
referansegruppen, vi har utarbeidet en samarbeidsavtale hvor vi blant annet bidrar 
inn med bolig til deltakerne og samarbeider rundt fritidsaktiviteter.

 Sluttrapport for prosjekt Gode Naboer, som prosjekt Bo for livet, avd. Huset bygger 
på, ble formidlet blant annet videre på våre hjemmesider, intranett og Husbankens 
sider.

OPPSUMMERING/ AVSLUTNING
Erfaringene vi har fra 2011 har gjort oss tryggere på at vi driver et utviklende prosjekt med 
tanke på vår modell for oppfølging, fokus på sosialt nettverksarbeid og samarbeid med 
kommune, kriminalomsorg og andre frivillige institusjoner. Vi ser overføringsverdien ved at 
andre prosjekter og tiltak fokuserer mer på sosialt nettverksarbeid. Vi får ofte 
tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere på at nettopp det arbeidet vi gjør er hva de tror skal 
til for å lykkes, spesielt med tanke på mobilisering av sosialt nettverk. Pårørende og 
deltakerne sier at de setter stor pris på inkludering av familie og venner. Vi ser at virkningen 
av å styrke relasjoner har en uvurderlig verdi, pårørende får bedre forståelse av situasjonen 
og deltakerne blir tryggere ved at å erfare at de ikke er alene. Vi har også funnet nye 
muligheter gjennom samlokalisering av deltakere og andre leietakere, samt etablert et 
konstruktivt samarbeid med privat utleiefirma. 
Fokuset for 2012 er å fortsette oppfølging som planlagt i prosjektplan, samt ha ekstra fokus 
på videreføring av vårt tilbud gjennom samarbeid med kommunen.

Økonomi:
Revisor- attestert regnskap ettersendes. 
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Årsrapport 2012

Bo for livet, avd. Huset
Bosetting med oppfølging

Prosjektperiode 2010- 2012
Samarbeidsprosjekt mellom

Fylkesmannen i Troms, Husbanken region Hammerfest og:

                                                                 
Tromsø kommune    
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Beskrivelse av tiltaket med formål, målgruppe og metode:
Prosjektmålet i ”Bo for livet, avd. Huset” er å bidra til at de med en rusbakgrunn som kommer 
fra fengsel eller rusbehandling har en egnet bolig, og beholder denne gjennom et
differensiert oppfølgingstilbud med særlig fokus på sosialt nettverk. Videre er vårt 
overordnede boligsosiale mål i organisasjonen å komme fram til en modell for etablering og 
oppfølging i bolig der brukermedvirkning og frivillighet står sterkt, samt et godt samarbeid 
mellom en frivillig organisasjon og en kommune. 

Vi ønsker gjennom prosjekt Bo for livet, avd. Huset, å utvikle og implementere en modell 
basert på systemisk sosialt nettverksarbeid og oppfølging, for å motvirke bostedsløshet, rus 
og kriminalitet. Gjennom sosial inkludering og oppfølging ønsker vi å oppnå våre mål om å 
gjøre vår målgruppe selvhjulpen.

Hovedmål for prosjektet er
å bidra til at de med en rusbakgrunn har en egnet og varig bosituasjon. 

Målgruppe: 
Personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet etter rusbehandling eller 
soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin boligsituasjon.

Antall deltakere:
Vi så for oss 4 nye deltakere i 2012, det ble 5. Dette vil da bli et tilbud til 12 deltakere i 
prosjektperioden på 3 år. Vi hadde da ikke tatt med samboere og pårørende som også har 
hatt behov for oppfølging og veiledning. Med vårt fokus på det sosiale nettverket har det 
også betydd at de ble inkludert i oppfølgingen, vi bygget relasjoner med nettverket og kunne 
informere om øvrige pårørende- tilbud i kommunen. 

Sosialt nettverksarbeid som metode: 
Prosjektet fokuserte på systemisk sosialt nettverksarbeid som boligsosial metode. Grunnen 
til at vi valgte å fokusere på denne metoden er at vi gjennom prosjekt Gode Naboer så 
deltakernes behov for å bygge opp sitt sosiale nettverk for å unngå isolasjon og ensomhet. 
Gjennom å motarbeide ensomhet og mobilisere det private sosiale nettverket har vi erfart at 
det har bidratt til å forebygge rus og utkastelse.

Organisering

Prosjektansvarlig:    
Dag Sæther, Kirkens Sosialtjeneste 
Roar Stangnes, Tromsø Kommune

Prosjektledelse:
Veronika Hole, Kirkens Sosialtjeneste

Styringsgruppe:
- Dag Sæter, virksomhetsleder på Huset oppfølgingssenter, leder av gruppa
- Prosjektleder, sekretær 
- Kriminalomsorgen
- Rus- og psykiatritjenesten
- Boligkontoret

Prosjektgruppe
- Prosjektleder
- Sosialkonsulent ved Sosialmedisinsk Senter
- TAFU
- Kriminalomsorgen
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- Deltaker
- En frivillig representant 

Samarbeidspartnere: 
 Husbanken
 Fylkesmannen i Troms
 Boligkontoret, Tromsø kommune
 Rus- og psykiatri tjenesten, Tromsø kommune 
 Prosjekt koordinerende Tillitspersoner/ Tilretteleggere v/ Tromsø kommune 
 Prosjektene Inntaksteam, Samhandling og Koordinering v/ Boligkontoret, Tromsø 

kommune 
 Tilbakeføringskoordinator i Tromsø fengsel
 TAFU ( Tilbakeføringsprosjekt gjennom arbeid, fritid og utdanning) 
 Boligveileder i Tromsø kommune 
 Kriminalomsorgen (Friomsorgen/ Tromsø fengsel) 
 Rusinstitusjoner/ Spesialisthelsetjenesten
 NAV 
 Way Back
 Huset oppfølgingssenter 
 Bo for livet, nasjonalt 
 Brukerbasen 
 Rio
 Kvinnenettverket Cora
 Herreklubben Hårek
 Tromsø gestaltsenter a.s.

Årsverk:

 Prosjektleder Veronika Hole, 100% stilling i 8 mnd, med bl.a. sosionomutdanning, 
gestaltterapiutdanning, videreutdanning i sosialt nettverksarbeid, 7 års erfaring fra 
rusbehandling, samt opparbeidet kompetanse i boligsosialt arbeid gjennom 
prosjekt Gode Naboer.

 Prosjektmedarbeider og deltaker ved  Huset oppfølgingssenter, under 
lærerutdanning. 50 % engasjement okt- des.

 Ansatt ved Huset har også fungert som prosjektmedarbeider i 40 % stilling

 Frivillige med veiledning i oppfølging, med deltakererfaring

Finansiering:
Fylkesmannen i Troms og Husbanken gikk sammen om finansiering til prosjektet, med 
300 000 hver for 2012, samt 100 000 til ekstern evaluering av prosjektet fra Husbanken.
Vi hadde opprinnelig søkt om flere midler, blant annet til å dekke en ekstra stilling og slik øke 
ressursene. Erfaringene våre har vist at prosjektet blir sårbart ved avvikling av ferie, sykdom, 
reisevirksomhet for prosjektleder og ved økt mobilisering ved krisesituasjoner hos 
deltakerne. 
Høsten 2012 fikk vi tilskuddsmidler til forprosjekt Deltakere i eget liv, dermed tilsatte vi 
prosjektmedarbeider som fulgte opp deltakerne i prosjektet, samt at medarbeider ved Huset 
bidro inn i prosjektet gjennom året. Prosjektleder hadde fortsatt lederansvar, fulgte opp 
medarbeidere og deler av oppfølgingsarbeidet.
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OPPFØLGING AV DELTAKERE I 2012

I 2012 har vi fulgt opp 5 nye deltakere som har fått bolig gjennom prosjektet. De ble rekruttert 
via samarbeidspartnere og via andre deltakere. Den ene har vært deltaker på Huset en 
periode tidligere.1 deltaker kom fra Tromsø fengsel, 3 fra rusklinikker i 
Spesialisthelsetjenesten og 1 fra LAR/ Huset oppfølgingssenter. Vi har samtidig fulgt opp 
deltakere som kom inn tidligere i prosjektet, samt brukt mye tid på å vurdere innsøkende 
deltakere. I år fikk 2 privatleid bolig og 3 kommunal bolig gjennom prosjektet da de etablerte 
seg i Tromsø etter rusbehandling. De fikk tett oppfølging gjennom hjemmebesøk, samtaler, 
ansvarsgrupper, aktiviteter og nettverksmøter med pårørende. Èn av de avsluttet vi 
oppfølgingen av på grunn av samarbeidsproblemer. Alle opprettholdt rusfrihet og bolig. En av 
deltakerne fra 2011 mistet sin bolig i 2012 på grunn av rus. Mobilisering av ansvarsgruppe 
og iverksetting av flere tiltak var ikke tilstrekkelig til at deltakeren kunne ivareta bolig og 
oppnå rusfrihet. Vi holdt likevel kontakten og deltok i ansvarsgruppe videre.

Hele 2012 var leiemarkedet svært trangt. Vi annonserte etter boliger til deltakerne og gikk på 
flere visninger uten hell. Vi hadde etablert en kontakt med et profesjonelt utleieselskap i 
2011. Der inngikk vi avtale om bruk av hybelleiligheter med klare rammer og åpenhet rundt 
deltakernes situasjon. Utleier godtok også depositumsgaranti fra Nav. I løpet av 2012 
opphørte vår avtale med utleier på grunn av eierskifte. De to gjenværende deltakerne i 
bygget bisto prosjektet til å finne nye boliger på privat marked. 
Parallelt med å søke bolig på det private markedet hadde deltakere søknad om kommunal 
bolig inne. Da det viste seg for 3 av deltakerne at vi ikke fant egnet bolig privat, tok de imot 
kommunal bolig. Disse boligene var i vanlige borettslag eller i samlokalisering med andre 
kommunale bygg hvor det ikke var preget av rus i naboskapet. 

Vi har hatt stor pågang fra søkere som ønsket seg inn i prosjektet, men kunne ikke ta inn 
flere enn 5 personer på grunn av kapasitet og ressursmangel. Vi har hatt flere intervjuer og 
møter med innsøkere. Et par av disse har vi likevel vært behjelpelige med å finne privat bolig 
til. Vi erfarer også at deltakere som har blitt utskrevet av prosjektet på grunn av rus har holdt 
kontakten med oss. De har opparbeidet en god relasjon og tillit til ansatte. Vi har valgt å 
fortsette kontakten for å støtte videre rehabilitering. De er velkomne tilbake til Huset dersom 
de får hjelp til å bli rusfrie. Deltakerne som ble med i prosjektet i løpet av 2012 har 
opprettholdt rusfrihet, beholdt sine boliger og kommet i gang med sysselsetting. 

HOVEDTILTAK MED UNDERLIGGENDE AKTIVITETER

Hovedtiltak 1: BOLIGETABLERING
Deltakerne har en egnet privat bolig og en stabil bosituasjon
I forhold til etablering i bolig ønsker vi at deltakerne skal bo i et vanlig boområde og ha en 
vanlig husleiekontrakt. Her ønsker vi å følge normaliseringsmodellen.
Aktiviteter:
 Flere av deltakerne fikk, under opphold i institusjon/ fengsel en tidlig relasjon til prosjektet 

for å sikre gode overganger. En av deltakerne i prosjektet var allerede deltaker ved Huset 
og kom ikke direkte fra klinikk.  De øvrige ble satt i kontakt med prosjektet gjennom 
ruskonsulenter ved Sosialmedisinsk senter eller via institusjonene og Tromsø fengsel. De 
tok kontakt og vi avtalte informasjon-/ vurderingsmøte med prosjektet. En av deltakerne 
fikk utvidet opphold i 2 måneder ved klinikken til vi fant bolig. 

 Deltakerne fikk også i 2012 kartlagt individuelle behov for etablering i egnet bolig og
oppfølging rundt bosituasjonen. Det ble da foretatt en oversikt over den enkeltes økonomi 
og betalingsevne i forhold til boligønske og behov. Vi benyttet et skjema som tar for seg
boligbehov: beliggenhet, husleie/økonomi, leie/eie samt andre behov i forhold til 
boligsituasjonen som berører andre livsområder: bolig, fritid, økonomi, sosialt nettverk, 
arbeid/utdanning, fysisk og psykisk helse og verdier. Deltakerne har gitt uttykk for at 
denne kartleggingen har økt deres bevissthet rundt hva de ønsker i etableringsfasen og 
hva som var mulig å få til gjennom økonomisk støtte, inntekt og veiledning. 
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 2 av deltakerne fikk kontakt med det private utleiemarkedet gjennom prosjektet. Utleier, 
leietaker og prosjektet inngikk en boavtale for slik å sikre samarbeid dersom problemer 
oppstår.

 Alle som er etablert i bolig, har fått hjelp til å søke bolig gjennom annonsering og visning 
på det private markedet, samt i kommunal bolig. I 2012 har 2 deltakere etablert seg i 
privat bolig og 3 i kommunal. Vi har fått til et godt samarbeid med boligkontoret hvor vi 
har en gjensidig boavtale med oppfølging av prosjektet. Dette innebærer at dersom 
deltakere får tildelt bolig har de en prøvetid på 6 mnd hvor deltakeren kan miste 
leieforholdet dersom de bryter oppfølgingen fra prosjektet. Grunnen til at vi har valgt å 
søke bolig også gjennom kommunen er at det har vært svært trangt på boligmarkedet. 
Det har tatt tid å finne bolig, samt at prisene har økt svært mye og dermed blitt 
uoverkommelig for vår målgruppe. 

 Den enkelte deltaker skrev under på en individuelt tilpasset oppfølgingsavtale med 
prosjektet. Denne ble også brukt som et utgangspunkt for utarbeidelse av Individuell 
Plan, eller som et vedlegg.

 Deltakerne har også i 2012 vært aktivt med i arbeidet rundt å skape et trivelig hjem, de 
har selv valgt ut møbler og inventar. Vi holdt fokus på å bygge relasjoner til 
hjelpeapparatet, få et trygt og rolig boligforhold og holde en tett kontakt med Huset 
oppfølgingssenter i en vanskelig overgangsperiode. Deltakerne har gitt tilbakemeldinger 
på at det har vært nødvendig med tett oppfølging i overgangen mellom institusjon og 
egen bolig fordi denne fasen er svært sårbar. 

 Deltakerne har fått informasjon om kjøp av egen bolig, etter privatleid bolig, gjennom bruk 
av Husbankens støtteordninger som startlån, bostøtte og etableringstilskudd. Det har 
likevel vist seg å være vanskelig for våre deltakere å kjøpe på grunn av boligprisene i 
Tromsø med deres inntekt som for de fleste er Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. 
Angående kjøp av egen bolig har dette ikke blitt aktuelt for noen av deltakerne. De har 
alle AAP og de får dermed verken lån i bank eller startlån ved denne midlertidige ytelsen. 
Deltakerne har dessuten gitt uttrykk for at de ikke ønsket å kjøpe bolig før de blir mer 
trygg på å mestre en rusfri tilværelse, livssituasjon og økonomi. Ved en videreføring 
gjennom prosjekt Deltakere i eget liv, kan flere av deltakerne fra Bo for livet være klar for 
kjøp av egen bolig, på sikt kan vi da følge de gjennom den prosessen. 

 Deltakerne har søkt om og fått innvilget etableringsstønad og de fleste har fått  bostøtte.
 Deltakerne samarbeidet med prosjektet for å forhindre utkastelse fra boligen gjennom 

tett, helhetlig og tilrettelagt oppfølging. I vanskelige perioder har vi hatt tett oppfølging, 
samt at en har hatt forebyggende reinnleggelse ved klinikk. Den ene av deltakerne fra 
2011 som begynte å ruse seg i starten av 2012 mistet sin bolig. Han klarte ikke å slutte å 
ruse seg, til tross for omfattende tiltak fra prosjektet og ansvarsgruppe. 

Hovedtiltak 2: SOSIALT NETTVERKSARBEID
Deltakerne har et funksjonelt/konstruktivt sosialt nettverk rundt seg.
Aktiviteter:

 Deltakerne har fått oversikt over sitt sosiale nettverk (venner, familie, rusmiljø, 
frivillige, profesjonelle hjelpere, etc). Deltaker og prosjektmedarbeider kartla sammen, 
gjennom bruk av nettverkskart og/ eller samtaler. I 2012 har vi brukt mye tid på å 
snakke om deres opplevelse av nettverket, relasjoner og bearbeidet følelser rundt 
brutte bånd, nyvunnet tillit og nye kontakter. Samtalene har ført til at vi fikk en nær 
relasjon, ble godt kjent og ikke minst en unik bevisstgjøring for deltaker over sin 
sosiale situasjon.

 3 av deltakerne som startet i prosjektet i 2012 inviterte til og gjennomførte 
nettverksmøter. Ut i fra kartene som ble utarbeidet over tid og gjennom flere 
samtaler, fant vi personer som deltakerne kunne invitere til et nettverksmøte/ direkte 
nettverksintervensjon. Noen av deltakerne opplevde det som en skremmende tanke å 
involvere nettverket, men de sa etter møtene at det var en nyttig og god erfaring med 
tanke på at relasjonene ble tryggere etter å ha fått delt tanker sammen. Flere av 
deltakere fra øvrige år gjennomførte nettverksmøter i 2012.

 Også i 2012 har vi erfart at nettverket og pårørende setter stor pris på å bli involvert i 
deltakerens oppfølging og livssituasjon. Dette har ført til økt åpenhet og felles 
forståelse for deltakernes situasjon, samt at nettverkets situasjon er synliggjort for 
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deltaker og for andre i nettverket. Sammen har nettverket funnet løsninger og
muligheter for videre samspill.

 Deltakerne har knyttet kontakt med øvrige deltakere ved Huset oppfølgingssenter, de 
har deltatt på aktiviteter sammen, møttes på Huset til sosialt samvær og knyttet 
kontakter med hverandre. Ofte har en person som har sluttet å ruse seg en 
forestilling om at ”de andre” lever vellykkede liv, med stor omgangskrets. Gjennom 
kontakt med andre deltakere får de innblikk i at også de er ensomme og kjeder seg til 
tider, at det er en del av den normale tilværelsen. Dette har ofte vært tema og bidrar 
til normalisering og gjenkjenning. Flere har gitt uttrykk for at det er nyttig å møte 
andre i liknende livssituasjoner, lært av hverandres erfaringer og fått motivasjon 
gjennom å se at andre håndterer livene sine, at ”det nytter”. 

 For årets nye deltakere har det gått mye tid til etablering, søknader, opprettelse av 
ansvarsgrupper, oppfølging og å bygge relasjon til prosjektet og Huset 
oppfølgingssenter. Ved bedre utnyttet samhandling med øvrig hjelpeapparat kunne vi 
ha konsentrert oss enda mer om sosialt nettverksarbeid. Dette er noe vi vil fokusere 
videre på gjennom prosjekt Deltakere i eget liv. 

Hovedtiltak 3: SAMHANDLING MED KOMMUNEN. 
Kirkens Sosialtjeneste og kommunen har et godt samarbeid rundt etablering og oppfølging i 
bolig for målgruppa, og god ansvars og rollefordeling.

 Samarbeid med kommunen på individnivå fungerer godt, spesielt med tanke på 
samarbeid med rustjenesten ved Sosialmedisinsk senter. De følger opp deltakere i 
tett samarbeid med prosjektet, tar på seg koordineringsansvar og utarbeidelse av 
individuell plan (IP), de tilbyr urinprøveavtaler og samtaler. Prosjektets rolle er 
tydeliggjort i Individuell oppfølgingsavtale/ utkast til IP, tjenestene blir godt koordinert 
gjennom ansvarsgrupper. Ved krisesituasjoner har ansvarsgruppen også i 2012 blitt 
mobilisert, for slik å avverge videre uheldig progresjon som kunne ført til utkastelse. 
Ved et tilfelle var ikke krisemobilisering tilstrekkelig, og kommunen fulgte opp 
deltakeren videre. 

 Sikre implementering i kommunen av prosjektet. Gjennom deltakelse i flere 
forskjellige samhandlingsfora og utarbeidelse av samarbeidsavtaler med blant annet 
TAFU, Sosialmedisinsk senter og Tilretteleggerne har vi synliggjort vårt arbeid og vårt 
bidrag inn mot kommunen. 

 Vi har invitert Byrådet ved Helse og omsorgskomiteen til Huset oppfølgingssenter 
hvor vi drøftet mulighet for videre drift av prosjektet etter prosjektets slutt. De roset 
prosjektet og viktigheten av den jobben vi gjør for kommunen. De kunne ikke bidra til 
å videreføre prosjektet med begrunnelse i innskjæringer i kommunen etter utgiftene 
ved Troms Kraft- situasjonen.

Hovedtiltak 4: DELTAKER/ BRUKERMEDVIRKNING
Deltakerne har stor innflytelse på det boligsosiale prosjektet, og på individuell etablering og 
oppfølging i bolig.

 Deltakerne tok selv ansvar i prosessen med å skape et hjem, noe de fikk et 
eierforhold til. Det har vært viktig å legge til rette for at deltakerne skal finne sin 
personlige stil uten for mye inngripen fra ”profesjonelle”. Deltakerne har hatt mulighet 
til å utvikle eierskap til egen bolig, gjennom å delta på visninger, ønske hvor 
geografisk plassering av boligen er, innrede, handle egne møbler og finne egen 
personlig stil. 

Prosjektleder skal sikre bruker/deltakermedvirkning underveis i prosjektet. Deltakerne skal ha 
reell innflytelse på prosjektet gjennom at deltakere er representert i prosjektgruppa og 
styringsgruppa. Det skal legges til rette for erfaringsutveksling både på system og 
individnivå.

 Prosjektleder har sikret bruker/deltakermedvirkning underveis i prosjektet. Frivillig 
medarbeider som er deltaker på Huset deltar i styringsgruppa og i prosjektgruppa. 

 Alle deltakerne hadde også i 2012 en egen individuell oppfølgingsavtale som tar 
utgangspunkt i hver enkelt sine oppfølgingsbehov, hovedmål og delmål ved 
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oppfølgingen. Her er den enkelte deltaker selv ansvarlig sammen med 
prosjektarbeider for hvert delmål/ tiltak. Planen har vært justert og evaluert underveis.

 Deltakermedvirkning viser seg også gjennom eget engasjement ved Individuell plan 
og økonomisikring. De har selv søkt om økonomiske støtteordninger gjennom 
veiledning, læring gjennom erfaring. De har ordnet med autotrekk i bank til husleie, 
meldt flytting og ordnet med praktiske oppgaver selv, gjennom veiledning fra 
prosjektet. De har også tatt kontakt med Gatejuristen hvor de selv har vært aktivt 
deltakende i arbeidet for å få orden på gjeld og nedbetalingsordninger. 

 Gjennom å mobilisere eget sosialt nettverk, bearbeide brutte relasjoner hvis ønskelig 
og veiledning rundt prosessen med nettverksbygging er fokuset på deltakers 
premisser. Deltakerne har vært med på å planlegge egne nettverksmøter. De tok selv
regien etter hvert, noe som førte til at deltakerne var aktivt medvirkende i sin 
oppfølgingsprosess.

 Deltakerne har også selv tatt kontakt med AA/ NA hvor noen deltar, samt et par av 
deltakerne har laget avtaler om oppfølgingsdager ved rusinstitusjonene. 

 3 av prosjektdeltakerne har fått arbeidspraksis gjennom NAV, hvor de har vært med 
på å renovere det nye huset til oppfølgingssenteret. De har fått ansvar for 
arbeidsoppgaver med veiledning. 

 4 av de nye deltakerne i 2012  har blitt rekruttert til TAFU, hvor de også har blitt 
deltakere. Sammen har prosjektene bidratt til mer helhetlig tilbud, med sysselsetting 
og oppfølging.

 Deltakermedvirking har gjennom hele prosjekttiden vært viktig for innflytelse på 
prosjektets utvikling, med fokus på den enkeltes individuelle oppfølgingsbehov, men 
ikke minst på mestring og selvstendiggjøring. 

 Deltakerforum har vært gjennomført. Her har de fått delt erfaringer og kommet med 
ønsker for både individuell oppfølging og felles aktiviteter.

Hovedtiltak 5: FRIVILLIGE
Frivillige er en ressurs i det boligsosiale arbeidet.

 Vi har etablert en ordning hvor flere av deltakerne har frivillige/ fadder som følger opp 
med tanke på aktiviteter, sosial trening og sosialt nettverksarbeid.  Ikke alle 
deltakerne ønsket frivillige i sin oppfølging. I 2012 var det bare en av de nye 
deltakerne som ønsket og fikk en frivillig fadder. En annen ønsket det mot slutten av 
året, men da en frivillig uten brukerbakgrunn. Det var ved årsskiftet en kobling med 
en musiker som skulle spille gitar med deltakeren. 

 Utover dette har vi to frivillige som også er deltakere ved Huset oppfølgingssenter 
som både har rusbakgrunn og den ene med lang erfaring innen fagfeltet som 
sosionom. Deres ressurser inn i prosjektet er unikt. De har deltatt i samtaler og 
aktiviteter med deltakerne. Deres erfaringer har blant annet bidratt til å gi økt 
motivasjon for prosjektdeltakerne. Den ene frivillige/deltakeren ved Huset 
oppfølgingssenter har startet på lærerutdanning. Hun fikk også en 50% stilling ved 
prosjektet høsten 2012 for å følge opp deltakerne og avlaste prosjektleder som startet 
forprosjekt i ”Deltakere i eget liv”. 

 En annen frivillig deltaker ved Huset har bistått ved flytting og hjelp til å finne møbler 
ved etablering.

Hovedtiltak 6: INFORMASJONSSTRATEGI
Målgruppa for prosjektet og samarbeidspartnere har til enhver tid oppdatert informasjon om 
prosjektets innhold og framgang

 Målgruppa for prosjektet og samarbeidspartnere har fått oppdatert informasjon om 
prosjektets innhold og framgang. Styringsgruppe, prosjektgruppe, refleksjonsgruppe, 
Husets styre og Hovedkontoret ved Kirkens Sosialtjeneste har fått fortløpende 
informasjon. Husbanken, Fylkesmannen og kommunen har fått årsrapporter. 
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 Vi har også i 2012 formidlet erfaringer i ulike fora. Blant annet har vi holdt foredrag i 
Tromsø kommune ved Sosialmedisinsk senter, ved Erfaringskonferanse for Bo for 
livet i Oslo, ved Boligseminar i Kirkens Sosialtjeneste og ved Kriminalomsorgen. 

 Huset oppfølgingssenters  brosjyre, med utfyllende informasjon om prosjektet, har vi 
sendt rundt til samarbeidspartnere.

 Vi har hatt tett samarbeid med Kriminalomsorgen/ Friomsorgen vedrørende prosjekt 
TAFU, Tilbakeføring gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning. Vi deltar der i 
referansegruppen, vi har en samarbeidsavtale hvor vi blant annet bidrar inn med bolig 
til deltakerne, samarbeid rundt fritidsaktiviteter, mens TAFU bidrar med 
arbeidsmarkedsveiledning og sysselsetting. 

 Vi har også hatt et tett samarbeid med Tromsø fengsel, hvor spesielt 
Tilbakeføringskoordinator har hatt en sentral rolle i samhandlingen. 

 Vi har høsten 2012 startet en ekstern evaluering av prosjektet. Deltakere, 
samarbeidspartnere og prosjektleder er blitt intervjuet. Evalueringen er ferdig på 
nyåret i 2013. Den vil legges ut på vår hjemmeside og sendes til samarbeidspartnere 
etc.

 Sluttrapport skrives og sendes til tilskuddsgivere, samarbeidspartnere og vil benyttes 
videre i arbeidet med videreføring inn mot Tromsø kommune.

 Ved Huset oppfølgingssenter har vi ofte hatt besøk av studenter, samarbeidspartnere 
og andre interesserte som har fått grundig informasjon om vårt arbeid. 

OPPSUMMERING/ AVSLUTNING
Mot slutten av året og ved prosjektslutt oppsummerer vi at prosjektet har bidratt til en viktig 
del av oppfølgingen av vår målgruppe. Vi har ofte fått tilbakemeldinger som ” uten prosjektet 
vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag” og ”å få hjelp til å knytte kontakt med nettverket har 
vært helt avgjørende for at jeg lever et verdifylt liv i dag”. Vi er ikke i tvil om at tett oppfølging, 
med fokus på sosialt nettverk og samarbeid med øvrig hjelpeapparat er avgjørende for at 
prosjektets målgruppe skal etablere et rusfritt verdig liv. Relasjonen mellom prosjektet og 
deltakerne over tid styrkes, samt med øvrig profesjonelt og privat nettverk. Å bygge opp et liv 
igjen etter år med rus, kriminalitet og bostedsløshet krever tid og trygge relasjoner. Det unike 
med prosjektet har nettopp vært det, trygg og stabil relasjon over tid, med fleksibilitet og 
muligheter som øvrig hjelpeapparat ikke kan tilby. 

Vi ser overføringsverdien ved at andre prosjekter og tiltak fokuserer mer på sosialt 
nettverksarbeid etter å ha blitt kjent med våre metoder. Vi får ofte tilbakemeldinger fra 
samarbeidspartnere på at nettopp det arbeidet vi gjør er hva de tror skal til for å lykkes, 
spesielt med tanke på mobilisering av sosialt nettverk. Pårørende og deltakerne sier at de 
setter stor pris på inkludering av familie og venner. Vi ser at virkningen av å styrke relasjoner 
har en uvurderlig verdi, pårørende får bedre forståelse av situasjonen og deltakerne blir 
tryggere ved at å erfare at de ikke er alene. 

Ettersom vi ikke fikk til en videreføring gjennom kommunen søkte vi midler fra 
Helsedirektoratet og Exstrastiftelsen. Fra førstnevnte fikk vi midler til Styrking av 
samhandling, til forprosjekt høsten 2012. Vi vil her videreføre våre gode erfaringer fra 
prosjektet, med fokus på samhandlingsmodell med mer konkrete samhandlingsavtaler og 
rollefordeling, samt fokus på sosialt nettverksarbeid, oppfølging og bolig.
I prosessen med avvikling av prosjektet og igangsettelse av forprosjekt i Deltakere i eget liv, 
har vi hatt en tett dialog med Sosialmedisinsk senter som også gjennomgår omorganisering. 
De etablerer en ettervernsgruppe, noe som muliggjør at vårt samarbeid kan bli tettere og mer 
fleksibelt. Her har vi gått sammen og planlagt et mer konkret samhandlingsforløp videre. 

Vi er i kontakt med kommunen for avtaler om informasjonsflyt og konkret planlegging om 
implementering med Byrådet og helse- og omsorgskomiteen. Arbeidet med å etablere en 
økonomisk ansvarsfordeling sammen med kommunen tar tid, lengre enn et prosjekts virketid. 
Gjennom 2 prosjekter har vi opparbeidet oss en sterk plattform med svært gode resultater. 
Evalueringen og sluttrapporten vil vise verdien av prosjektets tilbud, dette vil vi bruke videre 
inn mot kommunen. 
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Vi ser positivt på mulighetene om å kunne tilby våre tjenester i tråd med 
Samhandlingsreformen, hvor frivillige og ideelle organisasjoners bidrag skal inkluderes. 

Økonomi:
Revisor- attestert regnskap ettersendes. 

Veronika Hole
Prosjektleder Bo for livet, avd. Huset
Kirkens Sosialtjeneste
Tromsø, 15.03.2013
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Evaluering av prosjektet ”Bo for livet” – Huset oppfølgingssenter i Tromsø

Prosjektperiode 2010-2012
Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Troms, Husbanken region Hammerfest,

Tromsø kommune og Kirkens Sosialtjeneste

Noe mer enn bare å skaffe tak over hodet 

En kvalitativ studie

Chatrine Markhus
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Forord

Denne evalueringen av Prosjekt ”Bo for livet” er gjort på oppdrag av Kirkens Sosialtjeneste 

og Husbanken region Hammerfest. Evalueringen er gjort i perioden oktober 2012 til januar 

2013. 

Prosjektet handler i korte trekk om å bidra til at de med en rusbakgrunn har en egnet og varig 

bosituasjon, og at de beholder boligen gjennom et differensiert oppfølgingstilbud med særlig 

fokus på sosialt nettverk. Huset oppfølgingssenter er ett av 9 oppfølgingssenter som Kirkens 

Sosialtjeneste har på landsbasis. Evalueringen har funnet sted i avslutningen av 

prosjektperioden. Den har ikke som formål å forhåndsvurdere konkrete forslag for en 

eventuell videreføring av prosjektet eller nye tiltak, men heller sette fokus på erfaringer som 

er gjort på godt og vondt. Evalueringen er derfor å anse som en sluttevaluering.  

Evalueringen bygger på kvalitative data og omfatter deltakernes, ansattes og 

samarbeidspartneres erfaringer med prosjektet. Det er også lagt vekt på å få frem hva slags 

oppfølging prosjektet gir til sine deltakere og hvordan prosjektleder følger opp den enkelte. 

Målsettingen for evalueringen har vært å samle erfaringene som er gjort og gi denne 

informasjonen tilbake til prosjektleder og Huset. Disse erfaringene kan også være nyttig for 

eventuelt andre tilsvarende prosjekter.   

Vi vil benytte anledningen til å takke deltakere, ansatte ved Huset og de ulike 

samarbeidspartnerne som har stilt opp og delt sine erfaringer og gode refleksjoner med oss. 

En spesiell takk til en av deltakerne i prosjekt ”Bo for livet” som har tatt bildet som er på 

forsiden.    

Tromsø februar 2013

Chatrine Markhus
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Sammendrag

Kirkens Sosialtjeneste ved Huset oppfølgingssenter i Tromsø har satt i gang et prosjekt for å 

bidra til at de med en rusbakgrunn har en egnet og varig bosituasjon. Prosjektet blir kalt ”Bo 

for livet”. Målet er at deltakerne i prosjektet skal beholde boligen gjennom et differensiert 

oppfølgingstilbud med særlig fokus på sosialt nettverksarbeid. Prosjektet konsentrerer seg om 

å følge opp personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet etter 

rusbehandling eller soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin bosituasjon. 

Hensikten med evalueringen har vært å finne ut hvilke erfaringer og resultater prosjektet har 

gitt for deltakere, ansatte og samarbeidende instanser.

Evalueringen tar utgangspunkt i innholdet i oppfølgingen som deltakerne får ved å være med i 

prosjektet. Målet har vært å samle de erfaringer som er gjort og få frem hvilken betydning 

prosjektet har hatt for den enkelte. Evalueringen er gjort i slutten av prosjektperioden og er 

derfor å anse som en sluttevaluering. Metodisk er det brukt dybdeintervju.

Prosjektets fortrinn kan kort oppsummeres som:

 Deltakeren opplever å bli møtt med respekt og ser de ansatte som ressurspersoner.

 Positivt at det boligsosiale prosjektet er knyttet til et oppfølgingssenter.

 Et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

 Kan stille krav om rusfrihet for at deltakerne skal få beholde boligen.

 Prosjektleders kompetanse på sosialt nettverksarbeid og tiden som blir brukt på å 

jobbe aktivt med dette.

 Få deltakere som får tett oppfølging.

Utfordringer for prosjektet:

 Gjøre seg mer synlig på individ – og systemnivå. 

 Individuell plan er lite brukt. Hvordan sikre at deltakerne får det de har krav på?

 Frivillige er brukt i prosjektet, men bør det tenkes mer gjennom hvordan man ønsker å 

bruke de frivillige og hvilken funksjon de skal ha?

 Mye av arbeidsmetoden som blir brukt i prosjektet kan overføres til andre deler av 

hjelpeapparatet.
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Det er vanskelig ut fra en sluttevaluering som dette å si noe om langtidseffekten av prosjektet. 

Sannsynligheten for at deltakerne skal kunne mestre hverdagen med oppfølging fra 

hjelpeapparatet vil være større enn om man ikke hadde hatt dette tilbudet.  
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Innledning

Kirkens Sosialtjeneste ved Huset Oppfølgingssenter i Tromsø har satt i gang et prosjekt for å 

se på hvordan de kan muliggjøre at de med en rusbakgrunn, som kommer fra fengsel eller 

rusbehandling, får en varig og egnet bolig gjennom det private boligmarkedet. For å unngå 

isolasjon og ensomhet har prosjektet fokus på hvordan bruke relasjoner og sosialt 

nettverksarbeid som metode i boligsosialt arbeid. Prosjektet er et samarbeid mellom 

Husbanken region Hammerfest, Fylkesmannen i Troms, Tromsø kommune og Kirkens 

Sosialtjeneste avd. Huset. Prosjektet blir kalt ”Bo for livet” og hadde oppstart i 2010 og er en 

videreføring av prosjekt ”Gode Naboer” (2007-2009). Kirkens sosialtjeneste og Husbanken 

ønsker å evaluere prosjektet for å finne ut hvilke erfaringer prosjektet har gitt for deltakerne 

og samarbeidende instanser.   

Målsettingen med prosjektet har blant annet vært å forsøke å forebygge rus og utkastelse ved 

å gi et differensiert oppfølgingstilbud med særlig fokus på sosialt nettverksarbeid. Gjennom å 

motarbeide ensomhet, mobilisere det private sosiale nettverket har prosjektet troen på at det 

igjen vil forebygge rus og utkastelse. Prosjektet vektlegger også deltaker/brukermedvirkning, 

frivillighet og et godt system for samarbeid med ulike instanser. 

Målgruppen for prosjektet er personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet 

etter rusbehandling eller soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin 

boligsituasjon. Evalueringen vil ha fokus på deltakernes og samarbeidspartnernes erfaringer. 

Kan slike prosjekt som dette være med på å skape endringer som påvirker deltakernes 

muligheter til å ha et meningsfullt liv?

Huset oppfølgingssenter og prosjekt ”Bo for livet”

Huset oppfølgingssenter, Tromsø, er ett av 9 oppfølgingssenter som Kirkens Sosialtjeneste 

har på landsbasis. ”Det finnes alltid muligheter” – det er visjonen som alle i Kirkens 

Sosialtjeneste strekker seg etter til enhver tid. Det er også valgt fire kjerneverdier som skal 

prege alt som skjer i organisasjonen: Respekt, kompetanse, dristighet og håp. Både visjon og 

kjerneverdiene er uttrykk for et positivt menneskesyn og tro på at det er mulig å få til 

endringer, og ligger til grunn for all tenking, også innenfor det boligsosiale feltet i 

organisasjonen.  

Arbeidet i Kirkens Sosialtjeneste preges av tenkning der det arbeides med ”hele mennesket”. I 

oppfølgingsseksjonen gir dette seg uttrykk gjennom å fokusere på helhetlig oppfølging av 
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deltakerne med bakgrunn i rus og/eller kriminalitet. Da fokuseres det på seks livsområder: 

Bolig/fritid, arbeid/utdanning, sosialt nettverk/fungering, økonomi, psykisk og fysisk helse, 

verdier/tro. Kirkens Sosialtjeneste er en organisasjon som er forankret i Den Norske Kirke. 

Deltakerne kan fritt tro på hva de vil og Huset stiller ingen krav til den enkelte om at de må 

være kristne.   

Husets tilbud representerer et supplement til det offentlige sitt bidrag innen ettervern og 

rehabilitering. Prosjekt ”Bo for livet” er et målrettet arbeid mot en spesifikk målgruppe og 

tilbudet er av frivillig karakter. Tjenestemottakerne i prosjektet blir betegnet som ”deltakere” 

istedenfor ”brukere” eller beboere, ettersom denne gruppen ikke er passive mottakere av 

tjenester. Deltakerne må være motiverte og ha et ønske om å leve et rusfritt liv. Det er tatt 

utgangspunkt i at en deltaker skal være med i hele prosessen rundt etablering og oppfølging i 

bolig: han/hun skal være deltaker i eget liv. 

Prosjektet ønsker å støtte den enkelte deltaker til å etablere seg i en egnet bolig og til å 

beholde denne. Ulfrstad (2011) forklarer i sin bok om boligsosialt (sam)arbeid noe om 

utfordringen fra institusjon/fengsel til livet etterpå:

”Å gå inn og ut av et institusjonsliv er brudd. Brudd representerer alltid tap, enten det gjelder 

rusmidler, nettverk, et ordnet og trygt institusjonsliv eller noe annet. Det store spørsmålet er 

hva du vinner isteden. For mange vil kanskje det enkleste og tryggeste være å falle tilbake til 

livet før institusjonsopphold” (Ulfrstad, 2011, s. 11).  

Det er dette prosjekt ”Bo for livet” ønsker å forhindre. Livet uten rus må erstattes med et liv 

med mening der man har mulighet til å gjøre noe som gir mestring gjennom arbeid/aktivitet 

og positive sosiale relasjoner som gir økt følelse av egenverd. Det er viktig med gode 

overganger mellom institusjoner og egen bolig. Mange av dem som er i denne fasen trenger 

hjelp i prosessen på vei til en varig og stabil bosituasjon. Dersom man ikke har en egnet bolig 

kan det være med på å vanskeliggjøre det å holde seg borte fra rus og kriminalitet. For mange 

er det ikke vanskelig å bli rusfri, det er det å leve et rusfritt liv som er utfordringen.

Som deltaker i prosjekt ”Bo for livet” kan man benytte seg av de tilbud som Huset har. Huset 

ønsker å være et trygt sted der det er godt å være. Der kan deltakerne slå av en prat med en av 

de ansatte eller treffe andre personer som er i liknende situasjoner som dem selv. 

Oppfølgingssentret er opptatt av deltakermedvirkning. Det som skjer på Huset er ofte foreslått 

av deltakere, planlagt med deltakere og gjennomført av og med deltakere. Aktiviteter som er 



39

mulig å være med på er sport, inneaktiviteter, dra på kino, teater, konserter og turer. Noen av 

deltakeren i prosjekt ”Bo for livet” har blant annet vært med på fotballtur til England, 

deltakerkonferanse i Oslo, tur til Målselv Fjellandsby etc. 

Prosjektet har fulgt opp 12 deltakere totalt. 6 av disse har avsluttet sin deltakelse, mens 6 

personer fortsatt er deltakere. 

Teoretisk utgangspunkt 

Hensikten med dette kapittelet er å gi noen overordnende teoretiske perspektiver på 

bostedsløshet, arbeid med booppfølging og sosialt nettverksarbeid. Slik søkes å gi en 

forståelsesramme både for virksomheten i ”Bo for livet”, men også for denne evalueringens 

perspektiv. 

Bostedsløshet og rusavhengighet

Bostedsløshet kan defineres på flere vis, men Dyb og Johannessen (2009) beskriver i sin 

kartlegging en bostedsløs som en person som ikke disponerer eid eller leid bolig, og som 

enten ikke har et oppholdssted for kommende natt, eller er henvist til tilfeldige og/eller 

midlertidige boalternativer. Man defineres også som bostedsløs om man oppholder seg på 

institusjon, i fengsel eller lignende, og ikke har en bolig ved utskrivelse, dersom utskrivelse 

ligger mindre enn to måneder fram i tid.     

I følge den siste kartleggingen av bostedsløse er det 6200 bostedsløse i Norge. Av disse er 59 

prosent avhengige av rusmidler (Johannessen/Dyb, 2009, s. 128). Denne andelen har vært 

relativt stabil over tid. Vi ser altså at koblingen mellom rusavhengighet og bostedsløshet er 

sterk. Når det gjelder utkastelse fra bolig er tolkningen fra kartleggingen at rusavhengighet i 

seg selv ikke fører til utkastelse, men at utkastelsen er knyttet til skadeverk, uro og konflikter, 

ubetalt husleie eller boliglån og bortfall av inntekt. Disse situasjonene kan imidlertid være, og 

er ofte, knyttet til rusmisbruk. ”En god boligsituasjon har betydning for rusmiddelavhengiges 

mulighet til bedre helse og et verdig liv, og for tidligere domfeltes sjanse til å leve et liv 

utenfor kriminalitet” (NOU, 2011, s. 15).  For de som ønsker seg ut av rusavhengighet er en 

god og trygg bolig helt essensielt. Det fremheves også at en god bosituasjon har betydning for 

en vellykket rehabilitering etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten. 
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For å skaffe en god bosituasjon har mange i denne gruppen behov for oppfølging i form av 

boligsosialt arbeid. ”Boligsosialt arbeid er å bistå individene i å erverve ressurser og 

redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan skaffe og opprettholde en god 

bolig og en god bosituasjon.” (Ulfrstad, 2011, s. 21). I de tilfeller hvor det dreier seg om et 

komplekst sett av vanskeligheter, forutsetter boligsosialt arbeid innsats fra flere faggrupper.  

Hva vil det egentlig si å være bostedsløs i vårt samfunn? I Norge har vi svært høy 

boligkvalitet og en av de høyeste levestandardene i verden. Bostedsløshet vil da som regel 

oppleves som stigmatiserende. Du står ikke bare utenfor boligen, men også langt på vei 

utenfor samfunnet og befinner deg da i en marginalisert posisjon.  

Ulfrstad (2011) skriver at det i det boligsosiale arbeidet er svært sjelden at noen ikke ønsker 

bolig hvis de får tilbud om det. Imidlertid kreves det ofte mye oppfølging og opplæring og en 

sterk motivasjon fra den enkelte for at boforholdet skal kunne fungere. Det er spesielt viktig å 

bistå den enkelte med oppfølging siden vedkommende skal inn i en ny identitet, etablere nye 

sosiale fellesskap og la seg begrense av krav og regler i A4-format. Å få tildelt en bolig er 

ikke det samme som å få tildelt et hjem. 

Sosialt nettverksarbeid

Ensomheten kan være en stor utfordring for mange som prøver å leve i et stabilt rusfritt liv. 

”Ensomheten er kanskje et av rehabiliteringens eller normaliseringens viktigste hindre. 

Boligen må inngå i en meningsfull tilværelse der beboeren kan etablere et nettverk og skaffe 

arbeid, utdannelse eller være med på andre aktiviteter” (Ulfrstad, 2011, s. 101). I følge 

Furuholmen og Andresen (2007) er ensomhet den mest truende tilstanden for personer i 

rehabilitering. De som ikke klarer å bryte ut av ensomheten, faller ofte tilbake i misbruk. Med 

andre ord kan mangel på sosialt nettverk føre til at man ikke klarer å holde seg rusfri. 

Fyrand (2005) skriver at det sosiale nettverket kan fungere som et sosialt støttesystem. 

Nettverket kan bidra med ressurser slik at vi kan mestre livets utfordringer. Det sies at det er 

lettere å komme seg gjennom kriser i livet dersom en har noen å dele dem med. Gjennom å 

motarbeide ensomhet, mobilisere det private nettverket har prosjektet troen på at det igjen vil 

forebygge rus og utkastelse. 

Oppfølgingen rundt bosituasjonen handler mye om hvordan folk lever sine liv i boligene. 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) sier at når du har fått en bolig handler det om 

”å fylle et hjem med et liv”, her er det sosiale nettverksarbeidet grunnleggende. Vi mennesker 
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har behov for et fellesskap og tilhørighet. Relasjoner i det sosiale nettverket kan være med på 

å dekke disse behovene. 

I tillegg til å ha et sted å bo er også jobb eller faste aktiviteter på dagtid sentralt for at 

rusavhengige og tidligere rusavhengige skal komme inn i et nytt miljø. Dagene må fylles av 

noe annet enn rusen, og aktivitet gir dagliglivet struktur. Aktivitet og jobb handler ikke bare 

om å kunne tjene penger, det handler like mye om verdien av å bli sett av noen utenfor 

rusmiljøet, om sosial støtte og livsinnhold (Stoltenbergutvalget, 2010, s. 31).  

Metode

Evalueringen har funnet sted i slutten av prosjektperioden. Den har ikke som formål å 

forhåndsvurdere konkrete forslag for en eventuell videreføring av prosjektet eller nye tiltak, 

men heller gi et innblikk i hvordan deltakere, ansatte og samarbeidspartnere vurderer 

prosjektet. Evalueringen er derfor å anse som en sluttevaluering. Det har vært forsøkt å gjøre 

en evaluering av erfaringer slik de kommer til uttrykk i informantenes uttalelser. 

Empirien som er brukt i evalueringen ble skaffet til veie ved hjelp av to innfallsvinkler. Den 

første bestod av gjennomgang av tilgjengelige dokumenter og skriftlig materiale om 

prosjektet. Det dreier seg her om sentrale dokumenter som årsrapporter og ulike dokumenter 

som beskriver ideologi, praksis og metodikk. Den andre bestod av dybdeintervju med 

deltakerne, ansatte og de ulike samarbeidspartnerne knyttet til prosjektet. Det er i denne 

evalueringen vektlagt å få tilgang til de involvertes erfaringer med prosjektet.  

Det benyttet en kvalitativ tilnærming i datainnsamlingen, der siktemålet har vært å få frem 

beskrivelser og vurderinger av prosjektets kvaliteter heller enn kvantitative mål på 

virksomheten. Siden fenomenet er subjektiv kunnskap og vurderinger, mener vi den 

kvalitative metoden er mest adekvat. Denne metoden gjør det mulig å få en utdypning av 

eventuelle begreper og opplysninger som kan være aktuell å få i forhold til egen oppfatning 

av de svarene som gis. Under intervjuene ble det benyttet en delvis strukturert tilnærming, 

som vil si at de temaene det ble spurt om var fastlagt på forhånd, men rekkefølgen av temaene 

ble bestemt underveis. En kvalitativ tilnærming er preget av fleksibilitet og på den måten kan 

man følge informantenes fortelling (Thagaard, 2009). 

Utvalg og framgangsmåte
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Denne evalueringen har hatt som formål å få frem deltakernes og samarbeidspartnernes 

erfaringer med prosjektet, og disse har derfor blitt identifisert som informanter. 9 av totalt 12 

deltakere har vært intervjuet. 3 av disse har avsluttet sin deltakelse i prosjektet. Det var 

ønskelig å intervjue alle 12 deltakerne og det har vært forsøkt å få til det, men det har ikke latt 

seg gjøre av ulike årsaker. Det har vært intervjuet 8 personer fra ulike samarbeidende 

instanser, samt at det vært gjennomført samtaler med prosjektleder og 2 ansatte på Huset.

I forkant av hvert intervju fikk informantene utlevert et samtykkeskjema som de skrev under 

på. Samtlige ble informert om at de på hvilket som helst tidspunkt kunne trekke seg som 

informant uten å måtte begrunne det nærmere. Videre ble det gitt informasjon om 

taushetsplikten og anonymisering av deres opplysinger i evalueringen. I tillegg ble det 

presisert at alt av materiale ville bli slettet etter at evalueringen er ferdig.

Det ble utformet en intervjuguide som ble brukt under intervjuene. Denne ble ikke gitt til 

informantene på forhånd, da det kunne påvirket de svarene de ga. Informantene var informert 

på forhånd om at det ville bli benyttet båndopptaker under intervjuene. Den ble benyttet under 

noen intervju, mens andre intervju ble skrevet ned for hånd. Dette var en vurdering som ble 

tatt underveis, noen ønsket ikke at båndopptaker skulle bli brukt. Det som ble notert ned 

under intervjuene ble skrevet delvis ordrett og delvis som stikkord. Intervjuene ble 

transkribert umiddelbart etter intervjuet. Intervjuene varte mellom 15 minutter og 1 time. 

Den informasjonen som kom fra informantene anses som å være relevant. Informasjonen de 

ga gjorde rede for deres kunnskaper og erfaringer med prosjektet. I den grad det er klart å 

stille gode nok spørsmål, vil vi si at den informasjon som ble gitt var god og absolutt relevant 

for evalueringen. Det har vært forsøkt å formidle informantenes erfaringer gjennom direkte 

sitater og gjengivelse av det de har fortalt. Imidlertid kan utvalget av informanter ha en 

svakhet ved at man kommer i kontakt med deltakere som kan føle en spesiell lojalitet til 

prosjektleder/prosjektet eller som er redd for sanksjoner ved å uttale seg negativt. 

Deltakere og innhold i prosjekt ”Bo for livet”

Målgruppen for prosjektet er personer som er bostedsløse, som ønsker å opprettholde rusfrihet 

etter rusbehandling eller soning, og som ønsker gode og trygge rammer rundt sin 

boligsituasjon. Fokuset retter seg mot hvordan bruke relasjoner og sosialt nettverksarbeid som 
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metode i boligsosialt arbeid. Årsaken til dette fokuset er at behovet for å unngå isolasjon og 

ensomhet har vist seg å være større enn behovet for å lære seg å bo i form av husarbeid, 

matlaging, hygienetiltak etc.  

Tabell 1: Oversikt over deltakere og vurderte kandidater i prosjekt ”Bo for livet”

Status Antall deltakere

Deltakere som fremdeles er med i prosjektet 6

Deltakere som har avsluttet deltakelse i 

prosjektet

6

Vurderte kandidater 10

Andre innsøkende 65

Til sammen 87

Vurderte kandidater er personer som prosjektleder har hatt samtaler og intervju med for å 

kartlegge/vurdere om de er aktuelle, men som ikke ble deltakere i prosjektet av ulike årsaker. 

Det kan for eksempel være på grunn av at motivasjonen til vedkommende endret seg 

underveis. Enkelte av disse har prosjektleder kun hatt en samtale med, mens andre har det 

vært flere samtaler med, ordnet bolig til og oppfølgingsavtale har vært skrevet, men før 

innflytting har kontakten blitt avsluttet. Andre innsøkende er personer som prosjektleder har 

blitt forespurt om å vurdere, men som har vist seg og ikke være aktuell allerede før et intervju 

har vært gjennomført. Det kan være på grunn av at vedkommende ikke har vært i målgruppen 

eller at prosjektet ikke har hatt kapasitet til å ta i mot flere. 

Prosjektleder har fortsatt kontakt med 5 av de 6 som avsluttet prosjektdeltakelsen. Kontakten 

består av besøk på Huset, deltakelse i ansvarsgrupper, telefonsamtaler, mail og treff på kafè 

og lignende. For noen ble deltakelsen avsluttet på grunn av tilbakefall til rus, mens andre har 

flyttet ut av kommunen eller av andre årsaker.

Mot slutten av prosjektperioden er det 6 personer som er i hus og får oppfølging fra 

prosjektet. 3 deltakere leier kommunal bolig og 3 deltakere leier privat bolig. Alle har fått 

hjelp til å søke bolig gjennom annonsering og visning på det private markedet, samt i 

kommunal bolig. Prosjektet har et godt samarbeid med boligkontoret hvor de har en gjensidig 

boavtale om oppfølging av prosjektet. Dette innebærer at dersom deltakeren får tildelt bolig 

har de en prøvetid på 6 mnd hvor de kan miste leieforholdet dersom de bryter oppfølgingen 

fra prosjektet.



44

Årsaken til at prosjektet har valgt å søke bolig også gjennom kommunen er at det private 

leiemarkedet har endret seg underveis i prosjektperioden. I starten av prosjektet var 

valgfriheten større for å finne den boligen deltakerne ville ha i forhold til beliggenhet og pris. 

Det har vist seg å ta tid å finne bolig og i tillegg har husleieprisene økt svært mye og dermed 

blitt uoverkommelig for målgruppen. Hos flere av deltakerne har det vært søkt bolig på det 

kommunale – og private markedet parallelt for å sikre dem bolig. 

For de som leier på det private markedet inngår prosjektet avtale med utleier og leietaker. Det 

lages et vedlegg til leiekontrakten, en boavtale, som forplikter partene til å samarbeid dersom 

problemer oppstår ved for eksempel rus, ubetalte husleier osv. Når disse leieforholdene 

opprettes er det viktig å sørge for at deltakerne forstår at det ikke er prosjektet som leier ut 

boligen, det er den enkelte deltaker som skriver under på en husleiekontrakt sammen med en 

utleier.   

Fra prosjektets side har samlokalisering av deltakerne ikke vært ønskelig, men da dette likevel 

ble en realitet for 3 av dem sitter 2 av deltakerne igjen med følelse av at de fikk noe positivt ut 

av det. Selv om botilbudet viste seg å ikke være optimalt, da det var mye utskiftning blant de 

andre leietakerne og bråk, fikk deltakerne et nært naboforhold og de fant støtte i hverandre. 

Mot slutten av prosjektperioden satte prosjektleder i gang arbeidet med å finne nye boliger til 

disse to.

Prosjekt ”Bo for livet” har ut fra sin prosjektplan hatt et ønske om å kunne gi deltakerne 

informasjon om mulighet for kjøp av egen bolig etter privatleid bolig gjennom bruk av 

Husbankens støtteordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd. Dette har vist seg å ikke 

være aktuelt for noen av deltakerne. Mange har arbeidsavklaringspenger, som er en 

midlertidig ytelse, og det gjør at de har liten mulighet til å få lån i bank eller startlån fra 

Husbanken. Deltakerne har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å kjøpe bolig før de er mer trygg 

på sin egen livssituasjon og økonomi.  

Alle de 6 som er deltakere i prosjektet nå er i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV/TAFU. To 

av disse har arbeidspraksis ved det nye Huset hvor de driver renoveringsarbeid. En tredje 

deltaker startet etter jul etter avsluttet kurs gjennom NAV.   

Deltakelse og graden av oppfølging av hver enkelt deltaker har vært noe ulik. Når man velger 

å bli med i prosjektet utarbeides det en individuelt tilpasset oppfølgingsavtale. Den tar 
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utgangspunkt i deltakerens behov og ønsker. I avtalen settes det opp hva hovedmålet for 

oppfølgingen er og ulike delmål. Planen evalueres og endres underveis. Oppfølgingsavtalen 

kan være et utgangspunkt for utarbeidelse av individuell plan med koordinator som ofte er 

ruskonsulent ved Sosialmedisinsk Senter, eller som et vedlegg til en individuell plan.   

Begrepet oppfølging kan ha ulik betydning for mange. Noen vil kanskje spørre seg hva er 

oppfølging og hva vil det egentlig si å være deltaker i prosjekt ”Bo for livet”? Gjennom et 

case ønsker vi å synliggjøre hva som ligger i dette begrepet fra prosjektets side. Der kan vi 

lese om ”Håkon” og hvordan han får hjelp til den praktiske bosettingen. Det som beskrives i 

caset viser hvilken oppfølging deltakerne kan få i startfasen, alt etter hvilke behov hver enkelt 

har.    

”En ruskonsulent ved Sosialmedisinsk senter ringer og sier at de har en kandidat for 

prosjektet. Han er innlagt ved en rusklinikk hvor han har vært i 9 måneder. Ruskonsulenten 

forteller at han er svært motivert for å opprettholde rusfrihet, få kontakt igjen med familien 

sin, finne seg en god bolig, skaffe seg arbeid og ha noe å gå til. Vi har plass i prosjektet og tar 

dermed kontakt med Håkon. Vi blir enige om å møtes for en prat på Huset oppfølgingssenter. 

Vi forteller om tilbudet ved Huset og hva oppfølgingen i prosjektet innebærer. Håkon forteller 

om en rushistorie fra ungdomstiden, vanskelige oppvekstvilkår, gjentatte forsøk på å bli 

rusfri, brutte bånd med familie og venner. Han er lei av rustilværelsen og har bestemt seg for 

å leve et ”A 4- liv”. For Håkon er det uaktuelt å kjøpe egen bolig. Han har ikke fast inntekt, 

men AAP. Han ønsker å prøve seg ut, se om han takler livet som rusfri, finne seg ordinær 

jobb og stabilisere livet før han tør å kjøpe noe eget. 

Etter gjentatte samtaler og kartlegging av bolig- og oppfølgingsbehov blir vi enige om 

oppstart i prosjektet. Vi utarbeider en oppfølgingsplan, setter inn boligannonse i Nordlys og i

avisa iTromsø. Etter et par forsøk uten å få respons på annonseringen, får vi napp på et par 

leiligheter som vi går på visning på. Håkon gruer seg, er bekymret for hva han bør si og ikke 

si. Han ønsker å spille med åpne kort, si noe om livssituasjonen, men er redd for å bli avvist 

da. På den ene visningen er det fullt av folk, flere er sykepleiere og legestudenter. Håkon 

bestemmer seg for å trekke seg uten å si noe om seg selv, han ser at han kommer til kort. 

Neste visning er lagt opp slik at utleier møter en og en. Utleier har hatt 11 personer innom før 

vi kommer. Håkon og utleier får en god samtale, snakker om fiske og felles interesser. Utleier 

tar seg god tid og Håkon tør å fortelle om sin bakgrunn og framtidsønsker. Jeg forteller om 

vår vurdering av Håkons situasjon, om Huset oppfølgingssenter og Bo for livet med vår 

garanti for samarbeid dersom noe skulle oppstå av problemer. Utleier tar kontakt etter to 
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dager. Håkon hadde da gitt opp håpet om å få denne leiligheten, men fikk den fordi utleier 

satte pris på ærligheten og ønsket å være med på å gi han en sjanse. Vi feirer dette med en 

lunsj på cafè Sånn. Så går vi i gang med søknad om etableringsstønad, skisserer opp behov 

for innbo, skriver søknad om bostøtte, endrer post- og folkeregistrert adresse. Håkon gjør 

mesteparten av jobben selv, med prosjektleder som støtteperson/ veileder. 

Håkon får 9000 i etableringsstøtte. Dette skal holde til hvitevarer, møbler, gardiner, sengetøy 

og annet innbo. Han velger å kjøpe en ny billig vaskemaskin. Resten må kjøpes brukt. Håkon 

og prosjektleder går gjennom Facebooksiden ” Selges/ Byttes eller ønskes kjøpt” og Finn.no. 

Her finner han komfyr, kjøleskap, seng, sofa, tv, tv-bord og kommode til en overkommelig 

pris, samt noe gratis. Han har da igjen 500 kr som han bruker til å kjøpe kjøkkenredskaper, 

sengetøy og håndklær. Noe av dette kjøpes på Remiks gjenbruksbutikk og noe på Jysk. Håkon 

og prosjektleder handler, kjører lass med møbler og inventar. Håkon har selv bestemt hva 

han skulle kjøpe og hvordan han vil ha det i leiligheten sin, finne sin egen stil og slik få et 

eierskap til sitt nye hjem.”

Når den praktiske bosettingen er ferdig følger vi oppfølgingsavtalen. Her har Håkon skissert 

følgende oppfølgingsbehov:

Hovedmål for oppfølgingen er:

”Opprettholde rusfrihet”

Delmål for oppfølgingen er:

Delmål Tiltak Ansvarlig Gjennomføres 

innen

Dato for 

evaluering

Skaffe bolig Annonsere og gå 

på visning

Håkon og 

prosjektleder

1.oktober Gjennomført

Etablering Flytte inn, skrive 

søknad om 

etablering, 

bostøtte, etc

Håkon og 

prosjektleder

15.november Gjennomført

Fysisk helse Trening på 

Exolo + taek 

wondo

Håkon og ansatt 

ved Huset

Oppstart 

15.oktober

Psykisk helse Rusmestrings- Håkon og Oppstart 3. 
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samtaler og 

utforming av IP

ruskonsulent ved 

SMS 

oktober

Psykisk helse Ukentlige 

oppfølgings-

samtaler

Håkon og 

prosjektleder

kontinuerlig

Økonomi Få oversikt over 

gjeld

Håkon og 

Gatejuristen/ 

NAV

20.nov

Sosialt nettverk Kartlegge 

nettverket

Håkon og 

prosjektleder

1.september

Sosialt nettverk Planlegge og 

gjennomføre 

nettverksmøte

Håkon og 

prosjektleder

Første møte 15. 

september

Gjennomført

Arbeid Finne 

arbeidspraksis/ 

Arbeidsmarkeds-

veiledning

Håkon og TAFU 5.november

”Bo for livet” er et boligsosialt prosjekt, noe som innebærer at det er fokus på mer enn bare å 

finne bolig. Det å skaffe tak over hodet er en liten del av det og tiden etter etablering i bolig 

handler om å hjelpe den enkelte til å skape trivsel og mening i hverdagen. Livet består av mer 

enn bare bolig og deltakerne trenger ofte hjelp på mange områder. 

De ansatte på Huset forteller at det har vært bra for oppfølgingssenteret å ha prosjektet. 

Deltakerne i prosjektet har vært de ivrigste deltakerne på Huset. For de ansatte handler det om 

å ikke sykeliggjøre eller stakkarsliggjøre deltakerne, men heller stille spørsmål rundt hva de 

kan gjøre annerledes for å forandre seg selv og livet sitt. Det er viktig å ta seg tid til å spørre 

hvordan den enkelte har det for å vise at de blir sett og tatt på alvor. Ofte har deltakerne behov 

for å snakke om ting og få ut frustrasjoner, slik at mye av tiden blir brukt til å lytte til 

deltakerne. Huset er en plass hvor flere tørr å vise følelser og ikke minst er det en arena hvor 

det er akseptert, både på godt og vondt. 

De fleste deltakerne møter på ufordringer underveis, hvor for eksempel russug eller tilbakefall 

oppstår. De ansatte har da gått tett på den enkelte deltaker, enten i forkant av rus eller for å 

stoppe et tilbakefall. For noen har det vært tilstrekkelig å få ”luftet trykket” ved å dele tanker 
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om russug og frustrasjoner. For andre har det vært nødvendig med en reinnleggelse på 

institusjon for å forhindre rus. 

For de deltakerne som har hatt tilbakefall har de ansatte hatt samtaler, hjemmebesøk, satt opp 

planer for å forhindre videre rus, mobilisert det private nettverket og ansvarsgruppen. Slik har 

prosjektet og de ansatte på Huset vært med å forhindre rus og utkastelse for flere i prosjektet. 

For et par deltakere har det ikke vært tilstrekkelig med disse tiltakene for å forhindre rus. 

Oppfølgingen fra prosjektet har da blitt avsluttet, men de ansatte har sett til at deltakerne har 

andre i hjelpeapparatet som følger opp mens personen er i aktiv rus. Som nevnt tidligere har 

prosjektleder fortsatt kontakt med de fleste som har avsluttet deltakelsen, og noen av dem har 

blitt deltakere ved Huset oppfølgingssenter da de ble rusfrie igjen. I disse tilfellene har det vist 

seg at relasjonen var viktig videre, selv om oppfølgingen i boligen ble avsluttet. 

Prosjektet har stort fokus på tillitsbygging og relasjonsskaping. Noen av deltakerne kommer 

og går, og for de ansatte handler det om å ikke gi dem opp. Selv om deltakelsen avsluttets på 

grunn av rusing, er vedkommende velkommen tilbake på et senere tidspunkt dersom rusingen 

opphører. For mange starter den hardeste jobbingen når de kommer fra fengsel eller 

behandling, det er da de skal stå på egne ben. Noen i denne målgruppen har ubearbeidede 

traumer som gjør at de har vanskelig å slutte å ruse seg. I en rehabiliteringsfase er det da svært 

viktig at det finnes personer de kan knytte en trygg relasjon til og når den er sterk nok vil de 

kanskje ha et ønske om å fortelle om det de har opplevd. 

Prosjektleder og de ansatte på Huset går ikke inn med traumebehandling i slike saker, men 

forsøker å ivareta personen på en god måte. De gir informasjon om hvor vedkommende kan få 

hjelp og videreformidler informasjon til andre i hjelpeapparatet med kompetanse på området 

dersom det er ønskelig. Det nytter ikke med et hav av profesjonelle rundt seg dersom du ikke 

føler tillit til noen av dem. Derfor har prosjekt ”Bo for livet” et stort fokus på 

relasjonsbygging og de ansatte ønsker å kunne gi litt av seg selv i møte med deltakerne.

Tankegangen i prosjektet er å se på hvordan økt fokus på bruk av relasjoner og sosialt 

nettverksarbeid som metode i boligsosialt arbeid, kan være med på å unngå isolasjon og 

ensomhet. Gjennom et case ønsker vi å synliggjøre hva som skjer før, under og etter ett 

nettverksmøte. Vi følger ”Håkon” videre i hans rehabiliteringsprosess:

Etter å ha tegnet et nettverkskart over situasjonen i dag, i forskjellige kategorier som rusfrie 

venner, rusvenner, familie, profesjonelt nettverk etc, planlegger vi et nettverksmøte. Gjennom 
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kartleggingen fikk Håkon flere a-ha opplevelser. Han ble oppmerksom på at han har kontakt 

med flere i rusmiljøet som han ikke ønsker å ha der. Vi snakker om hvordan han kan skjerme 

seg fra disse personene. Han forteller at han blir kontaktet via facebook og på telefon, møter 

de på gata, osv. Samtalene handler om hvordan han selv tenker at han kan sette grenser, 

hvordan være tydelig overfor omgivelsene om at han har bestemt seg for å leve et rusfritt liv. 

Han blir også oppmerksom på hvem han har i nettverket som han ønsker å ha kontakt med, 

noen vil han ha mer kontakt med enn i dag. Vi snakker om hvordan han kan få mer kontakt, 

hva kan han konkret gjøre. Han kunne tenke seg å kontakte en venn og starte med å invitere 

han med på kino, da gjør de noe konkret sammen og det krever ikke så mye snakking og fokus 

ligger på filmen. Han får litt drahjelp fra Huset og får med seg et par kinobilletter. Samtalene 

videre handler om hvilke erfaringer han har gjort seg, hvordan var det å sette grenser eller å 

ta kontakt, osv..

Til nettverksmøtet ønsker Håkon å invitere sin søster og to venner. Dette er Håkons møte og 

vi har gått gjennom hvordan et møte kan se ut, hva Håkon skal si noe om og hva 

prosjektleders rolle blir under møtet. Ettersom det er første møtet starter prosjektleder med en 

kort presentasjonsrunde, så informeres det om Huset, prosjektet og om hva sosialt 

nettverksarbeid er. Håkon overtar og sier noe om hvorfor han ønsker å ha dette møtet, 

hvorfor nettopp de som er der er inviterte, hva han selv tenker om sin situasjon i dag og 

planer for framtiden. Vennene og søsteren sier noe om det de har hørt Håkon si og forteller 

hvordan de har opplevd tiden med rus, skuffelser og håp, og hva de tenker om situasjonen i 

dag. Søsteren sier at hun e bekymret for at det ikke skal gå bra denne gangen heller, noe som 

blir et tema videre. Vi snakker om hvordan leve med bekymring, hvordan bry seg uten å ta 

over ansvaret og hvordan opplever Håkon bekymringen. Han sier noe om at han selv også er 

redd for at han ikke skal klare å nå sine mål om rusfrihet og et godt liv. Underveis i møtet 

snakker de om hvordan de kan holde kontakten videre og lager noen planer. Vi avslutter med 

å si noe om hvordan hver enkelt har opplevd møtet og vi avtaler nytt møte. 

Etter møtet snakker vi om Håkons opplevelse av møtet. Han sier at det var tøft å høre hvordan 

søsteren, spesielt, hadde opplevd tiden med rus. Han visste ikke at det hadde preget livet 

hennes i så stor grad, han var lei seg for det og samtidig glad for at søsteren fortsatt ville 

følge han på veien. Han sier at han føler en stor lettelse etter møtet, at han var glad for at han 

gjennomførte det, gleder seg til neste møte og sier at han kjenner at hans motivasjon er 

styrket, han vet nå at han ikke er alene.
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Prosjektleder rapporterer å se svært positive resultater ved å bruke sosialt nettverksarbeid som 

metode. Deltakerne og nettverket har sammen fått styrket relasjonene gjennom møter med 

åpenhet og ærlige samtaler. Nettverket/pårørende har gitt tilbakemeldinger om at de setter stor 

pris på å bli involvert i deltakernes rehabilitering. Gjennom møtene har nettverket fått 

informasjon om pårørendetilbud i Tromsø, som flere nå benytter seg av. Tabubelagte temaer 

som rusmisbruk og medavhengighet har blitt satt ord på og dermed blitt lettere å gå videre 

med. 

For de som har hatt nettverksmøter ser prosjektleder et styrket samhold mellom deltakeren og 

nettverket. Ny tillit og håp for framtiden har blitt bygget opp. I tillegg til det sosiale 

nettverksarbeidet som fokuserer på deltakernes private nettverk finnes det allerede et rusfritt 

miljø ved Huset, Kvinnenettverket Cora og Herreklubben Hårek, med sosiale, kulturelle og 

fysiske aktiviteter. 

Fra prosjektets side har det vært ønskelig å kunne fokusere enda mer på nettverksarbeid. Dette 

har ikke vært mulig på grunn av flere ting. Noen har ikke ønsket å kartlegge, mens andre som 

har ønsket det har ikke prioritert å bruke tiden til det. Dette fordi mer pressende temaer har 

vært nødvendig å holde fokus på, for eksempel økonomi, boligsituasjon, gjeld etc. Videre er 

nettverksarbeid omfattende arbeid, det krever mye tid og ressurser. Prosessen med å bygge et 

sosialt nettverk er en lang prosess, både med bevisstgjøring, erkjennelse av situasjonen, 

planlegging og gjennomføring av intervensjoner som nettverksmøter eller andre treff. 

I prosjektet har det også vært sett på hvordan bruke frivillige som en ressurs i det boligsosiale 

arbeidet. Det har vært et par eksterne frivillige som har fulgt opp enkeltpersoner. Fire av 

deltakerne ved Huset har fungert som frivillige. Deltakerne i prosjektet har benyttet seg av 

disse i ulike grad. 

Som en konsekvens av prosjektets lokalisering ved Huset oppfølgingssenter, har prosjektleder 

ikke bare brukt tid på deltakerne i prosjektet, men også på andre deltakere på Huset. 

Deltakerne har tatt kontakt med prosjektleder for samtaler. Årsaken til det kan være at noen 

ønsker å snakke med en kvinnelig ansatt, da de to andre ansatte ved senteret er menn. I tillegg 

har prosjektleder en tidligere relasjon til noen av deltakerne fra da hun jobbet ved rusklinikk. 

Videre har prosjektleder bistått en deltaker ved Huset, samt dennes pårørende over en lengre 

periode hvor personen hadde et alvorlig tilbakefall til rus. Prosjektleder deltok da i 

ansvarsgrupper, hadde samtaler og møter. Tilbakemeldinger fra denne og dennes pårørende 
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var at prosjektlederes bistand og støtte har vært uvurderlig for at personen fikk den hjelpen 

videre i behandling og oppføling videre.  

For prosjektleder har det vært vanskelig underveis å ha tid og ressurser til å gjennomføre alle 

målsettinger i prosjektplanen. Prosjektet er sårbart siden det bare er en ansatt. I perioder har 

det vært utfordrende å sjonglere oppfølging av deltakere som er i forskjellige prosesser. Noen 

har hatt kriser hvor det har vært satt inn en ekstra innsats mens andre er i positive situasjoner 

som også der har hatt behov for å bli sett. I perioder har det vært nødvendig for leder å sette 

av tid til administrative oppgaver som rapportering, søknadsprosesser og prosjektutvikling. 

Dette har gått ut over oppfølging av deltakere. For leder har det da vært nyttig å ha gode 

samarbeidspartnere, frivillige og øvrige ansatte ved Huset som følger opp deltakere. Det 

samme gjelder ved fravær som sykdom, reiser og ferier. 

For øvrig har prosjektet hatt 1 årsverk, med prosjektleder i 100 % stilling. Fra oktober 2012 til 

desember 2012 har en deltaker på Huset jobbet i 0,50 % stilling i prosjektet. Prosjekt ”Bo for 

livet” er finansiert av Husbanken og Fylkesmannen i Troms.  

Samarbeid mellom Huset, Tromsø kommune, Kriminalomsorgen og 

Spesialisthelsetjenesten

Utgangspunktet for prosjekt ”Bo for livet” var at et godt boligsosialt arbeid forutsetter et godt 

samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner både på tiltaks – og individnivå. 

Gjennom ulike fora har prosjektet fått innspill på at det er viktig med godt samarbeid rundt 

den enkelte for å få til gode boligsosiale løsninger. Frivillige organisasjoner og kommuner har 

ulik type kompetanse og ressurser og trenger hverandre for å få til et godt boligsosialt arbeid. 

For eksempel kan frivillige organisasjoner bidra både til å etablere og følge opp i bolig, og 

kan spille på andre krefter enn kommunen ofte kan: det private engasjementet i samfunnet. De 

kjenner ofte deltakeren på en annen måte og har muligheten for å tilby mer helhetlig fokus der 

nettverk og aktiviteter står sentralt.

Samarbeidspartnere knyttet til ”Bo for livet”:

 Sosialmedisinsk Senter

 Boligkontoret, Tromsø kommune 

 Tilretteleggerne. Rus – og psykiatritjenesten, Tromsø kommune

 TAFU (Tilbakeføring gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning)

 Kriminalomsorgen (Friomsorgen/ Tromsø fengsel)
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 Spesialisthelsetjenesten. Rusklinikker og poliklinikk

 NAV

 WayBack Tromsø

 Brukebasen, Marborg

 Huset oppfølgingssenter

 Bo for livet, nasjonalt

 Samarbeidsprosjektet Kvinnenettverket Cora (Røde Kors, RIO, Marborg, Kirkens 

Sosialtjeneste og Kirkens Bymisjon) 

 Samarbeidsprosjektet Herreklubben Hårek (Kirkens Sosialtjeneste, Marborg, RIO, 

Røde Kors)

Samarbeidet har gått ut på oppfølging av deltakere som prosjektet har hatt felles med de ulike 

aktørene. Det er her snakk om ansvarsgruppemøter, rekruttering av aktuelle kandidater, 

overføring av deltakere fra fengsel og institusjon til prosjektet, reinnleggelse på institusjon av 

deltakere for å unngå tilbakefall til rus etc.

Prosjektleder var med i styringsgruppen til Kvinnenettverket Cora, har deltatt i 

refleksjonsgruppe ved Sosialmedisinsk Senter, referansegruppe for TAFU og prosjektgruppe 

til Bo for livet, sentralt. Prosjektet har hatt en egen styringsgruppe og en prosjektgruppe. To 

deltakere fra Huset har vært representert i prosjektgruppen og det har vært 2 møter i året. 

Deltakernes erfaringer med prosjektet

Som beskrevet innledningsvis er målgruppen for prosjektet bostedsløse som ønsker å 

opprettholde rusfrihet etter soning eller rusbehandling. Av de totalt 12 deltakerne kom 1 fra 

fengsel og 10 fra rusbehandling. Flere av disse har soningsbakgrunn fra tidligere. 1 deltaker 

kom fra LAR/Huset. Ulfrstad (2011) legger vekt på viktigheten av at boligsituasjonen og 

eventuell oppfølging i bolig times eller planlegges tidsmessig etter brukernes behov. I praksis 

vil det si at tiltakene må planlegges i tiden før vedkommende kommer ut fra fengsel eller 

institusjon. Det er derfor helt sentralt i prosjektet å sikre at deltakerne har en bolig når de 

kommer ut. 
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Deltakerne forteller at de er glade for at det finnes et tilbud som dette til de som ønsker å leve 

et liv uten rus og kriminalitet. For de som kom i fra fengsel eller institusjon var bekymringen 

stor for at de ville havne tilbake i samme livssituasjon som de var i da de dro inn til soning 

eller behandling. En av deltakerne beskriver prosjektet på denne måten: ”Det er jo ettervern 

det dem driv med. Oppfølging og ettervern som alle trenger og som alle burde få. Samtidig 

som alt er på mine premisser, og det er jo helt perfekt.” 

Prosjektet har blant annet hatt som målsetting å gi deltakerne en tidlig relasjon til ”Bo for 

livet” for å sikre gode overganger. Samtlige av deltakerne som kom fra institusjon/fengsel 

rapporterer at de fikk kontakt med prosjektleder senest 1 måned før utskrivelse/løslatelse. Å 

etablere en relasjon tidlig gjorde at de fleste følte det som trygt å besøke Huset første gang. 

Deltakelse i prosjektet har gjort at de har blitt kjent med de ansatte og de andre deltakerne på 

Huset. Relasjonen til de ansatte beskrives av samtlige som god. Enkelte setninger og ord går

igjen blant deltakerne når de beskriver de ansatte:

 Jeg føler at de bryr seg om meg.

 Oppriktig.

 Føler jeg blir sett.

 De ansatte er veldig tilstede.

 Ressurspersoner.   

Som nevnt i forrige kapittel er målsettingen at prosjektet skal se på hvordan de kan 

muliggjøre at deltakerne får en varig bolig gjennom det private boligmarkedet. Noen av 

deltakerne bor i kommunale boliger på grunn av vanskeligheter med å få bolig på det private 

markedet. Intervjuene viser at deltakerne virker å være fornøyd med boligen uavhengig av om 

de leier privat eller kommunalt. En av deltakerne forteller at det ble forsøkt å finne bolig på 

det private markedet først, uten hell. Løsningen ble dermed en kommunal bolig og deltakeren 

er fornøyd med det. 

”Hjelpen jeg har fått til å skaffe bolig har betydd utrolig mye. Hadde det ikke vært for 

prosjektet hadde jeg ikke hatt plass å bo. Det er så vanskelig å få tak i en hybel her i 

Tromsø.” 

Alle rapporterer å ha fått spørsmål om hvilken bolig de ønsker/har behov for. Det viktigste 

kriteriet for samtlige var at boligen ikke var plassert i et rusbelastet område. Flere har 

erfaringer fra tidligere opphold på rusbehandling, hvor de har kommet ut til den samme 
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boligen de hadde da de dro inn. Dette viste seg å ikke fungere, da de raskt havnet tilbake til et 

liv preget av rus. 

Under flere av intervjuene kommer det frem at de synes det er lagt lite vekt på ettervern for 

denne gruppen mennesker. På en institusjon har de det trygt og godt, de spiser, sover og har 

ansatte rundt seg dag og natt. Når tiden på behandling er over opplever mange at de står på 

trappen og lurer på hva de skal gjøre videre. En av deltakerne beskriver tiden på behandling 

slik: ”Jeg har fått nok av institusjonslivet. Det er et iscenesatt sirkus og kontakten med de 

ansatte er rett og slett kunstig.” 

Tre av deltakerne har bodd i samme hus med flere utleieenheter. En av deltakerne forteller at 

det var positivt i begynnelsen og de var spente på hvordan det ville være å bo i et hus med 

flere leiligheter. Etter hvert har det vist seg å ikke være et optimalt botilbud på grunn av mye 

bråk og hyppig utskiftning blant de andre leietakerne. Erfaringen fra dette er at avgjørelsen 

om å flytte inn ble tatt litt forhastet og det skulle vært bedre kartlegging før innflytting. To av 

deltakerne understreker at selv om boforholdene har ført til en del frustrasjoner, så har 

samlokaliseringen bidratt til et utrolig godt naboforhold dem i mellom. De har kunnet prate 

åpent om det meste og har vært en støtte for hverandre. 

Alle deltakerne forteller at de har fått tilbud om kartlegging av nettverket sitt. Av 9 

intervjuede har 8 gjennomgått kartlegging. 7 av de 9 intervjuede har hatt ett nettverksmøte 

eller flere. Alle sier de opplevde nettverksmøtene som nyttige. Det gav dem en mulighet til å 

gi pårørende informasjon om prosjektet og Huset. Det viktigst for mange var å ta opp ting 

som de selv har ønsket å prate med sine nærmeste om og gi familien mulighet til å fortelle 

hvordan de har hatt/har det. En av deltakerne sier at det var tøft å ha et slikt møte:

”Det var nødvendig, selv om det var tøft. På møtet fikk jeg ta opp ting jeg har ønsket å si 

lenge men som jeg ikke har klart å si tidligere. Etter møtet følte jeg at folk hadde mer 

forståelse om hva jeg har vært i gjennom og hva jeg trengte fra dem framover. Jeg tror det 

har ført til mer åpenhet fra begge sider i ettertid.” 

Andre temaer som ble tatt opp under noen av møtene handlet om grensesetting, hva som kan 

være lurt å ha fokus på fremover, hva som er nytt rundt den enkelte deltaker og klargjøring av 

forventninger til hverandre. En av deltakerne har hatt to nettverksmøter og er åpen for å ha 

flere. Deltakeren beskriver møtene som veldig bra, blant annet fordi det var deltakerens møte 

og vedkommende fikk bestemme selv hvem som skulle være med. Etter møtene opplever 
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deltakeren at ting som har vært vanskelig å snakke om før har blitt lettere å snakke om etter 

disse møtene. 

Av de som har avsluttet deltakelsen i prosjektet sier en av dem at på grunn av 

nettverksmøtene som ble arrangert under deltakelsen i prosjektet ble det påbegynt noe som er 

veldig bra i dag. Relasjon til familien har blitt bedre og inkludering av pårørende i prosessen 

opplevdes som noe positivt. En annen av de tidligere deltakerne forteller at selv om han ikke 

er i prosjektet i dag, så har han fått bedre kontakt med familien på grunn av deltakelsen 

tidligere og oppfølgingen han har fått etter avsluttet deltakelse. Selv om deltakelsen i 

prosjektet har blitt avsluttet og det ikke har blitt jobbet videre med nettverket, så har disse 

deltakerne positive erfaringer fra tiden i prosjektet som de tar med seg videre.

Hvor ofte den enkelte deltaker har hatt kontakt med Huset og prosjektleder har variert. Ut fra 

intervjuene kommer det frem at de fleste har hatt nesten daglig kontakt med Huset i starten av 

deres deltakelse i prosjektet og at det underveis har vært perioder hvor enkelte ikke har hatt så 

mye kontakt med prosjektleder/Huset. Årsaken til det er at enkelte har jobbet/jobber, vært på 

kurs eller hatt personlige ting som har tatt opp tiden deres. Noen av deltakerne sier det har 

vært perioder hvor de har savnet å ha kontakt med prosjektleder. Det har vært når 

prosjektleder har hatt mye å gjøre, spesielt når det har kommet nye deltakere inn i prosjektet. 

Samtidig uttrykker deltakerne at de aldri har følt seg utrygg eller avvist. En av deltakerne sier 

det slik:

”Jeg føler at hun bestandig har vært der for meg. Selv om hun har hatt mye å gjøre til tider, 

har jeg aldri fått nei når jeg har spurt om ting. Ofte er jeg sløv med å ta kontakt, handler 

kanskje om at jeg ikke har trengt så mye oppfølging i enkelte perioder. Men jeg vet at jeg kan 

ta kontakt når som helst, jeg kan ringe hvis ting blir vanskelig. Det er en trygghet.”   

Å knytte relasjoner og skape et fellesskap blant deltakerne er noe de ansatte på Huset har 

fokus på. Deltakerne som har vært med i prosjekt ”Bo for livet” har ulike erfaringer og 

synspunkter på dette. For noen har det vært veldig viktig å komme til Huset å treffe noen de 

kan være sammen med. Deltakerne sier de liker å stikke innom Huset å ta en kopp kaffe og 

prate med de andre som er der. ”Det er hyggelig der og jeg blir i godt humør av å være der”, 

svarer en av deltakerne på spørsmål om hvorfor mye av tiden blir brukt på Huset.   

En av deltakerne sier det er viktig og ikke bare prate med profesjonelle, men også med noen 

som har vært i gjennom det samme som en selv. Huset er for mange en arena hvor man kan 
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møte andre det går bra med og en plass hvor man kan dele erfaringer med hverandre. Andre 

igjen sier de er forsiktig med hvem de knytter nettverk til. Noen føler de har et fellesskap eller 

relasjon til enkelte deltakere, mens det er andre de føler at de mangler ”kjemi” med. Det kan 

være på grunn av alder, kjønn eller at de befinner seg på ulike stadier i livet. 

Følelsen av å være tilknyttet noe og det å være en del av et fellesskap fremheves som viktig 

for å holde seg rusfri. Et eksempel på dette er deltakernes opplevelse av å føle seg inkludert 

selv om de ikke deltar på de aktiviteter som de får forespørsel om å være med på. En 

informant forteller at det er greit å bare være hjemme om ettermiddagene. Selv om man ikke 

deltar på alt så vet man at man har et fellesskap rundt seg, men det tar en stund før man finner 

roen. En annen deltaker sa det på denne måten: ”Det er sjelden jeg er med på ting, spesielt nå 

når jeg jobber. Men det betyr mye å få en forespørsel på sms fra Huset.” 

Noen har nok med den oppfølgingen de får fra prosjektet og føler ikke at de har behov for å 

tilbringe mye tid på Huset. Flere av deltakerne har faste dager hvor de har samtaler med 

prosjektleder. Av de som har avsluttet deltakelsen i prosjektet er det flere som fortsatt har 

kontakt med prosjektleder. De sier at det er godt å prate med noen de har tillit til og setter pris 

på at de kan ha kontakt selv om de ikke er med i prosjektet lenger.

Samtlige av deltakerne beskriver samtalene med prosjektleder som veldig viktig for dem. De 

føler de blir møtt med respekt og forståelse. Flere sier at det er godt å ha en person som de 

kan snakke med om alt. ”Hun er ikke redd for å pirke i deg om hun ser at du ikke har det helt 

okei.”, var en uttalelse som kom når en av informantene beskrev prosjektleder. 

En av deltakerne jeg skulle intervjue kom 20 minutter etter avtalt tid. Årsaken til det var at 

vedkommende hadde hatt en samtale med prosjektleder. ”Ja, som du ser, jeg kom for sent til 

vår avtale. Det er veldig godt å prate med henne. Hun har kanskje vært den jeg har klart å 

prate mest med, og jeg har hatt både psykologer og diverse.”, sier deltakeren når jeg spør 

hvordan samtalene med prosjektleder er. Temaer under samtalene kan være konkrete ting som 

hva deltakeren må jobbe med for å sette grenser i forhold til rusing eller mer generelle ting 

som påvirker livet i positiv eller negativ retning.

De aller fleste har en ansvarsgruppe der prosjektleder for ”Bo for livet” sitter som en av 

aktørene sammen med ruskonsulent og gjerne fastlegen. Noen har flere aktører med i 

ansvarsgruppen også. Mange sier at de er fornøyd med den ansvarsgruppen de har og de føler 

at den fungerer bra. For deltakerne er det viktig at ansvarsgruppemøtene er en arena hvor alle 
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involverte parter kan oppdatere hverandre på hva som har skjedd i det siste og sammen lage 

nye mål for arbeidet fremover. Disse møtene gjør det enklere for deltakerne å ”prate” med 

hjelpeapparatet samlet, i stedet for å kontakte en og en. En av deltakerne som ikke er med i 

prosjektet lengre har en ansvarsgruppe hvor prosjektleder fortsatt er med.

Det er kun 1 deltaker som rapporterer å ha individuell plan. Den ble laget da personen var på 

rusbehandling. De øvrige deltakerne har ulike erfaringer vedrørende individuell plan som 

tema. En av informantene virker å være usikker på hva en slik plan er og kan ikke huske om 

det har vært et tema. Flere forteller at individuell plan har vært et samtaleemne på 

ansvarsgruppemøter, men en slik plan har ikke vært ønskelig å ha fram til nå, men kanskje på 

et senere tidspunkt. Under intervjuene kommer det frem at noen viser en viss motstand mot 

planer og skjema, og enkelte føler de har nok med den oppfølgingsavtalen de har i prosjektet. 

I prosjektet har frivillighet vært en begrenset faktor. Noen av de intervjuede forteller at de har 

hatt tilbud om en frivillig de kunne være sammen med på fritiden, men de fleste sier at de 

ikke kunne tenkt seg. Ut fra intervjuene er det deltakeren selv som valgt å takke nei til 

forespørslene og som selv har vært dårlig til å ta kontakt med den frivillige. Flere sier at de 

synes det er nok å ha kontakt med de ansatte på Huset og de andre deltakerne. ”Kontakten 

med en frivillig må være ”naturlig” og ikke oppleves som anstrengende”, sier en av 

deltakerne.

Aktivitetene som Huset tilbyr har deltakerne benyttet seg av i varierende grad. For noen er det 

ikke de arrangerte aktiviteten som er av størst betydning, men heller den uformelle dialogen 

som skjer i stua over en kopp kaffe. I lengden blir dette kjedelig og flere sier de er glad for at 

det finnes tilbud om aktiviteter som de kan benytte seg av dersom de har lyst. Gjennom 

prosjektet forsøkes det å hjelpe den enkelte med å komme i arbeid eller gjøre andre faste 

aktiviteter på dagtid. Under intervjuene kom det frem at samtlige av deltakerne mener det er 

viktig å ha noe å gjøre på dagtid for å kunne holde seg rusfri. Noen av deltakerne har skaffet 

seg jobb raskt, mens andre har brukt lengre tid på å finne ut av hva de kunne tenke seg å 

gjøre. En av deltakerne forteller at det er vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet igjen etter 

en lang periode som arbeidsledig. Angst og lav selvtillit gjør det vanskelig å skulle søke på en 

jobb. 

”Vi ble enige om at de kunne pushe meg litt når det gjelder dette med å søke på jobb. Og det 

er jeg glad for nå. Det å få jobb er det som har hjulpet meg mest siden jeg kom fra institusjon. 

Det var en stor lettelse og selvtilliten steg. Å ha noe å gjøre på dagen har mye å si.” 
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Samme deltaker som fortalte dette sa også at det har vært en stor trygghet å ha noen å snakke 

med gjennom denne prosessen. For denne deltakeren var det viktig å ha noen å tenke høyt 

sammen med og bli pushet til å stille seg selv spørsmål – hva er det jeg vil? Hva liker jeg å 

gjøre? Flere av deltakerne får stønad via AAP og er i en eller annen form for 

arbeidspraksissituasjon. 4 av deltakerne er i arbeidspraksis ved et eget tiltak som Huset har 

(renovering/oppussing av nytt hus/lokale). Gjennom intervjuene kommer det frem at flere 

ønsker å bli uavhengig av NAV–systemet etter hvert. 

Noen skaffer seg jobb/kurs på egenhånd, mens andre trenger en pådriver for å komme i gang. 

Ut fra intervjuene kommer det fram at en del av oppfølgingen deltakerne får handler om 

samtaler rundt jobb og bistand i forhold til jobbsøking. Enkelte forteller at prosjektleder har 

brukt mye tid på å motivere dem til å kontakte ulike instanser som kan hjelpe dem med 

sysselsetting. Det kan være for eksempel NAV eller TAFU. Som en av deltakerne sier: ”Jeg 

er generelt skeptisk til offentlige kontorer, og jeg tror det er mange oss som har det sånn. Da 

er det greit å ha noen som pusher deg litt slik at det blir gjort.” 

Alt i alt virker deltakerne å være fornøyde med prosjektet. Allikevel er det noen ting de mener 

kunne vært gjort annerledes. To av deltakerne føler at det botilbudet de fikk ikke er optimalt. 

Det er en erfaring de har gjort seg etter å ha bodd der en periode og de forteller at selve 

boligen er bra nok, men på grunn av mye utskiftning blant de andre leietakerne blir det mye 

bråk. Deltakerne mener avgjørelsen om innflytting ble tatt litt for fort og at det kunne vært 

bedre kartlegging rundt boforholdene før de flyttet inn.

Noen av deltakerne sier de skulle ønske at prosjektet hadde et bedre samarbeid med NAV. 

Årsaken til det er at mange føler motstand mot å kontakte NAV, men at det kunne blitt 

enklere dersom prosjektet hadde hatt egne kontaktpersoner der. ”Så slipper man å forholde 

seg til så mange der nede”, som en av deltakerne uttrykker det. 

En annen av deltakerne forteller at han fra prosjektets side har savnet mer fokus på jobb og 

sysselsetting. De aktivitetene som Huset tilbyr er bra, men for enkelte kan dagene bli lange 

dersom de ikke har noe fast å gå til. Forberedelsene og motiveringen til å komme ut i arbeid 

på sikt burde begynt allerede mens deltakerne er i fengsel eller rusbehandling. Deltakeren sier 

videre han sitter igjen med en følelse av at han trengte ”noe mer” på et tidspunkt og savner 

mer press fra prosjektet på dette området. Under et av intervjuene kom det også frem at Huset 
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og prosjekt ”Bo for livet” er litt anonyme og bør drive med mer opplysning om det tilbudet de 

har.   

Huset og prosjektet stiller krav om rusfrihet for å kunne være deltaker. For en av deltakerne 

som ble intervjuet ble dette kravet respektert, men deltakeren følte et enormt press i 

begynnelsen på å være med på aktiviteter ellers kunne man bli mistenkeliggjort. Deltakeren 

sier det var mistillit mellom dem i begynnelsen. 

”Jeg synes jeg ofte ble konfrontert med spørsmål om rusing og det ble slitsomt. Man kan ikke 

bruke deltakerne som målestokk opp mot hverandre. Vi har ulike behov og vi ønsker å få ulike 

ting ut av å være deltaker. Selv om jeg ikke er her ofte så betyr ikke det at jeg ruser meg.”   

Etter hvert som tiden gikk banet de seg vei og de fant en måte å samarbeide på som fungerte 

for begge parter – en middelvei. Underveis i flere av intervjuene kom det frem at mange har 

kjent på følelsen av å bli kontrollert, men det understrekes samtidig at det er nødvendig. En 

deltaker sier at man som voksent menneske kan bestemme selv om man vil ruse seg eller 

ikke, og at kravet om rusfrihet gjør deltakeren forbannet til tider. Samtidig vet vedkommende 

at dersom man ruser seg, så er det en sjanse for at man kan miste tilbudet fra Huset.

Flere beskriver å ha det på denne måten, og tanken om å miste Huset og ikke minst boligen 

har stoppet dem opp til flere ganger. Flere av deltakerne sier de er glad for at stilles det krav 

til dem og en av dem uttrykker det på denne måten: 

”Hvis jeg er hjemme noen dager og ikke gidder å ta telefon, så kan jeg garantere deg at når 

det har tatt noen dager så har dem stått på døren min. Helt greit, for meg er det viktig at det 

finnes noen som faktisk gjør det. Det er viktig med noen som tørr å konfrontere deltakerne. 

Når du ruser deg forventer ikke folk noe fra deg, det gjør de nå.  Folk går på trynet i det 

systemet her fordi de ikke har noen ressurspersoner rundt seg som kan hjelpe dem.” 

I følge deltakerne selv er de ansatte på Huset deres ressurspersoner. Under samtlige av 

intervjuene rapporteres det fra deltakerne at de føler de blir tatt på alvor i forhold til hva de 

trenger av hjelp og oppfølging. Som en av deltakerne sa under intervjuet: ”En ting er å få 

hjelp til bolig, men denne oppfølgingen fokuserer også på tingene rundt. Jeg får hjelp til å 

takle hverdagen.” Videre sier deltakerne at de synes de har hatt god innflytelse på hvordan 

oppfølgingen skal være og de har under hele deltakelsen fått spørsmål om hva deres behov er. 
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Enkelte opplevde det som vanskelig i begynnelsen å si hvordan de ville ha det og hva de 

trengte, men etter hvert som de ble bedre kjent med prosjektleder ble det lettere.   

Ut fra deltakernes erfaringer som deltaker i prosjekt ”Bo for livet” beskriver de oppfølgingen 

som mer enn bare å skaffe tak over hodet. Boligsituasjonen viser seg og ofte bare å være en 

del av flere problemkomplekser. Videre skal vi se på samarbeidspartnernes erfaringer med 

prosjektet.  

Samarbeidspartnernes erfaringer med prosjektet

Prosjekt ”Bo for livet” er de aktuelle samarbeidspartnerne godt fornøyd med. Flere beskriver 

det som utfordrende å følge opp denne målgruppen, da det ofte krever mye tid og ressurser. 

Offentlig sektor har ulike rammer de jobber innenfor, og for de fleste er det vanskelig å skulle 

være tilgjengelig etter arbeidstid. Imidlertid er det noe som er helt nødvendig for denne 

gruppen. De trenger et tilbud etter kl.16, både i form av telefonkontakt og aktiviteter. Styrken 

til prosjektet er at det er en del av den 3.sektor og har dermed mindre rammer å forholde seg 

til. Deltakerne kan dermed benytte seg av den friheten som en slik organisasjon har. En av 

samarbeidspartnerne mener dette utfordrer tankegangen om å beskytte seg selv, da med tanke 

på å svare telefonen utenfor arbeidstiden. For en ansatt kan det være en risiko å gjøre seg alt 

for tilgjengelig og det kan være slitsomt for den det gjelder, imidlertid kan den ene 

telefonsamtalen være avgjørende for om en deltaker klarer å holde seg rusfri eller ei.   

Det at prosjektet kan stille andre krav til deltakerne enn kommunen kan, er noe som de fleste 

informantene trekker frem. Å kreve rusfrihet for å beholde boligen viser at prosjektet er 

opptatt av å gi ansvaret til deltakeren selv. Hver enkelt er informert om hva som kreves og så 

kan de velge selv ut fra det. ”Det viktigste er at det sammen med disse kravene følger med en 

hel del støtte på veien. Jeg tror det er godt og stabilt å være deltaker i prosjektet.” Slik 

uttrykte en informant det. Det fremheves hvor viktig det er at noen hjelper dem med å finne 

bolig, noen som står på for dem. Samtidig er det fokus på familien og tilbud om 

nettverksmøter. På Huset er det mulighet for å danne et fellesskap med de andre deltakerne og 

man møter ingen som er ruspåvirket der. En av informantene sier at det er denne trygge 

atmosfæren og de ansattes fokus på å gi deltakerne opplevelser som gjør ”Bo for livet” og 

Huset til et bra tilbud. Prosjektet muliggjør ikke bare en bosituasjon, men også tilbakeføring, 

integrering og gir målgruppen en mulighet til å komme inn på leiemarkedet. 
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En deltaker sier det på denne måten: 

”Bo for livet er et veldig bra og trygt prosjekt. Kort sagt kan jeg si at jeg senker skuldrene 

når jeg vet at de på Huset har oppfølging med en person. Arbeidet blir utført på en ryddig og 

profesjonell måte, det er kvalitet over det arbeidet de gjør. ” 

Det er stor enighet om at et samarbeid med ”Bo for livet” bidrar til at en klarer å følge opp 

deltakerne på en bedre og mer helhetlig måte enn hva som hadde vært mulig uten prosjektet. I 

den forbindelse er det viktig at det gjøres et godt arbeid på forhånd for å klargjøre roller og 

finne ut hvem som gjør hva og hvor i prosessen med deltakerne. De fleste 

samarbeidspartnerne virker å være fornøyd med denne delen av samarbeidet og flere sier det 

har vært en klar rollefordeling hele veien. Samtidig understrekes det at det er et område hvor 

det er mulighet for forbedringer. Dette vil jeg komme tilbake til senere.

En av informantene er spesielt fornøyd med at det finnes et prosjekt som dette, som hjelper til 

med å finne bolig, noe som ikke er deres ansvarsområde. Informanten sier videre at de kan 

hjelpe til med utfylling av søknader på bolig, men ikke mer. Dermed er det gull verdt det som 

prosjektet får til for sine deltakere. En annen informant uttrykker det slik: ”Prosjektet avlaster 

min tjeneste på en usedvanlig god måte.” 

Under ett av intervjuene kom det frem at det kreves ”rette” personer for å få et prosjekt til å 

fungere. Prosjektleder i ”Bo for livet” beskrives som lydhør og tilpasningsdyktig. Samtlige av 

samarbeidspartnerne sier de er veldig fornøyd med den jobben som er gjort i fra lederens side. 

Det som trekkes frem er blant annet god kartlegging og godt forarbeid før personer blir 

deltakere i prosjektet, det er laget gode og detaljerte oppfølgingsplaner for deltakerne, noe alle 

involverte parter drar nytte av og lederen har vært tilgjengelig. 

Samtlige er enige i at prosjektet er et viktig bidrag innenfor ettervern. En av 

samarbeidspartnerne ser på Huset og ”Bo for livet” som et nødvendig supplement til de 

kommunale tjenestene som finnes. Det kommer også fram i intervjuene at det er viktig med 

flere alternativ til denne målgruppen og prosjektet er med på å øke mangfoldet av 

tjenester/tilbud. ”Bo for livet” er ikke noe som passer for alle og noen vil kun ha kommunen i 

ryggen.   

Som tidligere nevnt, mente samarbeidspartnerne at den delen av samarbeidet som omhandler 

klargjøring av roller og finne ut hvem som gjør hva og hvor i prosessen med deltakerne, har 

fungert bra, men er et område hvor det kan gjøres forbedringer. Det er ønskelig at begge 
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parter er mer tydelig på disse tingene og at man sammen kan jobbe mer med 

samarbeidsavtalen. En informant understreker at det er begge parters ansvar å holde avtalen 

oppdatert og bruke den aktivt i samarbeidet, og at dette er noe de kan bli bedre på. Det nevnes 

fra noen at samarbeidet kunne vært tettere og i større skala.  

Enkelte av samarbeidspartnerne har også et ønske om at det kunne vært brukt mer tid på å 

etablere flere faste møtepunkt, både for at deltakerne skal se at det er et godt samarbeid og for 

å sikre seg om at det jobbes mot samme mål. Det er med andre ord ønskelig at partene treffes 

utenom ansvarsgruppemøtene. Det nevnes også at det bør opprettes faste fora hvor aktørene 

som jobber med denne målgruppen kan treffes, og i den grad det allerede eksiterer, så bør det 

settes av tid til å møtes oftere.      

De aktuelle samarbeidspartnerne kjenner ”Bo for livet” og Huset godt og vet hva de har av 

tilbud. Under noen av intervjuene ble det sagt at prosjektet bør gjøre seg mer synlig for andre, 

både på system – og individnivå. Enkelte er redd for at prosjektet er for anonymt. Det bør 

etableres en mer strategisk tankegang slik at det kan jobbes mer ut mot kommunen. 

Styringsgruppen bør brukes aktivt for å etablere mer kontakt med det øvrige kommunale 

system og ikke bare være en arena for orientering. ”Det kan brukes mer tid på å finne en 

plattform og forankring for videreføring. Diskutere litt mer ”hva gjør vi.”, som en informant 

uttrykte det. 

Noen av samarbeidspartnerne har erfaring med at de har kontaktet prosjektleder angående 

personer som kunne være aktuell som deltaker, og fått beskjed om at det for tiden ikke er 

kapasitet til å ta inn flere. De understreker at dette ikke er noe prosjektet er skyld i, men det er 

synd at det ikke er mulighet for at flere kunne bli deltakere. Samtlige sier at de skulle ønske at 

”Bo for livet” kunne bli permanent og ikke bare et prosjekt. Som en informant uttrykte det: 

”Prosjekter som dette bør få livets rett. Mer midler vil kunne gi dem forutsigbarhet og mer 

spillerom.”  Videre sier informanten at det viktigste for deltakerne antageligvis er den 

relasjonen de har til prosjektleder og de andre ansatte på Huset, og at relasjonsarbeid er noe 

som tar tid. Det skal skapes trygghet og tillit mellom deltaker og ansatt. Hadde prosjektet blitt 

permanent så ville det bidra til mer trygghet for deltakere og ansatte.
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Oppsummering og veien videre… 

Prosjekt ”Bo for livet” er et forsøk som det er all grunn til å prioritere i framtiden. Både 

deltakere og samarbeidspartnere er meget godt fornøyd med arbeidet som gjøres. Samtlige av 

samarbeidspartnerne uttrykker et ønske om at prosjektet skal bli permanent. Relasjonsarbeid 

til denne målgruppen er noe som tar tid, og dersom prosjektet blir permanent vil det kunne 

skape mer trygghet for deltakere og ansatte. 

Det er vanskelig å skulle identifisere noen konkrete problemområder for prosjektet. Deltakere 

og samarbeidspartnere fremhever heller punkter for utvikling, altså noe de ønsker mer av. En 

utfordring for veien videre vil være å gjøre prosjektet mer synlig på både individ – og 

systemnivå. Det bør etableres en mer strategisk tankegang slik at det kan jobbes mer ut mot 

kommunen. Her vil styringsgruppen være en viktig arena for å diskutere mer konkret ”hva 

gjør vi”. Lobbying internt i kommunen er veldig ressurskrevende. I tillegg kan arbeidsmåten 

som blir brukt i prosjektet bli mer synlig. Mye av arbeidsmetoden kan overføres til andre 

deler av hjelpeapparatet og andre marginaliserte grupper i samfunnet. 

Ettersom det ikke finnes noen universalmetoder for å følge opp denne gruppen mennesker, 

representerer dette prosjektet en annerledes og tettere oppfølging enn hva som er vanlig i 

ettervern generelt. Prosjektet er helt klart med på å øke mangfoldet av tjenester og er et viktig 

supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Det rapporteres fra samarbeidspartnerne at 

prosjektet bidrar til mer helhetlig og bedre oppfølging av målgruppen. Prosjektleder blir sett 

på som ryddig i det arbeidet som gjøres og roses for sin tilgjengelighet ovenfor deltakerne og 

deres ansvarsgrupper. 

Prosjektet er opptatt av å gi ansvaret til deltakeren selv, noe samarbeidspartnerne bemerker 

som noe veldig positivt. En av styrkene til prosjektet er at de kan stille krav om rusfrihet for at 

deltakeren skal få beholde boligen. Med andre ord ligger det et kontrollelement i det å følge 

opp en gruppe mennesker på denne måten. Både samarbeidspartnere og deltakere opplever 

denne kontrolldelen som human og nødvendig. Alle slutter opp om at Huset skal være rusfritt 

og at denne regelen skal håndheves strengt. Dette skulle tilsi at prosjektet og Husets opplegg 

har en stor sjanse for å lykkes med oppfølgingsarbeid med denne målgruppen.   

Deltakerne beskriver oppfølgingen som ”noe mer enn bare å skaffe tak over hodet”. De får 

hjelp til å takle hverdagen. Prosjektet har den enkelte i fokus og det merker deltakerne. Med et 

prosjekt som dette er det slik at man etter hvert kan falle ut av prosjektet hvis man faller ut av 
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målgruppen. Ulfrstad (2011) skriver at tilbakefallsprosenten innen rusbehandling er høy over 

tid og at mange bostedløse som får en bolig, mister den igjen. Den målgruppen som prosjektet 

fokuserer på er med andre ord en sårbar gruppe. Huset og prosjekt ”Bo for livet” er opptatt av 

å ikke gi opp en person selv om et tilbakefall oppstår. Intervjuene med de som har avsluttet 

sin deltakelse i prosjektet viser at de fortsatt har en relasjon til prosjektleder og de gir uttrykk 

for at de setter pris på at de fortsatt har den kontakten. 

Som nevnt innledningsvis er det å gå inn og ut av et institusjonsliv et brudd (Ulfrstad, 2011). 

Flere av deltakerne har brutte relasjoner hele veien. De har en relasjon til en gruppe 

mennesker før behandling, en underveis og en etter. På grunn av dette er det viktig at disse 

menneskene blir fulgt over tid av noen de har tillit til. For deltakeren representer de ansatte 

noe trygt og positivt. Det viser at selv om noen har avsluttet sin deltakelse og det ikke ble 

gjort videre oppfølging i boligen, så har disse menneskene positive erfaringer som de tar med 

seg videre. Huset og prosjekt ”Bo for livet” er klare på at de ønsker å samarbeid igjen når 

personen er klar for det.  

Et interessant og oppsiktsvekkende funn fra intervjuene er det totale fraværet av individuelle 

planer. Personer som har sammensatte problemer har krav på individuelle planer. De fleste 

deltakerne forteller under intervjuene at individuell plan har vært et tema og de har fått tilbud 

om det, men det har vært noe de selv ikke har ønsket. For å sikre disse menneskene det de har 

krav på bør det arbeides mer med å få en slik plan på plass.   

For å kunne bryte runddansen mellom rus, kriminalitet og fengsel vil en helhetlig oppfølging 

være viktig. Et nyttig instrument på veien vil her være individuell plan. Deltakerne i 

prosjektet har en oppfølgingsplan og flere føler de har nok med den, men en individuell plan 

vil muligens kunne gjøre koordineringen og den helhetlige oppfølgingen bedre. Her kan man 

stille spørsmålstegn ved om prosjektet skal være en pådriver overfor det offentlige 

hjelpeapparatet for å få disse på plass?

Det har vært flere frivillige i prosjektet, men deltakerne har benyttet seg av disse i liten grad. 

Under intervjuene sier de fleste deltakerne at de som regel føler de har nok med å ha kontakt 

med de ansatte på Huset og de andre deltakerne. I tillegg vektlegges kjemi mellom deltakeren 

og den frivillige som viktig, og kontakten må være ”naturlig”. Imidlertid kan frivillige være et 

godt supplement til de ansatte. Et alternativ er å knytte frivillige inn mot konkrete aktiviteter 

som foregår på Huset. For mange tar det tid å bygge relasjoner og for noen kan kontakten med 

en frivillig virke unaturlig dersom rollen til den frivillige ikke er tydelig nok. 
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Både frivillighet og fadderordninger handler om relasjonsbygging og mange ønsker ikke 

fadder nettopp på grunn av at kontakten føles unaturlig. Erfaringen fra prosjektet viser at 

bruken av frivillige bidrar til en helhetlig tankegang rundt oppfølgingen. Frivillighet er 

absolutt noe som har et fokus i prosjektet, men kanskje det bør tenkes mer i gjennom hvordan 

man ønsker å bruke de frivillige og hvilken funksjon de skal ha? 

I utgangspunktet var det ikke tenkt at noen av deltakerne skulle samlokaliseres. Imidlertid ble 

dette en løsning for noen av dem. Det er enighet blant prosjektleder og de aktuelle deltakerne 

at denne beslutningen var forhastet og det kunne vært bedre kartlegging av boforholdene i 

forkant av innflytting. Til tross for dette rapporterer deltakerne om et godt naboforhold seg i 

mellom. Dette viser at deltakerne kan finne støtte og motivasjon i hverandre, og at 

samlokalisering kan føre meg seg noe positivt.  

Intensjonen fra begynnelsen av var å bruke det private utleiemarkedet for å skaffe boliger til 

deltakerne, men etter hvert inngikk prosjektet et samarbeid med Boligkontoret i Tromsø 

kommune. For både ansatte, deltakere og samarbeidspartnere har det ført med seg gode 

erfaringer å etablere et godt samarbeid med dem for å sikre deltakerne boliger de er fornøyde 

med. De fleste av deltakerne fremhever hjelpen med å skaffe bolig som veldig viktig og at 

den ”rette” boligen har mye å si for om de klarer å holde seg rusfri eller ikke. 

En erfaring som er gjort fra prosjektperioden er at kjøp av bolig er noe som ligger langt frem i 

tid for mange i denne målgruppen. Deltakerne har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å kjøpe 

bolig før de er mer trygg på sin egen livssituasjon og økonomi.  

Prosjektet har vist seg å være sårbart på grunn av at det kun har vært ett årsverk knyttet til 

prosjektet. Prosjektleder har i perioder hatt mye å gjøre og det har gått utover oppfølgingen til 

deltakerne. Deltakerne forteller at kontakten de har hatt til prosjektleder og Huset har variert. 

Noen av dem uttrykker at de tidvis har savnet kontakt med prosjektleder, imidlertid sier de at 

de aldri har følt seg utrygg eller avvist. 

Å knytte et boligprosjekt opp mot et oppfølgingssenter fører med seg mange fordeler. 

Deltakerne i prosjekt ”Bo for livet” har benyttet seg av de aktivitetene som Huset har i 

varierende grad. For mange virker det som om dialogen i stua over en kopp kaffe er av større 

betydning enn de arrangerte aktivitetene. Dette viser at det er nyttig for deltakerne å prate med 

andre som er i samme situasjon som dem selv. Det oppstår en fellesskapsfølelse blant 

deltakerne som gjør at de føler seg inkludert. 
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Nesten alle av de intervjuede har gjennomgått kartlegging og gjennomført nettverksmøter. 

Deltakerne virker å være takknemlig for at prosjektet fokuserer på inkludering av de 

pårørende. De som har avsluttet deltakelsen i prosjektet forteller at nettverksmøtene var 

starten på noe som er veldig bra i dag. De fikk bedre kontakt med familie og de sitter igjen 

med positive erfaringer om de tar med seg videre. Dette viser at det nytter og at det er viktig å 

bygge opp brutte relasjoner. En av styrkene til prosjektet er kompetansen til prosjektleder på 

nettopp sosialt nettverksarbeid og tiden som blir brukt på å jobbe aktivt med dette. 

Hvordan måler man så effektiviteten eller måloppnåelsen i et prosjekt som dette? Hvis vi ser 

på antall deltakere som har vært med i løpet av de 3 årene vil kanskje noen tenke at antallet er 

lite og at det i den store sammenhengen har liten betydning. Imidlertid er det ikke dette som 

bør være fokus. Vi må heller se på hvordan oppfølgingen har påvirket bolig – og livssituasjon 

for deltakerne. Hva hver enkelt deltaker har fått ut av å være med i prosjektet og på hvilken 

måte har prosjektet påvirket deres liv? 

Samtlige av deltakerne roser prosjektleder og de ansatte på Huset for deres engasjement og 

oppriktighet. Det kan virke som om det aller viktigste for de fleste er at de har en relasjon til 

de ansatte som innebærer trygghet og tillit. Oppsummert uttrykker deltakerne at de er fornøyd 

med prosjektet. Tydeligst uttrykkes dette ved at alle ønsker å fortsette å være deltaker og 

benytte seg av Huset. Selv om deltakelsen for noen ble avsluttet av ulike årsaker, rapporterer 

de at de hadde det bra da de var med i prosjektet. De sitter igjen med positive erfaringer som 

de tar med seg videre. Tiden som blir brukt til samtaler, motivering og relasjonsbygging er 

gull verdt for deltakerne. Dette viser at prosjekter som ”Bo for livet”, med få deltakere som 

får tett oppfølging, fungerer.  

Bo for livet!

Det å lære å bo handler ikke bare om å lære praktiske gjøremål, men også om å lære å ta 

ansvar i forhold til kontrakter, regler og forpliktelser. I like stor grad handler det om å få støtte 

og hjelp til å fungere i en situasjon det kan kjennes vanskelig å mestre. Underveis har mange 

behov for veiledning i hvordan skaffe seg nytt nettverk, hvordan velge og hvordan komme i 

gang med fritidsaktiviteter og hvordan reetablere knuste relasjoner til familie eller andre. I 

bunn og grunn handler det om å skaffe seg en ny identitet, og en ting som er sikkert er at 

mange trenger tillit og trygghet i en slik prosess.
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Hjemmet ditt er en identitetsbærer, det sier noe om hvem du er.  Hjelpen til å finne seg bolig 

og etablere seg i den er viktig for den målgruppen som prosjektet følger opp. De trenger 

drahjelp til å komme seg i gang med å skape et trygt fundament for å kunne jobbe videre med 

andre ting, for eksempel arbeid og nettverk. Boligsituasjonen er ofte bare en del av flere 

problemkomplekser. Derfor er et mangfold av tjenester viktig for denne gruppen for å kunne 

gi en mest mulig helhetlig oppfølging. Hvis man anerkjenner nødvendigheten av det arbeidet 

frivillige organisasjoner gjør hver eneste dag for å følge opp deltakerne og bistå dem til å 

kunne benytte seg av alle tiltakene som finnes, har vi kommet langt.

Vi snakker ofte om at disse menneskene trenger arbeid, bolig og ett nettverk for å klare seg og 

hvis man har dette ”bør det gå bra”. Men deltakere uttrykker på ulike vis at det å leve som 

rusfri er en enorm jobb for dem hver dag. Det er en krevende omstilling å leve et rusfritt liv i 

forhold til å ta nye gode valg hver dag og få meningsfulle relasjoner til andre personer. I 

praksis handler det om at de som har levd i et rusmiljø og med normer i ruskulturen, må 

”resosialiseres” inn i ”det normale samfunnet”. Dette kan ta tid og går ikke av seg selv. 

God støtte og gode rollemodeller som kan vise vei er nødvendig for mange for og lykkes. De 

fleste har ikke alltid tatt gode valg selv på veien dit de er i dag og har behov for hjelp fra noen 

profesjonelle som kjenner de godt og som kan si noe om de valgene som gjøres. Relasjonen 

man har til de som følger opp tettest, er dermed viktig. Mange trenger tid før de kan stole på 

folk og la andre være en ressurs i sin egen prosess. Vi må ta oss tid til å la folk ”ta de små 

skrittene” på veien mot et bedre liv. Å lære å leve tar den tiden det tar! 
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Avslutning

Det er en krevende omstilling å ”leve et rusfritt liv” i forhold til å ta nye gode valg hver dag og
få meningsfulle relasjoner til andre personer. Det handler om at de som har levd i et rusmiljø 
og med normer i ruskulturen, må ”(re)sosialiseres” inn i ”det normale samfunnet”. Dette kan 
ta tid og går ikke av seg selv. God støtte og gode rollemodeller som kan vise vei, er 
nødvendig for å lykkes.
Relasjoner man har til de som følger opp tettest, er dermed viktige. Det handler om å la folk
få tid på seg til å finne roen og ”lande” før man legger alle planene: ta en dag av gangen å
forsøke å få noe positivt ut av hverdagen. Mange har ikke et personlig støtteapparat rundt
seg og trenger tid før de kan stole på folk og la andre være ressurser i sin egen prosess. Det 
kreves tid, tillit og tålmodighet for at folk kan ”ta de små skrittene” på veien mot et bedre liv.
Boligen er en viktig ramme rundt det livet man skal leve og samtidig er det trekk ved boligen 
som påvirker om du klarer å beholde boligen og få et stabilt rusfritt liv. Et støttende sosialt 
nettverk er for mange avgjørende. 

I forhold til å følge opp den enkelte viser erfaringene i ”Bo for livet, av. Huset” at et godt 
samarbeid mellom kommune, frivillig organisasjon og deltaker er avgjørende for utviklingen. 
Dette samarbeidet handler også om gode relasjoner. Der det er gjensidig tillit mellom de tre
partene, fleksibilitet og handlekraft fungerer samarbeidet best. Der personer kjenner
hverandre og gjør det de kan for å støtte deltakeren på veien fungerer det best. Når dette
samarbeidet går bra, sier de aller fleste deltakere at dette er avgjørende for at de skal klare
seg! I forholdet mellom kommunen og Huset oppfølgingssenter handler det om tydelighet i
rollefordeling og anerkjennelse av hverandres styrker og svakheter. Det er viktig å være
løsningsorienterte og høre på deltakers ønsker og behov. Huset oppfølgingssenter gjør mer 
av den ”uformelle jobben” som hjelpeapparatet tenker at man skal klare selv, mens 
kommunen og offentlige institusjoner gjør den mer formelle biten for å ”få på plass alt rundt”: 
arbeid, bolig, økonomiske ordninger etc. Hvis man anerkjenner nødvendigheten av det 
arbeidet frivillige organisasjoner gjør hver eneste dag for å følge opp deltakerne og bistå dem 
til å kunne benytte seg av alle tiltakene som finnes, har vi kommet langt! Men da bør det 
være en forutsigbarhet og tydelighet i rammer og avtaler partene imellom.

Veronika Hole
Prosjektleder Bo for livet, avd. Huset
Kirkens Sosialtjeneste
Tromsø, 28.06.2013
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