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Innledning
Avtalepartnere
• Stiftelsen Fredheim har 47 plasser.
• 20 rehabiliteringsplasser for Oslo kommune, Velferdsetaten.
• 27 plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Helse Sør-Øst
• Fritt behandlingsvalg, HELFO

Styret
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Styremedlem:
Vara:
Møtende vara:
Varamedlem:
Varamedlem:

Janne Kristin Torp
Kine Skolbekken
Liv Langberg
Odd A. Jakobsen
Sondre Bråten
Terje Nordby
Janicke Bjørklund
Else Karin Holter
Odd Gude Dambuen
Roy Carstens
Tove Nordli Selnes

I 2021 ble det avholdt 5 styremøter, ett ekstraordinært årsmøte, og ett årsmøte.
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Institusjonsleders beretning
Behandling og rehabilitering
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter,
dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig
ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape gode team som samarbeider og gir pasientene
mulighet for individuell behandling for å nå sine mål.
Tilbudet til pasientene og brukerne er gjenstand for kontinuerlig utvikling. Det er også i 2021
gjennomført brukerundersøkelse, der pasientene og brukerne kan gi uttrykk om hvor fornøyde
de er med ulike sider av institusjonen. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i
tråd med pasientene og brukernes behov. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i
praksis gjennom brukerundersøkelser, brukerråd og aktivitetsgruppe. Brukerrådet har
månedlige møter med ledelsen av institusjonen.
Arbeidstreningen ved institusjonen er god og variert. Det legges vekt på at pasientene og
brukerne skal delta i ordinære gjøremål. Dette gjelder kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver og
vedlikehold av bygninger og anlegg. Samarbeidet med Gaupen-Henger gir våre pasienter og
brukere 2 – 3 attraktive arbeidsplasser i perioder. Vi har også pasienter som har arbeidstrening
utenfor institusjonen, og studenter.
Høsten 2021 leverte vi anbudsdokumenter i anbudskonkurransen for videreføring av
Osloplassene. Vi la inn et anbud på 22 plasser. Gleden var stor da vi vant
anbudskonkurransen! Den nye avtalen gjelder fra 01.07.22, og har varighet på 3+2+2 år.
Denne avtalen sikrer arbeidsplasser og plasser for Oslo-brukere i årene som kommer.

Personal
I 2021 har en ansatt sluttet, og vi har ansatt tre nye medarbeidere.
Det totale fravær i 2021 har vært 4,95 %. Korttidsfraværet utgjør 1 % av dette, noe som
indikerer at de ansatte trives og møter på jobb. Det er i løpet av året også gjennomført
arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer at arbeidsmiljøet er bra.
Videreutdanning av ansatte er et satsningsområde for Fredheim. I 2021 har 6 ansatte
videreutdannet seg innenfor psykisk helse og rus, og ledelse.
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Drift
Oppussing og ivaretakelse av bygningsmasse sees på som viktig for å skape gode ytre rammer
for behandling og rehabilitering.
Vi har i 2021 skiftet ut nesten alle lyspunkter til LED-lys.
Uteområdene har i 2021 gjennomgått et betydelig løft, slik at institusjonen fremstår som
innbydende.
Kontinuerlig ivaretakelse av bygninger, biler og andre driftsområder anses som viktig for
sikre varige gode fasiliteter.
Avslutning
Jeg vil takke styret, ansatte, pasienter/brukere for et godt og inspirerende samarbeidsår. 2021
har vært preget av covid-19. Sitasjonen har vært utfordrende for pasienter/brukere, ansatte,
styret og andre involverte i institusjon. Jeg vil berømme alle for tålmodighet, samarbeidsevne
og vilje til å løse utfordrende situasjoner.
Fredheim fremstår som en attraktiv institusjon for behandling og rehabilitering, og en god
arbeidsplass.

6

Institusjonens behandlingsopplegg
Stiftelsen Fredheim tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og rehabilitering. Målet for
behandlingen er å redusere skadevirkningene av rusavhengigheten, motivere til økt
livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og
funksjonsnivå.
Behandlingen er forankret i Fredheims livssynsnøytrale menneskesyn, med fokus på respekt,
menneskeverd og empati. Tilnærmingen bygger bl.a. på prinsipper i Motiverende samtale,
Endringsfokusert rådgivning og elementer fra kognitiv terapi, med vekt på relasjonsbygging,
motivasjons-, løsnings- og endringsarbeid. Vi tar utgangspunkt i den enkelte brukers
livssituasjon, behov, ressurser og målsettinger.
Institusjonen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Hovedkontakt- og
koordinatorfunksjonen dekkes av syke-, vernepleiere og sosionomer. Sammen med øvrig
personale danner koordinatorene team som samarbeider rundt pasientene og brukerne.
Sammen med pasienten og brukeren settes det opp målsetninger og tiltak for oppholdet i en
Individuell Plan og/eller Behandlingsplan. Planen tar utgangspunkt i klientens aktuelle behov
og problemer. Tiltakene er rettet mot ulike livsområder. Rusmestring, psykisk helse og
somatisk helse vektlegges. I tillegg vil utfordringer på sosiale
livsområder, boevne og sosiale ferdigheter vektlegges utfra klientens behov.
Fysiske helseproblemer ivaretas gjennom behandling av vår lege, og oppfølging via vårt
helsekontor. Vi henviser også til nødvendig behandling utenfor institusjonen. De siste årene
ser vi spesielt en øking i behandling av hepatitt C, noe som kan gi våre pasienter og brukere
en vesentlig bedre fysisk helse. Våre pasienter og brukere har ofte også betydelig
samsykelighet med utfordringer med psykisk helse. De mest utbredte psykiske
helseproblemene er ADHD, traumer, angst og depresjon. Dette ivaretas også utfra de ressurser
som institusjonen har.
Det er velkjent at helsetilstanden, både fysisk og psykisk, bedres ved fysisk aktivitet.
Fredheim har derfor fokus på fysisk aktivitet. Vi oppmuntrer til deltagelse på fysisk aktivitet
som ballspill i gymsal, apparattrening i treningsrom, gåturer og sykkelturer i nærområdet eller
svømming i svømmehall på Hamar. Pasientene og brukerne oppmuntres til å delta på fotturer
til ulike fjell og høydetopper i kommunen. I vintersesongen er det skiturer.
På forsommeren arrangeres det overnattingstur til ei setergrend som institusjonen leier av
DNT. Aktivitetstilbudet der er fotturer, sykkelturer, padling i nærliggende elv, fisketurer samt
sosialt samvær rundt leirbålet. Vi arrangerer også overnattingstur på storhytte på Sjusjøen på
slutten av vinteren, med mulighet for skiturer og turer i alpinbakke. Fredheim tilbyr også tur
til moskussafari på Dovrefjell og fjelltur til Høvringen. Det blir også organisert gåturer i
nærmiljøet, med matpakke eller grilling. Disse aktivitetene styrker både mestring, inkludering
og fellesskapsfølelse på institusjonen. Et annet viktig poeng er å oppmuntre og stimulere til
aktiv bruk av naturen og friluftsaktiviteter, som kan ha stor overføringsverdi til livet etter
institusjonsoppholdet.
Vi har en egen aktivitetsgruppe som legger opp ukens aktiviteter. Denne gruppa består av 2
ansatte og 4-5 pasienter og brukere, og har møte en gang i uken.
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Statistiske opplysninger
Belegg, kapasitetsutnyttelse, innleggelser og utskrivninger
Belegget for 2021 har samlet sett vært på 82,53 %, henholdsvis 69,40 % på
rehabiliteringsplasser og 95,66 % på TSB-behandlingsplasser. I tillegg har det i snitt vært 3
pasienter på FBV.
I 2021 har vi hatt 44 innleggelser og 52 utskrivelser. Disse to tallene henger sammen og viser
nedgangen i belegget på Osloplasser, men tallene blir noe ukorrekte på grunn av rytmen på
logistikken ikke følger kalenderåret.
Gjennomføring av opphold
Etter gjensidig avtale :
Ensidig fra institusjonens side:
Ensidig fra pasientens side:
Dødsfall:

34 personer
8 personer
10 personer
0 personer

Lengde på innleggelse
0-3 mnd:
3-6 mnd:
6-12 mnd:
> 12 mnd:

12 personer
8 personer
14 personer
7 personer

Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalderen er på 51 år og har vært stabil de siste årene.

Antall arbeidsplasser i arbeidstrening
Utearealer:
Vaskeriet/tøyrom:
Kjøkken og renhold:
Gaupenverksted:

3
2
25
9

Listen er ikke uttømmende, og vi har andre tidsbegrensede tilbud. I 2021 har det vært i
gjennomsnitt 24 pasienter og brukere i arbeidstrening hver måned.
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Økonomi
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Stiftelsen Fredheim
Baldisholveien 85, 2350 Nes H.
Tlf. 62 34 98 50 Fax. 62 35 70 06
www.fredheim.info
Epost: Fredheim@fredheim.no
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