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Innledning 
 

Avtalepar tnere 
 Stiftelsen Fredheim har 47 plasser.  
 20 rehabiliteringsplasser for Oslo kommune, Velferdsetaten.  
 27 plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Helse Sør-Øst 

 
  

Styret 
                    
Leder: Janne Kristin Torp   
Styremedlem: Kine Skolbekken         
Styremedlem: Liv Langberg            
Styremedlem: Odd A. Jakobsen   
Styremedlem: Sondre Bråten  Vara: Terje Nordby 
Styremedlem: Janicke Bjørklund  Vara: Else Karin Holter 
Møtende vara: Odd Gude Dambuen 
 

I 2020 ble det avholdt fire styremøter og ett årsmøte. Tre av styremøtene ble avholdt digitalt 
på grunn av koronasituasjonen.  
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Institusjonsleders beretning 

Behandling og rehabi l i ter ing 
 
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 2020 
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. 
 
2020 har vært preget av koronasituasjonen. I mars var situasjonen uoversiktlig. Vi brukte mye 
tid på informasjonsinnhenting og klargjøring av institusjonen.  Smitteforebygging og 
utarbeiding av rutiner for hvordan institusjonen skal håndtere mistanke om smitte og evt. 
smitteutbrudd har vært prioritert. Situasjonen har i perioder satt begrensninger for 
behandlingen, men totalt sett har vi gjennomført så god behandling som mulig. Bruker- og 
ansattundersøkelsen viser at institusjonen har håndtert situasjonen godt.  

Personal 
 
I 2020 har to ansatte gått av med alderspensjon, og vi har ansatt to nye medarbeidere.  
 
Det totale fravær i 2020 har vært i underkant av 4,9 %. 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 2020 har 4 ansatte 
videreutdannet seg innenfor psykisk helse og rus, og ledelse. 

Drif t 
 
Oppussing og ivaretakelse av bygningsmasse sees på som viktig for å skape gode ytre rammer 
for behandling og rehabilitering.  
 
Vi har i 2020 fullført konvertering av oppvarming fra strøm til jordvarme, og skiftet ut alle 
lyspunkter til LED-lys. 
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Uteområdene har i 2020 gjennomgått et betydelig løft, slik at institusjonen fremstår som 
innbydende.  
 
Fredheim har et forholdsvis romslig budsjett for vedlikehold. 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. 2020 
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. 
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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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Covid-19 
 
Via media kom det i dagene før 12.03.20 varsler om at en pandemi kom til å treffe landet, og 
at vi måtte forberede oss på dette. Pandemier har det vært advart mot før uten at det har slått 
til. Vi tror derfor fåtallet av oss klarte å ta innover seg hva som var på trappene. 

Etter pressekonferansen 12.03.20 dannet vi en tverrfaglig smitteverngruppe bestående av 
verneombud, tillitsvalgte, helsepersonell og ledelsen. 

Situasjonen var kaotisk, vi hadde få forutsetninger for å spå hva som kunne komme. Vi ble 
tidlig enige om at vi måtte gjøre det vi kunne for å hindre smitte inn på institusjonen. Våre 
pasienter/brukere er alle i risikogruppen for alvorlig sykdomsforløp ved smitte. Videre kartla 
vi alle pasienter/brukere og alle ansatte. Dette bekreftet at vi ville være ekstremt sårbare ved 
et eventuelt smitteutbrudd på institusjonen. 

Neste spørsmål var hva kan vi gjøre for å hindre smitte inn på institusjonen. Først 
konsentrerte vi oss om begrensninger i pasientenes/brukernes bevegelsesmønster og evt. 
mottak av nye pasienter/brukere. Etter hvert som diskusjonen gikk kom vi fram til at det var 
vi ansatte som var den største risikoen for institusjonen. Det var vi ansatte som har størst 
bevegelsesmønster og derfor hadde størst fare for å bringe smitte inn på institusjonen. Et 
annet kritisk moment var hva hvis alle ansatte blir smittet og smitter hverandre, og hvordan 
unngå dette. 

Minimering av pasientenes/brukernes bevegelse var egentlig en enkel sak. Ingen avtaler 
utenfor institusjonen ble gjennomført, bortsett fra de som måtte gjennomføres pga hensyn til 
liv og helse. 

Utfordringen var hvordan vi skulle forvalte de ansatte på en forsvarlig og best mulig måte. 
Alle ansatte ble risikovurdert i forhold til om de var i risikogruppen eller ei. Alle som ble 
vurdert til å være i risikogruppen ble satt på hjemmekontor. Alle som kunne gjøre sine 
arbeidsoppgaver fra hjemmekontor ble satt til det. Resten av de ansatte ble delt i to grupper 
som annenhver uke skulle drifte institusjonen. Den andre halvparten ble satt på 
hjemmekontor. Grunnen for dette var delt. Ved å ha friske ansatte utenfor institusjonen vil de 
kunne overta hvis det skulle komme et utbrudd inne på institusjonen, og ved å ha færrest 
mulig ansatte fysisk på jobb, ville faren for å få smitte inn på institusjonen reduseres.  

Av våre 40 ansatte ble derfor fordelingen slik at om lag 1/3 hadde hjemmekontor på heltid, 
1/3 hadde hjemmekontor annenhver uke og 1/3 driftet institusjonen annenhver uke. Vi 
bestemte at en fra ledelsen alltid skal være til stede fysisk på jobb. Institusjonsleder og 
administrasjonsleder hadde derfor hjemmekontor annenhver uke og var lederen på 
institusjonen når han var til stede fysisk. 

Smitten eskalerte over landet. Vi var fortsatt usikre på omfanget av pandemien og er fortsatt 
redde for smitte inn på institusjonen. Vi videreførte og satte i gang nye tiltak for å gjøre det vi 
kunne for å minimere risikoen for smitte inn på institusjonen. Vi videreførte begrensningen 
med antall ansatte fysisk på jobb. Vi lagde prosedyrer for renhold og diverse retningslinjer på 
hvor mange som kunne være samlet og hva vi kunne gjennomføre eller ikke. Vi informerte 
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hele tiden brukere/pasienter om den pågående situasjonen og hvorfor vi gjorde som vi gjorde. 
Vi opplevde stort sett forståelse og velvilje blant brukerne/pasientene. Rehabiliterings- og 
behandlingsopplegget ble naturligvis svekket, og det var mat, medisiner, drift og andre 
praktiske gjøremål som sto i fokus.  Allikevel klarte vi å opprettholde kontakten mellom de 
tverrfaglige teamene og brukerne/pasientene på en forholdsvis god måte. Vi delte opp 
teamene slik at alltid en fra hvert team var fysisk til stede på institusjonen. De som hadde 
hjemmekontor, brukte digitale medier for å opprettholde kontakten med brukerne/pasientene. 
Vi valgte også å bruke en del mer vikarer enn vanlig, spesielt i renhold. 

For å opprettholde en viss kontinuitet i arbeidet fortsatte vi med smittevernmøter hver uke, der 
vi vurderte situasjonen forløpende og endret retningslinjer og prosedyrer etter behov. Det 
viktigste vi gjorde i denne perioden var kanskje å etablere prosedyrer og retningslinjer for hva 
vi gjør hvis vi får smitte inn på institusjonen. Vi kjøpte inn nødvendig utstyr og trente opp 
personalet i hvordan vi skal håndtere mistanke om smitte og evt. smittede brukere/pasienter.  
Om lag to måneder med slik type drift tærte på personalet, spesielt de som alltid var fysisk til 
stede på institusjonen. Alle hadde nye prosedyrer og retningslinjer å forholde seg til, og en ny 
arbeidshverdag. Mange av de som hadde hjemmekontor, enten på fulltid eller annenhver uke 
følte på å ikke strekke til i jobben. Å holde motet og konsentrasjonen i hverdagen ble stadig 
mer krevende, men fortsatt like viktig. 

Vi fulgte i denne perioden til enhver tid anbefalinger og retningslinjer fra FHI og hadde 
jevnlig kontakt med Koronatelefonen.  

Smittesituasjonen roet seg etter hvert markant, vi hadde fått på plass gode prosedyrer og 
retningslinjer, og besluttet å gå tilbake til en så normal hverdag som mulig. Sommerferien 
nærmet seg, og vi ønsket å få institusjonen skikkelig i gang igjen før de ansatte skulle ut i 
ferie. Vi hadde ikke hatt smitte på institusjonen. Redsel for hva som vil skje når alle ansatte 
kom tilbake fysisk på jobb parallelt med at samfunnet åpnet igjen sprer seg blant deler av 
ansattgruppa. Vi valgte, som vanlig, å følge rådene fra FHI og Koronatelefonen. 

I perioden mot sommerferien jobbet institusjonen seg tilbake til en mer normal hverdag, men 
det ble merkbart at vi var usikre på hva som var riktig i forhold til smittevern. Vi møtte oss 
selv i døra og det er nesten umulig å være 100 % konsekvent.  

Alle brukere/pasienter og ansatte som får symptomer på Korona testes fortløpende. Vi har 
trent opp ansatte som tester brukerne/pasientene. Alle brukere/pasienter som testes må være i 
karantene inntil negativt testsvar foreligger. Alle ansatte som får symptomer, må selv sørge 
for å få testet seg og holde seg hjemme til negativt testsvar foreligger.  

Høsten kom, og vi ønsket alle å komme tilbake til samme hverdag som før pandemien. Vi 
begynte å bli utålmodige og vi ble sløvere med å holde avstand og vaske/sprite hender. For å 
holde søkelys på dette hjalp alle hverandre med å minne hverandre på hva vi skal gjøre. 
Smittesituasjonen var forholdsvis lav i hele landet, men det skjer stadig lokale utbrudd over 
hele landet. Redsel blant ansatte og brukere/pasienter er fortsatt til stede i ulik grad, men vi 
merker en stadig større trygghet om at institusjonen evner å håndtere det som måtte komme av 
ev utfordringer. 
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Statistiske opplysninger 
 

Belegg, kapasitetsutnyttelse, innleggelser og utskrivninger 
 
Belegget for 2020 har samlet sett vært på  91,5 %, henholdsvis 86,2 % på 
rehabiliteringsplasser og 95,4 % på TSB-behandlingsplasser.  
 
 I 2020 har vi hatt 54 innleggelser og 54 utskrivelser. Disse to tallene henger sammen og viser 
en god planlegging av pasient- og brukerlogistikk.  
 

Gjennomføring av opphold 
 
Etter gjensidig avtale  :  40 personer 
Ensidig fra institusjonens side:   6 personer 
Ensidig fra pasientens side:    6 personer  
Dødsfall:      2 personer 
 

Lengde på innleggelse 
 
0-3 mnd: 15 personer 
3-6 mnd: 10 personer 
6-12 mnd:   9 personer 
> 12 mnd: 20 personer 

 

Gjennomsnittsalder 
 
Gjennomsnittsalderen er på 47 år og har vært stabil de siste årene. 

 

Antal l  arbeidsplasser i  arbeidstrening 
 
Utearealer:     3 
Vaskeriet/tøyrom:    2 
Kjøkken og renhold:  25 
Gaupenverksted:    9 

Listen er ikke uttømmende, og vi har andre tidsbegrensede tilbud. I 2020 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 


